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Pachters van een wijngaard

Matteüs 21:33-46
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Druiven uit de wijngaard

Inleiding
Neem voor de kinderen wat druiven mee. Rode en witte 
druiven. Lusten ze allemaal druiven? Er zijn blauwe en 
witte druiven. Met pit en zonder pit. Wat kun je van druiven 
maken? Sap, rozijnen…en wijn. Om wijn te maken heb je 
wel heel veel druiven nodig. Die groeien aan ranken, vaak 
in een wijngaard. Wanneer de druiven rijp zijn, moeten ze 
geplukt worden. Dat is veel werk. 

Bijbelverhaal
Er was eens een man. En die man plantte allemaal 
druivenplanten. Allemaal druivenplanten bij elkaar wordt 
een wijngaard genoemd. Hij bouwde een hek om de 
wijngaard. Ook bouwde hij een toren voor bewakers. De 
bewakers moesten zijn wijngaard beschermen. De man 
was de baas van de wijngaard. Van de druiven uit de 
wijngaard maakte de baas wijn! Van de grote groene drui-
ven maakte hij witte wijn. Van de heerlijk sappige rode 
druiven maakte hij rode wijn. 

Op een dag moest de man op reis. Hij vroeg aan andere 
mensen of zij voor zijn druiven wilde zorgen. Deze men-
sen werden wijnbouwers genoemd. De druiven moesten 
worden geplukt als ze groot en sappig genoeg waren. 
Op een zonnige woensdagmiddag was het zo ver: de 
druiven moesten geplukt. De wijnbouwers konden de 
druiven gaan oogsten. De druivenoogst moesten ze aan 
hun baas geven. Maar de wijnboeren wilden dit niet. Zij 
wilden de druiven zelf houden. De baas was er toch niet! 
De baas stuurde knechten om de oogst op te halen. Maar 
de wijnbouwers waren boos. Ze sloegen de knechten! De 
knechten vluchtten weg. 

De volgende dag stuurde de baas weer knechten. Ook zij 
probeerden de wijnoogst op te halen. Opnieuw werden 
de wijnbouwers boos. Ze maakten weer ruzie met de 
knechten. Ze wilden zo graag de druiven zelf houden. 
Maar de druiven waren van de baas. De baas wilde echt 
de druiven zelf houden. Hij stuurde zijn eigen zoon. Maar 
de wijnbouwers gaven de druiven niet terug. Ze maakten 
zelfs de zoon van de baas dood! 
  
Dit verhaal staat niet zomaar in de Bijbel. Jezus heeft 
dit verhaal verteld. De wijngaard is de wereld. God is de 
eigenaar van deze wereld. Jezus is de Zoon van God. De 
wereld is van God en van Jezus. 
Wij mogen genieten van deze wereld. We mogen druiven 
plukken en eten. We mogen er sap van maken. Maar we 
mogen nooit vergeten dat de wereld van God is. En niet 
van ons. 
Met wat we krijgen moeten we doen wat God fijn en goed 
vindt. In Hem geloven, God bedanken en met andere 
mensen delen wat Hij ons geeft.
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De wereld is van God

Inleiding
Speel kort een (paar rondes van het) spel ‘stoelendans’. 
In dit spel verlies jij je stoel aan iemand anders. Dat zijn 
de regels van dit spel. Maar stel je eens voor dat je in 
een restaurant bent. Je gaat even naar het toilet en als 
je terugkomt, is je stoel weggehaald! De ober zegt: ‘We 
hebben de stoel aan die andere tafel nodig, ga jij maar 
staan.’ Daar word jij niet vrolijk van, dat is niet eerlijk, 
want jij zat op die stoel. Of misschien was je wel eens bij 
een voorstelling, je wilde graag vooraan zitten om alles 
goed te kunnen zien, maar dat lukte niet. Stel je eens 
voor dat je iemand van de eerste rij ziet weggaan en er 
is een leeg plekje. Dan ga je er snel naartoe en gaat er 
zitten. Als degene die er zat terugkomt zeg je snel ‘opge-
staan, plaatsje vergaan’. Is dat eerlijk? In het verhaal van 
vandaag gaat het ook over eerlijk zijn over wat van jou en 
wat van een ander is. De Here Jezus vertelt het volgende 
verhaal.

