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Suggesties musical “ Je geld of je leven!” 
 
Toelichting: 
 
De titel is niet bedoeld als dreigement, zoals in criminele situaties. 
Maar als keuze ! 
Waarvoor kies je? Geld (Mammon) of Leven zoals door God bedoeld? 
 
Bijbelse voorbeelden: 
 

1. Boaz en de vreemdeling Ruth (vrije vertaling)       Ruth 2-4. 
2. Gelijkenis van de talenten            Matteüs 25 

 
Actuele voorbeelden 
 

3. Met geld maak je vrienden (spiegelverhaal bij Verloren Zoon) 
4. Gelijkenis van arbeiders in de wijngaard (moderne versie)         

Matteüs 20. 
 
Afsluiting:  
 

5. Hoe verdien ik de hemel? 
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Inleiding 
 
Na de plotselinge heftige start wordt de hoorder in verwarring gebracht. 
Wordt dit een crimineel toneel? De stem geeft de ware bedoeling en 
boodschap van de musical aan: “Wie kiest , o verdwaasden, voor ’t leven 
de dood? “ 
Anders gezegd: We krijgen de keuze tussen geld en bezit of leven zoals 
door God bedoeld. 
De musical eindigt met de boodschap: we hebben niks verdiend, het is 
Gods genade. “Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten” 
Enkele gelijkenissen passeren de revue. Soms in  Bijbels perspectief, 
soms “vertaald” in een modern jasje. Steeds eindigt elke scene in een 
vraag en antwoord door stem 1 en stem 2 met de uitleg van de  
betekenis van het verhaal. 
Dank zij verregaand technische mogelijkheden die Open Hof biedt 
wordt dankbaar gebruik gemaakt van beamer met afbeeldingen, 
effecten en teksten. 
Muzikale bijdrage bieden combo, orgel en instrumenten. 
Deelnemers zijn spelers, muzikanten en aanwezige gemeente. Spelers 
zingen liederen die voor de musical geschreven zijn of worden 
gedownload van Youtube. Scenes worden afgewisseld met bekende 
liederen voor gemeentezang. 
 
Henk Keijzer, januari 2019 
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Suggestie start: 
 
Kasper opent de dienst met enkele worden en wordt dan “overvallen” 
door groep bandieten die het gemunt hebben op de collectezakken. 
Teleurstelling dat ze nog leeg zijn.  
 
Geluid van keiharde schoten, een deur wordt ingetrapt. 
Beelden op de beamer. 
Kreet (bandiet): Je geld of je leven!!! 
Kasper: Als ik dan mag kiezen kies ik voor LEVEN !! 
 
Jan Tietema: Een leven door zijn dood bereid 
                        Een leven in zijn heerlijkheid!! 
 
Stem 1 Was dat even schrikken. Ik dacht dat het een overval was 
Stem 2 Ja, daar leek het wel een beetje op. Gelukkig was het geen 
bedreiging maar gewoon de vraag: Waar kies je voor? Kies je voor geld 
en bezit? Of kies je voor het leven zoals God het bedoelt? 
 
Lied: eerste deel gezongen door Wim Sonneveld (tekst op beamer) 
 
Refrein: 
Poen, poen, poen, poen 
De een zegt geld, de ander money 
Maar wij zeggen poen 
Poen, poen, poen, poen. 
 
Refrein 2: 
't Zal je gedacht zijn wat je allemaal met poen ken doen 
Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is 
Maar geld doet wonderen en vooral als 't een hoop is 
Poen, poen, poen, poen 
Poen, poen, poen, poen, poen, poen. (Bes) 
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Meteen aansluitend door de spelers: 
 
Wat denk je? 
Wat denk je? 
Draait alles echt om geld? 
Is dat wat in ons leven alleen maar telt? 
We gaan nu gauw op zoek 
naar waar het echt om gaat. 
Gelukkig kan ik zeggen: 
HET IS NOG NIET TE LAAT (2x) 
 
Kasper gaat verder. Misschien refererend aan de inleiding of 
openingslied. 
“En nu gaan we kijken en luisteren naar de musical” 
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Scene 1 Boaz en Ruth 
 
Naomi en Ruth lopen verdrietig samen 
 
Stem 1 Wie lopen daar? Ze lopen er niet bepaald vrolijk bij. 
Stem 2: ja dat klopt. Ze zijn ook niet erg vrolijk. Ze zijn juist erg 
verdrietig.  Het zijn Naomi en haar schoondochter Ruth. Naomi keert 
terug naar haar eigen land en neemt Ruth mee. 
Stem 1:  Komt Ruth ook uit Israël? 
Stem 2:  Nee, Ruth komt uit een ander land. Het land Moab. Het is 
eigenlijk een heel droevig verhaal. Naomi verhuisde eens met haar man 
en twee zonen naar Moab omdat er hongersnood was in Israël. Eerst 
leek alles goed te gaan. Haar zonen trouwden  met vrouwen uit dat 
land. Zij  heetten Orpa en Ruth. Maar toen gebeurde het: Naomi verloor 
haar man en haar beide zonen. De vrouwen  werden dus weduwen. Nu 
keren ze Naomi en Ruth terug naar Israël. Orpa blijft in Moab wonen. 
Stem 1: Dus eigenlijk is Ruth dan een buitenlandse? 
Stem 2: Ja dat klopt, maar ze wil haar schoonmoeder niet in de steek 
laten. 
Laten we maar eens naar hen luisteren 
 
Naomi  Ruth, waarom ga je niet terug naar je eigen land? 
Ruth: Nee, ik wil bij u blijven. Uw land is mijn land. 
 
