HET LEVEN VAN JEZUS LES 22  JEZUS ONDERWIJST DE GELIJK ENIS
VAN DE TALENTEN
MATTHEÜS 25:14-30

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen op Gods zegen reageren met een trouw en gehoorzaam leven.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:



Te vertellen wat er gebeurt in de gelijkenis van de talenten.
Te verklaren waarom Jezus de gelijkenis van de talenten vertelde.
Uiteen te zetten waarom de meester even tevreden was met degene die twee talenten had verdiend
als met degene die er vijf had verdiend.
Samen te vatten welk soort dienaren Jezus zoekt.

Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt
hij plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij
zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.”

TOEPASSINGEN





Maak een lijst van de zegeningen die God jou heeft gegeven en dank Hem hiervoor.
Bedenkt hoe je Gods zegeningen kan gebruiken ten dienste van Hem.
Verheug je erin dat God toegewijde mensen beloont met toekomstige dienstbaarheid en de blijdschap
van Zijn aanwezigheid.
Ga de redenen na waarom je soms tekort schiet in het dienen.

VOLGENDE WEEK

DE JODEN REAGEREN NAAR JEZUS
Lees Mattheüs 26:1-56
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MEMORIEVERS
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ACHTERGROND

De gelijkenis begint met “iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn
bezittingen toevertrouwde” (Matt.25:14). In de gelijkenis stelt de man die op reis ging, de Here Jezus voor die
naar de hemel vertrok bij Zijn hemelvaart. Het was in de oudheid gewoon voor een meester dat hij bij zijn
vertrek zijn dienaren aanstelde als opzichters van zijn bezittingen gedurende zijn afwezigheid. Dienaren uit de
oudheid verschilde enorm in hun opleidingen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Vanzelfsprekend
verdeelde de meester zijn goederen op verschillende wijze onder zijn dienaren, “ieder naar zijn bekwaamheid”
(Matt.25:15). Aan de eerste gaf hij vijf talenten, aan de tweede twee talenten en aan de derde één talent.
Hoewel een talent duidelijk verwijst naar geld in de context is de precieze waarde van een talent onbekend.
Vele suggesties zijn er gemaakt om enigszins uit te leggen wat een talent vertegenwoordigd, maar omdat Jezus
het niet expliciet uitlegt kunnen we talenten het best beschouwen als zegeningen die God toevertrouwd aan
Zijn dienaren. Het aantal talenten dat iedere dienaar ontvangt hangt af van zijn mogelijkheden.
Het volgende wat Jezus vertelt is wat iedere dienaar had gedaan met de toevertrouwde talenten. Zowel de
eerste als de tweede dienaar hadden de talenten van de meester geïnvesteerd. Omwille van hun liefde voor
hem en hun verantwoordelijkheidsgevoel werkten ze hard en bedreven ze handel met hun talenten. De
meester had hun bekwaamheid juist ingeschat. Degene die vijf talenten was toevertrouwd geweest, had zijn
talenten kunnen verdubbelen en degenen die twee talenten had gekregen was evenzeer in staat geweest om
hetzelfde te doen (25:16-17). Maar de derde dienaar maakte een kuil en begroef het geld van de heer (25:18).
Ondanks dat de dienaar voorzichtig te werk ging door het geld te begraven, iets wat gebruikelijk was destijds
