
 Les 7 – Baas boven baas 

 

 Lezen uit de Bijbel      Jesaja 40:9-12 

  

  
  

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,  
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,  
verhef je stem, vrees niet.  
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’  
Ziehier God, de HEER !  
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.  
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.  
Als een herder weidt hij zijn kudde:  
zijn arm brengt de lammeren bijeen,  
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.  
  
Verklaring:  
Dit is een stukje profetie over de Messias, Jezus door Jesaja de profeet. 
Je ziet dat hij hier ook al wordt vergeleken met de Goede Herder. 
Jezus kende deze teksten ook uit zijn hoofd.  
  
Vreugdebode dat is iemand die goed nieuws brengt. 
  
  

 
 
 
Kringgesprek     
  

Heb je wel eens lang ergens op moeten wachten, bijv. op de trein of op het vliegtuig. 
Wat deed je dan om de tijd te doden? 
De christenen wachten al heel lang tot de Heer Jezus zijn koninkrijk van vrede gaat 
beginnen.  
Volgens een joodse geschiedschrijver Flavius Josefus waren er al in het jaar 44 
vierhonderd mensen die zich terugtrokken in de woestijn omdat ze het einde van de 
wereld verwachten. En alle eeuwen door zijn er zulke voorspellingen geweest. Vooral 
in het jaar 1000. De Jehova Getuigen hadden de terugkomst van Jezus voorspeld in 
1914. Toen het niet gebeurde hebben ze telkens andere datums genoemd. 
Denk je dat het nog wat wordt?  
Als ze zouden roepen: De Heer Jezus staat aan de deur! Zou je dan naar hem toe 
rennen of wegkruipen? Waarom?  
  

 
 



VERTELLEN 
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEBED   

  

    Jezus, wij zien er 
naar uit dat het leven 
feestelijker wordt, dat 
kinderen een veilig 
thuis hebben en dat 
er geen mensen 
worden 
doodgeschoten. Kom 
spoedig, Heer! 

    

  U kunt mensen 
een lief karakter 
geven, zodat er 
geen 
hongersnood 
meer is op de 
wereld,  geen 
aids en geen 
porno. Kom 
spoedig, Heer.   

 

Heer, u kunt alle 
wapens vernietigen en 
oorlogen laten stoppen. 
Dieven en inbrekers of 
verkrachters zullen er 
niet meer zijn als U de 
baas bent. Kom 
spoedig, Heer. 

  

    Wij willen een zacht 
karakter houden en 
niet meedoen met de 
rest. Wij willen u 
blijven verwachten. 
Lieve Jezus, u bent 
onze enige hoop.   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

*Toneelstukje:  De koningin komt. 

Doel: Beter begrip van het feit, dat Jezus eenmaal terugkomt als koning en dat wij ondertussen in zijn 

Koninkrijk moeten werken. 

Benodigdheden: Kussen, knuffel om mee te slapen. Een grote zilveren munt. (karton met folie), wc rol, 

bezem, dienblad met snoep. (of taart) 

Meewerkenden: clown, vriend, koningin, lakei, een zieke, een arme, een stouterd. (de laatste vier uit het 

publiek.) 

 

De clown komt op met zijn vriend, een echte slaapkop. Hij valt steeds in slaap en dan moeten de kinderen 

hem wakker roepen: 

Degene die de clown aankondigt zegt: Hoor eens, Clowntje, straks komt de koningin en wordt het feest. 

Je krijgt lekkers, maar dan moet je drie dingen gedaan hebben: Als er een arme komt moet je hem geld 

geven. Als er een zieke komt moet je hem verbinden met dit wc- papier. Als er een stouterd komt moet je 

hem met de bezem wegjagen. Gesnapt? 

Als de aankondiger weg is, gaat de clown herhalen wat hij moet doen, maar hij verdraait de zaak. De 

zieke wil hij wegjagen, enz. Gelukkig schreeuwen de kinderen wel wat hij moet doen. 

Tenslotte kan de koningin komen. 

De clown vertelt de kinderen dat ze moeten gaan staan als ze komt en een welkomstlied zingen. Hij zal 

vuurwerk afsteken. (Zogenaamd of een sterretje.) 

