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

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. 