om het geld te beschermen, had hij niet in gehoorzaamheid gehandeld. De meester had hem het geld niet
gegeven om te verstoppen, maar om er winst mee te maken. De dienaar zou later aan zijn meester bekend
maken dat hij het geld niet had verstopt omwille van de belangen van de meester, maar omdat hij bang had
van de meester (Matt.25:25). Hoewel de meester wist dat de derde dienaar minder mogelijkheden had dan de
andere twee, werd de derde dienaar even verantwoordelijk gehouden voor hetgeen hij had gedaan met
hetgeen zijn meester hem had toevertrouwd.
De Heer evalueert getrouwheid (Mattheüs 25:19-23)
Toen de meester van zijn reis terugkeerde evalueerde hij de diensten van zijn slaven. Zowel de eerste als de
tweede dienaren gaven aan dat ze getrouw hun toevertrouwde talenten hadden verdubbeld (25:20,22). Hun
harde werk werd beloond met lof van de meester. Hij zei: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf” (25:21,23). De
meester beloofde ook dat ze omwille van hun loyaliteit over weinig verantwoordelijkheden een nog grotere
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De Heer vertrouwt talenten toe (Mattheüs 25:14-18)
Jezus begon de gelijkenis van de talenten door Zijn discipelen te vertellen dat het over het hemels Koninkrijk
ging (Matt.25:1,14). Hoewel de bekeerden de enige ware onderdanen in het koninkrijk van Christus zijn
(Matt.18:3), is het hemels Koninkrijk geïnfiltreerd door degenen die beweren gelovigen te zijn, maar het in
werkelijkheid niet zijn. In de gelijkenis van het onkruid en de tarwe (Matt.13:24-30, 36-43), laat Jezus zien dat
de zonen van het koninkrijk samen met de zonen van de boze opgroeien. De twee worden pas bij de
terugkomst van Jezus om de aarde te oordelen gescheiden (Matt.13:41-42). De gelijkenis van de talenten geeft
ook weer dat het hemels Koninkrijk door zowel echte als valse dienaren bewoond wordt. Terwijl ze allebei
beweren bij het Koninkrijk te horen, hebben slechts enkelen zich werkelijk onderworpen aan Christus.
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Het grootste gedeelte van de dinsdag voor Zijn kruisiging spendeerde Jezus in de tempel. Hij richtte Zich naar
de overpriesters en Farizeeën. Hij reageerde op hun aanvallen op Zijn gezag (Matt.21:23-27), waarschuwde hun
in gelijkenissen (Matt.21:28-22:14), weerlegde hun pogingen om Hem in de val te lokken met moeilijke
religieuze vragen (Matt.22:15-46) en sprak verschillende malen “wee u…” uit omwille van hun boosaardigheid
(Matt.23). Na de tempel te hebben verlaten zaten Jezus en Zijn discipelen op de Olijfberg waar Jezus Zijn
discipelen onderwees welke gebeurtenissen vooraf zouden gaan aan de glorieuze komst van de Zoon des
Mensen (Matt.24). Jezus vertelde twee gelijkenissen die de houding en handelingen van degenen die op
Christus’ komst wachten benadrukten. In de gelijkenis van de tien maagden leerde Jezus dat degenen die op
Hem wachten een houding vol verwachting, enthousiasme en paraatheid moeten tonen. In de gelijkenis van de
talenten onderwees Jezus dat degenen die op Hem wachten gekenmerkt moeten worden door trouwe
dienstbaarheid. Enkel degenen die gebruiken wat God hun heeft gegeven om Zijn werk te doen worden
verwelkomd in Zijn vreugde.

