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Predikatie over Matthéüs 20 vers 8 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 17 augustus 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 123 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 20 vers 1 t/m 16 
 
  1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, 
die met den morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijn-
gaard. 
  2 En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een pen-
ning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. 
  3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen ledig-
staande op de markt. 
  4 En hij zeide tot dezelve: Gaat gij ook heen in den wijngaard, en 
zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. 
  5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, 
deed hij desgelijks. 
  6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig-
staande en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig? 
  7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide 
tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult 
gij ontvangen. 
  8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards 
tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, begin-
nende van de laatsten tot de eersten. 
  9 En als zij kwamen die te elfder ure gehuurd waren , ontvingen zij 
een ieder een penning. 
10 En de eersten komende, meenden dat zij meer ontvangen zou-
den; en zij zelven ontvingen ook elk een penning. 
11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer 
des huizes, 
12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar één uur gearbeid, en gij 
hebt hen ons gelijkgemaakt, die den last des daags en de hitte ge-
dragen hebben. 
13 Doch hij antwoordende zeide tot een van hen: Vriend, ik doe u 
geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? 
14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatste ook geven gelijk 
als u. 
15 Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne, wat ik wil? Of 
is uw oog boos, omdat ik goed ben? 
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16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; 
want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 37 : 11 en 14. 

 
Matthéüs 20 het 8e vers, daar luidt het Woord van God en onze 
tekst: 
 
Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wi jngaards 
tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hu n het loon, 
beginnende van de laatsten tot de eersten. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Roep de arbeiders. 
2e. Geef hun het loon. 
3e. Beginnende van de laatsten. 

 
Gemeente, het is wel noodzakelijk dat de Heere Jezus ons het Rijk 
van Zijn Vader, het Koninkrijk der hemelen, door gelijkenissen 
verklaart. Omdat dat Koninkrijk en de wetten die in dat Koninkrijk 
gelden, zo haaks staan op onze gedachten, op onze koninkrijken en 
op onze wetten, of ons idee wat recht is, hoe dingen zullen moeten 
gaan ofzo. 
De Heere Jezus verklaart het wat daar bij God is. En wat er bij God 
is, dat verstonden wij. Dat is zo aangrijpend! Dat verstonden wij in 
de rechtstaat. We wisten het. Want de wet van onze God was in ons 
hart geschreven. Hier, als hier een gelijkenis klinkt, dan bepaalt dat 
bij onze schuld. Dan zet dat ons neer als mensen die van God zijn 
weggegaan, die de wet van onze God uit ons hart hebben weg-
gezondigd, waar de wet van de duivel voor in de plaats is gekomen. 
En weet u wat de wet van de duivel is? Dan wil ik altijd met hoofd en 
schouders boven een ander uit. Dan wil ik dat alles om mij gaat. 
Dan wil ik dat mijn idee, dat mijn gedachte zal triomferen. Maar dit is 
de wet van het Koninkrijk van God, dat er maar Eén zal triomferen, 
dat er maar Eén zal zijn Die alle lof, hulde en eer ontvangt. Dat is de 
God en Vader van de Heere Jezus Christus Zelf, Die in de gelijkenis 
een heer des huizes genoemd wordt. 
Want het Koninkrijk der hemelen…, zegt de Heere Jezus. Het Ko-
ninkrijk der hemelen is een Rijk van genade. Niet een Rijk van een 
of ander recht zoals wij dingen recht noemen. Nee, het Koninkrijk 
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der hemelen is een Rijk van genade. En een Rijk van genade is iets 
wat bij ons helemaal niet past. Want wie weet nu wat genade is?! 
Wie heeft er nu genade voor een ander? Wie is er nu genadevol 
naar zijn medemens toe? We zijn keihard. We zijn bikkelhard. Maar 
hier toont de Heere Jezus dat het hart van God, het hart van de heer 
des huizes niet hard, niet onbewegelijk is, maar bewogen in Zich-
zelf, vol van genade en barmhartigheid. 
En let er wel op, Wie is het nu eigenlijk Die in dat Koninkrijk der he-
melen het initiatief neemt? Wie is het nu eigenlijk Die er werkt? Dat 
zijn die arbeiders niet. Welnee, zeg. Die werken niet. De heer des 
huizes is aan het werk. Weet u hoe lang? Van de vroege morgen af, 
tot de late avond toe. Toen er nog geen arbeider enige hand- en 
spandienst had verleend, toen was de heer des huizes al druk in 
bedrijf. 
Want er staat: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des 
huizes, die met de morgenstond uitging”. Treffend dat woordje 
“met”. Dus niet: hij ging “in” de morgenstond uit, maar “met” de 
morgenstond. Dat is: zodra de dag begon aan te lichten, toen de 
eerste morgenzonnestralen door begonnen te breken, toen was hij 
al gereed om uit te gaan. In het menselijke even dit: hij kwam niet 
met de eerste morgenzonnestralen zijn bed uit. Welnee. Hij was al 
klaar om zijn huis uit te gaan en om zijn werk te gaan doen. Hoeveel 
arbeid gaat daar al aan vooraf?! Hoeveel gereedmaken is er al 
achter hem voordat hij hier in de morgenstond zijn huis uit gaat?! 
Weet u wat er van God geldt? Dat zeg ik toch in dit verband. Al lig-
gen wij in de nacht te slapen, de Bewaarder Israëls sluimert niet en 
slaapt niet. Die is wakende. Die is druk doende om Zijn werk, Zijn 
arbeid te verrichten, Zijn genade-arbeid. Hij koopt de dag ten volle 
uit om dat grote doel te bereiken dat Hij voor ogen heeft. 
