Leeswijzer

Het voorbeeld van de tien meisjes
1. INLEIDING BIJ
BIJBEL BASICS @HOME
Omdat de kerkdiensten tijdens deze
coronacrisis niet doorgaan, kun je
thuis met Bijbel Basics aan de slag. We
hopen dat je thuis samen een goede
kinder- of gezinsdienst mag hebben.
Het materiaal bij deze zondag bestaat
uit drie onderdelen:
- 	leeswijzer
- 	de bouwstenen van de zondag
- 	werkbladen
In deze ‘leeswijzer’ vind je een korte
uitleg bij het gebruik van Bijbel Basics
@home. En je vindt een lijst met
benodigdheden voor de verwerkingen.
Daarnaast kun je achtergrondinformatie
lezen bij de bijbeltekst, en vind je het
tekstgedeelte waar de focus op ligt
voor de kinderen (6. Uit de Bijbel).
Deze inhoudelijke inleiding kun je
lezen als je het leuk vindt, maar als je
weinig tijd hebt, kun je ook gewoon
aan de slag gaan met de verwerkingen.
Deze leeswijzer is apart te downloaden.

2. WAT HEB JE
NODIG?

De onderdelen ‘de
bouwstenen van
de zondag’ en de
‘werkbladen’ vind je
samen in één bestand.
‘De bouwstenen van de zondag’ bevat
opdrachten en spellen, een gebed, het
bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen,
en liedsuggesties. Je hoeft niet alle
onderdelen te doen, je kunt ook één of
een aantal onderdelen kiezen.
Bij de onderdelen wordt rekening
gehouden met verschillende leeftijden.
De onderdelen zijn meestal bedoeld
voor kinderen van 4-8 jaar of voor
kinderen van 8-12 jaar. Bij elk
onderdeel vind je een leeftijds
aanduiding. Alle opdrachten zijn
(soms met kleine aanpassingen)
geschikt voor de thuissituatie met
één of meerdere kinderen. Je mag
zelf natuurlijk ook meedoen.

4-8 jaar
Om te beginnen
-	tien waxinelichtjes in
potjes
-	een gasaansteker
Om te doen:
Vijf brandende lampen
Per kind:
-	het werkblad met de
kleurplaat
-	vijf vlammetjes van
het werkblad met de
vlammetjes
-	een prikpen en
priklappen of een
schaar
En verder:
-	kleurpotloden
-	lijm

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je
achteraan in het document. Die kun je
printen en gebruiken bij de opdrachten.

Om te doen:
Een olielamp
-	een bal sneldrogende
klei
-	een kaarsenlont of
aansteeklont
-	een tandenstoker of
satéprikker
En verder:
-	olie
-	plaatjes van een
olielamp
Om te doen:
Feestlampen
-	vijf glazen
-	een fles slaolie
-	een kan met water
-	verschillende kleuren
voedingskleurstof (te
koop in de supermarkt)
-	een rol bruistabletten
8-12 jaar
Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen:
Let goed op!
Per kind:
- 	het werkblad met de
rondjes
- 	vijf waxinelichtjes
En verder:
- 	viltstiften en potloden
- 	scharen
Om te doen: Gaat er een
lampje branden?
Per kind:
- 	tien led-lampjes op
batterijen
- 	papier
- 	een viltstift
Om te doen:
In beweging
- 	twee longdrinkglazen
- 	een kaars, ongeveer
even hoog als de
glazen
- 	een lange spijker
- 	een gasaansteker of
lucifers
- 	aluminiumfolie
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3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

4. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Deze zondag is de tweede van een
blok met vier verhalen uit het evangelie
van Matteüs over Gods nieuwe wereld.
Op elke zondag staan voorbeelden
(gelijkenissen) van Jezus centraal die
iets laten zien van deze nieuwe wereld.

In het evangelie van Matteüs staan vijf
toespraken van Jezus (zie Bijbel Basics 140
voor een overzicht). De vijfde toespraak gaat
over het einde van de wereld.
Vandaag lezen we een gedeelte uit de vijfde
toespraak, namelijk het voorbeeld van de tien
meisjes. Een voorbeeld waarin Jezus oproept
om waakzaam te zijn: de leerlingen moeten
goed blijven opletten wanneer Jezus terugkomt.

