Doe maar gewoon!

Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met
zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. En zijt daders
des Woords, en niet alleen hoorders, uzelen met valse overlegging bedriegende.
Jakobus 1: 21-22
Alleen horen is niet genoeg, je moet wat je gehoord heb ook doen.
Veel mensen hebben wel eens last van faalangst. Het lijkt soms beter om het probleem maar aan de
kant te schuiven. Maar ja…. Dat is meestal niet de oplossing. De Heere Jezus vertelt in een verhaal
over een man die uit angst gewoon niks deed met de opdracht van zijn baas. Jezus laat zien dat het
zo ook met je geloof kan gaan. Door deze gelijkenis vraagt Hij jou: wat dóe jij met je geloof?
Open Bijbel
Lees Mattheüs 25:13 – 30
Weetje:
Vaak denken we dat de ‘talenten’ uit dit verhaal gaan over waar wij goed in zijn. Dat klopt niet
helemaal. De talenten staan voor geld of bezit van de baas. Hij geeft dat in beheer bij zijn slaven,
zoveel als ieder aankan. Wij mogen hierbij denken aan beloften en zegening die God aan elk van ons
geeft.
Gespreksvragen jongeren
1. In vers 13 staat dat we op moeten letten omdat we niet weten wanneer de Heere Jezus terugkomt. Wat
voel jij als je dat leest? Waarom?
2. De baas geeft ‘talenten’(= geld, bezittingen) aan zijn slaven, met als doel dat ze daar iets mee gaan doen
(zie Lukas 19:13).
a. Zou jij als baas dezelfde keus gemaakt hebben? Waarom (niet)?
b. Waarom zou die baas dat aan zijn slaven gevraagd hebben, denk jij?
•
Licht je antwoord eens toe. (je kunt er meerdere aankruisen!
•
omdat hij hen vertrouwt
•
om te ontdekken wat ze zoal kunnen
•
omdat hij door de afstand zelf zijn bezittingen niet kan beheren
•
om hen te leren met verantwoordelijkheid om te gaan.
•
iets anders….
3. De Heere Jezus vertrouwt ons ook allerlei dingen toe. Denk maar aan wat er bij je doop beloofd is
(Galaten 5:22) ) Of de zegen van een christelijk gezin, of een leuke club. God wil dat we trouw zijn en iets
doen met wat Hij ons gegeven heeft. Zijn beloften en zegeningen.
a. waarom zou God die aan jou gegeven hebben denk je? Kruis aan wat jou het meest aanspreekt in dit rijtje
•
•
•
•
•
•
•

om met andere mensen te delen
om er voor andere mensen te zijn
om God steeds meer te leren vertrouwen
om op te pleiten als je bidt
om te genieten
om Hem te eren
om van te leren

b. Lees vers 16, 17 en 27 nog eens door. Noem één of twee ‘talenten’ (specifieke zegeningen) die God jou in
beheer gegeven heeft. Hoe kan jij daar iets mee doen om winst te maken voor God?
4. In vers 21 en 28-30 lees je hoe het met de slaven afgelopen is.
a. wat doet dat met jou?
b. (Hoe) motiveert het jou om met de Heere Jezus te leven? Wat heb je daarvoor nodig.

Doen jongeren
Doe maar gewoon! Print onderstaand briefjesblad.
Uitleg: knip de briefjes uit en stop ze in een (versierde pot) lege pot. Zin om iets te doen? Trek een
briefje uit de pot - en dóe ’t gewoon!

Ook leuk: Maak er een foto van en zet ‘m ter inspiratie op de mail naar
gezinindesaronkerk@saronkerk.nl

Doen voor kinderen
Willen jullie iets verdienen deze week? Vraag je ouders/verzorgers mee te helpen met onderstaande
talententas.
Wat je nodig hebt:
Werkblad, potloden, schaar, lijm en lint.
Activiteit
Zet dit werkje om in een activiteit door je kind te belonen met een munt voor het gebruik van hun
talent gedurende de week. Bijvoorbeeld: als ze tuinieren, geef ze dan een tuinmunt. Als ze iets
koken, beloon ze dan met een kookmunt.
Wat moet je doen?

Kleur het werkblad in.

Knip de tas en de munten
uit. Lijm de munten aan
de voorkant van de tas.

Bind het lint om de zak.
Verzamel de munten.

Gebruik wat je van God hebt
ontvangen om anderen te dienen.
Naar 1 Petrus 4:10
Idee talententas: 2020 truewaykids.com