Lied: Ek is een vreemde hier (zie bijlage) solo 
 
Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
 
Jy het gese gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy s n deel van my 
Wat doen ek sonder jou 
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En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag n lang reis 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 
 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 
 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
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Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 
 
En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 
 
Naomi: Dat is wel lief maar het hoeft echt niet. Jij ben nog jong. Je hebt 
nog een heel leven voor je. 
Ruth: Uw leven is toch ook nog niet afgelopen? Misschien komen er nog 
wel fijne dingen voor u. 
Naomi: Nee, ik heb het wel gezien. Het is jammer dat alles zo droevig 
verlopen is. Ik heette Naomi. Dat betekent de liefelijke, de gelukkige. 
Maar die naam past niet meer bij me. Eigenlijk zou ik mijn naam wel 
willen veranderen. Ik zou eigenlijk Mara moeten heten. Weet je wat 
Mara betekent? 
Ruth: Ik denk dat ik het wel kan raden. Zoiets als: verdrietig? 
Naomi: Ja, het betekent: bitter. 
 
Mensen passeren Naomi en Ruth. Enkelen herkennen Naomi , kijken 
om, praten met elkaar , maar lopen door. 
2 mensen blijven staan. 
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Mens 1: Is dat niet Naomi? Die hier vroeger gewoond heeft? 
Mens 2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt, maar wat is ze oud geworden.. 
Mens 1 (tot Naomi): Sorry, mag ik wat vragen? Bent u niet Naomi? 
Naomi: Ja dat ben ik, maar er is zoveel gebeurd, noem mij maar Mara 
En als u het niet erg vindt loop ik liever door…. 
 
De twee blijven onthutst staan, trekken hun schouders op en lopen 
verder. 
Dan komt een man. Hij begroet Naomi. 
 
Boaz (verbaasd en blij): Nee maar…. Wie hebben we daar? Naomi, wat 
fijn dat je weer terug bent. En wie heb je daar bij je? 
Naomi: (tegen  Boaz) Dat is Ruth, mijn schoondochter. 
(tegen Ruth) Ruth, deze man is Boaz. Hij is nog familie van mij. 
Boaz:  Dat is zeker. Wat kan ik voor jullie betekenen? Ik ga gauw naar 
mijn huis om voor jullie een maaltijd te maken. Daar zullen jullie wel aan 
toe zijn. Doen jullie maar rustig aan. Ik zie jullie straks. 
 
Boaz gaat haastig weg. Naomi en Ruth blijven achter 
 
Ruth: Wat een aardige man is dat? Is hij echt familie van u? 
Naomi: Ja, nou en of. Het zou wel eens kunnen zijn dat hij veel voor ons 
gaat betekenen. Kom, laten we naar hem toe gaan.- 
 
Stem 1: Dat was een bijzondere ontmoeting. Het lijkt wel of Naomi weer 
een beetje hoop krijgt. 
Stem 2: Ja, dat lijkt er inderdaad wel op. En dat zal later blijken ook zo te 
zijn. We slaan nu even een tijdje over en zien Boaz in gesprek met Ruth. 
 
Boaz: Heb je zin om met me mee te lopen? Ik heb een plannetje waar je 
best bij kan zijn. 
Ruth: Ja, dat doe ik graag. Ik vindt het altijd fijn om bij u inde buurt te 
zijn. 
Boaz: Ik denk daar net zo over. Dat zal je wel gemerkt hebben 
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Ruth: Nou en of. Toen ik achter de maaiers aanliep om koren op te 
rapen liet u expres veel vallen. Dat heb ik heus wel gemerkt. U maakt 
Naomi weer een beetje blij en mij helemaal. 
Boaz: Ik doe het graag. Ga nu maar mee. We gaan naar de stadspoort 
Ruth: Wat gaan we daar doen? 
Boaz: Dat zal je wel zien. We gaan daar mensen ontmoeten. 
 
Samen lopen ze naar de stadspoort. Boaz slaat een arm om Ruth. Daar 
staan mensen met elkaar te praten. Ze groeten Boaz en Ruth als ze hen 
zien aankomen. Boaz loopt meteen op een man af. 
 
Boaz: Goeden dag, beste vriend. Goed dat je er bent want ik wil je iets 
vragen. 
Man: Dag Boaz. Je bent niet alleen, zie ik. 
Boaz: Ja, dat klopt. Deze dame is Ruth. Ze is met Naomi meegekomen 
uit Moab. 
Man (knikt beleefd naar Ruth): En wat wil je mij  vragen Boaz? 
Boaz: Je kent Naomi. Ze wil haar land verkopen. Jij bent de eerste in de 
familie die daarvoor in aanmerking komt. Jij hebt daarom als eerste 
recht om het land te mogen kopen. Hoe denk je daarover? 
Man: Je hebt gelijk Ik mag als eerste het land van Naomi  kopen. Ja ik 
denk dat ik dat ga doen. 
Boaz: Dat is dan akkoord. Maar bedenk wel dat deze Ruth nu ook bij de 
familie hoort. Met de koop van het land ga je ook voor haar zorgen. 
Man (geschrokken) O,  maar dan wordt het anders. Dan gaat de koop 
niet door. Wie komt na mij in aanmerking om het land te kopen? 
Boaz; Dat ben ik. En ik wil het land wel kopen en ook voor Ruth zorgen.  
(tot de omstanders) Jullie zijn mijn getuigen dat ik de nieuwe eigenaar 
van het land ben 
 
(Iedereen knikt en Boaz slaat zijn arm om Ruth en samen lopen ze blij 
weg) 
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Zingen (afwisselend spelers en allen): Ik was hongerig  (ELB 399) 
 
(Spelers) Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 
Toen ik dorst had, bood je Mij je beker aan. 
(Allen) En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
 
(Spelers) Toen ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
K Was een vreemdeling, jij liet Mij binnen gaan. 
(Allen) En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders 
Zegt jezus, dat heb je aan Mij gedaan. 
 
