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Voorbereiden
Laat het groeien
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Context
In het evangelie van Matteüs staan vijf 
grote redevoeringen van Jezus. Hierin 
zijn uitspraken en verhalen van Jezus 
bij elkaar gezet. De tekst van vandaag is 
onderdeel van de laatste rede, die begint 
in Matteüs 24:3. Jezus zit op de Olijfberg 
met zijn leerlingen om zich heen en 
vertelt als een echte rabbi. In deze rede 
gaat het over de ‘laatste dingen’, die 
zullen gebeuren als de Mensenzoon 
terugkomt. Meteen na deze rede begint in 
Matteüs het lijdensverhaal van Jezus.

Drie verhalen
In Matteüs 25 worden drie beelden 
gebruikt om te vertellen over het 
koninkrijk van God en de komst van de 
Mensenzoon. Eerst gebruikt Jezus het 
beeld van de meisjes met hun olielampen, 
daarna het verhaal over de talenten en 
dan het beeld van de Mensenzoon die de 
bokken en de schapen zal scheiden.

Grote bedragen
Gelijkenissen zijn verhalen die mensen 
aan het denken zetten. Heel vaak zit er 
iets in het verhaal dat net niet helemaal 
klopt, of dat op zijn minst ingewikkelder 
is dan je zou denken.
In dit verhaal zegt de heer tegen 
zijn eerste twee dienaren: ‘Je bent 
betrouwbaar gebleken in het beheer van 
een klein bedrag…’ Of ‘betrouwbaar’ het 

juiste woord is voor iemand die risicovol 
is gaan handeldrijven, is de vraag. En 
een ‘klein bedrag’ is een talent zeker niet. 
Een talent komt overeen met veertien 
jaarlonen voor een arbeider. Het gaat om 
tonnen, zelfs om miljoenen in dit verhaal!

Wat lijkt op wat?
Waarom heeft die man het dan toch over 
een klein bedrag? Misschien wel omdat 
dit verhaal ergens op moet lijken. (Het 
woord zegt het al: ge-lijkenis.) Jezus 
vertelt dit verhaal net voor zijn dood. Hij 
zal weggaan, zoals ook de heer uit dit 
verhaal wegging. Jezus zal zijn leerlingen 
geen geldbedrag in beheer geven. Wat 
hij wél in beheer geeft, zijn de gaven van 
God: liefde, gerechtigheid, troost, hoop 
en verlangen. Die dingen zijn zó kostbaar 

– daarbij vergeleken stellen de bedragen in 
dit verhaal inderdaad niet veel voor!

Doe er wat mee!
In deze ‘afscheidsrede’ van Jezus werkt 
Matteüs toe naar wat Jezus achterlaat bij 
zijn volgelingen, zeg maar zijn erfenis 
voor de mensen. Wat Jezus achterlaat, is 
niet iets om in de grond te begraven. Niet 
iets om angstig te bewaken, bang dat het 
verdwijnt. Je moet ermee doen wat die 
eerste twee dienaren deden: Ga ermee de 
wereld in, dan zorg je dat het meer wordt. 
Dat kan iedereen op zijn eigen manier 
doen – de een lijkt meer te hebben om 
van uit te delen dan de ander, maar dat 
geeft niet. Als je maar weet waar deze 
gaven voor bedoeld zijn: om ze te laten 
groeien.

Het gaat over jou
Zoals gezegd zit in een gelijkenis vaak 
een verrassend element, iets dat de lezer 
op het verkeerde been zet. Dit verhaal zit 
eigenlijk vol verrassingen, het piept en 
kraakt aan alle kanten. De derde dienaar, 

die zo voorzichtig lijkt te zijn, schrikt er 
aan het eind ineens niet voor terug om 
zijn heer te zeggen wat hij van hem vindt. 
En als de heer hem toespreekt, vergeet hij 
in vers 28 ineens tegen wie hij het had: in 
vers 27 spreekt hij nog zijn dienaar toe, 
in vers 28 richt hij zich zonder overgang 
ineens tot de omstanders. Het mag 
duidelijk zijn dat dit verhaal niet gaat 
over een ongelukkige man die wat geld 
begraven had. Dit verhaal is een oproep 
voor al die volgelingen van Jezus die 

‘hebben, maar nog meer zullen ontvangen’ 
(vgl. vers 29).

Hoe doe je dat?
Het verhaal kan dus gelezen worden 
als een oproep om Jezus’ ‘erfenis’ te 
laten groeien. Maar hoe doe je dat dan? 
Daarover gaat Jezus hierna vertellen, 
in de beeldspraak over mensen die de 
Mensenzoon geholpen hebben zonder 
dat ze het wisten. Daarover volgende 
week meer! 

