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De balk en de splinter

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Balk en splinter

Jezus zegt dat we vaak goed letten op de fouten van anderen, 

maar onze eigen fouten niet zien. Je ziet de splinter in het oog 

van de ander wel, maar de balk in je eigen oog niet. De kinderen 

verwerken dit beeld van Jezus in de volgende opdracht.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een ijslollystokje

-   een tandenstoker of een kleine satéprikker

En verder:

-   kleurpotloden en/of viltstiften

-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de jongen en het meisje op 

de tekening in.

-  De kinderen plakken bij het oog van het ene kind 

een ijslollystokje. Dit stokje staat voor de balk. 

-  Bij het oog van het andere kind plakken ze een 

tandenstoker. De tandenstoker staat voor de splinter.  

-  Met hulp van de tekening proberen de kinderen 

het verhaal na te vertellen.

4-8 jaar 

Weg met die balken!

Als de balk uit je oog is, kun je pas weer goed zien. 

Lukt het de kinderen alle balken uit de ogen weg te halen?

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   het werkblad

-   het spel Mikado of 30-40 lange satéprikkers

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes van maximaal vier 

kinderen.

-  Leg het werkblad op tafel.

-  Eén van de kinderen pakt alle stokjes (de balken) 

 en laat ze op één hoop op het werkblad vallen.

-  Het eerste kind pakt  een stokje (een balk). De overige 

stokjes mogen hierbij niet bewegen. Als er niets is 

bewogen, mag het kind het stokje houden en nog een 

poging doen. Zodra er een stokje heeft bewogen, is  

het volgende kind aan de beurt.

-  Welk kind heeft de meeste balken uit de ogen weten  

te krijgen?

Weg met die balken!

Tip
Een tandenstoker 

heeft scherpe 
puntjes. Knip deze 

vooraf van de 
tandenstokers 

af. 
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6-8 jaar 

Haal die balk uit je oog!

Jezus zegt: Haal eerst die balk uit je 

eigen oog. Dan kun je zelf weer goed 

zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van de 

ander halen. Kunnen de kinderen de balken weghalen 

en weer scherp zien?

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   het werkblad

-   vijf stroken bruin karton of stevig papier  

-   een vel papier 

-   een pen

-   een doosje met kleine satéprikkers

En verder: 

-   eventueel viltstiften of kleurpotloden 

Vooraf:
-  Leg op elke tafel waar een groepje gaat zitten, het 

werkblad neer.

-  Leg op het werkblad de vijf stroken papier: de balken. 

De tekening mag niet meer te zien zijn. 

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes.

-  De groepjes moeten vijf opdrachten uitvoeren. Bij 

iedere opdracht die ze goed hebben uitgevoerd, mag 

er een balk worden weggehaald. Is een opdracht niet 

goed uitgevoerd? Dan blijft de balk liggen.

  1.  Alle groepjes krijgen een doosje met hetzelfde 

aantal satéprikkertjes erin. Dat zijn splinters. Welke 

groep heeft als eerste de satéprikkers geteld en 

het juiste aantal genoemd? De groep die als eerste 

het juiste antwoord heeft gegeven, mag een balk 

weghalen. De andere groepen laten de balk liggen. 

  2.  Ieder groepje krijgt een vel papier en een pen. 

Ze schrijven op het vel papier het woord ‘splinter’. 

Hoeveel nieuwe woorden kunnen de groepjes van 

deze letters maken binnen een afgesproken tijd? 

Het groepje met de meeste woorden mag een balk 

van de tekening halen. Hebben groepjes hetzelfde 

aantal woorden? Tel dan welke groep de meeste 

woorden van vier en vijf letters heeft gevonden. 

  3.  Kunnen de kinderen vijf verhalen uit de Bijbel 

bedenken die over Jezus gaan? Ieder groepje dat er 

vijf heeft gevonden, mag een balk weghalen. 

  4.  Jezus heeft het over een splinter en een balk in 

ons oog. Het oog is een lichaamsdeel. Hoeveel 

lichaamsdelen kunnen de kinderen binnen een 

minuut opschrijven? Het groepje met de meeste 

lichaamsdelen mag een balk van de tekening halen.

  5.  Iedere groep kiest één kind. Deze kinderen (uit 

iedere groep één) gaan tegelijkertijd op één been 

huppen op de plaats. Het groepje met het kind dat 

dit het langst volhoudt, mag een balk weghalen.

