
 Les 10 – Gekken en dwazen 
 

 Lezen uit de Bijbel      Matteüs 24: 35-45 

  

  
  

Dit is een heel belangrijk stukje voor elke Christen. Het is niet iets dat mensen hebben verzonnen, 

maar Jezus zelf zegt, dat Hij zal terugkeren en dan moet je er wel bij zijn!!! 

  

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.  

36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse 

engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.  

37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 

Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met 

trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men 

niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn 

wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie 

de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen 

aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.  

42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.  

43 Besef wel: als de heer van het huis had geweten in welk deel van de nacht de dief zou 

komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 

Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het 

niet verwacht.  

  

Verklaring:  

de Mensenzoon 

Zo noemt de Heer Jezus zichzelf 

  

Wees dus waakzaam: 

Dat wil zeggen, denk er aan dat het elk moment kan gebeuren. 

  

43 Besef wel: 

Nu geeft de Heer Jezus een voorbeeld van iemand bij wie wordt ingebroken. 

  
  

  



Kringgesprek     
  
Er zijn wel kinderen die een bijbaantje hebben om krantjes rond te brengen, maar die 
gooien ze ergens in de bosjes. Wat vind je ervan? 
  
Die kinderen verdienen er geld mee. Het bedrijf, dat die reclameblaadjes verspreidt 
heeft controleurs in dienst. Wat vind je daarvan? 
  
Zo’n kind, dat bijna geen blaadjes heeft verspreid wil toch geld ontvangen. Wat vind 
je daarvan? 
  
Stel je voor dat je erg rijke ouders hebt. Ze hebben ook een mooi vakantiehuis. Met 
de werkster maken ze een afspraak: Als u ons huis deze maand schoonmaakt, mag 
u twee weken gratis in ons schitterende vakantiehuis verblijven. Stel je voor dat ze 
een maandlang lekker niks doet in huis en dan toch met vakantie wil. Wat zou je 
vader dan doen?  
  
Jullie mogen gratis in de hemel komen, een geweldig geschenk, maar dan heb je wel 
een toewijding aan Jezus nodig. Vind je niet?   
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERHAAL 

 
10 – Hoe vijf oliedomme meisjes het feest misliepen 
  
  
Stel je eens voor dat een bruidegom een trouwauto besteld had en dat de chauffeur vergat er genoeg 
benzine in te doen. Dan stond die bruidegom aan de kant van de weg en zijn bruid maar wachten. Dan 
zou zijn feest toch mooi in de war lopen, hè? In Jezus' tijd had je geen trouwauto's, maar daarom kon er 
nog best van alles misgaan. Vooral wanneer je vijf van die oliedomme lichtdraagsters had als waarover 
het in het volgende verhaal gaat... 
 
'Judit!!' 
Petra holt over het stoffige zandpad. Ze hijgt van het harde lopen. Judit, haar vriendin, die bij de beek 
kleren zit te wassen, kijkt verrast op. 
'Hé, Petra. Waarom hol je zo hard met deze hitte?' 
'Judit... hh... wil je lichtdraagster zijn?' 
Ze wacht niet op antwoord, maar gaat haastig verder. 'Meneer Joël heeft lichtdraagsters nodig op zijn 
bruiloft. Doe je het? Dan zijn we met z'n tienen. Als we ons werk goed gedaan hebben mogen we op het 
feest komen. Stel je voor! Joepie!' juicht Judit. 'Een bruiloft.' 
Ze pakt haar vriendin bij de schouders. Samen dansen ze in het rond. Als ze uitgedold zijn, zegt Petra 
buiten adem: 'Kom gauw mee. We moeten ons aanmelden bij Amos, de leider van het feest.' 
Met de mand wasgoed tussen zich in lopen ze snel naar huis. 
 
Tien opgewonden meisjes verdringen zich om Amos heen. De een vraagt dit en de ander dat. Hij houdt 
lachend zijn handen voor de oren en zegt: 'Hoho! Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft.' 
Dan legt hij heel precies uit wat ze moeten doen. 
'Het werk is niet moeilijk,' besluit hij, ' Jullie moeten gewoon je licht laten schijnen op de weg als de 
bruidegom naar de feestzaal gaat.' 
Druk pratend lopen ze even later weer naar huis. Je begrijpt dat er in de daaropvolgende dagen over niets 
anders meer wordt gesproken dan over de komende bruiloft. 
 