Bijbelvertelling
Noam kijkt tevreden rond in zijn wijngaard. De druiven-
planten staan er prachtig bij. Wat een geluk dat hij deze 
mooie wijngaard kon kopen. Het was een dure aankoop, 
maar Noam is een rijk man. En wat is hij blij!  Er moest 
nog wel wat aan gebeuren, maar het is nu bijna allemaal 
klaar. Kijk, daar heb je Bram, hij heeft de laatste weken 
hard gewerkt met zijn mannen. ‘Meneer Noam, we zijn 
zo goed als klaar. Wilt u kijken of het geworden is wat 
u wilde?’ ‘Dat lijkt me een goed idee, Bram. We lopen 
rondom de wijngaard en zullen het bekijken.’ En zo gaan 
de twee mannen op pad. In de afgelopen weken is er om 
de nieuwe wijngaard van Noam een stevige muur ge-
bouwd. Zo kunnen er niet zomaar mensen de wijngaard 
in komen om druiven te plukken. Noam bekijkt de muur 
goed, het ziet er stevig uit en ook hoog genoeg. Op één 
van de hoeken staat ook een grote en stevige wacht-
toren. Van hieruit kunnen bewakers de hele wijngaard 
goed overzien. Noam klimt zelf even de wachttoren op en 
kijkt rond. Niet alleen kun je alle hoeken van de wijngaard 
goed zien, als je de andere kant op kijkt, kun je ook 
zien wie er over de weg aan komt lopen en wat er op de 
velden rondom de wijngaard gebeurt. Noam gaat weer 
naar beneden en zegt: ‘Het ziet er goed uit Bram, jullie 
hebben hard gewerkt. Ik wil alleen nog de wijnpers nog 
zien.’ Samen lopen ze naar de wijnpers, het is een grote 
bak waarin de druiven geperst kunnen worden. Het sap 
van de druiven wordt opgevangen en daar wordt heerlijke 
wijn van gemaakt. ‘Het ziet er allemaal goed uit Bram, 
dank je wel voor je werk. Ga met mij mee, dan zal ik je je 
loon betalen.’

