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Om thuis te doen 
 

7. OM TE BEGINNEN 

 
4-8 jaar 

Zoek de schat 

De man in het verhaal vindt zomaar een schat in de grond. 

Vinden de kinderen ook iets dat verborgen is? 

 

Wat heb je nodig? 

-    drie kartonnen bekers 

-    een muntje of balletje 

-    een gladde tafel 

 
Aan de slag: 

- Zet de drie kartonnen bekers omgekeerd op de tafel. 

- Plaats het muntje of balletje onder één van de bekertjes. 

- Beweeg zo snel mogelijk met de beide handen de bekers over 

de tafel. 

- De kinderen proberen de bewegingen te volgen. 

- Kunnen ze raden onder welke beker het muntje of balletje zit? 

- Als je voldoende tijd hebt, kun je één of meer kinderen het spel laten 

spelen, waarbij de andere kinderen raden. 

8-12 jaar 

Waardevol 

Het verhaal gaat over een koopman die op zoek is naar parels. 

Maar hoe weet je nu welke parel echt is en welke nep? De kinderen 

ontdekken dit in de volgende opdracht. 

 

Wat heb je nodig? 

-    parelkralen 

-    witte knikkers 

-    parelkettingen, -armbanden of -oorbellen 

-    eventueel een echte parel of parelketting 

 
Aan de slag: 

- Vertel de kinderen dat het verhaal gaat over een koopman die zoekt naar 

parels. 

- Er zijn verschillende manieren om te ontdekken of een parel echt is en 

waarde heeft: 

• Echte parels voelen koud aan. 

• Echte parels zijn ruw. Als je ze tegen elkaar aan wrijft, gaat dat niet 

soepel, maar voel je weerstand. 

• Als je twee echte parels tegen elkaar wrijft, komt er wat poeder vanaf. 

• Elke parel is uniek, anders. In een armband of ketting zijn echte 

parels verschillend van grootte, kleur of glans. 

- Leg de kettingen, kralen en parels op tafel en laat de kinderen erachter komen 

of de parel nep of  echt is. 

- Vraag de kinderen welke parel ze het mooist vinden en waarom?
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9. BIJBELVERHAAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. GEBED 

 
Goede God, 

Vandaag lezen we een verhaal over verborgen schatten en kostbare parels. Dat zijn 

nog eens waardevolle spullen! 

Wij willen met elkaar nadenken over wat we waardevol vinden. 

Waar hebben wij alles voor over? 

En is dat ook echt belangrijk? 

Of zijn er dingen die uiteindelijk nog waardevoller zijn? 

Help ons in onze zoektocht. 

Amen. 

4-8 jaar 

Matteüs 13:44-46 

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de 

plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te 

vertellen wat ze zien. 

Je kunt eventueel de weetjes (10. Om te weten) gebruiken om wat 

meer uit te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De rijkste man van de wereld 

‘Jezus is in de buurt! Hij is bij het grote meer!’ 

Van alle kanten komen de grote mensen en de kinderen 

aanrennen. Iedereen wil Jezus zien. Iedereen wil horen wat Jezus 

vandaag gaat vertellen over Gods nieuwe wereld. 

Er komen steeds meer mensen aan. Ze duwen Jezus bijna in 

het water.
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‘Aan de kant!’ roepen de vrienden van 

Jezus. ‘Aan de kant! Geef Jezus de 

ruimte!’ 

Jezus lacht. ‘Ik heb een idee,’ zegt hij. Hij 

doet zijn sandalen uit en hij trekt zijn jas wat 

omhoog. Dan stapt hij het water in en klimt 

in de boot van Petrus, die een stukje van de 

kant ligt. Jezus gaat in de boot staan. 

‘Fijn dat jullie er allemaal zijn!’ roept hij. 

‘Welkom. Ga maar lekker zitten. 

Kinderen, jullie mogen vooraan. Toe 

maar. Jullie horen er helemaal bij. Ik ga 

jullie een verhaal vertellen. 

Wie van jullie heeft weleens een gat in de 

grond gegraven?’ 

Een paar kinderen steken hun vinger op. 

Hanna heeft weleens een heel diep gat 

gegraven. En Janoa ook, vorige week nog, 

toen hij bij opa op het land was. Toen 

hebben ze samen een boomwortel 

uitgegraven. 

‘En wie heeft er bij het graven weleens 

een schat gevonden?’ zegt Jezus. 

Een schat, een echte schat? De kinderen 

kijken naar elkaar. De grote mensen kijken 

naar elkaar. 

‘Ik heb wel een keer een steen 

 

gevonden,’ zegt een meisje. ‘Een heel 

mooie steen. Als je hem nat maakte met 

spuug, dan glom hij.’ 

‘En ik heb een kruik gevonden,’ zegt een 

jongetje. ‘Maar hij was wel een beetje kapot. 

Je kon er geen water meer in doen.’ 

 
‘Ik ga jullie een verhaal vertellen,’ zegt 

Jezus. ‘Het verhaal over de man die een gat 

in de grond graaft. De man gaat aan het 

werk met zijn schep. Hij graaft en hij graaft, 

dieper en dieper, en ineens… BOINK 

Wat is dat? 