Eindelijk is de avond van het grote feest aangebroken. Vlak bij het dorpje Eskol onder een oude olijfboom, 
zitten de tien meisjes. Naast hen op de grond staan hun lampen te branden. De nachtwind speelt met de 
vlammetjes. Een meisje vertelt grappen waar iedereen om moet lachen en Petra fluistert een geheimpje 
in Judits oor. Maar langzamerhand wordt het toch stiller onder de olijfboom. De bruidegom blijft zo lang 
weg. Het gebabbel houdt op. Ze zijn zo moe. Een voor een vallen ze in slaap. En de lampen? Die 
branden door totdat de olie op is. Dan is het voor de wind een koud kunstje om de vlammetjes uit te 
blazen. Het is nacht. Het licht van de bleke maan werpt geheimzinnige schaduwen op de weg. Ineens, 
toch nog onverwachts, klinkt het: 'Lang zullen ze leven! Lang zullen ze leven!' 
Daar is de stoet. De meisjes schrikken wakker, Vlug, de lampen! Waar zijn die? In het donker botsen ze 
tegen elkaar op. Vlug nou toch. Daar flakkert aarzelend een lichtje. Het is van Judit. Ze heeft weer olie in 
de lamp gegoten. Nog een lamp gaat branden en nog een. Vijf meisjes houden hun lichten hoog. 
'Schiet op! ' roepen ze tegen de anderen. 
'We hebben geen olie meer,' klinkt het geschrokken. 'Kunnen we niet een beetje van jullie krijgen?'  
Nee, dat kan echt niet. Dan hebben ze straks geen van allen genoeg olie. 
'Ga liever naar Eskol en probeer daar wat olie te kopen. Als jullie hard hollen haal je ons misschien nog 
wel in.' stelt Sara voor. Zo gebeurt ook. 
'Zijn jullie maar met z'n vijven?' vraagt Amos verbaasd als de stoet bij hen stilhoudt. 
'Ja, de anderen komen zo.' is het antwoord. 
'Dan moeten jullie extra goed je best doen. Houdt je lampen dicht bij de grond. Waarschuw voor stenen 
en kuilen. Jullie weten wat de beloning is.' 
De vijf meisjes werken voor tien. De bruidegom is dan ook heel tevreden over hen. Als de deur van de 
feestzaal openzwaait zien ze hem pas goed. Het volle licht schijnt op zijn rijkgeborduurde jas en op zijn 
bruidegomskroon. Hij lijkt wel een koning. 
'Kom binnen, vrienden.' lacht hij, 'Jullie hebben fantastisch goed geholpen.' 
Achter hen wordt de deur met een grendel gesloten. 
 
'Bomberdebomberdebom! Bom, bom!' 
Wie bonzen daar zo hard op de deur? Wie roepen daar zo luid? 
'Bruidegom doe open!' 
Dat zijn de andere vijf meisjes. Ze zijn te laat. De bruidegom laat zijn bruid en de gasten even alleen. Hij 



opent de deur en vraagt verstoord: 'Wat komen jullie doen?' 
'Wij willen erin!' zegt een van de meisjes brutaal. Nu wordt Joël toch echt kwaad. 
'Hoe durf je? Je hebt de anderen het werk laten doen. Mijn feest was bijna niet doorgegaan door jullie. En 
nu wil je naar binnen? Schande! Maak dat je wegkomt. Zulke vrienden kan ik missen als kiespijn.' 
Met een klap slaat de deur voor hun neus dicht. Daar staan ze nou. Binnen wordt gesmuld, gedanst en 
gelachen. Maar zij staan buiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eerbied 

  

     Jezus, u hebt gezegd dat u terugkomt om 
uw gemeente tot u te nemen als uw bruid, 
maar begrijpt u dat het voor ons erg moeilijk 
te vatten is? 

    

  Jezus, we 
geloven het 
omdat u het 
zelf hebt 
gezegd en u 
kunt niet 
liegen. We 
zien ook wel 
dat het erg 
slecht gaat 
met de wereld, 
met al die 
oorlogen en 
met het milieu.  
Maar we zijn 
kinderen van 
deze tijd en 
van deze 
wereld en dat 
maakt het er 
niet 
makkelijker op 
om u te 
verwachten.   

 

Morgen, 
overmorgen, over 
tien jaar of over 
honderd jaar…En 
hoe kunnen alle 
overleden 
gelovigen dan 
opstaan uit de 
dood en wij met 
z’n allen u 
tegemoet gaan in 
de lucht. Heer, 
vergeef ons als we 
vergeten wat u 
hebt gezegd. Geef 
ons uw Heilige 
Geest, zodat we 
olie in onze 
lampen hebben en 
eraan denken dat 
we maar tijdelijk 
op deze wereld 
zijn.  