Nu de wijngaard helemaal af is, moet er gewerkt worden. 
Noam vraagt een aantal mannen om voor hem te komen 
werken. Iedere dag gaan ze enthousiast aan de slag. 
Ze verzorgen de druivenstruiken, halen het onkruid weg 
en altijd is er iemand op de uitkijktoren om de wacht te 
houden. Na een poosje zegt Noam: ‘Luister, ik moet op 
reis. Jullie mogen hier blijven werken. Jullie moeten alles 
doen wat nodig is in de wijngaard. Als dank mogen jullie 
straks een deel van de oogst hebben.’ De mannen zijn blij 
dat in de wijngaard mogen werken en ook dat ze straks 
een deel van de oogst mogen houden. Het is een fijne 
plek om te werken. Iedere dag zijn ze in de wijngaard te 
vinden. Aan de druivenstruiken beginnen al kleine trosjes 
druiven tevoorschijn te komen. Ze worden steeds groter 
en mooier. Wanneer zal de eigenaar Noam terugkomen? 
Hij blijft wel erg lang weg. Dan breekt de tijd van de 
oogst aan. De mannen gaan hard aan het werk. Voor-
zichtig worden de mooie en grote druiventrossen van de 
ranken afgehaald en naar de wijnpers gebracht. Zachtjes 
fluisteren ze tegen elkaar: ‘Zal Noam zijn wijngaard zijn 
vergeten? Als dat zo is, dan houden we alles en niet 
alleen maar een stukje van de oogst. Dan zullen wij ook 
rijk worden.’ ‘Wat zou jij gaan doen als je zo rijk was als 
Noam?’ 
Dan horen ze het geluid van de hoorn van de wachter 
vanaf de uitkijktoren. Daar komt iemand aan. Met elkaar 
gaan ze naar de ingang van de wijngaard. Wie zal daar 
zijn? Is het Noam? ‘Wij wijn knechten van Noam,’ zegt 
een van de mannen bij de poort van de wijngaard. ‘Hij 
heeft ons gestuurd om zijn deel van de oogst op te halen.’ 
De mannen kijken elkaar aan. Eentje roept: ‘Noam? 
Haha, die is al zo lang weg! Maak dat je wegkomt!’ Een 
paar andere mannen pakken hem ruw beet en slaan 
hem en roepen dan: ‘Maak dat je wegkomt!’ Met elkaar 
springen ze op de tweede knecht af en beginnen hem 
te slaan. Ze slaan hem dood. Dan pakken ze stenen en 
gooien ze naar de derde knecht. Net zolang totdat ook 
deze knecht dood is. Zullen ze spijt hebben van wat ze 
hebben gedaan? En wat zal Noam zeggen als hij dit 
bericht hoort?
Tevreden kijken ze elkaar aan. Als Noam niet komt, hou-
den ze de opbrengst helemaal zelf!
Na een tijdje klinkt weer het waarschuwingsgeluid van 
de wachttoren. Er zijn weer mannen bij de poort, nu is 
het een grotere groep. ‘Wij zijn knechten van Noam, wij 
zijn door hem gestuurd om zijn deel van de oogst op te 
halen.’ De mannen die in de wijngaard werken zeggen 
tegen elkaar: ‘Als wij deze knechten van Noam ook do-
den, net als de vorige,  dan zal hij niet meer terug durven 
komen en dan is alles van ons, dan zijn wij rijk!’ En zo 
doen ze net als de vorige keer. Ze slaan en schoppen, 
ze gooien met stenen. Er gebeurt precies hetzelfde met 
hen als met de vorige knechten van Noam. Als Noam dit 
te horen krijgt, is hij verdrietig. Hij heeft die mannen zijn 
wijngaard geleend om in te werken, ze mogen een deel 
van de oogst houden, dat was de afspraak! En nu houden 
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ze zich daar niet aan, ze doden zelfs zijn knechten. Wat 
een vreselijk bericht is dit. Wat moet hij nu doen? 
Noam denkt na en dan heeft hij een idee. Hij roept Sem, 
zijn zoon. ‘Sem,’ zegt Noam, ‘je weet dat ik een mooie 
wijngaard heb gekocht. Ik heb mannen gevonden die er 
voor mij in willen werken terwijl wij op reis zijn. Nu is het 
de tijd van de oogst. Ik heb mijn knechten gestuurd om 
mijn deel van de oogst op te halen. Maar ze willen dat 
deel van de oogst niet geven. Het is zelfs nog erger, ze 
hebben mijn knechten geslagen en gedood. Nu wil ik jou 
sturen om mijn deel van de oogst op te halen.’ Sem kijkt 
zijn vader aan en zegt: ‘Dat is goed vader, ik zal naar uw 
wijngaard gaan en uw deel van de oogst ophalen.’ En zo 
gaat Sem op pad. Na een lange reis ziet hij in de verte de 
muur met de uitkijktoren van de wijngaard van zijn vader. 
Hij hoort het waarschuwingsgeluid van de hoorn al klin-
ken. Als Sem bij de poort aankomt, staat daar een grote 
groep mannen op hem te wachten. Ze kijken nors en boos 
naar hem.  Sem begint te spreken: ‘Ik kom het deel van 
de oogst van mijn vader Noam ophalen. Jullie hebben zijn 
knechten gedood en nu heeft hij mij gestuurd.’ De man-
nen kijken elkaar aan, dit is geen knecht maar dit is de 
zoon van Noam. Wat moeten ze nu doen? Iemand zegt: 
‘Dit is de zoon van Noam. Hij zal alles krijgen wat van 
Noam is. Als we hem doodslaan is de wijngaard van ons, 
dan heeft Noam geen zoon meer.’ En zo gebeurt het. Ze 
grijpen Sem, de zoon van Noam, vast. Ze slepen hem de 
wijngaard uit en ze slaan hem dood.

