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

De balk en de splinter

6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Ik zie, ik zie …

Jezus zegt dat we soms wel goed letten op de fouten 

van anderen, maar onze eigen fouten niet zien. 

Wat heb je nodig?
-   het werkblad met de puzzel

Aan de slag:
-  Laat de kinderen tien seconden naar de puzzel 

kijken.

-  Hebben ze de fout gevonden? 

- Vertel de kinderen dat ze vandaag horen wat Jezus 

in de Bergrede zegt over fouten maken. Zie je eerder 

de fout van een ander, of eerder je eigen fouten?

Oplossing:
Er staat twee keer ‘de’ in de zin.

In de kerkdienst

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Kijk, een balk!

Jezus vertelt een verhaal over een houten 

balk en een splinter.

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen of ze weten wat een 

balk is. 

-  De kinderen gaan als groep een zo lang 

mogelijke balk maken door achter elkaar te 

liggen. 

-  Je kunt de kinderen ook in groepjes van 

vier een balk laten vormen. 

8-12 jaar 

Blinde verbeelding

Jezus gebruikt een beeld om te laten zien dat 

we vaak blind zijn voor onze eigen fouten. In 

deze binnenkomer brengen de kinderen iets 

in beeld zonder dat ze kunnen zien.

Wat heb je nodig?
-  een flap-over, een whiteboard of een 

groot tekenvel

-  een viltstift

-  kaartjes met daarop de woorden: 

zaag, schort, hamer, spijker, balk, 

gereedschapskist, liniaal (werkblad)

-  eventueel een blinddoek

Aan de slag:
-  Eén kind trekt een kaartje en leest voor 

zichzelf wat er op het kaartje staat.

-  Het kind wordt geblinddoekt of sluit de 

ogen en tekent het voorwerp dat op het 

kaartje staat.

-  De andere kinderen proberen 

te raden wat het is tot 

het kind klaar is met 

tekenen.

-  Speel het spel nog 

een aantal keren met 

steeds een andere 

tekenaar.

Tip 
Zijn er veel 

kinderen? Verdeel 
de groep dan in 
kleine groepjes.

Kijk goed, kun jij de
de fout vinden?
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