-  Welk groepje ziet na de vijf opdrachten wat er op 

de tekening 

staat? Zien 

de groepjes 

waar nog 

één of meer 

balken op het 

werkblad liggen, 

de tekening ook 

scherp?

Variant:
Voor de kinderen van 4-6 jaar kun je een variant van 

deze opdracht doen met fysieke blokken als balken 

in plaats van stroken papier. Voor deze groep kunnen 

opdracht 2 en 4 als volgt worden aangepast:

-  Opdracht 2: Hoe vaak kan elk kind uit de groep in een 

halve minuut ‘splinter’ zeggen? De groep van het kind 

dat dit het vaakst kan, krijgt een punt. 

-  Opdracht 4: Noem zoveel mogelijk lichaamsdelen.

Tips
- Print het werkblad voor alle kinderen, zodat ze de plaat kunnen kleuren en hun eigen tekening hebben. - Geef de kinderen het werkblad mee naar huis. De andere gezinsleden moeten de opdrachten uitvoeren en de balken één voor één weghalen. Hoe snel raden zij wat er op de tekening staat?
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8-12 jaar 

Spiegel jezelf

Jezus vraagt ons eerst naar 

onze eigen fouten te kijken 

voordat we naar de fouten van een ander 

kijken. De kinderen versieren een spiegel met 

houtsnippers. De houtsnippers herinneren aan 

het beeld van de balk en de splinter dat Jezus 

in dit verhaal gebruikt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een plastic spiegel (uit flexibele vellen,  

deze spiegels zijn te knippen) 

En verder:

-   houtsnippers

-   scharen

-   houtlijm

Aan de slag:
-  De kinderen knippen de spiegel in de 

gewenste vorm uit.

-  Ze versieren de rand van de spiegel door er 

houtsnippers op te plakken.

8-12 jaar 

In het oog krijgen

Jezus zegt dat we onze eigen fouten vaak 

niet zien. Ook mensen in de Bijbel maakten 

fouten en zagen de balk in hun oog niet. 

Gelukkig konden ze toch vaak de balk uit hun 

oog halen en weer scherp zien.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-   een blok groen steekschuim (oasis)

-   tien ijslollystokjes

-   papier en een pen of een whiteboard-

bordje met stift

En verder:

-   het werkblad met de omschrijvingen

Vooraf aan de kinderdienst: 
- Steek in elk blok oasis tien ijslollystokjes.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes van drie of 

vier kinderen.

-  Vraag de kinderen zich in te leven in 

bijbelse personen die hun eigen balk in het 

oog hebben ontdekt. 

Lukt het de kinderen 

om aan de hand van 

de omschrijving te 

raden om welke 

persoon het gaat?

-  Geef de eerste 

omschrijving. 

-  Elk groepje schrijft 

de naam van de 

persoon op over wie ze denken dat de 

omschrijving gaat. 

-  Het papier met het antwoord wordt zo 

neergelegd dat de antwoorden niet te  

zien zijn.

-  Op jouw teken laat elk groepje het papier 

met het antwoord zien.

-  De groepjes met het goede antwoord 

mogen een ijslollystokje uit het 

steekschuim halen.

-  Herhaal dit tot alle tien 

vragen zijn geweest.

-  Het groepje met aan het 

einde de minste balken 

in het steekschuim heeft 

gewonnen.

Tip
Zijn de vragen voor de groep te moeilijk? Geef de kinderen dan de keuze uit drie personen, waarbij twee onjuiste én de juiste persoon genoemd 

worden. 
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Weg met die balken!
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4. Ik wilde helemaal niet op reis, zoals God me vroeg. En zeker niet naar zo’n 
grote stad. Ik vond een schip dat precies de andere kant op ging. Ik vluchtte 

weg voor God. Maar God zorgde voor een zware storm. Ik zei tegen de 
zeemannen: ‘Gooi mij maar overboord.’ Ik dacht dat dit mijn dood zou zijn, 
maar God stuurde een grote vis die mij opslokte. In die vis heb ik gebeden. 

Toen God mij opnieuw vroeg om naar die grote stad te gaan, deed ik wel wat 
Hij vroeg.

2. Waarom heb ik naar mijn ministers geluisterd? Waarom heb ik 
een wet gemaakt van Meden en Perzen? Een wet waaraan je niks 
kunt veranderen? Had ik die wet maar nooit goed gevonden en 

ondertekend! Die wet was een vooropgezet plan tegen Daniël. Ik heb 
de hele dag nagedacht hoe ik Daniël kon redden, maar ik kon niks 

anders doen dan hem in de leeuwenkuil gooien.