Een heer des huizes. Met de morgenstond ging hij uit. Waartoe gaat 
hij eigenlijk uit? Wel, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. Die 
wijngaard is dus van hem. Die wijngaard blijft van hem. Dat is wel 
een goeie les meteen even voor u en voor mij. Het is niet ónze kerk. 
Het is niet ónze Bijbel. Het is niet ónze waarheid. Het is niet een 
zaak waar wij voor moeten strijden. Het is niet iets wat van ons 
wordt gevergd, gevraagd. Welnee! God staat voor Zijn eigen zaak 
in. Deze heer des huizes zal zorgen dat zijn wijngaard al het beste 
ontvangt. 
Maar dat hij nu arbeiders gaat huren in zijn wijngaard, betekent 
tegelijkertijd dat hij niet alleen het beste zoekt voor zijn wijngaard, 
maar dat hij ook het beste zoekt voor die arbeiders, dat hij een 
eerlijk en oprecht man is en hen geeft wat ze niet verdienen, maar 
wat ze toch krijgen. Dat zal zometeen wel blijken. 
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Hij gaat uit. In die tijd, dat kon iedereen, die deze gelijkenis hoorde, 
zich wel voorstellen hoe dat ging. Er stonden slaven, arbeiders, op 
die markt gereed. Die stonden daar klaar om gehuurd te worden. 
Nou, hij is naar die arbeiders toe gegaan. 
Nog een trek. Hij gaat naar hen toe. Ze komen niet naar hem. U 
zegt: “Ja, dat was de orde van die tijd. Dat zou toch brutaal en 
onbeschaamd geweest zijn zeg, als daar een arbeider van de markt 
afgekomen was en naar die heer des huizes gegaan was, en ge-
zegd: “Ik wil vandaag hier wel werken”. Dat had in die tijd, in die 
maatschappij onbeschaamd geweest. Maar het wil toch ook wat 
uittekenen! Of niet? Dat er van ons niemand is die naar de Heere 
vraagt en naar de Heere zoekt. Weet u hoe het zit? Dat blijkt ook 
zometeen wel. We staan liever de hele dag te verbeuzelen op de 
markt. We staan liever de hele dag in armoede en ellende weg te 
kwijnen onder de hete zon, daar op die markt, op dat plein, dan dat 
we ons uitleveren aan de heer des huizes, de Bezitter van het 
Koninkrijk der hemelen; dat we ons uitleveren aan de God van alle 
genade. Als Hij niet zou uitgaan, er zou geen mens gekomen zijn, er 
zou geen mens komen, ook vandaag niet, tot het Koninkrijk der 
hemelen. 
Zit je je daar over te verwonderen in deze ogenblikken als je terug-
denkt? Als je terugdenkt aan de Heer des huizes, Die in je leven 
kwam, Die je tot Zijn arbeider maakte, tot Zijn dienst je riep. Heb je 
daar weleens een keer een traan om gelaten, een hartelijke traan? 
Dat je gezegd hebt: “Hoe is het mogelijk dat het op mij was gemunt, 
zoveel anderen gaan verloren, zoveel anderen gaat Hij voorbij. Maar 
Hij kwam met kracht in mijn leven en trok mij met de roeping, met de 
roepende stem van Zijn mond. Hij was het Die het begin maakte in 
mijn bestaan, Die mij trok uit dat duister tot Zijn Goddelijk, won-
derbaar licht; Die mij trok tot Zijn wijngaard”. Weet u, wanneer je dat 
beseft, dan is toch de arbeid in Zijn wijngaard een liefdedienst! Of 
niet? En kan een liefdedienst je ooit verdriet doen? Gaat het in een 
liefdedienst om het loon? Zoals dat in onze dagen bij een baas gaat. 
Als die man aan het end van de maand niet uitbetaalt, dan kom ik 
de volgende dag niet meer terug. Dan bekijkt hij het maar. Gaat dat 
zo in het Koninkrijk der hemelen? Is nu het loon voor ogen of is de 
God van alle genade voor ogen? Is de heer des huizes in het oog en 
in het hart? Is er dan iets teveel? Als je bij je baas klaagt: “Nu moet 
ik toch een kwartier overwerken zeg”. Zou dat in deze zaak zo vre-
selijk wezen, om over te moeten werken, om arbeid, zware arbeid te 
verrichten? Als je er op ziet wat het Hem gekost heeft. Dat Hij niet 
moe en mat geworden is. Dat Hij met de morgenstond is uitgegaan 
om je te halen. 
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Tegelijkertijd klinkt daarin een beschuldiging. Juist wel voor de grijze 
haren. Maar ook voor die die nog niet grijs geworden zijn en die nog 
onbekeerd gebleven zijn. Aan wie ligt dat nu eigenlijk? Hier wordt 
een heer des huizes getekend die met de morgenstond is uitge-
gaan. Laat ik het zeggen, daar ga ik voor het gemak maar even van 
uit: Die aan uw aller voorhoofd het zegel van Zijn genadeverbond 
drukt; Die in uw aller leven intrad met Zijn Woord, van het begin af 
aan, waar u op de schoot van uw moeder dat eenvoudig kinder-
gebedje leerde, waar u erbij was dat uw grootmoeder de Heere, de 
God van hemel en aarde, aanriep; dat u daar in huis gewend was 
dat er uit het Woord gelezen werd, vertrouwd gemaakt met het 
Woord van God; waar u onder de bediening van het Woord verkeer-
de en waar u recht en genade werd gepredikt; waar u werd gelokt, 
getrokken, geroepen: “Kom toch herwaarts tot Mij die vermoeid en 
belast zijt en Ik zal u rust geven”. 
