
Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Verhalen die de Here Jezus vertelde: de duizendjes

De Here Jezus leefde heel lang geleden op aarde. Toen is Hij naar zijn Vader

in de hemel gegaan. Maar Hij heeft beloofd dat Hij terug zal komen. Hij zei

dat Hij wil dat we dan voor Hem aan het werk zijn: lief en aardig zijn voor

anderen en hen helpen, zoals boodschappen doen als iemand ziek of oud is.

Dat kunnen wij allemaal. Maar we kunnen voor Hem ook anderen dingen doen,

zoals mooie muziek spelen, mooie schilderijen maken, goed rekenen, goede

verhalen vertellen, mooie gedichten schrijven. De één kan dit, de ander kan

dat goed doen. Als wij ons best doen, vindt de Here Jezus het fijn. Dan mo-

gen wij altijd bij Hem zijn. Maar als wij lui zijn, de hele dag op bed liggen en

alleen maar TV kijken of computerspelletjes doen, vindt Hij dat heel erg.

Zo vertelde Hij een verhaal om ons dit te leren. Een mijnheer ging op een lan-

ge reis. Voordat hij wegging riep hij de mannen die voor hem werkten bij

zich. Aan de eerste gaf hij vijf briefjes van duizend Euro, aan de tweede gaf

hij er twee, en aan de derde gaf hij er één. Toen ging hij op reis.

De eerste man dacht: nou, 5 duizendjes is een heleboel geld. Wat kan ik er-

mee doen? Mijn baas wil dat ik het goed gebruik. Ik ga dingen kopen en slim

verkopen. Eerst kan ik zaden kopen en in de grond stoppen. Zo komen er nog

veel meer zaden. Als ik die zaden verkoop, verdien ik er nog een paar briefjes

van honderd bij. Hij had nog andere goede plannetjes en ging aan het werk.

De tweede man bedacht wat anders: zeg, ik heb 2 briefjes van duizend. Eerst

ga ik schaapjes kopen. Als die lammetjes krijgen, kan ik die verkopen en er

nog meer bij verdienen. Ook hij had nog meer heel goede plannetjes.

De derde man dacht bij zichzelf: zo, ik heb maar één duizendje. Dat mag ik

niet kwijt raken, want dan wordt de baas boos. Ik ga een gat in de grond ma-

ken om het duizendje in te stoppen zodat niemand weet waar het is. Dan ga ik

lekker rusten totdat de baas terugkomt!

En de baas kwam terug. Met de eerste en tweede man was hij heel gelukkig

en ze mochten van hem naar een mooi feest. En als beloning kregen ze nog

meer duizendjes. Maar de derde man had het niet goed gedaan; hij moest het

duizendje opgraven en teruggeven. Voor hem was er geen feest. Wat dom van

hem! G.T.
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De duizendjes

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal



Kleur het doosje en de muntjes en knip het netjes uit. Knip ook de gleuf uit.

Zet het doosje in elkaar.

Op 3 muntjes staat iets wat goed is geschreven. Kun jij nog meer goede dingen verzinnen en

samen met mama en papa op de andere muntjes schrijven?

De muntjes kunnen dan in het doosje.

Je kunt ook zelf nog muntjes maken, door een papiertje op een muntstuk te leggen en er dan met

een potlood overheen te krassen.

Knutselen bij het Bijbelverhaal
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Gebedje Lieve Vader

Ik zag vanmiddag mama’s portemonnee

en nam die vlug mee.

Voor mama ging ik wat lekkers halen;

en met 1 briefje kon ik zelfs alles betalen.

Toen was ik zo blij!

Maar mama was heel boos, dat geld was niet van mij.

Toen gaf mama een spaarpot met wel 5 muntjes erin.

Als ik een klusje doe, doet mama er weer 1 muntje in.

Centjes verdienen is wel heel fijn.

Lieve Vader, ik zal nooit meer een dief zijn.
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Weet jij wat er in welke zak zit?

Trek dan een lijntje van het geld naar de goede zak.

Kun jij de tien rare fouten vinden?