(Spelers) Toen ik ziek was, ben jij Mij komen helpen. 
K Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan. 
(Allen) En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders 
Zegt jezus, dat heb je aan Mij gedaan. 
 
Stem 1: Dat loopt goed af. 
Stem 2: Dat is zeker. En weet je hoe het verder is gegaan? 
Stem1: Nou…. 
Stem 2: Boaz trouwde met Ruth. Ze werden man en vrouw. 
Stem 1: Horen we later nog wel eens iets van Boaz? 
Stem 2: Ja, nou en of. Later zou in zijn familie een koning geboren 
worden. Het was koning David. En nog veel later werd Jezus geboren 
Boaz was dus een voorvader van de Messias. 
Stem 1: Dat is wel bijzonder. Boaz nam dus een vrouw uit het 
buitenland tot zijn eigen vrouw. Een voorbeeld  
Stem 2: Dat is zeker. 
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Scene 2    Gelijkenis van de talenten 
 
Stem 1: In de Bijbel staan verhalen die Jezus aan de mensen vertelt. 
Stem 2: Zijn dat verhalen die echt gebeurd zijn? 
Stem 1: Nee, ze zijn verzonnen. 
Stem 2: Waarom vertelde Jezus die verhalen? 
Stem 1: Hij wilde met die verhalen iets duidelijk maken. Ze hebben een 
boodschap. We noemen die verhalen: gelijkenissen. 
Stem 1: Ken je de gelijkenis van de talenten? 
Stem 2: Vertel 
Stem 1: Kijk zelf maar. 
 
Een rijke heer komt op.  
Heer:  Zo, ik denk dat alles wel gedaan is voordat ik vertrek. Morgen 
gaat mijn reis beginnen. Een jaar weg van mijn berdrijf is niet niks. Ik 
hoop dat alles goed gaat. Gelukkig kan ik op mijn arbeiders bouwen. 
Tenminste…. dat hoop ik! Ik zal ze roepen. 
( roept) Hallo mensen, komen jullie?  
 
Knecht 1 en 2  (komen aarzelend en onderdanig op. Buigen voor hun 
heer.) U heeft ons geroepen? 
Heer: Ja, inderdaad, maar jullie zijn nog niet compleet. Waar blijft 
nummer drie? 
Knechten: Wij gaan hem voor u halen 
 
(Heer knikt. Knechten af en komen even later met knecht 3 tussen hen 
in terug. Knecht 3 komt duidelijk met tegenzin en groet zijn heer amper)  
 
Heer: Mannen luister. Ik ga op reis en ik blijf een poosje weg. Ik neem 
niet al mijn geld mee. Dat zou niet verstandig zijn . Er zou in die 
tussentijd niets verdiend kunnen worden. En dat is wel de bedoeling. 
Daarom geef ik ieder van jullie een deel van mijn geld. Doe er mee wat 
je het beste vindt en probeer zoveel mogelijk erbij te verdienen. Als ik 
weer terug kom rekenen we af. 
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Heer: (Tot knecht 1) Ik geef jou 5 talent. Dat is jou wel toevertrouwd. 
Doe je best. 
Knecht 1 ( super verbaasd): Dank u wel, heer, dank u wel! Da’s niet niks. 
Sjonge, sjonge. Vijf talent. Een heel bedrag. Ik ga mijn best doen. Dank u 
wel!  (knecht gaat blij weg) 
 
Heer: ( kijkt de knecht goedkeurend na)  
(tot knecht 2) Ik vertrouw jou 2 talent toe. Doe ermee wat in de 
vermogen ligt. Maak een plan van aanpak en probeer winst te maken. Ik 
hoor wel hoe het gegaan is.. 
 
Knecht 2  (neemt het geld aan. Aarzelt even maar is toch tevreden) 
Dank u wel, heer. Voor het vertrouwen. Ik zal doen met uw geld wat ik 
kan. 
 
Heer: (knikt goedkeurend)  
(tot knecht 3) Aan jou heb ik ook gedacht. Jij krijgt van mij 1 talent om 
ermee te handelen. Ik reken op je en ben benieuwd als ik terug kom 
naar het resultaat. 
 
Knecht 3 ( neemt het geld met tegenzin, beteuterd aan en stapt zonder 
te bedanken met grote passen weg) 
(zacht mompelend) Ja…. ’t Is wel goed. Eén talent!  Wat een bedrag. 
Nou, nou… 
. 
Stem 1: Het valt mij op dat ze niet alle drie hetzelfde krijgen. Waarom 
zou dat zijn? Dat is toch niet eerlijk? 
Stem 2: Niet iedereen is gelijk. Die heer kent zijn knechten heel goed. 
De één kan meer dan de ander. 
Hij verwacht van de één ook meer dan van de ander. Ieder krijgt naar 
wat hij kan. 
Stem 1: Nou, ik ben benieuwd wat deze mannen met het geld gaan 
doen. 
Stem 2: We zullen zien. Voorlopig heeft ieder één of meer talenten 
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Zingen (spelers) Levenskapitaal 
 
Houd een muntje op de kop, 
Kijk, de keizer staat erop. 
Zo verzilvert hij de macht, 
Deze vorst van praal en pracht. 
Van een stevig stukje staal 
Is zijn keizerskapitaal. 
 
Geld laat zien wie Caesar is 
maar de God van Genesis – 
als je Hém ontmoeten wilt, 
kijk naar mensen, naar zijn beeld. 
Want wij mensen allemaal 
zijn Gods levenskapitaal. 
 