Ligt het aan de Heer des huizes? Hij heeft gewaakt Hij is werkzaam 
geweest. Hij kan in Zijn grote wijngaard (om het zo eens te zeggen) 
wel vele arbeiders gebruiken. Er is arbeid genoeg voor al diegenen. 
Heeft het aan Hem gelegen? Of klinkt hier in door de vriendelijkheid, 
de milddadigheid, de weldadigheid van deze God, de God van de 
Bijbel? En zie je dan in dat licht dat keiharde, dat verstokte hart van 
je? Dat je zegt: “Ik hoef Hem niet. Aan de kennis van Zijn wegen 
heb ik geen lust. Laat mij maar liever aan mijzelf over. Ik heb hele-
maal geen behoefte om Hem te dienen, om mijn leven in Zijn dienst 
te besteden”. Och, mensen, wat een schuld laden we op ons als de 
dagen voorbij trekken, als het leven ons door de vingers glipt en we 
altijd maar dezelfde blijven! 
Voel je ook aan dat het naar recht is als de Heere zegt: “Het is te 
laat nu. Het is gebeurd. Het is voorbij. Ga dan maar door in je eigen 
gang. Dan wacht je het oordeel waaronder je eeuwig zult moeten 
sterven”. Is het niet naar recht! 
Hij ging uit om arbeiders te huren in zijn wijngaard. 
Zie hier, besef het goed, temidden van je eigen schuld van je onbe-
keerlijkheid, dat hij op die grote markt de arbeiders er uit haalt die hij 
hebben wil. Het gaat naar de Goddelijke vrijmacht, zodat een mens, 
die in de wijngaard des Heeren terecht gekomen is, nooit zal kunnen 
zeggen: “Het is mijn goede keus geweest”. Nee, het is Gods keuze. 
Hij verkiest die Hij wil. Hij roept. Hij trekt er uit die Hij wil. 
En deze heer des huizes blijkt een eerlijke heer te wezen. Er staat: 
“Als hij met de arbeiders eens geworden was”. Wat betekent dat 
“eens geworden”? Ze hebben allebei “ja” gezegd. Ze waren het met 
elkaar eens. Er is een overeenkomst bereikt. Wat voor een overeen-
komst? Wel, de heer des huizes heeft beloofd dat hij aan het einde 
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van de dag, na de twaalfde ure, hun hun loon zou geven. Ik zeg nu 
bewust “hun” loon zal geven. Waar het in onze tekst heet “het” loon 
in plaats van “hun” loon. Dat blijkt zometeen hopelijk nog wel. 
Hij is het eens geworden met deze arbeiders voor een penning des 
daags. Wat betekent dat? Wat zijn ze eigenlijk eens geworden? Wat 
is een penning? Een penning is een vol dagloon. Volledig. Daar 
mankeert, daar hapert niets aan. Wat wil dat beduiden? Wat komt 
de Heere overeen? De Heere komt overeen het volle loon wat Hij 
heeft weggelegd van voor de grondlegging der wereld voor dege-
nen die Hem vrezen en Hem liefhebben. Een penning, of wel, een 
volle zaligheid. Daar kan niets bij en daar kan niets af. En dat heb-
ben die arbeiders maar al te goed in de gaten. Ook als ze straks bij 
de uitbetaling commentaar leveren, hebben ze dat heel goed in de 
gaten. Dat hoop ik u straks ook te vertellen. 
Als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des 
daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. Let op! Er staat niet: “Als 
hij met hen eens geworden was voor een penning voor hun arbeid”. 
Dat staat er niet. Want die arbeid blijkt geen penning waard te zijn. 
Welnee! Maar voor een penning des daags. Ik huur u en ik geef u 
genadeloon. Onverdiend genadeloon. Zond hij hen heen in zijn wijn-
gaard. 
Wat mocht die heer des huizes nu verwachten van die arbeiders? 
Nou, dat heb ik u al genoemd, en dat blijkt hier weer dus. Dat ze 
hem uit liefde zouden dienen, hard zouden arbeiden, de hele dag, 
de hitte van de zon zouden verdragen vanwege die heer des huizes, 
die ze zo goed gedaan had, die ze een penning had toegezegd, had 
beloofd. 
Nou, die arbeiders zijn in zijn wijngaard. Dan gaat die heer des 
huizes niet rustig op een stoel zitten en dan laat hij zich niet de hele 
dag bedienen. Nee, terwijl de zon al hoger klimt en al heter wordt, 
gaat hij weer uit, opnieuw. Uitgegaan zijnde omtrent de derde ure. 
Dus als die arbeiders al enige uren er in zijn wijngaard op hebben 
zitten, gaat hij weer naar de markt en hij vindt er daar anderen, ledig 
staande op de markt. 
U zegt: “Ik ben toch druk! Ik ben veel te druk om me tot God te be-
keren. Ik heb m’n gezin. Ik heb m’n werk. Ik heb alles. In m’n vrije 
tijd ook nog eens een keer. ’s Avonds laat plof ik uitgeput in m’n bed 
neer. En ’s morgensvroeg moet ik er weer uit, want het leven roept 
en het leven is zo vol, en het leven is zo mooi”. Weet u hoe God uw 
leven noemt? “Ledig staande”. Dat is uw drukke bestaan. Ofwel, 
ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Waar de wind het straks 
zal wegvagen. Waar de golfslag van Gods toorn zometeen u alles 
zal ontnemen en u uw totale bestaan zal ontnemen. 