  

    Een ding geloven we zeker, waar u bent is 
het feest en u maakt voor ons een woning 
klaar in de hemel. 
Dank u wel daarvoor. We willen u dienen 
met ons hele hart. Amen.   

    

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht  

    
Doel: Om hen te laten beseffen dat er wat van hen wordt verwacht tot de wederkomst van 
Jezus.  
  
Voorbereiding: 

1. Geef de kinderen per groep een in vier stukken geknipte kleurplaat en een vel gekleurd 
papier, lijm.  

2. Bindt een kind met wat lappen op een stoel.  
3. Zet een teiltje water neer, wat schoteltjes en een theedoek.  
4. Blinddoek klaarleggen.  
5. Glas water per groep klaarzetten.  

  

Eigenlijk moet de leidster even het lokaal uit. Ze belooft de kinderen dat ze iets lekkers krijgen als ze 
bij terugkomst de volgende opdrachten hebben gedaan. 
  

1. De kleurplaat moeten ze op een gekleurd stuk papier plakken, zodat hij weer heel is. Want het is 

onze opdracht, terwijl Jezus in de hemel is om anderen van Hem te vertellen. 

2. Ze moeten een dorstige een glas water te drinken geven. 

3. Ze moeten een gevangene bevrijden.   

4. Ze moeten een geblinddoekt kind door de ruimte leiden waar stoelen en dergelijke staan. 

5. Ze moeten een stapel schoteltjes afgewassen hebben.   

  

Beloon ze en vraag wat deze dingen te betekenen hebben. Eventueel lezen Jesaja 58. 6-9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst   

  

Mat. 24:42       Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.  

  

  

  

Ws ds wkzm, wnt jll wtn nt p wlk dg jll hr kmt. 

  

Kun je dit lezen? 

  

En dit?    

  

dus want weten welke Heer Wees jullie dag komt waakzaam niet jullie op 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteit 
     
Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten: 

 

* Doe de bingo: Gekken en dwazen 

 

*spel. Geblinddoekt elkaar pap voeren  

 

*Spel: Neem voor elk kind vijf dropjes en vijf pepermuntjes. Leg het snoep in twee schalen. De 

pepermuntjes bij elkaar en de dropjes bij elkaar. Lees tien uitspraken voor. Ze mogen kiezen of dit bij 

licht of duisternis hoort. Als hij bij licht hoort neem je een pepermuntje en bij duisternis een dropje. Na 

afloop even kijken of het aantal klopt met de antwoorden.  

 

Uitspraken: 

1. Mijn vader helpt bij de voedselbank. 

2. De boze jongen gaf zijn klasgenoot een dreun tegen zijn kop. 

3. Anneloes had tien euro gespaard om naar de zending te sturen. 

4. Mijn broer en ik zijn op bezoek geweest bij oma in het bejaardentehuis. 

5. Elk kind pikt wel eens wat bij een warenhuis weg. 

6. Heb je zin om samen een potje te darten? 

7. Die vluchtelingen moeten niet in ons land wonen, laten ze eerst onze taal maar eens spreken. 

8. We hebben zo gelachen, op dat feestje hebben we allemaal flink wat bier gedronken. 

9. Het is zo leuk om Machmed te pesten, hij zit in een rolstoel en kan toch niks terug doen. 

10. Zal ik je even helpen met boodschappen doen, mam?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoeveel wijze meisjes waren er?  1 Ja 

2 Wat hadden zij bij zich?  2 Extra olie voor hun lampen  

3 Wat gebeurde er met de dwaze meisjes?   3  De bruidegom 

4  Wat hoorden de tien meisjes in de verte 

roepen midden in de nacht? 

4 vijf   

5 Wie moeten we altijd blijven verwachten?  5 Dat we voor de armen zorgen, de zieken 

helpen en de gevangenen gedenken. 

6 Vielen alle meisjes in slaap? 6 Ze gingen naar de olieverkoper, maar het 

was te laat. Ze moesten buiten blijven.  

7 Wat vraagt Jezus van ons?  7  Nee, we willen dat Jezus koninkrijk komt. 

8 Hoe wordt Jezus in dit verhaal genoemd?   8 De bruidegom komt!  

9 Zijn we voor ons eigen lol op de wereld?  9 Jezus  

10 Wat maakt Jezus voor ons klaar in de 

hemel?  

10  Een plaatsje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Antwoorden: 1-4     2-2     3-6    4-8     5-9     6-1    7-5    8-3    9-7    10-10 