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Een man gaat op reis en geeft zijn 
dienaren een geldbedrag in beheer: 
de eerste dienaar krijgt een bedrag 
van vijf talenten, de tweede krijgt 
twee en de laatste krijgt een talent. 
De eerste twee gaan handel drijven 
en verdubbelen het bedrag, de derde 
is voorzichtig en begraaft het in de 
grond. Hij wordt gestraft.
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Vieren
Laat het groeien
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Kindermoment in de dienst
Neem een mooie glimmende schep mee. 
Vertel dat je plannen hebt om de tuin aan 
te pakken. Deze splinternieuwe schep 
heb je voor je verjaardag van je kinderen 
gekregen. Beschrijf hoe prachtig je hem 
vindt en vertel dat je hem een mooi plekje 
in de woonkamer geeft. Hij is te mooi om 
te gebruiken.
Vraag de kinderen of dit eigenlijk wel de 
bedoeling is.
Jezus vertelt een verhaal over een man die 
op reis gaat. De man geeft zijn dienaren 
een geldbedrag in beheer. Wat doen de 
dienaren met het geld? Hoe kun je dat wat 
jou gegeven is, gebruiken op een goede 
manier?

Gebed
Inventariseer bij volwassenen en kinderen 
welke goede dingen, mooie momenten 
of lichtpuntjes ze deze week hebben 
meegemaakt en dank hiervoor in het 
gebed.

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in 
Kind op Zondag. Het werkblad voor 

de jonge kinderen, is een droedelblad 
waarbij getekend kan worden met de 
volgende opdracht: Alles kan groeien, 
wat laat jij groeien? Op het werkblad 
voor de oudere kinderen staan kaartjes 
met kwaliteiten. Als je uitdeelt van de 
kwaliteiten die je hebt, kun je iets moois 
laten groeien.

Achtste zondag van de herfst 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 48:17-21

Antwoordpsalm 70

Epistellezing 1 Tessalonicenzen 4:1-18

Lezing uit het Evangelie Matteüs 25:14-30
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Vertelling 4–7 jaar

Alles kan groeien
Jezus vertelt zijn leerlingen een verhaal. Hij zegt: ‘Er was eens een man. Hij had heel 
veel geld. Hij had ook drie dienaren. Op een dag wilde de man op reis. Hij riep zijn 
dienaren wij zich. 

“Ik ga op reis”, zei de man. “Jullie moeten op mijn geld passen als ik weg ben.” De 
dienaren knikten. De man gaf de eerste dienaar vijf zakken met geld. Hij gaf de tweede 
dienaar twee zakken met geld en de derde dienaar een zak met geld. Toen ging de man 
op reis. 
Een tijd later kwam de man terug van zijn reis. Hij riep zijn drie dienaren bij zich. De 
eerste dienaar kwam de kamer binnen. Hij trok een karretje mee. Daarop lagen tien 
zakken geld. Een voor een zette hij de zakken voor de man neer. 

“Alstublieft”, zei de dienaar. “Van uw geld heb ik heel veel meel kunnen kopen. Daar 
heb ik wel een miljoen broodjes van kunnen bakken. Ik heb de broodjes verkocht. Ik 
kreeg vijf zakken geld, nu heb ik tien zakken.”

“Dankjewel”, zei de man. “Jij hebt laten zien dat alles kan groeien, dat moet gevierd 
worden.” 
De tweede dienaar kwam de kamer binnen. Hij had zijn armen vol met zakken geld. 
Voorzichtig zette hij de zakken neer. Een, twee, drie, vier stuks.

“Alstublieft”, zegt de dienaar. “Ik ben niet zo goed in broodjes bakken. Stel nou dat ik 
al het geld uitgeef aan meel, en de broodjes mislukken… Dan heb ik helemaal niks 
meer. Maar ik kan wel heel goed kleien. Dus ik heb klei gekocht en allemaal potten en 
pannen gemaakt. Die heb ik op de markt verkocht. Ik heb hard gewerkt. Ik kreeg twee 
zakken met geld en nu heb ik vier zakken.”

“Dankjewel”, zei de man. “Jij hebt laten zien dat alles kan groeien, dat moet gevierd 
worden.” 
Toen kwam de derde dienaar binnen. Hij zat een beetje onder de modder. Voorzichtig 
liep hij naar voren. Hij zette de zak met geld neer.