Geef de keizer dus zijn poen: 
duizend ballen, een miljoen! 
Maar geef God wat Hém behoort, 
leef je leven naar zijn woord. 
Want wij mensen allemaal 
zijn Gods levenskapitaal 
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Stem 1 (en weergave op de beamer) Een jaar later 
 
Heer ( komt terug en wrijft zich in de handen)  
Hè,hè. Eindelijk weer thuis. De reis zit erop. Ik ben benieuwd hoe alles 
hier gegaan is. Gauw mijn werknemers laten komen. 
(roept)  Mensen. Mensen. Ik ben weer terug. Kunnen jullie komen? 
 
(alle drie knechten komen samen op, twee buigen diep, de derde amper 
voor hun heer) 
 
Heer: Zo mannen. Daar ben ik weer. Ik heb jullie talenten toevertrouwd. 
Ik ben benieuwd wat jullie ermee hebben gedaan. 
(tot knecht 1) Beste man, ik heb je 5 talent gegeven. Wat heb je er mee 
gedaan? 
 
Knecht 1: Meester, ik heb koren gekocht en dat in delen verkocht aan 
de mensen. Ik kreeg van u 5 talent. Ik heb er 5 bij verdiend en kan u nu 
10 talent geven. Alstublieft. 
 
Heer: Dat heb je goed gedaan. Ik ben trots op je. Ik kan je vertrouwen. 
Je krijgt een veel grotere beloning. Nu nodig ik je uit voor een feestelijke 
maaltijd. 
(heer neemt het geld aan en geeft de knecht een schouderklopje) 
 
(tot knecht 2) En vertel jij eens,  hoe het is gegaan. Ik ben benieuwd. 
 
Knecht 2: Meester, ik kreeg van u 2 talent. Ik heb er klei voor gekocht en 
heb kruikjes gemaakt. Die kruikjes heb ik verkocht en heb daarmee 2 
talent erbij verdiend. U krijgt daarom van mij 4 talent. 
 
Heer (blij verheugd) Ook jij hebt dat goed gedaan. Mijn grote 
waardering. Ook jij krijgt een veel grotere beloning. Ook jou nodig ik uit 
voor een feestmaal. 
(heer neemt het geld in ontvangst) 
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Heer: (tot knecht 3) Jij wil natuurlijk ook graag vertellen wat het 
resultaat is van je inspanningen. Vertel. 
 
Knecht 3: Heer, ik weet dat u soms erg streng kunt zijn. Ik was bang dat 
ik iets van die ene talent zou verliezen en dat u mij daarvoor zou 
straffen. Dat wilde ik voorkomen en heb daarom het talent veilig 
opgeborgen in de grond. Alstublieft. U krijgt uw talent weer terug. 
 
Heer (boos): Wat een laffe streek. Hoe kon je dat doen. Het is de 
slechtste oplossing die je maar kan bedenken. Als je het geld op de bank 
had gezet had je nog rente gekregen ook. Ik heb hier geen goed woord 
voor over. Je bent een slechte knecht. Ik wil niet meer met jou werken. 
Die ene talent geef ik aan de knecht die al 5 talent heeft gekregen. En 
nu….. verdwijn uit mijn ogen! 
 
Schuldbewust en aangeslagen gaat knecht 3 de ene kant en de meester 
en beide knechten 1 en 2 de andere kant op 
 
Stem 1: Dat is niet goed afgelopen voor knecht 3. 
Stem 2: Dat kun je wel zeggen. Maar wat betekent dit verhaal nou? 
Stem 1: Eigenlijk twee dingen. 1. God geeft mensen verschillende gaven. 
De één wat meer, de ander wat minder. Ieder krijgt wat hij/zij aankan. 
Je moet de talenten die je krijgt goed gebruiken. Wie leiding kan geven 
moet dat ook doen. Hij/zij moet dat zo goed mogelijk doen. Wie 
muzikaal is  moet dat ook gebruiken en uitbouwen. De laatste knecht 
deed er niets mee. Dat is God een doorn in het oog. Gebruik je talenten. 
Stem 2: Geldt dat ook voor onze gemeente? 
Stem 1: Jazeker. Als je goed kan leren moet je studeren. Misschien word 
je dan wel predikant of professor. Als je goed bent in rekenen kan je 
kerkrentmeester worden . Als je muzikaal bent ga je oefenen in een 
koor of speel je op het orgel Als je goed het huishouden kunt doen kan 
je je opgeven voor beheer of koffiedienst. Als je….. 
Stem 2: Ja. Ja. Ik begrijp het. Ik hoop dat anderen dat ook snappen 
en…… DOEN !! 
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Zingen (allen) LB 912 vers 1, 4 en 6 
 
Neem mijn leven laat het HEER 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid 
 
Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
Neem ook mijne liefde HEER 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
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Scene 3  Met geld maak je ‘vrienden’ (spiegelverhaal van de gelijkenis 
van de verloren zoon) 
 
Een actuele situatie. Kleding modern. Vader met zonen (1 en 2) komen 
op om naar het werk te gaan. Zoon 2 aarzelt. Vader en zoon 1 kijken 
even om en wenken zoon 2.  
Zoon 1: Hé broer, schiet eens een beetje op. We hebben nog meer te 
doen 
Zoon 2 (gaat op steen zitten en zucht) Ja hoor, Daar gaan we weer. Elke 
dag hetzelfde liedje. Slapen – eten – werken – eten – tv kijken – naar 
bed !!! 
Zoon 1:  Dat gezeur, daar kunnen we niet op wachten. Kom vader, we 
gaan. 
 
Vader en zoon 1 vertrekken. 
 
