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Skriflesing  : Matt.20:1-16 
 
Tema: loonstruktuur@hemel.com 
 
Preek   : 
 
Wie van julle het of het kikuioe gras by julle huise gehad.  
 
As die tuinjong hierdie tyd van die jaar nie opdaag nie, is dit jy en jou skaapsker. Al om die 
randjies en die sproeierkoppe. Dit is ’n aanhoudende gespook om die oorgroeiing van gras 
te keer.  
 
En Jesus hou aan om die aard en die karakter van God se Koninkryk an mense te 
verduidelik. Want om een of ander rede, bly mense sukkel om die Koninkryk te verstaan 
soos wat dit werk en bedoel is om te werk. Want.../// Die Koninkryk van God is ’n boerdery 
met genade. En dit bly vir mense, jou en my, ’n stukkie onverstaanbaarheid. Ons moet 
gedurig weer daaroor “skoongeskeer” word.  
 
Die teks: Hierdie gelykenis van vanoggend is nie ’n manifes vir aardse vakbond-eise of ’n 
riglyn vir sosiaal-etiese gedrag rondom werks-ure en betaling nie. Nee, dit is ’n 
gelykenis/’n storie wat oor die kernwaarheid van God se Koninkryk gaan. En hierdie 
gelykenis beskryf die goedhartigheid van God en natiirlik iets van die mens se gebrek aan 
insig daaroor.  
 
Die Koninkryk van genade! 
 
Kom ons som op: 
 
Verskillende arbeiders begin op verskillende tye werk. Die beloning word uitgedeel 
beginnende by die laaste “inkommers”. Dit het die moontlikheid verhoog dat die vroee 
“inkommers” dit sal weet. Ja, hulle moes dit weet. 
 
En toe die lone betaal word, hang die vroee inkommers se lip. Kyk nou net hoe 
onregverdig!! Ons werk die hele dag en hulle wat net so stukkie gewerk het, hulle kry 
dieselfde loon!!! Wag dat ons vakbons hiervan hoor... 
 
2 Goeters: 
1. Die voorreg om al vroeg in diens van die goeie eienaar tye wees, is nou vir hulle 
afwesig.  
2. Die oordeel oor die eienaar se gedrag vind plaas: En dit is ’n vrotsige eienaar. 
 
Die arbeiders wat eerste ingeklok het, het hulle ooreengekome loon ontvang. Hulle is nie 
onregverdig behandel nie. Hulle ontvang die ooreengekome loon. En die probleem is ook 
nie by die arbeiders wat eers die einde van die dag begin werk het nie, want hulle bepaal 
nie die loon nie.  
Nee, die eerste arbeiders het ’n probleem met die eienaar se oordeel. Eintlik het hulle ’n 
probleem met die eienaar se goedheid. 
 
Hoor u nie ook iets van die oudste broer van die “verlore seun” se verhaal nie.   
 
Die eienaar hoor/sien dit en hy roep hulle nader: 
OAV Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is?  
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NAV Of is jy afgunstig omdat ek goed is?  
Eng  Or do you begrudge my generosity? 
 
Die vroeg inval arbeiders het ’n besliste onvermoee: 

 Om die eienaar se goedheid in te sien. Hy het hulle uit sy goedheid in diens 
geneem. 

 Om saam met die nuwe inkommers bly te wees oor hulle loon. 

 Om die eienaar toe te laat om sy genade oor mense te laat vloei.  
 
NT’iese Interpretasie:  
Die Koninkryk van God is onlosmaaklik aan Jesus Christus verbind 
Die wat die lewe van die Koninkryk van God wil betree, kan dit maar alleen in ’n 
verbondenheid met Jesus Christus doen. En wanneer jou verbondenheid met Jesus 
Christus begin, is onbelangrik. Maar dat jy aan Jesus Christus verbonde sal wees, is 
krities belangrik. Dan is die loon vir jou beskore. 
 
Fietsryklub voorbeeld 
 
As jy oor God se Koninkryk wil dink of praat, bly die gepraat daaroor ’n afstand en 
sinnelose gesprek ... Totdat... Jesus Christus jou Heer en Koning is. Dan het jy alles. Dan 
word jy ryklik beloon met ’n lewe wat in ’n verhouding met God staan en wat die moeite 
werd is.   
 
Dan sal jy nie meer met die oog kan kyk wat die vroeg invallers mee gekyk het nie.  Dan 
begin mens deel in die reis van God se koninkryk van genade.  
 
Die hemel is nie ’n geografiese of kosmologies afgegrensde plek nie, maar dit is daar waar 
God se heerskappy geld en eerbiedig word. 
God se Koninkryk van genade word konkreet waar mens toelaat dat Hy regeer. 
  
Afsluit: 
 
Samelewing is uiters prestasie en verdienste gedrewe. Dit sit wasem op die 
Koninkryksinsig! 
 
In die kerkklike omgewing is daar wel ruimte vir prestasie. Maar die prestasie is nie 
verdienste gedrewe nie, dis dankbaarheidsgedrewe. Die insig in God se goedheid en 
genade dring Sy kerk tot ’n oorgawe, toewyding en as jy dan wil, prestasie. Die wat in 
Jesus Christus glo en Hom laat Heer en Koning wees... Hulle is die ontvangers van die 
loon@hemel.com  
 
Amen 
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