Het is stil bij de mensen die luisteren naar het verhaal van 
Jezus. Wat een vreselijk naar einde heeft dit verhaal.! 
Wat was het fijn geweest als dit verhaal goed afgelopen 
zou zijn, maar dat is niet gebeurd. Maar Jezus is nog niet 
klaar met zijn verhaal, Hij gaat nog verder en zegt: ‘En 
dan komt Noam, de eigenaar van de wijngaard zelf terug 
naar de wijngaard. Wat zal hij doen met die mannen die 
voor hem gewerkt hebben in de wijngaard?’ Er staan 
priesters en farizeeën te luisteren naar Jezus. Zij weten 
het antwoord wel en zeggen: ‘Noam moet die mannen die 
voor hem werkten, doden. En dan moet hij zijn wijngaard 
aan anderen verhuren, aan mannen die zich wel aan de 
afspraak zullen houden om hem zijn deel van de oogst te 
geven.’

De Here Jezus wil met dit verhaal iets heel belangrijks 
zeggen: God is de eigenaar van de wereld, net als Noam 
de eigenaar was van de wijngaard. Wij mogen in die we-
reld leven, gelukkig leven. Maar wij zijn niet de eigenaars 
van de wereld, dat blijft God. Wij mogen wel van de we-
reld genieten, maar wij moeten aan de Here God geven 
waar Hij recht op heeft. Weet jij trouwens wie die Zoon 
is die gedood wordt door de mannen die in de wijngaard 
werken? Ja, inderdaad dat is de Here Jezus zelf.
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Inleiding
Leef jij voor God of voor jezelf?
Over deze vraag moet je vast wel even nadenken.
Dit is iets waar je niet de hele dag mee bezig bent. Je 
doet gewoon je ding: je eet, gaat naar school en maakt je 
huiswerk.
Dat doe je toch voor jezelf? Je moet nu eenmaal leren 
lezen, schrijven en rekenen. Je leert nog meer: aardrijks-
kunde, geschiedenis, natuurkunde en…noem maar op. 
Allemaal voor je toekomst, je eigen toekomst.
Oké, dat is zo. 
Nu de vraag: ‘Hoe ga je daar mee om? Is dat allemaal 
voor jezelf, of kan je ook God daarmee dienen? Kan je in 
de toekomst met al je kennis de wereld mooier maken, 
ook voor andere mensen?
Gewoon voor de mensen in je omgeving?
Daarmee bouw je mee aan het Koninkrijk van God. Dat 
klinkt dan weer groot, maar daarmee wordt bedoeld hoe 
God wil dat wij met elkaar omgaan, zodat God blij is met 
ons. Dan geven wij hem met winst terug wat Hij aan ons 
gegeven heeft. 

Bijbelverhaal
Jezus probeert dat ook aan de mensen van het volk 
Israël uit te leggen.
Hij heeft veel volgelingen die graag naar zijn verhalen luis-
teren. Zij leren daar veel van. Ze begrijpen lang niet alles, 
maar dan stellen ze vragen. Jezus legt het geduldig uit.
Jezus ‘preekt’ ook regelmatig in de tempel. 
Op een keer komen de hogepriesters naar Hem toe en 
vragen: ‘Heeft U er eigenlijk wel voor gestudeerd om te 
preken? Heeft u er toestemming voor gekregen? En van 
wie dan wel?’
Jezus antwoordt met een paar verhalen, gelijkenissen.
Die verhalen zijn niet echt gebeurd, maar je kunt daar 
een les uit leren.
De hogepriesters weten wel veel over de Thora,  (de 
eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel) maar wat 
Jezus daarmee te maken heeft, daar begrijpen zij niets 
van. Zij kunnen wel een lesje gebruiken…

‘Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde. 
Hij plantte wijnstokken in lange rijen. Een pad ertussen 
om door de rijen heen te lopen om de wijnstokken te 
verzorgen en later de druiven te plukken.
Hij bouwde ook een omheining en een uitkijktoren om de 
wijngaard te beschermen tegen dieven en rovers. Er werd 
een grote kuil gegraven om te druiven, als ze rijp waren, 
te kunnen persen. (gewoon met de blote voeten erin 
rondstampen) Het is nu eenmaal nodig om de druiven te 
persen om wijn te kunnen maken.

