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EVANGELIE 27E ZONDAG door het jaar A (4 oktober 2020) 
Matteüs 21: 33-43 (Willbordbijbel 1995) 
 

En Jezus vervolgde: 
33  Luister naar een andere gelijkenis.  

Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde.  
Hij zette hem met een omheining af,  
groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren.  
Hij verpachtte hem aan wijnbouwers  
en vertrok naar het buitenland.   

34  Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was,  
stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers  
om de vruchten in ontvangst te nemen.   

35  De wijnbouwers grepen zijn slaven vast;  
de een gaven ze een pak slaag, een ander doodden ze,  
een derde stenigden ze.   

36  Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer,  
en ze deden met hen hetzelfde.   

37  Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe,  
met de gedachte:  

mijn zoon zullen ze ontzien.   
38  Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen,  

zeiden ze tegen elkaar:  
“Dat is de erfgenaam.  
Kom, laten we hem doden  
en zijn erfdeel in bezit nemen.”   

39  Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit  
en doodden hem.   

40  Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt,  
wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?’   

41 Ze gaven Hem ten antwoord:  
‘Hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen,  
en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven,  
die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.’   

42 Jezus zei tegen hen:  
‘Hebt u nooit in de Schriften gelezen:  

De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden,  
die is de hoeksteen geworden.  
De Heer heeft dit gedaan;  
het is een wonder in onze ogen?   

43 Daarom zeg Ik u:  
Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden  
en gegeven worden aan een volk  
dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt.   
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Acclamatie op het evangelie 
27e  Zondag door het jaar – jaar A 

 
 

Matteüs 21, 33-43 
Hebben jullie nooit in de Schrift gelezen: De steen die de 
bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen 
geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is 
wonderbaar in onze ogen. 
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De steen, verworpen door 
de bouwers, werd hoeksteen. 
Wonderlijk hoe Jij, 
verworpen door de mensen, 
het hart bent van de ruimte 
die allen bergt in God. 
 