Zoon 2: Ik word dit spuug en spuug zat. Da’s toch geen leven. Er gebeurt 
helemaal geen moer. Zo wil ik niet oud worden. Ik wil LEVEN. Ik wil 
plezier maken. 
Ik wil niet wachten tot vader dood gaat en ik een erfenis kan krijgen. Ik 
wil die NU al hebben. 
Vader (keert snel lopend terug); Ik ben m’n autosleutel vergeten. Zo 
kom ik niet weg. Hé, ben jij nog niet weg? Is er wat? 
Zoon 2: Ja pa, ik ga niet naar mijn werk. Ik ga helemaal niet meer. 
Gewoon geen zin. Kan ik vast een voorschot krijgen op de erfenis? 
Vader. Daar vraag je me wat. Een voorschot…. Ik ben nog niet dood… 
Afijn, ik heb nu geen tijd. We hebben het nog wel eens over, Doei!! 
 
Stem 1 (en weergave op de beamer) Een week later 
 
Vader zit krant te lezen. Zoon 2 komt erbij en pakt een stoel. 
 
Zoon 2: Pa, mag de krant even weg?  Een weekje terug heb ik u wat 
gevraagd. Weet u het nog? Kunnen we het daar nu even over hebben? 
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Vader: Ja natuurlijk weet ik dat nog. Het was nogal wat. Je vroeg geld. 
Een voorschotje op wat je later erft na mijn dood. En wat ga je er mee 
doen? Wat ben je eigenlijk van plan?  
Zoon 2: Sorry pa, maar ik heb het hier helemaal gezien. Het leven hier is 
voor mij geen feest. En ´feest´ is precies wat ik wil. Samen met mijn 
vrienden. 
Gewoon eens een keertje lekker uit mijn dak gaan. 
Vader: Ik wil je wel waarschuwen. Weet je wat echte vrienden zijn? 
Zoon 2: Ja pa, ik ken het verhaal: Vrienden zijn jongens die elkaar door 
dik en door dun steunen en helpen. 
Vader: Precies en niet alleen maar voor feestjes en lolletjes. Je kunt 
vriendschap ook niet kopen 
 
Zingen (spelers) Je kunt het niet kopen 
 
Je kunt het niet kopen met je geld 
En niet ruilen met je goed. 
Je kunt het niet winnen met een lot 
En niet verdienen met wat je doet. 
Het eeuwige leven wordt gegeven 
Aan een ieder die gelooft. 
 
Zoon 2: Nee pa, ik weet het. Nou vooruit pa, mag het? 
Vader: Nou goed. Dan moet je het zelf maar weten. Je bent ook geen 
kleuter meer. 
Zoon 2 (opgetogen) Geweldig pa. Hartstikke bedankt. Ik ga meteen mijn 
vrienden vragen. 
 
Zoon rent weg. Pakt de telefoon en belt. Pa pakt hoofdschuddend de 
krant weer op. 
Telefoongesprekken. ´Hoi Nico, met Arjan. Heb je zin in een feestje? Ik 
trakteer. OK leuk. Zaterdag in de disco. 
Zo volgen nog een paar gesprekken met steeds andere namen. Zoon 
wordt steeds enthousiaster 
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Eerst donker, daarna discolampen aan 
In de disco. (Op de beamer) 
Keiharde muziek. Zoon komt met vrienden aan. 
Een rondje voor de zaak. Iedereen blij, duimen omhoog. Dansen en 
muziek. Vrienden slaan zoon op de schouder. Uitgelaten stemming. 
Zoon gaat met vrienden naar de bar. Geeft drank weg en betaalt. Nog 
enkele keren herhaling. Vrienden vragen om nog een rondje. Zoon pakt 
portemonnee en ziet dat hij leeg is. Schudt zijn hoofd. Vrienden kijken 
ongelovig en verdwijnen boos en teleurgesteld stuk voor stuk. Zoon 
blijft beteuterd achter. 
Ook andere gasten verlaten stuk voor stuk het café 
 
Zoon (bij de barkeeper): Da’s nou ook wat. Alles in één keer er door 
gejaagd. Geen cent meer over. En waar zijn nu mijn vrienden? 
Barkeeper: Zeg mij wie uw vrienden zijn….  Mooie vrienden! 
Zoon: Zeg dat wel. Zolang ze kunnen ‘vangen” zijn het vrienden. Als de 
poet op is zijn ze nergens meer te bekennen. 
Barkeeper: Ja zo is het nu eenmaal. Komt vaker voor. Wat ga je nu 
doen? 
Zoon: Waar kan ik anders heen dan weer naar huis. Ik sta  ongelofelijk 
voor schut. Mijn vader waarschuwde al. En dan mijn broer… 
Barkeeper: Nou, sterkte ermee. Hier kan je ook niet blijven. We sluiten 
 
Zoon verlaat het café. Barkeeper draait het licht uit. Duisternis. 
Licht aan. Vader zit nog steeds krant te lezen. Zoon 2 komt binnen. 
 
Zoon 2: Vader….   Hier ben ik weer….  Mag ik binnen komen? 
Vader; (omhelst zoon)  Natuurlijk. Ik ben toch je vader!! 
 
 
Stem 1: Wat betekent dit verhaal nou? 
Stem 2: Het betekent dat je altijd op je vader kan rekenen. Zo is onze 
hemelse Vader. 
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Zingen (allen)  Abba, Vader (Hemelhoog 627) 
 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen, 
Abba Vader, U alleen,  
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, HEER, 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
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Scene 4 Arbeiders in de wijngaard (moderne versie) 
 
Stem 1: Soms maken gelijkenissen duidelijk waar het in het leven om 
gaat. 
Stem 2: Dat is zeker. Ken je nòg zo’n gelijkenis? 
Stem 1: Ja. Het gaat deze keer over een wijngaard. De wijnboer ziet dat 
de druiven geplukt moeten worden. Er is haast bij. Daarom gaat hij 
vroeg in de morgen naar de markt om arbeiders te zoeken. 
Stem 2: Gaat dat nu nog zo? 
Stem 1: Nee, zo ging dat in de tijd van Jezus en zijn discipelen. Maar de 
betekenis van het verhaal blijft ook in onze tijd van belang. Kijk maar. 
 