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Ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelven. Ziet u dat? Er 
staat niet dat hij met hen overeen gekomen is. Nee, die moeten het 
maar zien. Die moeten maar hopen op wat ze zullen krijgen. Zo is 
het eigenlijk. 
Gaat gij ook heen in de wijngaard, en zo wat recht is zal ik u geven. 
En zij gingen. Zo wat recht is! Die mensen, zullen ze naar de men-
selijke maatstaven, naar het menselijke recht hebben gedacht? Dan 
zullen ze wel gedacht hebben: “Dat is een penning min een kwart. 
Nou ja, dat is beter dan niets”. Zoiets. Maar als de heer des huizes 
spreekt over “recht”, dan heeft hij het niet over ‘hun’ recht, maar 
over ‘zijn’ recht. Ofwel, wat recht is in ‘mijn’ ogen, dat zal ik u geven. 
En zij gingen. 
Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en de negende ure, 
deed hij desgelijks. Ik las bij een verklaarder, en dat is een in-
teressante zaak: “Economisch gezien was het voordeliger om na de 
zesde ure geen arbeiders meer te huren. Dan kon je beter wachten 
tot de volgende morgen, dan had je ze de hele dag. Dit koste feitelijk 
alleen maar geld”. 
Tja, wat heeft het God gekost om een mens te zaligen?! Wat heeft 
het God gekost?! Ziet u dat Hij niet naar winst en eigen belang 
rekent! Maar ziet u dat het de mildheid van Zijn liefde is wat hier de 
boventoon voert. De zesde en de negende ure, die het grootste deel 
van de dag hebben verkwanseld, ledig staande op de markt. Die 
gaat hij alsnog halen. In het licht van de evangeliebediening, die de 
beste tijd, de sterkste jaren van hun leven hebben weggegeven aan 
de wereld. Die hun beste jaren hebben gediend de zonden, de 
duivel, hun eigen vlees. Die in dat dienen van alles buiten God de 
Heere zo tekort hebben gedaan, Hem zoveel smarten hebben te-
weeg gebracht. Inderdaad, wat brengen dezulken de Heere nog op? 
Ja, daar wil ik toch even bij stilstaan. Juist wel omdat er nog een 
paar onder ons zijn die nog geen grijze haren hebben. Die zelfs nog 
jong zijn. 
Wat is er nu schoner… (en Hij is het toch eeuwig waard! of niet?) 
dan je leven in Zijn dienst te besteden, dan al je kracht, je beste 
krachten aan Hem te geven. Hij is het Die die krachten geeft. Hij is 
het Die je die levensadem geeft. Is Hij het niet waard om Hem je 
leven als een dankoffer op te offeren? Ja toch?! Ja toch zeker?! 
En die die nu de pijl naar binnen krijgt en die pijn in zijn hart voelt, 
en zegt: “Ik heb mijn beste jaren verbeuzeld”. Hier ziet u getekend 
dat God nog steeds het niet moe en het niet mat geworden is, maar 
nog steeds uit gaat om arbeiders die ledig staan te gaan halen. Hij 
deed desgelijks op de zesde en de negende ure. 
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Daar zit er ergens een die zegt: “Maar ik ben inmiddels de tachtig 
jaren gepasseerd. De avond van mijn leven is wel heel laag ge-
daald. De nacht van dood en eeuwigheid staat voor de deur. Het 
duurt niet zo lang meer. Voor mij kan het niet. Ik heb een zonde- en 
schuldregister van al die jaren”. Moet je nu eens kijken! En uitge-
gaan zijnde omtrent de elfde ure… Te elfder ure klinkt tot u nog 
steeds de roep: “Bekeer u toch en geloof het Evangeliewoord”. Nog 
steeds! 
En hij vond anderen ledig staande, en zeide tot hen… Dat is een 
beschuldiging die uit zijn mond klinkt: “Wat staat gij hier de gehele 
dag ledig”. Ofwel, moet je eens in mijn wijngaard komen kijken, daar 
is werk genoeg te doen. Werk genoeg, en u staat hier uw tijd te 
verprutsen. Dat is het eigenlijk wat er gezegd wordt. Wat staat ge 
hier de gehele dag ledig? Ja, die te elfder ure nog worden gehaald, 
die worden diep in het stof gedrukt hoor. Die worden diep herinnerd 
aan wie ze geweest zijn, opdat de genade Gods al heerlijker zal 
schitteren. 
Waar heeft een mens nou recht op die te elfder ure nog in de wijn-
gaard terecht komt? Na de twaalfde ure is de arbeidsdag voorbij. 
Nog één enkel uurtje. Nou ja, dan mag je al blij zijn als je een korstje 
brood mee krijgt. En hier heb je ook nog een slok water. Nou, dan 
zul je al op je blote knieën voor de heer des huizes neer moeten 
vallen, dat hij je zo wel gedaan heeft. 
Te elfder ure. En wat zeggen ze tot hem? “Omdat ons niemand ge-
huurd heeft”. Dat durven ze ook nog te zeggen. Nou, dat durf je 
nooit als God in je leven komt. Dan houd je commentaar wel op. 
Omdat ons niemand gehuurd heeft. Ik heb het u toch uitgetekend 
vanaf die heilige doop, vanaf dat allereerste begin! Zo vaak die no-
diging. Zo vaak die oproep dat Hij u huren zou. Omdat ons niemand 
gehuurd heeft. Waarom heb je je dan niet voor niets weggegeven? 