zegen zouden ontvangen, door een nog grotere verantwoordelijkheid toevertrouwd te krijgen. De uiteindelijke
beloning die de meester beloofde was de zegen om de vreugde van de Heer in te mogen gaan (25:21,23).
Wanneer de Here Jezus naar de aarde terugkeert, zal Hij de trouw van Zijn dienaren ook belonen. Jezus wil dat
Zijn dienaren de zegeningen, die Hij hun heeft toevertrouwd, gebruiken om Hem nog meer te verheerlijken. Hij
zal Zijn dienaren niet oordelen door hun te vergelijken met elkander, omdat verschillende dienaren
verschillende mogelijkheden hebben. Hij zal hun toewijding naar hun werk beoordelen. Beide dienaren kregen
dezelfde beloning, ook al had de eerste drie talenten meer verdiend. De Heer zal Zijn trouwe dienaren belonen
met het voorrecht om Hem te mogen dienen met een nog grotere verantwoordelijkheid in zowel het
duizendjarig rijk als in de eeuwige toekomst. Hij zal hun ook belonen met de vreugde van Zijn aanwezigheid.

In de gelijkenis oordeelde de meester de dienaar voor zijn falen om hem te dienen. Om zijn punt duidelijk te
maken deed de meester zich exact voor zoals de dienaar hem had beschreven: maaiend waar hij niet gezaaid
had, en inzamelend van de plaats waar hij niet gestrooid had (Matt.25:26). Mocht dat het geval zijn, had de
dienaar zeker en vast geweten dat de meester uit was op winst en had hij het geld op een rekening kunnen
zetten, zodat het nog interesten had opgebracht (25:27). Als de dienaar werkelijk overtuigd was door zijn
excuses zou hij anders hebben gehandeld. Maar het echte probleem van de dienaar was dat hij “slecht en lui”
was (25:26). Hij had geen liefde voor zijn meester en geen verlangen om te dienen. Omdat hij zijn
verantwoordelijkheid aan de kant had geschoven werd het talent gegeven aan de eerste dienaar (25:29). In de
plaats van de vreugde van de meester te mogen ingaan, werd de ontrouwe slaaf in de diepste duisternis
geworpen waar er “gejammer” en “tandengeknars” zal zijn (25:30).
De belijdende gelovige zal op gelijkaardige wijze geoordeeld worden voor zijn falen om de Heer te dienen. Als
hij niet bereid is om te gehoorzamen en de glorie van de Heer na te streven, zal hij in de hel geworpen worden.
De Heer zal niet toelaten dat degenen die weigerden Hem te dienen zijn vreugde zullen ingaan. Hij is op zoek
naar degenen die zichzelf willen verloochenen voor de vreugde van het dienen van hun Meester.
Conclusie
In Mattheüs 25:29 zei Jezus: “Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig
hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.” Iedereen die trouw
de verantwoordelijkheden die zijn Meester hem gegeven heeft nakomt, zal bevoorrecht worden met nog meer
mogelijkheden om Hem te dienen. Maar degene die de Meester niet dient zal iedere gelegenheid voor eeuwig
ontnomen worden. Totdat Jezus terugkomt, moeten degene die op Hem wachten waakzaam zijn dat ze hun
bekwaamheden gebruiken voor Zijn glorie.
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De ontrouwe dienaar is een beeld van de belijdende gelovigen die niet van Gods karakter houden. Ze zijn niet
enkel verontwaardigd over het feit dat God het recht heeft om voordeel te halen uit hun werk, maar ook
angstig dat God hun zou straffen wanneer ze zouden spenderen wat Hij aan hen heeft gegeven. In de plaats
daarvan doen ze niets met wat God hun heeft toevertrouwd en proberen ze tevreden te zijn met
zelfgenoegzaamheid. Ze zijn bang om niet Zijn dienaren genoemd te worden, maar zijn eveneens niet bereid
om het werk van een dienaar te doen. Net zoals de dienaar een verkeerd beeld had van de meester, hebben
deze belijdende gelovigen een verkeerd beeld over God, een dat neerkomt op afgoderij. Ze denken dat
gehoorzaamheid een optie is in de plaats van een vereiste. Deze ‘dienaren’ nemen aan dat Jezus tevreden zal
zijn bij Zijn terugkomst, ook al waren ze niet bereid om hun mogelijkheden te gebruiken om Hem nog meer eer
te geven.
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De Heer oordeelt (Mattheüs 25:24-30)
Anders dan de andere dienaren had de derde dienaar geen winst gemaakt voor zijn meester. Zijn overtuiging
dat de meester een harde man was, beïnvloedde zijn beslissing om niet op zoek te gaan naar manieren om
winst te maken. Hij rechtvaardigde zijn beslissing om het geld te verstoppen, door de schuld te schuiven naar
het karakter van de meester. Langs de andere kant was de dienaar niet bereid om te werken, omdat hij het niet
eerlijk vond dat de meester zou profiteren van de risico’s van anderen. Hij zag de meester als “maait waar hij
niet gezaaid heeft, en inzamelt van de plaats waar hij niet gestrooid heeft” (Matt.25:24). Hij bekritiseerde de
meester omwille van zijn recht om te profiteren van de inspanningen van zijn dienaren. Maar hij had ook angst
voor de meester. Hij vreesde het talent te verliezen tijdens het zakendoen en daardoor de toorn van zijn
meester over zich te halen (25:25). Hij dacht door het geld te verstoppen de meester tevreden te kunnen
stellen, ook al had hij niet gewerkt of gezocht naar de belangen van de meester.