Daar komt ze dan eindelijk. Ze dankt voor het lied en het vuurwerk en controleert of de clown en zijn 

vriend hebben gedaan wat ze moesten doen. Dan trakteert de lakei hen. De clown vindt dat alle kinderen 

meegeholpen hebben, dus krijgt iedereen iets lekkers. 

 

Of *   



 
 

  



 
 

  

 



Tekst   

  

Matt.24:44 

  

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

verwacht. 

  

Deze tekst heeft Jezus zelf gezegd. Het is dus niet dat mensen het hebben bedacht. 

De Heer zegt ook dat iemand de tijd weet, ook niet de engelen in de hemel, alleen God. Maar hij 

waarschuwt ons dat we door goed te zijn voor mensen moeten laten zien dat we op hem 

wachten.Want Hij komt als je het niet verwacht.  

Je licht laten schijnen wil zeggen: goed doen aan de mensen.  

  

  

Als een kind de tekst opzegt gaat hij/zij rechtop staan.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

*activiteit:10 min. 

Spel: Ik ga op reis en ik neem mee. 

Elk volgende kind moet de eerste zaken herhalen en er een aan toe voegen.  

Bijv. Ik ga op reis en ik neem mee: mijn tandenborstel. 
De volgende: Ik ga op reis en ik neem mee, mijn tandenborstel en een hoed, enz.  
 
*Vul de laatste kolom in, dan ontdek je hoe belangrijk het is, dat het Koninkrijk van Jezus spoedig komen zal. En 
ook hoe belangrijk het is om jouw lichtje te laten schijnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

Greenpeace medewerker 
bespuit het zeehondje met verf. 
Het beestje merkt er niks van, 
maar de jagers laten hem dan 
met rust, want ze hebben niks 
meer aan het bont.  

Zeehondje: Ik hoop dat Jezus 
gauw terugkomt want dan: 
…………. 

 

Organisaties halen geld op om 
hongerige kinderen te voeden 

Het hongerige kind zegt: Ik 
hoop dat Jezus spoedig 
terugkomt, want …………. 

 

Christenen hebben een bron 
geslagen voor de dorstige 
mensen in India. Ze moesten 
eerst wel een uur heen en weer 
lopen voor water. 

De dorstige mensen zeggen: Ik 
hoop dat Jezus spoedig 
terugkomt, want…. 

 

Arme Dahlits verlangen naar 
gelijke rechten. Nu worden ze 
als vuil behandeld. Ze mogen 
niet naar school en krijgen geen 
werk. Ze zijn onaanraakbaar 

Een arme oude dahlitvrouw 
verlangt naar een betere wereld 
en zegt …. 

 

Amnesty International neemt 
het op voor gevangenen die 
onschuldig veroordeeld zijn. 

Een gevangene zucht: Ik hoop 
dat Jezus koninkrijk gauw komt 
want…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*  rebus nr. 18 

   h=d+om       spr=m 

   -r      jullie           a=aa, -inet      

staan, 

     de       +zoon   komt op een 

   + stip   waarop je      p=h    niet 

  

ver      l = w                  Matt. 24:44 

  

  

Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet 
verwacht. Mat.24:44 

  



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoeveel meisjes waren er ingehuurd om 

hun licht te laten schijnen?  

1 Tien  

2 Hoeveel meisjes hadden olie bij zich?  2  Ze hadden de bruidegom niet gediend. 

3 Wat deden de meisjes die geen olie meer 

hadden?   

3  Je medemensen helpen waar je kunt. 

4 Waarom mochten de dwaze meisjes toch 

niet op het feest komen?  

4  Dat weet niemand, ook de engelen niet, 

alleen God.  

5 Wat betekent: je licht laten schijnen?  5  vijf 

6 Wanneer komt Jezus terug?  6  Jezus 

7 Wie is de bruid van Christus?  7 Hongerigen eten geven, dorstigen te 

drinken geven, vreemdelingen huisvesten, 

naakten kleden, zieken bezoeken en 

gevangenen bezoeken,   

8 Wie is de bruidegom?   8 Ze gingen naar de olieverkoper in het dorp.  

9 Hoeveel werken van barmhartigheid noemt 

de bijbel? 

9 zes 

10 Wat zijn de werken van barmhartigheid?  10 Alle gelovigen samen, de kerk of de 

gemeente noem je dat.  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 