Toen alles klaar was moest de landheer op reis. Hij stelde 
mensen aan om voor de wijngaard te zorgen. Hij sprak af 
wat ze zouden verdienen en daar gingen zij mee akkoord. 
Als de druiven rijp waren zou de landheer knechten 
sturen om de oogst in ontvangst te nemen. Alles was 
goed geregeld. Toen de druiven geplukt konden worden 
kwamen de knechten om de opbrengst van de wijngaard 
in ontvangst te nemen.
De wijnbouwers hadden ze vanaf de uitkijktoren aan zien 
komen. 
Nu bleek dat die wijnbouwers hun belofte niet nakwa-
men. Ze beschouwden de wijngaard als hun eigendom 
en wilden de oogst niet afstaan. ‘Wat hebben wij met die 
landheer te maken? Die komt voorlopig toch niet terug’, 
zeiden ze tegen elkaar.
Toen de knechten van de landheer bij de wijngaard aan-
kwamen werden ze vastgegrepen. Eén werd er vreselijk 
gemarteld, eén werd er meteen gedood en de derde werd 
gestenigd.
De landheer wachtte tevergeefs op de terugkeer van zijn 
knechten.
Hij besloot om een grotere groep knechten te sturen om 
te zien wat er gebeurd was. Maar met hen gebeurde 
hetzelfde als met de eerste knechten. Weer wachtte de 
landheer een lange tijd. Maar er kwam niemand terug.
Ik zal nu mijn zoon maar sturen, besloot de landheer, 
voor hem zullen zij wel ontzag hebben.
De wijnbouwers ondertussen dachten dat ze het nu wel 
duidelijk hadden gemaakt: de wijngaard was van hen! 
Maar op een dag zagen zij weer iemand aankomen. Het 
was de zoon van de landheer!
‘De zoon zal de wijngaard erven van zijn vader, dan heb-
ben wij nog niets. Hij moet ook dood. Dan erven wij die 
wijngaard wel’, zeiden ze tegen elkaar.
En zodra de zoon de wijngaard binnenkwam grepen de 
wijnbouwers hem en doodden hem’. 
 
Jezus vraagt aan de hogepriesters: ‘Wat moet de land-
heer met de wijnbouwers doen als hij terugkomt?’
Daar hoeven zij niet lang over na te denken: Laat de 
landheer die wijnbouwers ook maar ter dood brengen en 
de wijngaard aan andere mensen toevertrouwen. Eerlijke 
wijnbouwers, die wel de oogst afdragen!’ 
Zij hebben niet in de gaten dat ze een oordeel over zich-
zelf uitspreken…
Dan zegt Jezus: ‘Hebben jullie dit nooit in de Schriften 
gelezen:
‘De steen die afgekeurd werd door de metselaars, is de 
hoeksteen (de belangrijkste steen in een gebouw) gewor-
den. Dit heeft God gedaan, een wonder om te zien!’ 
‘Jullie struikelen over die steen’. (Jezus bedoelt zichzelf 
met die hoeksteen) 
Dan begrijpen de hogepriesters dat Jezus hen bedoelt 
met die ontrouwe wijnbouwers. Ze zijn razend en willen 
Jezus gevangen nemen, maar ze zijn bang voor de reac-
tie van de andere mensen.

Leef jij voor God of voor jezelf?
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Afsluiting
Hebben jullie het verhaal begrepen? 
Die wijnbouwers werkten voor zichzelf, niet voor God.
De wijngaard was het land Kanaän, dat werd bewoond 
door het volk Israël. 
De landheer is God.
De knechten die de landheer stuurde waren de profeten. 
Zij kwamen Israël waarschuwen als zij zondigden tegen 
God. Met sommige profeten liep het ook niet goed af 
omdat het volk niet luisterde en hen doodde.
De Zoon is Jezus. Ook Hij werd gedood. 

Daarmee redde Hij ons. Hij ‘betaalde’ onze schuld.
Jezus is het waard dat wij leven voor Hem, omdat Hij 
stierf voor ons.
Zo zijn we God dankbaar en geven we Hem wat ons 
leven in zijn wereld oplevert!
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