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De balk en de splinter

Matteüs 7:1-5 | De balk en de splinter

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.
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