5. Ik leefde keurig volgens de Joodse wet. Ik wist meer over de Joodse 
godsdienst dan de meeste Joden van mijn tijd. Ik hield me precies aan alle 
wetten én ik vervolgde alle christenen. Niet één mocht er overblijven. Maar 
onderweg naar Damascus straalde er plotseling een fel licht uit de hemel. Ik 

viel op de grond en hoorde een stem zeggen: ‘Waarom vervolg je Mij?’

3. Ik heb er zo’n spijt van dat ik heb gezegd dat ik Jezus niet kende. Ik 
had nooit gedacht dat ik dit zou doen. Niet één keer, niet twee keer, 

maar zelfs DRIE keer heb ik gedaan of ik helemaal niet wist wie Jezus 
was. Toen hoorde ik een haan kraaien. Ik ben zo verdrietig, ik weet niet 

wat ik moet doen.

6. Ik woonde in een prachtige tuin. De dieren kwamen naar mij toe, zodat 
ik ze een naam kon geven. Alleen was het gezelschap van dieren voor mij 
niet voldoende. Ik voelde me tóch alleen. Toen nam God een rib uit mijn lijf, 
en maakte daar een vrouw van. Ik was niet meer alleen! We genoten samen 
van de prachtige tuin. Toen ging het mis. We aten een vrucht van een boom 
waarvan we niet mochten eten. We gaven elkaar de schuld. We verstopten 
ons voor God, we waren bang voor Hem geworden. Maar God zocht ons en 

vond ons. Voor straf mochten we niet meer in de tuin wonen.

1. Ik was het gemopper en het gezeur van het volk zó zat. Ik zei dat 
mijn broer Aäron en ik wel even water uit een rots zouden laten 

stromen. Ik sloeg twee keer met mijn staf op de rots en er kwam water 
uit. Alsof ík het wonder deed, zo leek het. Ik heb de macht van God 

gebruikt alsof het míjn eigen macht was.
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7. Ik vroeg mijn vader om een deel van de erfenis. Terwijl mijn vader niet 
dood was. Met het geld ging ik naar een ver land. Ik wilde niet meer bij 

mijn vader wonen. Ik gaf het geld uit aan een leven vol plezier. Toen mijn 
geld op was, kwam er een hongersnood. Ik had niks te eten. Toen besefte 

ik wat ik had gedaan. Ik ging terug naar mijn vader en ik zei tegen hem: 
‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik 

verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’

9. Ik woonde en werkte in Jericho. Ik was het hoofd van de tollenaars. Ik 
was superrijk! Maar ik kwam niet eerlijk aan mijn geld. De mensen noemden 
mij een dief. Ik vroeg te veel geld aan de mensen. Dat geld stopte ik in mijn 

eigen portemonnee. Tot ik Jezus ontmoette. Hij kwam bij me logeren. Ik 
besefte dat ik het geld dat ik had gestolen weer moest teruggeven aan de 

mensen. Ik beloofde Jezus het vierdubbel terug te geven! Ook gaf ik de helft 
van mijn bezit aan arme mensen.

8. Ik ergerde me heel erg aan mijn zus, omdat ze me alles alleen liet 
doen. Ik was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken, en Maria 
luisterde aandachtig naar wat Jezus vertelde. Toen ik daar wat van zei 

tegen Jezus, zei Hij tegen mij: ‘Maak je toch niet zoveel zorgen! Er is maar 
één ding echt belangrijk: dat je luistert naar mijn woorden.’

10. Ik heb een oudere broer. We zijn een tweeling. Maar mijn broer is het 
eerst geboren. Hij zou van mijn vader de belangrijkste zegen krijgen. Toen 

heb ik tegen mijn vader gelogen. Hij was toch blind, hij kon niet zien aan wie 
hij de zegen gaf. Ik verkleedde me als mijn broer, kookte iets lekkers zoals 

mijn broer dat altijd deed en zo regelde ik dat ik de belangrijkste zegen van 
mijn vader kreeg. Mijn broer was woest, hij wilde me vermoorden! Ik moest 

vluchten. Jaren later hebben we elkaar weer ontmoet. Wat was ik bang! Maar 
Esau omhelsde me en kuste me. We hebben samen gehuild.

Werkblad (8-12 jaar) - In het oog krijgen

1. Mozes  2. Koning Darius  3. Petrus  4. Jona  5. Saulus  6. Adam  7. De zoon die wegging  8. Marta  9. Zacheüs  10. Jakob