MOEILIJKE WOORDEN
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Uitdrukkelijk, letterlijk zo gezegd.
Trouw, zijn plichten nauwgezet vervullend.
Klaar om in actie te komen.
Woord dat angst, spijt, dreiging uitdrukt.
Het meestentijds tevreden zijn over onze eigen ik en onze handelingen.
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Expliciet
Loyaliteit
Paraat
Wee
Zelfgenoegzaamheid

BIJBELLES
INLEIDING
Onze ouders hebben in dit leven een grote verantwoordelijkheid. God heeft hen de taak van bescherming,
onderwijs en zorg voor hun kinderen gegeven. Bij de wet, als een ouder niet trouw is aan deze
verantwoordelijkheid, kunnen de kinderen bij hem of haar weggehaald worden en aan iemand worden
gegeven die voor hen wil zorgen. Dit lijkt op de verantwoordelijkheid die een ieder van ons heeft in de reactie
op Jezus Christus. Net zoals ouders voor ons zorgen omdat ze van ons houden, degene die werkelijk van God
houden, zullen Hem getrouw dienen met de zegeningen die ons gegeven zijn. Om te zien wat er gebeurt met
degene die trouw en ontrouw zijn met zulke zegeningen, gaan we de gelijkenis van de talenten lezen in
Matt.25:14-30.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe begint Jezus deze gelijkenis?
De gelijkenis begint met iemand die op reis ging (Matt.25:14). Omdat de man voor een lange tijd weg
zou zijn, laat hij zijn dienaren achter en hebben zij de leiding over zijn bezit. Deze dienaren waren
verantwoordelijk om zorg te dragen voor het bezit van de meester, totdat hij van zijn reis zou
terugkeren.
 Wat zegt Jezus tegen Zijn discipelen waar de gelijkenis over gaat?
Jezus begint de gelijkenis van de talenten door de discipelen te vertellen dat de gelijkenis over het
koninkrijk van de hemelen gaat (Matt.25:1).
 Aangezien de gelijkenis voer het koninkrijk der hemelen gaat, hoe kunnen we de man die op reis
gaat en de dienaren die leiding over zijn eigendommen hebben, begrijpen?
In de gelijkenis stelt de man die op reis gaat, de Heere Jezus voor die na Zijn opstanding naar de hemel
ging. De dienaren, die Hij achterlaat om zorg te dragen voor Zijn bezittingen, stellen degene voor die
zeggen Hem alleen te volgen en te dienen. Zoals we in de les zullen zien, zijn sommige ware dienaren
en anderen valse dienaren.
 Waarom laat de heer van de dienaren verschillende aantallen van zijn eigendommen aan elk van de
drie dienaren achter?
Jezus verteld Zijn discipelen dat elke dienaar de meesters talenten werden gegeven, “ieder kreeg wat
hij aankon” (Matt.25:15). Omdat iedere dienaar verschillende gaven en mogelijkheden bezat, had de
heer van de dienaren hen elk het aantal talenten gegeven waarvan hij dacht dat ze er voor konden
zorgen. De eerste gaf hij vijf talenten, de tweede gaf hij twee talenten en aan de derde gaf hij een
talent. Het aantal talenten die elke dienaar ontving, was afhankelijk van hun bekwaamheid. Elke
dienaar was verantwoordelijk voor alleen hetgeen waarvoor ze de leiding over gekregen hadden.
 Toen de heer van de dienaren terugkwam van zijn reis, wat hebben de eerste twee dienaren met
hun talenten gedaan?
Zowel de eerste als de tweede dienaar heeft er met hun meesters talent zaken gedaan. Omdat ze van
hun heer hielden en hun verantwoordelijkheid serieus namen, heeft elk van hun hard gewerkt en met
hun talenten gehandeld. Toen de heer kwam om zijn eigendommen te verzamelen, konden ze beide
het dubbele van het aantal, dat ze aan het begin hadden ontvangen, laten zien.
 Hoe reageerde de heer op de dienaren die trouw waren geweest met zijn eigendommen?
Uiteindelijk is de heer verheugd over de twee dienaren en beloont hen voor hun trouwe dienst. Hun
harde werk werd beloond met de heer zijn lof, “Je bent een goed en trouw dienaar” (25:21, 23). De
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De Heer vertrouwd talenten toe (Matt.25:14-18)
 De Heer beoordeelt trouw (Matt.25:19-23)
 De Heer voert oordeel uit (Matt.25:14-30)