Al was er geen belofte van een eeuwige hemel, waarom heb je dan 
niet gezegd: “Ik wil toch voor U, de Heere, leven. Al brengt het me 
niets op. Als het U maar wat opbrengt, want U bent die eer toch 
waardig!” 
Omdat ons niemand gehuurd heeft. Zie weer de barmhartigheid van 
deze heer des huizes. Hij gaat er niet tegenin. Er komt geen dis-
cussie op gang. Nee, hij zeide alleen tot hen: “Gaat ook gij heen in 
de wijngaard, en zo wat recht is zult gij ontvangen”. 
Nou, het is zo zachtjesaan in die wijngaard een bont gezelschap 
geworden. Dat is toch even een gemêleerde toestand daar! Moet je 
eens zien wat voor mensen daar allemaal lopen. Er zijn er die vanaf 
de vroege morgen daar gearbeid hebben, die het zweet over hun 
hele lijf hebben, die de hele dag hebben gehijgd naar de avond, 
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naar de verkoeling van de avond. Die wellicht de hele dag het loon 
van die ene penning voor ogen hebben gehad. Dat hield ze op de 
been. Daardoor konden ze nog door gaan. 
En er staan er zovelen bij die veel minder arbeid hebben verricht. 
Ja, die zelf moeten zeggen te elfder ure: “Wat heeft hij eigenlijk aan 
mij gehad?” Want dat ene uurtje wat ze gewerkt hebben, is door hun 
gebroken kracht ook nog weinig productief geweest. Hun beste tijd 
van de dag weg gegeven, en nu nog even te lange leste in zijn wijn-
gaard. 
Ach, als het nu avond geworden was, zeide de heer des huizes tot 
zijn rentmeester: “Roep de arbeiders”. Daar staan ze voor hem. Alle-
maal. Die vanaf de morgenstond hebben gearbeid, tot aan degenen 
die te elfder ure gekomen zijn. Daar staan ze allemaal. Voor al die-
genen zit de arbeid er op. Maar voor hem nog niet. Zijn arbeid gaat 
door. Zijn arbeid duurt langer, tot na de twaalfde ure. Als zij mogen 
rusten, is hij nog druk, om naar de eerlijkheid van zijn rijk ze hun 
loon te geven. Naar wat recht is. Hij laat nog uitbetalen. Hij heeft niet 
gezegd: “Nou ja, de twaalf uren zijn voorbij, kom morgenochtend 
maar om je loon”. Nee, het is een eerlijke heer des huizes. 
Ziet u daarin getekend dat het waar is wat er in het Woord van God 
staat: “Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, het Begin en het 
Einde”. Met de morgenstond ging hij uit, en na het dalen van de 
avond is hij nog steeds aan het werk. 
Wie nu van zijn kindse dagen af, gelijk een Timótheüs, is getrokken, 
en die enige drang in zijn gemoed gevoelt om zich op de borst te 
slaan en te zeggen: “Kijk eens wat ik voor God gepresteerd heb”. 
Dat zit in ons vlees, in onze natuur, dat akelige. Nou, je hebt nooit 
zoveel gedaan als de heer des huizes. Nooit! Je hebt nooit zoveel 
arbeid verricht als hijzelf. Hij heeft zich niet heerlijk laten bedienen. 
Welnee! Hij heeft hard meegewerkt, langer dan al die anderen. 
Roep de arbeiders. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat er 
een einde aan de dag komt. En aan het einde van de dag zal er loon 
worden uitbetaald. Loon aan al degenen die ledig gestaan hebben 
op de markt, tot na de twaalfde ure toe. Het rechtvaardige loon. De 
bezoldiging der zonde is de dood. Het rechtvaardige soldij wat u 
verdiend hebt door de Heere aan Zijn plaats te laten en uw eigen 
leven te leven. Eens daalt de avond en komt de dag van de afre-
kening, komt het moment van Gods oordeel. Wij allen moeten ge-
openbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Hij zal loon 
geven naar Zijn rechtvaardigheid. 
Nou, als het dan recht ligt bij al die mensen die daar staan, die van 
de vroege morgen hebben gewerkt, of die in de avond pas gekomen 
zijn, dan moeten toch al die mensen zeggen: “Dan zal ik wel niets 
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krijgen”. Dan moeten toch al diegenen zeggen, die vanaf de mor-
genstond gearbeid hebben, die met hem overeen gekomen zijn: 
“Wat ik in deze dag heb klaargemaakt, wat ik heb gepresteerd, dat 
is het niet waard dat er een penning voor gegeven wordt”. Die moe-
ten zich toch op de heup kloppen: “Hoedanig een ben ik geweest, 
tegenover zo’n goed heer, tegenover zo een die rechtvaardig is”. 
Hij zeide: “Roep de arbeiders en geef hun het loon”. Dat is troost. 
Dat is troost voor een mens, als die in zichzelf kijkt, zeggen moet: “Ik 
verdien niets”. Die het met oude bevindingen niet zo goed meer 
doen kan. Waar het stof over de glans van het werk van God in je 
leven is komen te liggen. Waar je verachterd bent in de genade. 