“Ik kan niet bakken… ik kan niet kleien… Ik kan wel kleren naaien, maar stel nou dat 
ik stof koop en al het geld op maak en niemand wil de kleding kopen… Daarom heb 
ik een gat gegraven in de tuin en daar de zak met geld verstopt. Ik heb hem veilig 
opgeborgen”, zei de dienaar. “Hier is hij weer.”

“Maar dat was niet de bedoeling!” riep de man. “Waarom heb je niets met het geld 
gedaan, zoals de andere dienaren? Jij hebt helemaal niets laten zien, met jou valt niets 
te vieren.”’

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wat deed de eerste dienaar 

met het geld? En de andere twee 

dienaren? Wat zou jij doen als je een 

zak geld kreeg om iets goeds mee te doen?

p
Spel: Bedenk samen een paar mooie 

woorden. Herhaal de woorden en laat 

elk kind er een kiezen. Het geeft niet als 

kinderen hetzelfde woord kiezen. De kinderen 

lopen door de ruimte. De kinderen tikken 

iemand aan en vertellen hun woord. 

Hoeveel mooie woorden delen de kinderen 

met elkaar?

s
Creatief: Trek de kinderen om op een 

groot stuk behangpapier. Waar zijn 

de kinderen goed in? En hoe kunnen 

ze daar anderen mee helpen? Hoe kunnen 

ze dit delen of uitdelen? Welk lichaamsdeel 

of -delen heb je hiervoor nodig? De kinderen 

kleuren deze gedeeltes in op de omtrek van 

hun lichaam. 

Gebruik voor inspiratie om de kinderen op 

weg te helpen de kaartjes op het werkblad. 

Tip: geen behangpapier? Laat de kinderen het 

lichaamsdeel zelf tekenen, inkleuren en erover 

vertellen.

Vertellen
Laat het groeien

Matteüs 25:14-30 8 november 2020
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Vertelling 8–12 jaar

Wat doe jij met wat jou gegeven wordt? 
Op een grasveld op de hellingen van de Olijfberg zit Jezus. Om hem heen zitten zijn 
leerlingen. Ze kijken uit over de stad Jeruzalem.
‘Ik wil jullie een verhaal vertellen’, zegt Jezus, ‘een voorbeeldverhaal. Luister!
Er was eens een man. Hij was rijk en had veel geld. De man had ook drie dienaren. 
Toen de man een reis wilde maken, gaf hij zijn geld aan de dienaren zodat zij ervoor 
konden zorgen en er iets goeds mee konden doen. 
De eerste dienaar kreeg vijf talenten. De dienaar staarde naar het geld. Oeh… wat veel, 
dacht hij geschrokken. Daar moet ik wel honderd jaar voor sparen! Zwijgend draaide 
de dienaar zich om en liep de deur uit. 
De tweede dienaar kreeg twee talenten. De dienaar woog de munten in zijn hand. Twee 
talenten, na vijftig jaar sparen heb ik dat geld nog steeds niet bij elkaar… dacht de 
dienaar. Hij stopte het geld in zijn zak en liep de deur uit. 
De derde dienaar kreeg een talent. Hij bekeek de munt van alle kanten. Voorzichtig 
zette hij zijn tanden erin. Ja, het was een echte munt. Een gewone arbeider, iemand 
zoals ik, moet hier twintig jaar voor sparen, dacht de dienaar. Wat een kostbare munt! 
Hij hield de talent stevig vast en liep naar buiten. Hij ging naar de schuur. Daar pakte 
hij een schep en met de schep in zijn ene hand en de bijzondere munt in zijn andere 
ging hij de tuin in. Daar groef hij een diep gat. Voorzichtig legde hij de munt erin en 
maakte het gat weer dicht. Hij zocht een steen en legde die op de plek. Zo zou hij de 
munt weer kunnen terugvinden. 
En dat was maar goed ook, want een tijd later kwam de rijke man terug van zijn reis. 
Een voor een riep hij zijn dienaren bij zich.
De eerste dienaar kwam naar voren. Hij legde geen vijf, maar tien talenten op tafel. 
“Heer, ik heb niet stil gezeten. Ik ben gaan handelen en heb er vijf talent bij verdiend. 
Alstublieft”, zei de dienaar.
“Prachtig!” antwoordde zijn baas. “Je bent een goede dienaar. Ik nodig je uit voor het 
feestmaal vanavond.” De dienaar maakte een kleine buiging en deed een stap naar 
achteren. 
De tweede dienaar kwam naar voren. Hij legde geen twee, maar vier talenten op tafel. 
“Alstublieft heer, ik heb er twee talenten bij verdiend toen u op reis was.”
“Prachtig!” antwoordde zijn baas. “Ook jij bent een goede dienaar. Ik nodig je uit voor 
het feestmaal vanavond.” De dienaar maakte een kleine buiging en deed een stap naar 
achteren. 
Toen kwam de derde dienaar naar voren. Hij opende zijn hand. Daarin lag de ene talent 
die hij gekregen had. “Heer”, zei de dienaar, “ik weet hoe streng u bent. En soms 
verwacht u iets van mij, wat ik helemaal niet kan! Daarom heb ik de munt veilig voor u 
opgeborgen in de grond. Hier is hij weer.” En de dienaar legt de munt op tafel.
“Helaas!” antwoordde zijn baas. “Jij bent een nutteloze dienaar. Je wist dat ik streng 
was, waarom heb je dan niet mijn geld naar de bank gebracht? Dan was de munt niet 
vies geworden en had je bovendien rente gekregen. Voor jou is er geen plek bij de 
feestelijke maaltijd.”’