SAMENVATTING
De gelijkenis van de talenten maakt bekend dat het koninkrijk van de hemel bewoond wordt door zowel
trouwe als ontrouwe dienaren. Jezus onderwijst de gelijkenis om te laten zien dat degene die op Zijn
terugkomst wachten, gekarakteriseerd moeten zijn door trouwe dienst. God heeft ieder persoon vele
zegeningen gegeven, ieder waarvan Hij denkt dat de persoon in de mogelijkheid is om daarvoor
verantwoordelijk te zijn. Jezus eist dan van Zijn dienaren dat zij deze zegeningen gebruiken om nog meer glorie
en eer aan Hem te geven. Wanneer Hij naar de aarde terugkeert, zal Hij de trouw van Zijn dienaren belonen,
met als de heer in de gelijkenis degene die trouw waren beloonde. Zoals we bij de derde dienaar konden zien,
zullen degene die ongehoorzaam zijn aan God, streng veroordeeld worden voor hun ontrouw. Deze personen
zijn enkel valse dienaren die zeggen dat ze God volgen. Ze houden niet van Hem, noch verlangen ze er naar om
Hem te gehoorzamen. Door hun ontrouw zullen ze in de hel geworpen worden, waar ze voor eeuwig van God
gescheiden zullen zijn.
God heeft ons de mogelijkheid gegeven om Hem door Zijn Zoon Jezus te dienen. Wanneer Christus naar de
aarde zal terugkeren, verlangt Hij er naar om degene te vinden die Hem trouw dienden. Vanwege dit, zou een
ieder de vele manieren moeten overwegen hoe we God eer en glorie zouden kunnen geven en zouden we
dankbaar moeten zijn voor de vele zegeningen die Hij ons gegeven heeft. Degenen dei God waarlijk liefhebben,
zullen Hem getrouw dienen tot het einde. Wanneer dit einde komt en Christus keert terug, zullen degene die
Hij getrouw vind zich verheugen in de onwaarschijnlijke beloning en die beloning is dat zij voor de rest van de
eeuwigheid in Gods nabijheid mogen zijn.
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heer beloofde ook dat, omdat ze trouw waren over het kleine dat hen gegeven was, elk van hen een
groter voorrecht om verantwoordelijk te zijn over meer, gegeven zou worden. Beide dienaren zouden
vanwege hun trouw, voor altijd in de heer zijn aanwezigheid mogen blijven.
Waarom was de heer net zo blij met de dienaar die twee talenten verdiende, als met de dienaar die
vijf talenten had verdiend?
De heer was even verheugd over de twee dienaren, omdat ze gelijke trouw waren geweest over
hetgeen hen gegeven was. Hij oordeelde hen niet door hen met elkaar te vergelijken. Al wat hij van
hen vroeg was dat ze trouw waren in hetgeen waar ze voor verantwoordelijk waren. Aangezien beide
dienaren hard werkten om hun heers talenten te verdubbelen, ontvingen ze beide dezelfde beloning.
Wat vond de heer bij de derde dienaar en wat hij gedaan had met zijn talent?
De derde dienaar had, niet zoals de andere dienaren, winst gemaakt voor zijn heer. Hij had
eenvoudigweg een gat gegraven en het geld van zijn heer begraven. Hoewel hij de bezittingen van de
heer beschermd had, had hij niet in gehoorzaamheid gehandeld. De heer had hem het geld niet
gegeven om het te verstoppen, maar om er winst mee te maken.
Wat was het excuus van de dienaar waarom hij het talent had verstopt?
Deze dienaar had die ene talent niet geïnvesteerd, omdat hij dacht dat zijn heer een harde man zou
zijn. Hij dacht dat het oneerlijk was dat zijn heer voordeel zou hebben van het werk van anderen. Maar
omdat hij zijn heer vreesde, begroef de dienaar zijn ene talent, omdat hij bang had dat hij het
eigendom van zijn heer zou kwijt raken. Hij dacht door het geld te verstoppen dat hij zijn heer kon
behagen, ook al had hij niet gewerkt, noch uitgekeken naar het best voor zijn heer.
Wat zegt de heer dat de ware reden van de dienaar is voor zijn ontrouw?
Het werkelijke probleem van de dienaar was, dat hij slecht en lui was. Hij had geen liefde voor de heer
en daarom geen verlangen om hem te dienen.
Hoe reageert de heer op deze ontrouwe dienaar?
In de gelijkenis oordeelt de heer de dienaar voor het falen om te dienen. Omdat hij zijn
verantwoordelijkheid negeerde, werd het talent van hem weggenomen en aan de eerste dienaar
gegeven. In de plaats van ontvangen worden in de vreugde van de heer, zoals de andere twee
dienaren, wordt de onrendabele dienaar in een duister en verschrikkelijke plaats geworpen, waar er
geween en knarsen van tanden is.