Waar je in de wijngaard van God ergens onder een appelboom bent 
gaan zitten, een poosje in de schaduw hebt zitten rusten. Waar je 
heerlijk bent gaan liggen en een zoete slaap hebt genoten, aange-
naam voor je vlees. Waar je misschien weleens voor je waarneming 
de wijngaard bent uitgerend om de wereld te dienen. De heer des 
huizes ziet het toch niet, ofzo. Als je jezelf daar terugkrijgt voor het 
oog van de heer des huizes. Waarom krijg je je daar terug? Wel, 
omdat zijn oog een en al oprechtheid is en eerlijkheid is. Hij ziet je 
aan met die alles doordringende blik die tot in je hart reikt. Dan kun 
je jezelf niet meer verhelen, verborgen houden voor het aangezicht 
van die God. Dan moet je het zeggen: “Hij zal mij moeten straffen. Ik 
heb niets verdiend. Ik heb mij niets waardig gemaakt”. Maar die God 
zegt: “Geef hun het loon”. Al hebben zij het niet verdiend. Dat ‘het’ 
loon wil zeggen: “Mijn loon, wat Ik ze beloofd heb, wat Ik ze toege-
zegd heb, terwijl zij ontrouw gebleven zijn. En zometeen nog steeds 
ontrouw blijken te zijn met al hun murmureren, blijf Ik de Getrouwe. 
Ik houd Mijn overeenkomst vast. Ik ben het overeen gekomen en 
daar zal Ik niet van afwijken, in der eeuwen eeuwigheid niet”. 
Daar ligt zoetheid in hoor, als God op Zijn eigen werk terug komt in 
je bestaan, als het misschien wel te elfder ure geworden is in je 
leven en alles ordentelijk voor de ogen wordt gesteld en je aan het 
twijfelen raakt en in de verwarring terecht komt. Als de Heere op Zijn 
eigen werk terug komt en er het stempel op zet: “De Heere kent 
degenen die Zijnen zijn. Ik houd getrouw Mijn Woord”. Als Hij het in 
je leven weer vernieuwt. Dat er Eén is Die de arbeid ten volle heeft 
gedaan, van de vroege morgen tot de late avond toe. Ja, wacht 
even, een heer des huizes. Wordt daarin ook niet uitgetekend het 
werk van de Heere Jezus Christus! Die gearbeid heeft van eeuwig-
heid tot in alle eeuwigheid toe. Wordt daarin niet getekend Hij Die is 
gekomen in de tijd, met de morgenstond is uitgegaan om dat werk, 
die arbeid in Gods Koninkrijk te volvoeren, om dat Goddelijk recht te 
gaan voldoen. Was Hij niet gereed om te komen! Ja, toen het nog 
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nacht op de aarde was zei Hij het tot Zijn Vader: “Zie, Ik kom, o God, 
om Uw wil te doen”. Is Hij niet getrouw geweest! Aan Zijn werk is 
geen enkele smet, geen enkele rimpel te vinden. En die Heere 
Jezus Christus is met de twaalfde ure, toen Zijn lijden en sterven ten 
einde was, toen Hij gezegd heeft: “Het is volbracht”; heeft Hij niet 
opgehouden te arbeiden. Welnee. Gestorven om onze zonden en 
opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel. Hij is in de 
hemel aan de rechterhand van Zijn Vader, als de Pleitbezorger van 
Zijn volk. Die biddende Hogepriester, gezeten aan ’s Vaders rechter-
hand, tonende Zijn eigen Offerande, tonende de arbeid van die hele 
dag van drieëndertig jaar, tonende de arbeid waar God de Vader 
Zijn goedkeuring over gegeven heeft, waar Hij tevreden mee gesteld 
is en waarop Hij het zegt: “Nu zie Ik geen zonde meer in Mijn Jakob 
en geen ongerechtigheid meer in Mijn Israël”. Het is omwille van 
Hem dat er geschreven staat: “En geef hun het loon”. Dat is het loon 
dat Hij verwierf, dat Hij voor ze heeft weggelegd. De schat in de 
hemel, waar de mot en de roest het niet kan verderven en waar de 
dieven niet doorgraven en stelen. Dat loon wordt ze uitbetaald. 
Wat is het loon der genade nu eigenlijk? Dat is altijd een volkomen 
loon. Daar mankeert helemaal niets aan. Dat is af. Dat is heerlijk. 
Dat is zalig 
Geef hun het loon. 
Nog wat. In de morgenstond heeft die heer des huizes niet tegen de 
arbeiders gezegd, toen hij overeen kwam: “Hier heb je die penning 
vast”. Welnee, die zouden ze vast ergens in die wijngaard verloren 
hebben. Welnee, die zouden ze vast buiten de wijngaard met hoe-
ren hebben doorgebracht. Ze zouden vast aan het einde van de dag 
niet anders over hebben dan dat ze begeren zouden met de draf 
van de varkens gevoed te worden. Ze zouden alles verkwanseld en 
verspeeld hebben. Gode zij dank, hij heeft het zelf bij zich gehou-
den. Veilig voor ze bewaard. 
Ziet u die arbeid? Hij heeft er niet alleen in gearbeid door telkens 
weer uit te gaan in de hitte van de dag om arbeiders op te halen. 
Maar hij heeft ook gearbeid om er op toe te zien dat dat loon door 
geen vijand zou worden weggenomen, dat dat loon veilig voor hen 
bewaard zou worden, opdat het hen aan het einde van de dag ge-
geven zal worden. Geef hun het loon. 
Schittert in dat loon nu niet het eenzijdige werk van de levende 
God?! Ja toch zeker! Is dat niet een zaligheid in zichzelf, om uit Zijn 
handen te mogen ontvangen. Ziet u daarin ook getekend dat ze aan 
het einde van de dag wel loon in handen krijgen. ’s Ochtends kregen 
ze het niet, maar nu aan het einde van de dag krijgen ze het wel. 
