Het voorbeeld van de drie dienaren
werkblad 1
Trouw en goed
Iedereen van ons is ergens goed in. God wil dat we allemaal ergens knap in zijn, zodat we goed kunnen zorgen voor elkaar en de wereld om ons heen.
Deze opdracht is voor het hele gezin om thuis ná de dienst te gaan doen: papa, mama en de kinderen. Allemaal ga je tekenen waar je goed in bent.
Wat heb je nodig?
Per gezinslid:
- een vel papier
- een envelop
En verder:
- kleurpotloden en viltstiften
Aan de slag:
- Maak allemaal een tekening van iets waar je goed in bent, bijvoorbeeld: lezen, voetballen, spelen met je zusje, koken en bakken, klussen, enzovoort.
- Knip allemaal je tekening in zes, acht of meer stukken en stop de stukjes in een envelop.
- De enveloppen worden willekeurig uitgedeeld.
- Maak de puzzel die in de envelop zit.
- Vertel wat je op de puzzel ziet en vertel wie de puzzel heeft gemaakt. Vertel ook wat je zo knap vindt aan het talent dat je broertje, zusje, papa of mama
heeft getekend van zichzelf.
- De puzzelstukjes worden in de enveloppen aan elkaar teruggegeven.
Tip: als je het jammer vindt om de mooie tekeningen te verknippen, mag je ze natuurlijk ook oprollen en aan elkaar geven.
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Het voorbeeld van de drie dienaren
werkblad 2a
Wat kun je doen met een miljoen?
In het verhaal van vandaag komt een aantal getallen voor. Je gaat sommen maken die bij het verhaal horen. Als je de getallen in de puzzel wegstreept, ontdek
je een bijbeltekst die alles te maken heeft met het verhaal van vandaag.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- het bijbelgedeelte, Mattheüs 25:14-30 in de Bijbel in gewone taal
- het puzzelblad
een pen of een potlood
Aan de slag (zie werkblad 2b en 2c)
- Reken met behulp van de bijbelteksten sommen uit.
- Los de puzzel op door alle getallen weg te strepen.
- Schrijf de bijbeltekst op.

Tip: voor wat jongere kinderen zijn de rekensommen misschien nog wat moeilijk. Vraag je papa of mama om je te helpen.
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Het voorbeeld van de drie dienaren
werkblad 2b
Opdracht 1:
Lees Mattheüs 25 vers 14 t/m 16 door (Bijbel in gewone taal)
• Schrijf de bedragen die elke dienaar krijgt op in de drie zakjes van het werkblad 2b.
Zet nu tussen de drie zakjes een ‘+’ en na het laatste zakje een ‘=’ en reken uit hoeveel geld de heer aan zijn dienaren heeft gegeven.
• Lees vers 16 nog een keer. Maak van vers 16 een som zodat je kunt zien wat de eerste dienaar met het geld van zijn heer gedaan heeft. Maak nu van het
eerste zakje een som, door een ‘+’ onder het eerste getal te zetten en het nieuwe getal erbij op te tellen.
• Lees vers 17 en reken uit wat de tweede dienaar er aan geld bij verdient. Schrijf de som en het antwoord in het tweede zakje hieronder.
• Lees vers 18. Teken in de derde geldzak wat de derde dienaar met zijn geld doet.
• Weet jij hoeveel geld er in totaal is als de eigenaar na een lange reis weer terugkomt? Schrijf het nieuwe bedrag in een andere kleur na het ‘=’ teken op.
Hoe noemt de heer de eerste twee dienaren? En wat vindt hij van de laatste dienaar?
Opdracht 2:
Los nu de puzzel op door alle getallen weg te strepen.
Opdracht 3:
Schrijf de bijbeltekst op die overblijft.
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Het voorbeeld van de drie dienaren
werkblad 2c

De bijbeltekst is:
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