CRÈCHELES
Een rijke man ging eens op reis. Hij riep zijn dienaars bij zich en gaf hun elk wat van zijn goudstukken.
Aan de ene gaf hij vijf zakken met goud, aan een andere twee zakken met goud en aan een derde één zak met
goud; ieder kreeg wat hij kon dragen. Toen vertrok hij.
Onmiddellijk ging de dienaar die vijf zakken met goud had gekregen, er zaken mee doen en hij verdiende er vijf
bij. Zo deed ook de tweede en hij verdiende er twee bij. Maar de dienaar die één zak met goud had gekregen,
ging een gat graven en verstopte het geld van zijn heer daarin.
Een hele tijd later keerde de heer van die dienaars terug en hij riep hen bij elkaar. De dienaar die vijf zakken
met goud had gekregen, kwam naar hem toe en gaf hem er nog vijf: Heer, u hebt mij er vijf gegeven, kijk, ik heb
er nog vijf bijverdiend. Uitstekend, zei zijn heer. Je bent een goed en trouw dienaar. Je hebt goed gezorgd voor
deze kleine zakjes, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij.
Toen kwam de dienaar die er twee had gekregen: Heer, u hebt mij er twee gegeven, kijk, ik heb er twee

kleine zakjes, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij.
Toen kwam ook de man die er duizend had gekregen: Heer, ik weet dat u streng bent. Ik was bang en ben

zijn heer hem. Waarom heb je mijn geld dan niet op de bank gezet? Dan had ik nu nog meer goudstukken
gehad. Neem hem die één zak met goud af en geef ze aan hem die er al tien heeft! En gooi die nutteloze
dienaar eruit, de duisternis in! Daar zal hij huilen en knarsetanden!’
Jezus wil dat we ons best doen voor Hem. Hij heeft iedereen verschillend gemaakt. Sommigen kunnen goed
spreken. Anderen kunnen mooi zingen. Hij wil dat we ons best doen voor Hem, zodat andere mensen nog meer
van Hem gaan houden. De luie dienaar deed niets. Hij dacht alleen maar aan zichzelf. Toch had God hem ook
dingen gegeven die hij kon gebruiken. Jezus vraagt niet dat we overal de allerbeste in zijn. Hij wil dat we ons
best doen voor Hem.
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daarom uw geld in de grond gaan verstoppen. Hier hebt u het weer terug. Jij slechte, luie dienaar! Antwoordde
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bijverdiend. Uitstekend, zei zijn heer. Je bent een goed en trouw dienaar. Je hebt goed gezorgd voor deze

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32 ‘Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt hij
plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen
scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 21).
Je kunt dit vers aan de kinderen leren door verschillende dingen uit dit vers uit te beelden. Laat de kinderen
gaan staan en het vers opzeggen, laat hen bij het woord majesteit hun handen voor zich uiteen spreiden, bij
engelen kunnen ze heilige gebaren maken met hun handen door deze tegen elkaar te doen en hun ogen te
sluiten, bij plaatsnemen op de troon kunnen ze terug op hun stoel gaan zitten. Bij alle volken laat je alle
kinderen bijeen staan, de lesgever kan de herder zijn die de groep kinderen in tweeën deelt.
Je kunt natuurlijk je eigen ideeën hier op toe passen of als variatie afbeeldingen gebruiken.

Het zeggen en tonen van dankbaarheid
Vraag de kinderen naar dingen waar ze erg dankbaar voor zijn. Leg uit dat het goed is om dankbaar te zijn waar
God in voorziet, maar God wil niet alleen dat we dank je wel zeggen, maar dat we het ook laten zien. We tonen
dat we dankbaar zijn door te gebruiken wat God ons heeft gegeven op de manier die Hij bedoelde. Kunnen de
kinderen bedenken hoe zij de dingen moeten ‘gebruiken’ die zij opgenoemd hebben?
Talenten bouwen
De gelijkenis van de talenten kan grafisch geïllustreerd worden door het gebruik van blokken. Als je de les geeft
kun je verwijzen naar de eerste man die enige blokken was gegeven om een toren te bouwen. Hij gebruikte al
zijn blokken en bouwde een grote toren. Hetzelfde kan gedaan worden met de tweede dienaar. De laatste
dienaar kan uitgebeeld worden als iemand die schrik had dat de blokken zouden vallen en dat hij in
moeilijkheden zou komen, dus probeerde hij het niet om maar iets te bouwen.