Ofwel, Luther zong het zo: “En erven koninkrijken”. Dat is dat loon 
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dat ze in handen gegeven wordt, ofwel, waar ze deelgenoot van 
gemaakt worden, wat werkelijkheid is. Niet alleen meer een toe-
zegging, maar een beleving, een daadwerkelijke zaak. Dat geeft hij 
ze. Roep de arbeiders. 
Tjoh, wat is dat heerlijk zeg, om zo geroepen te worden. Is het dan 
erg als je na veertig jaar al geroepen wordt? Waar je naar het vlees 
dacht: “Ik hoop dat ik negentig word”. Is het dan erg als de hitte van 
de dag of het strijdperk van dit leven al na vijftig jaar voorbij is? Moet 
je dan persé zo stokoud worden? Ach, als je toch ziet op het loon. 
Zie wat weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Begrijp je 
dan de apostel: “Ik wens wel ontbonden te zijn, met Christus te zijn. 
Dat is zeer verre het beste”? 
Roep de arbeiders en geef hun het loon. Dat loon wordt uitbetaald in 
de Goddelijke orde. Dat is het laatste. 
 
Maar zingen we eerst samen, Psalm 107 het 4e vers. 

 
God bracht na tegenheden 
Hen weer op 't rechte pad, 
En richtte hunne schreden 
Naar een gewenste stad. 
Laat zulken voor den HEER' 
Zijn milde gunstbewijzen, 
Zijn wond'ren, Hem ter eer, 
Voor 't ganse mensdom prijzen. 

 
Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laats-
ten tot de eersten. Dat gaat ook al dwars tegen ons idee van recht 
in. De eersten moeten toch ook het eerste krijgen! Welnee! Wat 
wordt daar ook in uitgetekend, meteen al, dat de arbeider geen recht 
heeft, dat hij het van gunst moet hebben. En dat die welgezegend is 
die aan de gunst van God is overgeleverd. 
Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laats-
ten tot de eersten. En dan wordt het wonderlijk. En als zij kwamen 
die te elfder ure gehuurd waren… Dat kun je toch voorstellen: die 
zullen wel een beetje schromelijk gekomen zijn. Zullen zij zich niet 
geschaamd hebben voor al die arbeiders die vanaf de morgenstond 
geweest zijn? Zullen zij zich niet geschaamd hebben voor die heer 
des huizes? Dat ze zeggen: “De kwaliteit van mijn werk was ook al 
niet om over naar huis te schrijven. Dat ging ook al niet zo best”. 
Hoe zullen die mensen naar voren getreden zijn? Ze moesten voor 
de dag komen. Als ze kwamen, ze moesten er uit treden. Dus het 
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werd voor al die ogen getoond, voor die het nog niet wisten: “Dezen 
hebben maar één uurtje gewerkt vandaag”. Zowat niets. 
Ontvingen zij ieder een penning. Wat zou dat gezicht van die heer 
des huizes vriendelijk hebben gestaan! Het gaat niet om uw arbeid. 
Het gaat om mijn arbeid, om wat ik doe. Uw werk is niet vol, maar 
wat ik doe is altijd vol. Een penning. Ofwel, komt in gij gezegenden 
Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor 
de grondlegging der wereld. Tja, wat zal dat wezen! Die te elfder ure 
nog bekeerd zullen worden, op hun oude dag, grijs geworden in de 
zonde, nog voor God leren buigen. Als Hij het nog wel met ze 
maakt. 
U zegt: “Dat kan toch niet?” O nee? Ik zie daar een kwaaddoener 
aan het kruis, en ik hoor Jezus zeggen: “Heden zult gij met Mij in het 
Paradijs zijn”. Dat je moed zou scheppen. Nee, daar mogen jonge 
mensen geen moed uit scheppen. Dat ze zeggen: “Nou, dan kan ik 
nog zeventig jaar zondigen en dan zie ik nog wel een keer”. Nee, 
dat niet. Er is maar één zo’n voorbeeld in heel de Schrift. Maar op-
dat oude mensen daar moed uit zouden scheppen, dat er nog doen 
aan is bij de hoge God. 
Ontvingen zij ieder een penning. Zie je die tranen op hun gezicht? 
De vreugdetranen. Waar heb ik dat nu aan verdiend? “Dat hebt u 
ook niet verdiend. Dat heb Ik voor u verdiend”. Waar komt die pen-
ning eigenlijk vandaan? Uit de schatkist van de heer des huizes. 
Waar komt de zegen uit, de eeuwige zegening die het volk van God 
ontvangt? Dat komt uit de schatkist van Gods eeuwige liefde, van 
Gods eeuwige trouw, van Gods eeuwig welbehagen, omwille van 
Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. 
Ontvingen zij ieder een penning. Nou ja, dan gaat dat zo door, die 
hele rij door. De negende ure, daar komen ze, een penning. Ter 
zesde ure, daar komen ze, een penning. Ter derde ure, daar komen 
ze, een penning. En dan de eersten komende. Die hebben het 
langst moeten wachten. Die hebben tijd van overwegen gehad. Die 
hebben in hun overweging een conclusie getrokken. Die conclusie 
is, dat staat er: “De eersten komende meenden”. Die conclusie is 
dat wat zij menen dat is dat zij recht hebben op meer dan die ande-
ren. En hun mening, zegt Spurgeon, zien ze graag tot een feit ge-
maakt door God. Zo komen ze. 
