kids en de Bijbel

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen
Verhalen die de Here Jezus vertelde: de wijngaard
Vind jij druiven lekker? – ik wel. Ze zijn zo sappig en zoet. Druiven groeien
buiten in de zonneschijn, in hele grote tuinen met veel druivenstruiken. Wijngaarden heten die tuinen. Want druiven worden vaak gebruikt om wijn van te
maken; en dan heb je heel veel druiven nodig.
De Here Jezus heeft eens een verhaal verteld over een wijngaard. De druiven waren rijp om te plukken, en dat is heel veel werk. Daar moeten andere
mensen bij helpen. De baas van de wijngaard ging naar de marktplaats, waar
mannen waren die wilden werken. Het was toen nog heel vroeg in de ochtend,
bij zonsopgang. ‘Als je in mijn wijngaard komt werken, krijg je aan het eind
van de dag honderd euro, zei hij. De mannen zeiden ‘ja, dat is goed, wij
komen’. Ze werkten de hele dag, tot de avond toe, om druiven te plukken.
Maar de baas zag al gauw dat er niet genoeg werkers waren. Dus ging hij er
nog meer halen. En dat deed hij die dag wel vier keer. Toen het bijna donker
was ging hij nog een keer. ‘Hallo daar’, zei hij, ‘waarom staan jullie hier?’ ‘Wij
hebben nog geen werk’, zeiden zij. ‘Dan komen jullie bij mij werken’, zei hij.
Een uur later was het donker en konden ze niets meer zien.
Toen riep de baas alle werkers om hen te betalen. Hij begon bij de mannen
die maar één uurtje gewerkt hadden. Ze kregen elk honderd euro. Wat waren
ze blij, want nu konden zij toch eten voor de familie kopen, al hadden ze maar
een klein beetje gewerkt. Op het laatst kwamen de mannen die de hele dag in
de hete zon hadden gewerkt. ‘Nou, wij zullen vast wel wat meer krijgen’, lachten zij. Maar nee hoor – zij kregen ook elk honderd euro. ‘Maar baas’, zeiden
zij – ‘dat is niet eerlijk, want wij hebben de hele dag gewerkt en die maar een
uur’. De baas zei tegen hen: ‘Wij hadden toch afgesproken dat jullie honderd
euro zouden krijgen en ik mag toch zelf weten want ik die anderen geef?’ De
baas was dus niet oneerlijk tegen de mannen die lang hadden gewerkt, maar
heel lief voor de mannen die maar een uurtje hadden gewerkt.
De Here Jezus wilde zeggen, dat als wij de Here God liefhebben en voor Hem
werken, wij altijd bij Hem mogen leven. Het maakt niet uit hoelang wij in Hem
geloven en voor Hem kunnen werken – een dag of honderd jaar – als wij het
maar doen. Lief hé?
G.T.

De wijngaard