Tafereel: Persoon (P1) zit nerveus achter zijn laptop. Op tafel staat een 
kop koffie dat koud geworden is. Hij is zeer gejaagd en zit zuchtend en 
steunend te werken. Zijn vriend (P2) komt binnen en ziet hem driftig en 
fanatiek aan het werk. 
 
P2  Goede morgen. 
(P1 reageert niet) 
P2: (harder) Ik zeg Goede morgen! 
(P1 kijkt heel even schichtig op en gaat fanatiek verder) 
P2: Kunnen we niet eens meer goede morgen zeggen tegen je beste 
vriend? Wat is hier aan de hand? Waar ben je mee bezig? Je koffie staat 
trouwens koud te worden. 
P1: (onderbreekt even zuchtend zijn werkzaamheden) Man hou op! Ik 
word nog eens overspannen. Dit is geen doen meer! 
P2: Doe nou eens even rustig aan. Vertel, waar ben je precies mee 
bezig. 
P1: Vanavond is er in Open Hof een concert en iedereen wil daar naar 
toe. Ze willen nog voor vanavond een kaartje ontvangen. De 
belangstelling is overweldigend en er kunnen maar 550 mensen in. 
P2: Wat is dat dan voor een concert? Wie voert dat uit? 
P1: Het is het Overdagkoor van Marijn de Jong. 
P2: Da’s niet mis. Logisch dat zoveel mensen dat willen meemaken. 
Gaat dat koor binnenkort niet op tournee? 
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P1: Ja precies en daarom is dit de laatste kans om een uitvoering in 
Nederland mee te maken. 
P2: Ik snap het. Red je het nog of heb je extra hulp nodig? 
P1: Ik kan extra hulp best gebruiken want alleen red ik het niet. Weet jij 
iemand die kan bijspringen? 
P2: Er zijn studenten die graag een centje erbij willen verdienen. 
www.student aan huis.nl  Zal ik er één proberen? 
P1: Heel graag. 
P2: (opent  zijn eigen laptop en gaat aan de gang) 
 (roept opgetogen) Ja, hebbes! Ik heb er een. Hij vraagt wèl hoeveel hij 
vandaag gaat  verdienen. 
P1: € 50 per uur lijkt mij een goede beloning. Denk je ook niet? 
P2; Ja, lijkt me prima. (weer op laptop) OK, geef ik door. 
( tikt bericht in)   Zo …. en nu maar hopen dat hij akkoord gaat………. 
JAAAA. Da’s gauw. Hij/zij gaat ermee akkoord en komt hier naar toe. 
P1 (kijkt even op, flauw lachje) Nou da’s mooi. Ik ga weer gauw verder..  
 
(Student (S1) komt met laptop binnen en geeft P2 een hand. P1 kijkt 
heel even op, zwaait naar S1) 
 
 Welkom, fijn dat je er bent. Mijn vriend legt wel even uit wat de 
bedoeling is. Ik ben te druk.. 
P2. Ja doe ik. Het zit zo: veel mensen hebben kaartjes bestelt voor een 
concert dat vanavond in Open Hof wordt gegeven. Al die  mensen 
moeten voor vanavond bericht hebben. Het zijn er 550 en dat redt mijn 
vriend nooit. Daarom hebben we jouw hulp ingeroepen. Snap je? 
S1:  Ja duidelijk. Ik ga meteen beginnen 
 
 (S1 installeert zich, opent de laptop en gaat aan het werk) 
(Ieder druk aan het werk. P2 zorgt voor koffie). 
 
P2: Laat het niet koud worden. 
  

http://www.student/
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Stem 1:  (en op de beamer) Drie uur later. 
 
P2: (tegen S1)En… lukt het een beetje? 
S1: Jawel, ik heb al 20 mensen gehad. 
P2: (tegen P1) En jij…. Hoeveel heb jij er al gehad? 
P1: 150 
P2: Dat valt tegen. Zo bereik je voor vanavond lang niet iedereen. Zal ik 
versterking laten aanrukken? 
P1: Heel graag. Bel nog maar een student 
P2 Komt voor elkaar ( zoekt weer op zijn laptop) 
Ja! Gelukt! Weer iemand gevonden. Hij/zij komt eraan. 
S2 ( Komt met laptop binnen) Goede morgen. Ben ik hier goed om een 
dagje te werken? 
P2 Ja dat klopt. Ik heb op het schermpje al uitgelegd wat de bedoeling 
is. Heb je het gesnapt? 
S2 Ja dat geloof ik wel. Het gaat toch over de bestelling van kaartjes 
voor vanavond? 
P2: Ja precies. Er moet veel werk verzet worden. Dus… ik zou zeggen: 
zoek een plaatsje en begin. Succes! 
 
(S2 aan het werk) 
 
P2 loopt langs de studenten en kijkt voortdurend op zijn horloge. Schudt 
zijn hoofd. Is duidelijk ongerust.  
P2: Mensen. Mensen. Stop eens even. 
 
Ieder onderbreekt zijn werk en kijkt P2 aan. Behalve P1, die werkt 
onafgebroken door. 
 