Op deze zondag staat Matteüs 25:1-13
centraal: een voorbeeld dat duidelijk
maakt dat je goed moet opletten of
Gods nieuwe wereld er al aankomt.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten
we ons op de vijf verstandige meisjes
die een lamp bij zich hebben én olie om
de lamp te laten branden.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten
we ons op de oproep om goed te
blijven opletten, omdat
we niet weten wanneer
God zal komen.

Jezus en zijn leerlingen zijn van Galilea
afgereisd naar Jeruzalem. Op een ezel komt
Jezus binnen in Jeruzalem. Ze komen vlak
voor het Joodse Paasfeest aan en gaan dan de
tempel in (Matteüs 21). In de tempel vinden een
aantal confrontaties plaats met de leiders van
Jeruzalem (Matteüs 23). Hierna verlaten Jezus
en zijn leerlingen de tempel, gaan Jeruzalem uit
en lopen de Olijfberg op (24:1-3).
De leerlingen zijn onder de indruk van het
prachtige tempelcomplex.

Jezus reageert hierop met de
onheilspellende woorden dat al deze
gebouwen zullen worden afgebroken.
Dit zal gebeuren als de Mensenzoon
terugkomt en zal rechtspreken over de
wereld. De leerlingen schrikken hiervan,
en ze vragen hem of hij hun wil vertellen
wanneer dat allemaal gebeuren zal.
Vervolgens legt Jezus uit dat hij dit niet weet:
‘De Mensenzoon zal onverwacht komen.
Niemand weet precies wanneer dat gaat
gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten
het niet. Zelfs ik weet dat niet. Alleen God, de
Vader, weet dat’ (24:36-37).
In de rest van zijn toespraak roept Jezus de
leerlingen steeds weer op om waakzaam te zijn.
Jezus zet deze oproep kracht bij door
drie voorbeelden (gelijkenissen) te vertellen:
het voorbeeld van de dienaar (24:45-51),
het voorbeeld van de tien meisjes (25:1-13) en
het voorbeeld van de drie dienaren (25:14-30).
Vandaag lezen we het voorbeeld van de tien
meisjes.
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5. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST

6. UIT DE BIJBEL

Het verhaal begint met een inleiding waarin we
kennismaken met tien meisjes. Ze zijn onderweg
naar een bruiloft en wachten op de bruidegom.
De groep bestaat uit vijf verstandige en vijf domme meisjes.
Het verschil zit in hun houding en voorbereiding: de verstandige
meisjes hebben een lamp bij zich en extra olie, de domme
meisjes hebben ook een lamp bij zich, maar geen extra olie.

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Matteüs 25:4:

Als na lang wachten dan uiteindelijk iemand roept dat de
bruidegom komt, merken de domme meisjes het gevolg van
hun slechte voorbereiding: hun lampen zijn uitgegaan en ze
hebben geen olie om ze weer aan te steken. Het contrast
is vervolgens scherp: de meisjes zijn nét op weg gegaan
om nieuwe olie te kopen als de bruidegom arriveert. De
verstandige meisjes staan wel klaar en mogen mee met de
bruidegom. Zij mogen mee naar het feest.
In de context van Jezus’ toespraak is duidelijk wat Jezus
hiermee bedoelt: het wachten op de bruidegom is een beeld
voor het wachten op de terugkomst van de Mensenzoon. Of
iets specifieker: als Gods nieuwe wereld volledig door zal
breken, zal het gaan zoals in dit verhaal over de tien meisjes die
de bruidegom tegemoet gaan: sommigen zijn goed voorbereid
en hebben goed opgelet, maar anderen niet.

142

‘De vijf andere meisjes zijn verstandig.
Zij hebben een lamp bij zich en ook olie
om de lamp te laten branden.’
..
MATTEUS 25:4

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het
werkblad de tekst van Matteüs 25:13:
142

‘Toen zei Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten.
Want jullie weten niet wanneer de Heer zal komen.’’
..
MATTEUS 25:13

debijbel.nl/bijbelbasics
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