En de eersten komende, meenden dat zij meer ontvangen zouden. 
En zij zelven ontvingen ook elk een penning. Want die penning is 
het volle loon. Daar kan niets meer bij. Ze mochten, ze konden niet 
meer ontvangen. Is er meer te erven dan dat Koninkrijk Gods dat 
daar in de hemelen is? Is er meer te erven dan die plaats waar God 
alles zal zijn en in allen? Nee! 
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Ze ontvingen een penning. En die ontvangen hebbende, murmu-
reerden zij tegen de heer des huizes. Zie je dat? De zegen is in hun 
hand en de vloek is in hun mond. Ze zijn het er niet mee eens. Ze 
menen dat de heer des huizes het verkeerd gedaan heeft, en ze 
durven hun murmurering ook nog uit te spreken. Ze zeggen: “Deze 
laatsten hebben maar één uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk 
gemaakt”. 
Wat wil dat zeggen “ons gelijk gemaakt”? Dat wil zeggen: “U hebt 
ons niet tekort gedaan, maar u hebt hen te goed gedaan”. Dat staat 
er. Gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte 
gedragen hebben. Wij hebben het zo zwaar gehad. Wij hebben het 
zo moeilijk gehad. Wij hebben in die hete zon moeten werken. We 
hebben naar de schaduw, naar de avond verlangd. En nu krijgen wij 
hetzelfde als die die nog maar een paar tellen op het veld geweest 
zijn. Is dat terecht? 
Ze waren duidelijk uit het oog verloren dat de heer des huizes veel 
harder gearbeid had dan zij. Dat hij al veel eerder bezig was en dat 
hij veel later nog aan de arbeid is. 
Doch hij antwoordende zeide tot een van hen: “Vriend…” Het woord 
van die murmureerders is vijandig, en hij zegt: “Vriend”. Weer dat 
eenzijdige bij God vandaan. Kijk, dat kan best zijn, dat je het in je 
leven ook voelt, die vijandschap. Ik was eens aan een ziekbed, daar 
zat een predikant bij, en daar lag een man op dat ziekbed. Die is op 
zijn oude dag door God bekeerd. En zijn vrouw stond er bij in de 
deuropening. Van kindsbeen af onder de waarheid opgebracht. 
Toen zei die predikant tegen die vrouw: “Kun je het aanzien, dat de 
Heere hem voortrekt bij u?” Dat is de tekening van de vijandschap 
die hier ook getekend wordt. Wij denken in verdiensten, wat wij wel 
klaar zullen maken. Maar het wordt tijd dat we eens een streep zet-
ten door onze beste werken. Ook na ontvangen genade. Ze zijn toch 
alle met zonden bevlekt. Ze zijn het toch waardig om het eeuwig 
oordeel van God over af te roepen. 
“Vriend, ik doe u geen onrecht”. Kunt u de Heere van onrecht be-
tichten als u de hemel erft? Kunt u de Heere van onrecht betichten 
als u eeuwig zalig wordt? Is daar tachtig jaar in Zijn dienst niet goed 
voor geweest? Is het dat niet waar geweest soms? Kunt u de Heere 
van onrecht betichten? 
Ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een 
penning? Daar heb ik ja op gezegd, en daar houd ik mij nu aan. 
Maar daar hebt u ook ja op gezegd. En u wilt dat ik mij daar nu niet 
aan houd. Maar mijn woord zal eeuwig bestaan. Mijn ja is ja en mijn 
nee is nee. Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook ge-
ven gelijk als u. 
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Dus het gaat niet om wat u wilt en om wat u dus meent, maar om 
wat ik wil. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij 
niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Is uw oog boos om-
dat ik goed ben? 
Zou het u niet veel meer moeten verblijden dat die te elfder ure 
kwam net zo’n zelfde penning krijgt als u die van de morgenstond af 
gekomen bent! 
Het is een vernederende les. Een beschamende les. Een les waarin 
we leren moeten niet op onszelf te zien, maar op Hem te zien. Een 
les waarin we onszelf achteruit moeten leren zetten, om de ander 
uitnemender te achten dan onszelf. Denk erom dat er voor hoog-
moed geen plaats is in het Koninkrijk van God. Daar is alleen plaats 
voor die ootmoed die van Hem gegeven werd. Alzo zullen de laats-
ten de eersten zijn, en de eersten de laatsten. Velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren. 
Ja, dat voert te ver om zo’n moeilijk woord nu nog te verklaren. Maar 
dit wel: de eersten worden achter de laatsten gezet, opdat er een 
eenparig loflied zal klinken, die te elfder uren gekomen zijn, met die 
die de hele dag gearbeid hebben: “Gij hebt ons Gode gekocht met 
Uw vloed. U bent waardig de roem te ontvangen. Het is door Uw 
welbehagen alleen. Gij hebt het gedaan, Heere der heirscharen”. 
Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laats-
ten tot de eersten. 
Nog één ding wil ik er van zeggen. Hij slaat er geen eentje over. 
Beginnende van de laatsten tot de eersten. Ze komen allemaal aan 
de beurt, op Zijn tijd. Dat is de troost. Dat is de zekerheid. Dat is de 
verwachting. Op God en Zijn Woord, Zijn beloftewoord, dat Hij 
getrouw zal volvoeren tot in al de eeuwigheid toe. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 116 : 9 en 10. 
 

Och HEER', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht, 
Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden; 
Dies doe ik U gewillig offeranden 
Van lof en dank, U plechtig toegezegd. 

  
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
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Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