P2: Heel kort. Ik ben een beetje bang dat we het niet halen. Extra hulp 
kunnen we wel goed gebruiken. Kent iemand van jullie zo’n hulp? 
S1: Ja, mijn buurman zou dat wel kunnen. Zal ik hem bellen? 
P2: Heel graag. Doe maar. 
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Iedereen gaat weer aan het werk. S1 pakt zijn mobiele telefoon en belt 
 
S1 (telefonerend) Ja hallo Gerrit, met Jochem…………… welke Jochem ? 
………… Jochem, je buurman. Ken je dan nog meer Jochems? ……………… 
O ja, natuurlijk: de bloemenman. Da’s waar ook. Zeg Gerrit, ik wil je wat 
vragen……. Heb je vandaag wat te doen?  ……….. Nee? Mooi zo………… 
Zou je ons dan uit de brand willen helpen……….. We moeten voor 
vanavond 550 mensen bereikt hebben…………… Doe je het?.............. 
Mooi zo. Je verdient een leuke grijpstuiver. Kom dan maar gauw hier 
naar toe. En vergeet je laptop niet…….. Tot zo. Doei! 
( tegen P2) Mijn buurman komt eraan. “t Is voor elkaar. 
P2: Fijn, dank je wel. 
 
S3 komt binnen. Groet S1 en geeft P2 een hand en gaat zitten om te 
werken. 
 
Stem 1:  (en op de beamer) Drie uur later 
 
P2 (maakt een rondje langs de werkers) 
Zo mensen. Lekker bezig. Lukt het allemaal? Hoever zijn jullie? 
S1  Ik heb er al  50  gehad. 
P2: Goed zo. Ga zo door. 
(Loopt naar S2) En jij? Hoe staan de zaken? 
S2: Het zat een beetje tegen. Computer vertoonde kuren. 
P2  Dat kunnen we niet hebben. Hoeveel adressen heb je al gehad? 
S2: Het waren er 20.. 
P2: Dat valt me nòg mee. Ga maar gauw verder. 
(loopt naar S3) Vertel eens vriend. Jij bent wat later  begonnen. Je had 
er natuurlijk nog niet zo veel. 
S3 Nou, dat valt wel mee. Het ging ook lekker. Het zijn er 40.  
P2 (mompelt, wijzend op S1, S2, S3) 50 en 20 en 40 Dat is samen 110 
(gaat naar P1) Mag ik even? De studenten hebben nu 110 contacten 
gehad. Hoever ben jij? 
P1 (nerveus en gejaagd aan he werk) Hè.. wat? 
P2: Ik vroeg hoeveel kaarten jij al hebt weg gezet. 
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P1: Dat zijn er 250 
P2. Dat betekent dus dat  360. personen voorzien zijn. Dat valt me 
tegen. Dat gaat niet goed. Zo komen we er niet. Probleem. Probleem. 
Wat nou?? 
P1 Ja, wat nou??. Hoeveel tijd hebben we nog? 
P2 Nog precies een kwartier. 
P1: Kan er dan nog niet iemand bij komen?. 
P2: Maar het is nog maar een kwartier. 
P1: Kan wel zijn maar de laatste personen moeten nog bereikt worden. 
Niks aan te doen. Opschieten! 
P2: OK, jij zegt het. Ik ga zoeken ( mompelt) Waanzin natuurlijk. Wie  
krijg je nou voor een kwartiertje werken? 
(gaat achter de laptop en roept) Ja onvoorstelbaar? Het is gelukt! 
Nummer 4 komt eraan. 
 
( S4 tuimelt naar binnen, gaat gauw zitten) Hallo allemaal. Ik weet 
precies waarom het gaat en er is geen tijd te verliezen. Gauw aan de 
slag. 
 
P2  Goed zo (steekt duim omhoog) 
(kijkt op zijn horloge). Mensen, nog vijf minuten. Vijf minuten! 
(ieder werkt stug door) 
 
Bel gaat. 
 
P2  Ja mensen. Tijd! Stoppen. Hebben we het gered? Even een rondje 
maken. 
Mijn beste vriendje, hoeveel heb jij er verwerkt? 
P1: 350 
P2: (richt zich tot S1) En jij? Jij was de eerste die kwam. 
S1: 85 
P2: (tegen S2) En jij? 
S2: 60 
P2: (tegen S3) En hoeveel verwerkte jij er? 
S3: 45 
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P2 (tegen S4) En jij tenslotte? 
S4: 10 
 
P2 ( hard schreeuwend)   JJJAAA !!!!!!! 
. We hebben het gered. Precies 550. Hoe is het mogelijk 
 
 (allemaal vrolijk, klappen in de handen,  uitgeput,  uitblazend))  
 
P1: Ja, fantastisch. Tijd om af te rekenen. We beginnen bij de laatste die 
kwam. 
 
gaat naar S4 en geeft hem/haar zichtbaar en duidelijk € 400 
S4 kijkt hogelijk verbaasd, bedankt hartelijk en huppelt uitgelaten weg. 
S3 , S2 en S1 kijken naar de uitbetaling, kijken elkaar aan en grijnzen vol 
blijde verwachting. 
P1 wenkt S3. S3  houdt zijn/haar hand op. P1 geeft ook hem/haar  € 
400.  
 
S3 ( in verwarring, snapt het niet  haalt  de schouders op)  
Zo, da’s mooi. Niet verwacht.( gaat  wel tevreden weg). 
 
S2 snapt er niets van en gaat met dubbel gevoel naar P1. Krijgt ook € 
400 Kijkt verbaasd. Haalt zijn schouders op. Ook een beetje boos 
. 
S2: Dit snap ik niet. Vreemd. ’t Is toch niet normaal. ….Afijn, laat maar 
zitten. 
 
S1 in verwarring. Kijkt S2 na, kijkt naar P1. Trekt gek gezicht maar gaat 
toch naar P1 en houdt zijn hand op. P1 pakt geld en geeft hem ook € 
400 
 
S1.(woedend, schreeuwt) Hier klopt natuurlijk helemaal niks van. Ik 
werk me zo’n beetje de hele dag uit de naad en ik krijg hetzelfde als die 
vent (dat mens) die op het laatst aanschoof en hetzelfde kreeg. 
Het is gewoon niet eerlijk. Ik pik dit niet. 
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P1: Je hebt toch gekregen wat we hebben afgesproken? Ik mag toch wel 
aan een ander geven wat ik zelf wil? 
 
