Matteüs 18: 23-35
NBV21
23Daarom

is het met het koninkrijk van de hemel als
met een koning die afrekening wilde houden met zijn
dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht
men iemand bij hem die hem tienduizend talent
schuldig was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf
zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en
kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden,
zodat de schuld kon worden ingelost.

26Toen wierp de dienaar

zich aan de voeten van zijn
heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u
alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij
liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.
28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een
van zijn mededienaren, die hem honderd denarie
schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal
me alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze
zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met
mij, ik zal je terugbetalen.” 30Maar hij wilde daar niet
van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten
tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.

31De andere dienaren

hadden gezien wat er gebeurde.
Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om
hem alles te vertellen. 32Daarop liet de heer hem bij
zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte
dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden,
omdat je me erom smeekte. 33Had jij dan geen
medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals
ik medelijden had met jou?” 34En zijn heer was zo
kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot
hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal
mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die
zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Matteüs 20: 1-16
NBV21
1Het

is met het koninkrijk van de hemel als met een
landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om
dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij
met de arbeiders een dagloon van één denarie
overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn
wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en
toen hij anderen werkloos op het marktplein zag
staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar
naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”

5En ze

gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er
nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde
als tevoren. 6Toen hij tegen het einde van de dag nog
eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog
steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier
de hele dag zonder werk?” 7“Niemand heeft ons
ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie
ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen
was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn
rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun
het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig
met de eersten.”

9En zij

die er vanaf het einde van de dag waren,
kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10En
toen zij die als eersten waren gekomen naar voren
stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze
het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de
landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één
uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt,
terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag
hebben volgehouden.”

13Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik

behandel je
toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met
het loon van één denarie? 14Neem wat je toekomt en
ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan
jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil?
Ben je jaloers omdat ik goed ben?” 16Zo zullen de
laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Een dagloon = 1 denarie/drachme
Een jaar had ca. 300 werkdagen
Schuld collega dienaar
is 100 denarie = 100 dagen werk
is 1/3 werkjaar

Schuld dienaar
is 10.000 talent
1 talent is 6000 daglonen
60.000.000 daglonen
is 200.000 werkjaar

Te innen belasting in
het jaar 4 v. Chr.
Van Samaria, Judea en
Idumea
jaarlijks 600 talent
Van Galilea en Perea
jaarlijks 200 talent

Joodse klok: 1 dag
Zonsopgang

5-7.oo uur

Ochtengloren

Zonsondergang

9.00 uur

1200 uur

15.oo uur

3e uur

6e uur

9e uur

17-19.oo uur

12e uur

Filippenzen 2: 5
NBG ‘51
5Laat

die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus
Jezus was,