KNUTSELWERKJES
Dien God met wat je hebt
Geef elk kind een kopie van het blad “Dien God met wat je hebt.” Laat hen de delen van de man tekenen die
missen. Spreek met de kinderen over wat de missende delen zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden voor Gods
glorie.
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Gebruik wat God gegeven heeft
Spreek met de kinderen enige verschillende interesses en mogelijkheden die God hen of anderen gegeven
heeft. Leg uit dat God ieder persoon met verschillende gaven, mogelijkheden en talenten geschapen heeft. God
plaatst verschillende gelovigen in verschillende families, kerken, scholen, buurten en banen om deze
verschillende gaven te gebruiken. Deze gaven zijn gegeven om Zijn koninkrijk uit te breiden en Hem de eer te
geven. Laat een zendeling of voorganger in de les komen en vertellen hoe hij zijn gaven gebruikt om God te
dienen. Leg uit dat een dag Jezus zal terugkeren en dat de les vandaag ons zal leren wat Hij verwacht van Zijn
kinderen tot Hij terugkeert.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELACTIVITEITJES

Wat ga jij daar allemaal mee doen?
In de gelijkenis van de talenten, faalde een man om van zijn talenten, die hij ontvangen had, goed gebruik te
maken. Je kunt dit begrip aan de kinderen introduceren door een korte sketch te houden. Doe alsof je een man
bent die werk heeft gekregen om bv. een lekkende pijp te repareren. Hij kan een aantal malen naar zijn baas
gaan om hulp te vragen. Elke keer kan de baas hem voorzien van de nodige werktuigen om de taak zelf te
kunnen doen, bv. een tang, pijp, slang, plakband, ontstopper, etc. Elke keer kan hij laten zien dat hij echt
dankbaar is en enthousiast over wat hij ontvangen heeft, maar faalt om het te gebruiken. Je kunt aan het einde
van de dag de baas laten komen en de man vragen hoeveel hij gedaan heeft. De man kan zich verontschuldigen
en klagen dat hij niemand had die hem kwam helpen. De baas kan hem wijzen op alle werktuigen die hij
gekregen heeft, welke geschikt waren om de taak te doen. Laat de baas aan de kinderen vragen, “Wat zou ik
met deze werknemer moeten doen?” Vandaag zullen we er achter komen wat er met een dienaar gebeurde
die zijn talenten niet wijs gebruikte.
Je gaven samen gebruiken
Verdeel de kinderen in kleine groepen met hun eigen “kleur bij nummer” afbeelding om te kleuren. Een
eenvoudige kleurplaat kan hiervoor gebruikt worden, door het te vergroten en de nummers er zelf in te zetten.
Geef elk kind in de groep hun eigen waskrijtje of stift om voor hun plaat te gebruiken. Verzamel de kleurplaten
en laat deze aan de kinderen zien. Geef een traktatie aan de groep die het beste gekleurd heeft. Leg uit dat de
afbeelding het best lijkt, wanneer iedereen hun stift gebruikt heeft zoals hen opgedragen was. Op dezelfde
wijze heeft God ieder van ons unieke talenten gegeven, waarvan Hij wil dat we die voor Zijn glorie gebruiken.
Hoe denk jij dat Hij degene, die hun talenten wijs gebruiken, beloond? We zullen er in de les achter komen.
Doos vol zegen
Geef voor de les ieder kind een vel papier om verschillende talenten of zegeningen op te schrijven. Stop deze in
een doos. Haal de doos tijdens de les tevoorschijn en lees enige papieren voor. Spreek met de kinderen over
hoe hun gaven gebruikt kunnen worden om God te dienen en te eren.
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Je talent gebruiken
Voor deze activiteit geef je elk kind een vel papier om te versieren en vraag hen dit op het bord te plakken als
ze klaar zijn. Sommigen zullen het vergeten zijn om het op het bord te plakken, anderen zullen het niet
afmaken en anderen willen het voor zichzelf houden. Als je de les begint te geven, kun je wijzen op de mooie
versieringen op het bord en leg je uit dat elk kind de gelegenheid had om een aandeel te hebben in de
versiering. Echter gebruikte niet iedereen de gelegenheid even wijs. De lesgever kan uitleggen waarom hij dit
algemene voorbeeld gebruikt. Jezus vertelde eens een gelijkenis over enige mannen die een gelegenheid
kregen om iets voor hun meester te doen, maar een man gebruikte zijn gelegenheid niet wijs. Weet iemand
wat er met deze man gebeurde? Laten we eens luisteren naar de les.
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Trouw terwijl ze wachten
Instrueer alle kinderen om aan tafel te gaan zitten en geef hen instructies en materiaal wat ze voor dit project
nodig hebben. Dit kan iets zijn, zoals een brief van bemoediging aan een zendeling schrijven. Vertel hen dat je
even weg moet voor een aantal minuutjes, maar vertel hen niet dat ze op jou moeten wachten om met het
project te beginnen. (Laat wel andere lesgevers achterblijven terwijl je weg bent, maar laat hen geen instructies
geven.) Laat hen beslissen hoe zij die paar minuten willen gebruiken. Ze kunnen trouw zijn met de tijd of de tijd
verspillen. Als je terugkeert in het lokaal, kijk dan hoeveel kinderen er trouw zijn geweest om aan de taak te
werken terwijl je weg was. Spreek met hen dat gelovigen de instructie hebben gekregen om trouw te zijn tot
Jezus terugkeert.