S1 verlaat met grote stappen het toneel. 
 
Zingen (spelers) Een heer met een wijngaard (refrein aangepast) 
 
Dan is het avond, de dag is voorbij. 
Meneer zei: Ik ga nu betalen 
Breng alle werkers, alle werkers bij mij 
Ga eerst de laatste halen 
Hij kreeg toen de euro’s van de heer 
De anderen ook, niet minder, niet meer. 
De eersten die riepen “Oneerlijk gewoon. 
Wij werkten veel langer, dus geef ons meer loon” 
De heer zei: “Ik doe je geen onrecht aan 
‘k Beloofde je geld. Zo is het gegaan. 
Het is toch mijn geld? Ik heb niets misdaan. 
Ik ben alleen maar goed voor wie achter staan. 
De boosheid vind ik behoorlijk misplaatst” 
Zo werden de laatsten de eersten 
En komen de eersten het laatst 
 
Stem 1: Wat moet ik hiervan nou denken? 
Stem 2: Net zoals de man van zojuist geeft God ieder zoveel liefde en 
genade als Hijzelf wil en niemand komt tekort. Je moet het wel willen 
ontvangen. 
Stem 1: Daar ga ik over nadenken. 
Stem 2: Doe dat  
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Zingen (allen) ELB 162 
 
O God van hemel. zee en aard 
Gij zijt ons loflied eeuwig waard! 
O liefde, nooit geëvenaard 
Gij gaaft het al. 
 
Wat wij ook gaven U, o HEER, 
’t keert duizendvoudig tot ons weer, 
Wij geven ’t enkel U ter eer 
Gij gaaft het al. 
 
O Gij, die onze Schepper zijt 
wie gans ons hart is toegewijd, 
verleen ons uw barmhartigheid. 
Gij gaaft het al. 
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Scene 5 Uitreiking van diploma’s 
 
Groep kinderen komt op. Blijven bij elkaar staan en wachten. 
Agent komt op met stapeltje diploma’s in zijn hand. 
 
Agent: Jongens en meisjes, jullie hebben verkeersexamen gedaan. Eerst 
theoretisch met het beantwoorden van vragen en daarna stapten jullie 
op de fiets om te laten zien dat je de verkeersregels ook kan toepassen. 
Dit jaar zijn jullie allemaal geslaagd. Een prima prestatie. Gefeliciteerd!! 
 
Kinderen juichen en klappen in hun handen. Agent deelt de diploma’s 
uit en geeft elk kind een hand. Iedereen is blij. 
Dan komt een ander kind het toneel oprennen 
 
Kind: Ik wil ook een diploma. Meneer, heb je er nog een  over? 
Agent: Nee, dat doen we niet. Je hebt helemaal geen examen gedaan. 
Een diploma moet je VERDIENEN . 
 
Kind teleurgesteld af 
 
Stem 1: Ja, dat is nogal logisch. Je moet zoiets verdienen. Dat geldt voor 
elke situatie. Niets voor niets! 
Stem 2: Dat zeg je nu wel maar ik ken één situatie waar je niks hoeft te 
verdienen. 
Stem 1: En waar denk je dan aan? 
Stem 2: Dan denk ik aan mijn geloof in God, mijn hemelse Vader. Hij 
schenkt mij ongelooflijk veel liefde. Ik hoef dat niet te verdienen. Ik krijg 
dat uit genade. 
 
Stem 1 Wat zongen we ook al weer aan het begin? 
Stem 2 We gaan nu gauw op zoek, naar waar het echt om gaat 
Stem 1 En….. hebben we het gevonden? 
Stem 2 Ik dacht het wel. Luister maar. Wat is echt geluk? 
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Zingen (spelers) Voor mij is geluk…. 
 
Voor mij is geluk de wind om mijn oren 
De zon in de lucht en languit in ’t gras. 
Voor mij is geluk de stilte te horen 
om zo te ontdekken hoe het ooit was. 
 
Voor mij is geluk het leven te delen 
Een hand in mijn hand en samen op pad. 
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 
En zachtjes te fluistren”Jij bent mijn schat” 
 
Voor mij is geluk om vrede te maken. 
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
Voor mij is geluk de ruzies te staken 
Om muren te slechten, stoppen met strijd. 
Om liefde te geven nu en altijd. 
 
Stem 1 en 2 Wij zijn uitgespeeld. Het woord is aan ds Kasper Jager. 
 
(Kasper neemt de leiding over en kondigt de collecte aan. 
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Slotlied (allen, staande) Hemelhoog 712 
 
1.Wij willen gaven delen  2. Ver waren wij gaan dwalen 
met mensen wereldwijd.  de wijde wereld rond. 
Want delen wordt tot helen  Maar ’t was slechts om te halen 
wanneer de ander lijdt.  en hebzucht was de grond. 
De Heer heeft zich gegeven  Het rijk dat wij zo bouwden 
en deelde onze nood.   hield in de tijd geen stand. 
Zo heelde Hij ons leven.  Wat wij als groots beschouwden 
Hij is het levend brood.  sloeg men ons uit de hand 
 
 
  3. Meer dan wij konden dromen 
  geschiedt in onze tijd. 
  Er is een weg gekomen 
  van wederkerigheid. 
  Nu leren wij ontvangen, 
  zij geven van hun kant. 
  Geen strijd meer om belangen; 
  zo komt Gods rijk tot stand. 
 
Zegen  
 