Het verhaal is uit. Jezus laat een stilte vallen en kijkt zijn leerlingen aan. Begrijpen zij 
waarom hij dit verhaal vertelde?
‘Wat doe jij met wat jou gegeven wordt?’ vraagt Jezus. ‘Wat doe jij met de woorden en 
wijze lessen die je hoort? Hou je ze voor jezelf, stop je ze weg? Of neem je ze mee de 
wereld in?’

8-10 jaar

l
Gesprek: Wat zou Jezus bedoelen met 

‘wijze lessen en mooie woorden’? 

Wat doe jij met mooie woorden die je 

gehoord hebt. Kun je liefde doorgeven met woor-

den? Je kunt het vergelijken met de kleurstof in 

het proefje bij ‘Doen’.

s
Doen: Vul een glas met water. Doe hier 

een druppel (rode) inkt of ecoline in. 

Kijk samen wat er gebeurt. Zie je dat 

uiteindelijk het hele water kleurt? 

Dit proefje is niet moeilijk en kan door kinderen 

zelf gedaan worden. Waarschuw wel even dat de 

inkt of ecoline kan vlekken.

k
Ritueel: Steek een grote kaars aan of 

gebruik de kaars van de kindernevendienst. 

Zet om de grote kaars een groepje van tien 

waxinelichtjes, een groepje van vier waxinelicht-

jes en een los waxinelichtje.  Vertel het verhaal. 

Wat kreeg de eerste dienaar? Steek van de groep 

met tien, vijf lichtjes aan aan de grote kaars. Wat 

kreeg de tweede dienaar? Steek van de groep van 

vier, twee lichtjes aan aan de grote kaars. Wat 

kreeg de derde dienaar? Steek het losse lichtje 

aan. 

Wat gaf de eerste dienaar terug? Steek van de 

groep van tien, de vijf andere lichtjes aan bij 

degene die nog branden. En de tweede dienaar? 

Steek de overige twee lichtjes aan.  

Wat deed de derde dienaar? Tip: Je kunt deze 

activiteit ook tijdens het vertellen van het verhaal 

uitvoeren.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Wat is het meest waardevolle 

dat je bezit? Zou je dat ooit aan iemand 

anders uitlenen? Aan wie wel? Aan wie 

niet?

p
Doen: Schrijfster Catherine Ryan Hyde 

schreef een boek, dat later verfilmd werd, 

met de titel Pay it forward. Dit is in het 

Nederlands: Geef het door. Het idee is als volgt: 

Je doet iets voor iemand, zonder dat je er iets 

voor terugverwacht. Het kan ook gewoon iets 

klein zijn. Als dank doet deze persoon ook iets 

voor iemand anders. Je kunt het vergelijken met 

een kettingreactie. Stel: jij helpt drie personen 

en die helpen ook weer drie personen. Op die 

manier worden er heel veel mensen geholpen. 

Het groeit. 

Bedenk samen verschillende manieren om iets 

voor iemand in de kerk te doen en voer dit ook 

uit. Misschien kunnen jullie ook wel iets moois in 

beweging zetten!

o
Tekenen: Wat zou Jezus bedoelen 

met ‘wijze lessen en mooie woorden’? 

Wat doe jij met mooie woorden die je 

gehoord hebt? Brainstorm samen over mooie 

woorden Handletter de mooie woorden op kaar-

ten en bedenk hoe je die zou kunnen doorgeven.
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