Leeswijzer

Het voorbeeld van de drie dienaren
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.

4-8 jaar
Om te beginnen
- 	een tas
- 	verschillende kleine voorwerpen,
van ieder voorwerp twee

8-12 jaar
Om te beginnen
Per kind:
- 	een papiertje
- 	een pen

Om te doen: Trouw en goed
Per kind:
- 	een vel papier
- 	een envelop

Bijbeltekst
- 	een bijbel

Om te doen: Zorg in beeld
- 	kaartjes met afbeeldingen

Om te doen: Wat kun je doen met
een miljoen?
Per kind:
- 	het bijbelgedeelte,
Matteüs 25:14-30
- 	het puzzelblad
- 	een pen of potlood

Om te doen: Een feestslinger van
talent
Per kind:
- 	een koffiefilter
- 	een zwarte stift (geen watervaste)

Om te doen: Een geldbiljet met
emotie
- 	één Amerikaans dollarbiljet
of een uitgeprinte afbeelding
hiervan.

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 leeftijdsaanduiding. Alle
opdrachten zijn (soms met kleine
aanpassingen) geschikt voor de
thuissituatie met één of meerdere
kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook
meedoen.

En verder:
- 	kleurpotloden en viltstiften

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

En verder:
- 	een bak met water
- 	stevig touw om alle koffiefilters
aan te hangen
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3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

4. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

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

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

Op deze zondag staat Matteüs 25:14-30
centraal: een voorbeeld van drie dienaren
die allemaal uitgedaagd worden om te
zorgen voor het geld van een rijke man.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we
ons erop dat je goed je best moet doen
als je ergens verantwoordelijk voor bent.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten
we ons erop dat God ieder mens gaven
en talenten geeft die bij die persoon
passen, en die je mag
inzetten voor goede
dingen.

Jezus en zijn leerlingen zijn van Galilea
afgereisd naar Jeruzalem vlak vóór het
Joodse Paasfeest (Matteüs 21). Ze gaan
daar de tempel in. 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 (24:13). De leerlingen zijn onder de indruk van het
hele tempelcomplex en zeggen dan tegen
Jezus: ‘Kijk eens naar al die gebouwen van
de tempel!’

Jezus reageert hierop met de
volgende, onheilspellende
woorden dat alle gebouwen
helemaal worden afgebroken: dit
zal gebeuren als de Mensenzoon
terugkomt en die zal rechtspreken
over de wereld. Dit maakt iets los bij de
leerlingen en ze vragen hem of hij hen wil
vertellen wanneer dat allemaal gebeuren zal.
Jezus legt vervolgens 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). Hij
verduidelijkt dit met voorbeelden en roept in
de rest van zijn toespraak op om waakzaam
te zijn. Om goed op te blijven letten.
De oproep om waakzaam te zijn zet
Jezus kracht bij door drie voorbeelden
(gelijkenissen) te vertellen die dit
verduidelijken: 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 drie dienaren.
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5. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST
Het verhaal over de rijke man en zijn drie dienaren staat
opnieuw in de context van Jezus’ toespraak over het
einde van de wereld (net als het verhaal over de tien
meisjes, zie Bijbel Basics zondag 142).
De rijke man in dit verhaal is Jezus. Het verhaal staat
symbool voor Jezus’ vertrek van de aarde naar de
hemel. De dienaren die achterblijven staan voor zijn
leerlingen. Ook hier is sprake van lang wachten tot de
Mensenzoon terug zal komen, net als in het verhaal
over de tien meisjes. En het geld dat de dienaren
krijgen staat symbool voor al Gods goede gaven ( je
talenten, de dingen waar je goed in bent).
We lezen dat de rijke man aan zijn dienaren de
opdracht geeft om voor zijn geld te zorgen. Hoe ze dit
moeten doen, staat er niet bij. De twee dienaren die
het meest hebben gekregen, gaan meteen aan de slag.
Ze handelen met het geld en verdienen er geld bij. De
derde dienaar handelt heel anders: hij graaft een gat in
de grond en hij verstopt het geld.
Als de rijke man terugkomt en vraagt wat zijn dienaren
met zijn geld hebben gedaan, krijgt hij twee reacties.
De twee dienaren die een miljoen en een half miljoen
hadden gekregen, zeggen dat ze er meer bij hebben

verdiend. Dit maakt de rijke man trots: ze
hebben zijn opdracht serieus genomen
en er goed naar gehandeld. Hij beloont
hen hiervoor en overlaadt hen met mooie
woorden en beloningen: ‘Want iedereen
die veel heeft, krijgt nog meer. Zo krijgt hij meer dan
genoeg’ (vers 29). Ze mogen op het feest komen, wat
symbool staat voor Gods nieuwe wereld die op aarde is
gekomen.
Maar een andere reactie komt van de derde dienaar. Hij
zegt tegen zijn heer dat hij er niets mee heeft gedaan
en geeft het terug. Dit neemt de rijke man hem erg
kwalijk. Deze dienaar heeft de opdracht niet serieus
genomen, hij is ongehoorzaam geweest. Vervolgens
wordt hij hiervoor gestraft. Het is de heer ernst, en dat
wordt vooral duidelijk als we de symbolische betekenis
van het geld zien. Ten diepste gaat het erom dat
deze man niets heeft gedaan met alles wat God hem
gegeven had. En dat wordt hem erg kwalijk genomen.
Het verhaal doet daarmee een oproep aan de hoorders:
Wat doen zij in de tijd tussen Jezus’ hemelvaart en
wederkomst? Wat doe je met dat wat God je gegeven
heeft? Met je tijd, geld, talenten, gaven, energie en alles
wat je nog meer van God hebt gekregen? Hoe veel of
hoe weinig dit ook is?

6. UIT DE BIJBEL
4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Matteüs 25:21:
143

‘Jij bent een goede en trouwe dienaar.
Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag.
Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke
zaken. Kom nu naar mijn feest.’
..
MATTEUS 25:21

debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het
werkblad de tekst van Matteüs 25:14-15:
143

‘Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren
bij zich, en hij geeft hun de opdracht om voor zijn
geld te zorgen. De heer geeft elke dienaar het
bedrag dat bij hem past.’
..
MATTEUS 25:14-15

debijbel.nl/bijbelbasics
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