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Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families 

RUS 
1. Gesels met mekaar oor julle ervaring van arbeiders. Plaas jouself in die skoene van 
iemand wat in Walmer langs Heughweg sit en wag vir werk. Soms die hele dag lank. Hoe 
dink jy voel dit – as jy werk kry, en as jy wag en wag en daar gebeur niks nie? 

2. Raak stil met: “So sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste.” (Matt 20:16) 

HOOR 
3. In Jesus se tyd het welvarende wingerdboere gewoonlik vroegoggend opgestaan en na 
die markplein gegaan waar arbeiders bymekaargekom het. Hierdie dagloners was nie slawe 
nie, maar gewoonlik self boere. As gevolg van armoede moes hulle egter vir ander werk vir 
‘n ekstra inkomste. Die welvarende boer het dan daagliks 'n paar werkers gekies om vir hom 
die dag in sy wingerd te werk. Aan die einde van die dag het hy hulle ‘n dagloon betaal, in 
vandag se geld so R200. In die gelykenis keer die wingerdboer elke paar uur na die mark om 
meer werkers in diens te neem. 

4. Lees nou die gelykenis van die arbeiders en die oes in Matteus 20:1-16. 

5. Wat dink jy is die boodskap van die gelykenis vir Jesus se dissipels? Wat is die boodskap 
vir vandag? 

6. Jesus spel met hierdie gelykenis die deelnemers aan die koninkryk uit in terme van 
eerstes en laastes: “So sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste.” Wat dink jy bedoel 
Jesus daarmee? 

7. Onthou dat die vorige verhaal van die ryk jongman ook met dié boodskap geëindig het 
(Mat 19:30). Hoe help die verhaal van die ryk jongman jou om Jesus se uitspraak in die 
gelykenis te verstaan? 

8. Onthou dat die dissipels al hoe meer bewus word van die teëstand van die Joodse leiers. 
Dit Fariseërs het op hulle neergesien deurdat die dissipels Jesus en sy gehegtheid aan die 
Skrif nagevolg het eerder as die Joodse tradisies van die Fariseërs. Die Fariseërs het gedink 
dat hulleself eerste is in die ry, en Jesus en die dissipels laaste. Wat dink jy sou die gelykenis 
dus vir die dissipels beteken het? En vir die Fariseërs? 

9. Wat leer die gelykenis jou van God? Vergelyk wat die boer oor homself sê in vers 15: 
“Mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is?” 

LEEF 
10. Die gelykenis moedig ons aan om aktief betrokke te raak in die koninkryk. Daar is ‘n oes 
om in te samel. Hoe kan jy meer daarop fokus en daarby betrokke raak? 

11. Jesus wil met die gelykenis ook die deelnemers aan die koninkryk help om geen 
vergelyking onderling te tref in terme van ons betrokkenheid nie. Wat beteken dit prakties? 