Goede en trouwe dienaar
Geef elk kind een kleurplaat of een leeg vel papier om op te kleuren. Geef sommige kinderen vijf kleurtjes,
sommige twee en sommige een. Vertel hen om trouw te zijn met hetgeen ze gekregen hebben. Nadat de
kinderen klaar zijn met kleuren, bekijk je alle kleurplaten. Voor de kinderen die trouw waren in het gebruik van
de kleurtjes, geef je een “trouwe dienaar” onderscheiding (zie blad), die ze op hun kleurplaat kunnen plakken.
Leg uit dat God een Rechter is die zal oordelen of we trouw waren met onze gaven en talenten die Hij aan elke
gelovige heeft gegeven.
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Ruilspelletje
Maak 30 gekleurde kaarten: 15 gele, 10 rode en 5 blauwe. Kies drie kinderen uit om dienaren te zijn, die
proberen om op wijze manier te ruilen, om zo veel mogelijk van hun eigen kleur te verzamelen. Bepaal een tijd
hiervoor. Schud de kaarten. Geef tien willekeurige kaarten aan kind een, vijf kaarten aan kind twee en drie
kaarten aan kind drie. De overige kaarten kan aan een aantal kinderen gegeven worden. Vertel kind een dat hij
tien gele kaarten moeten vinden, kind twee vijf rode kaarten en kind drie, drie blauwe kaarten. Wanneer de tijd
begint mogen de kinderen beginnen met ruilen. Wanneer de tijd voorbij is, kijk dan wie er trouw met de tijd
omgegaan is, om zo succesvol hun kaarten te ruilen en al de kaarten van hun eigen kleur te verzamelen.
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Goed gedaan herhalingsspel
Herhaal met de kinderen de les van vandaag. Wanneer de kinderen een vraag goed beantwoorden, zeg je,
“Goed gedaan, trouwe dienaar” en geef je hen een ijslollystokje. De kinderen met de meeste lollystokjes
hebben gewonnen.
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TROUWE DIENAAR ONDERSCHEIDING
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DIEN GOD MET WAT JE HEBT
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JEZUS ONDERWIJST DE GELIJK ENIS VAN DE TALENTEN
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 25:14-30

MEMORIEVERS
Matt.25:31-32

“Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt,
met al zijn engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon.
Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden
zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Gaf de meester de drie dienaren evenveel talenten? ________________

 De meester gaf eenieder “wat hij ________________________ “ (22:15).

 ALLE DRIE

 EÉN

 TWEE

 GEEN ENKELE

 Aan de dienaren die trouw waren geweest zei de meester:
“_______________ gedaan, “_______________ en “_______________
slaaf” (HSV, 25:23).
 Maar tegen de dienaar die zijn talent had bewaard zei Hij dat hij slecht
was en _______________ .
 Wat gebeurde er met de slechte dienaar? _________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Hoeveel dienaren waren toegewijd met hetgeen ze gegeven werd? ____
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KLEURPLAAT 1
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