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

De balk en de splinter

8-12 jaar 

Met twee maten meten

De fouten van een ander zien we 

snel en we maken die vaak groter 

dan ze zijn. Onze eigen fouten praten 

we goed of zien we niet. Hoe dit 

werkt wordt duidelijk in het volgende 

proefje.

Wat heb je nodig?
-  twee vellen A4-papier

- plakband

- een potlood

- een zak zand of aarde

- een eetlepel

- een bak

Aan de slag:
-  Vouw de twee vellen papier in vier 

gelijke delen, zoals is aangegeven 

in de strip.

-  Plak de twee gevouwen vellen vast 

met plakband. 

-  Vouw het ene vel in de breedte en 

het andere in de lengte.

-  Zet op het korte gevouwen vel de 

letter ‘s’ van splinter.

-  Zet op het lange gevouwen vel de 

letter ‘b’ van balk.

-  Zet de gevouwen vellen rechtop in 

een bak naast elkaar.

-  De kinderen ontdekken met welke 

maat wij vaak de fouten van een 

ander meten, door de balk en de 

splinter te vullen met scheppen 

aarde of zand. 

-  Waar denken de kinderen dat meer 

zand of aarde in past: in de balk of 

in de splinter, of in beide gevouwen 

vellen evenveel?

-  Hoeveel lepels met zand of aarde 

passen er in de splinter?

-  Hoeveel lepels met zand of aarde 

en zand passen in de balk?

-  Wat zegt dit over hoe wij naar de 

fouten van anderen kijken (de 

splinter)? Wat leert dit proefje ons 

over onze eigen fouten (de balk)?

Uitleg:
Bij dit proefje vouw je twee dezelfde 

vellen papier. Beide vellen papier 

staan voor fouten. Het ene vel vouw 

je in de breedte en het andere in de 

lengte. Ze hebben dan niet dezelfde 

inhoud. In het gevouwen vel ‘s’ 

passen meer scheppen zand dan in 

het gevouwen vel ‘b’. De fouten van 

de ander maken we groter dan onze 

eigen fouten. 

Vouw een vel papier in vier
gelijke delen zoals aangegeven.

1
Plak het gevouwen vel vast

met plakband. Zet op deze lange
balk de letter ‘B’ van balk.

2
Vouw het tweede vel papier in vier
gelijke delen zoals aangegeven.

3
Plak het gevouwen vel vast

met plakband. Zet op deze korte
balk de letter ‘s’ van splinter.

4
Zet de balken rechtop in

een bak naast elkaar. 
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Wat heb je nodig?
* twee vellen A4-papier  * plakband  * een potlood
* een zak zand of aarde  * een eetlepel  * een bak

B S
Waar denk

je dat meer zand of
aarde in past? in de balk,

in de splinter of in
beide evenveel?

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 1541-1542 
vind je nog meer 

ideeën. 