De man hoort iets. Diep in de grond. Een 

stuk rots natuurlijk. 

De man graaft verder. En verder. 

BONK doet de schep. BONK. 

De man bukt om beter te kunnen kijken. Is 

het wel een stuk rots, daar in de grond? 

Nee. Het lijkt wel een kistje. 

Wat zou daarin zitten? 

De man kijkt om zich heen om te zien of er 

iemand in de buurt is. Nee, geen mens te 

zien. Hij gaat op zijn buik liggen, 

tilt het kistje voorzichtig uit de kuil en 

 

doet het open. 

Er zit goud in. Een heleboel goud! En ook 

zilver. Allemaal kettingen en armbanden. De 

man stopt het kistje snel terug in de grond, 

hij schept de aarde terug in de 

kuil en hij stampt de grond aan. En dan 

rent hij naar huis. 

‘Vrouw,’ zegt hij. ‘Verkoop alles wat we 

hebben. De kleren. Het bed. De tafel.’ 

‘Wát?’ zegt zijn vrouw. 

‘En de kussens en de dekens ook,’ zegt de 

man. ‘En de olielamp. En onze pannen. 

Verkoop die ook maar. En al het graan 

dat we in de schuur hebben liggen.’ 

De vrouw verkoopt alles. Het bed. De 

kleren. De dekens. De olielamp. Het 

graan. 

‘En nu?’ zegt ze tegen haar man. ‘Nu 

hebben we helemaal niks meer.’ 

‘Wacht maar af,’ zegt haar man. Hij gaat 

naar de buurman. 

‘Hallo buurman,’ zegt hij. ‘Dat stukje land, 

daar bij de heuvel. Waar je nooit wat 

mee doet, omdat het er veel te droog is. 

Mag ik dat van je kopen? Voor vijftig 

zilveren munten.’ 

‘Nee,’ zegt de buurman. ‘Dat is veel te 

 

weinig. Ik wil er honderd zilveren munten 

voor hebben.’ 

‘Goed dan,’ zegt de man, en hij geeft al 

zijn geld aan de buurman. 

En dan rent hij terug naar de plek waar hij 

eerder gegraven had. Hij graaft zijn schat 

op. Want de schat ligt nu in zijn eigen 

stukje land. 

Hij is heel blij. Wat een geluk heeft hij 

met zo’n mooie schat!’ 

 
‘Ik wil ook een schat vinden,’ zegt Hanna. 

‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Er is een heel grote 

schat die jullie allemaal kunnen vinden. 

Het is Gods nieuwe wereld. Die zie je nog 

niet, hè? Het lijkt wel of hij verstopt zit, 

net als een schat die diep 

in de aarde zit. En Gods nieuwe wereld is 

zo mooi - je zou er gewoon alles voor 

willen verkopen om dáár bij te mogen 

horen.’ 

 
Jezus vertelt nog een verhaal. 

‘Er was eens een koopman die parels 

verkocht. Parels zijn duur. Ze groeien 

onder water, in een oester, dat is een soort 

schelp. 

Op een dag loopt de koopman over
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de markt. Hij ziet een schelp met de 

allermooiste, allergrootste parel die hij 

ooit gezien heeft. Die moet hij hebben. 

‘Wat kost deze?’ vraagt hij. 

‘Honderd zilveren munten,’ zegt de 

verkoper. 

‘Bewaar hem alsjeblieft voor me,’ zegt 

de koopman. 

Hij gaat snel naar de markt en verkoopt 

alles wat hij heeft. En hij rent daarna 

meteen terug naar de markt. Hijgend komt 

hij aan. 

‘Alsjeblieft,’ zegt hij, en hij geeft al zijn 

zilveren munten aan de verkoper. 

En hij krijgt de allermooiste parel van de 

wereld. 

 
Zo is Gods nieuwe wereld. 

Gods nieuwe wereld is de grootste schat 

waar je naar op zoek kunt gaan. 

De allermooiste parel die je kunt vinden. 

Als je Gods nieuwe wereld ziet, dan 

weet je: ‘Dáár wil ik bij horen. Wat het 

ook kost.’ 

De grote mensen en de kinderen 

knikken. Ze lachen. Gods nieuwe 

wereld, daar willen ze allemaal bij horen! 

 

8-12 jaar 

Matteüs 13:44-46 

Uitleg over de nieuwe wereld 

Jezus zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een 

schat die verstopt is in de grond. Op een dag 

vindt een man de schat. Hij is heel blij. Toch 

verstopt hij de schat weer in de grond. Dan 

verkoopt hij alles wat 

hij heeft. En van het geld koopt hij het 

stuk land waar de schat verstopt is. Gods 

nieuwe wereld lijkt ook op een koopman 

die op zoek is naar mooie parels. Op een 

dag ziet hij een heel bijzondere parel. Hij 

verkoopt alles wat hij heeft. En van het 

geld koopt hij die ene parel. 

 

10. OM TE WETEN 

 
Parels 

Misschien ben je weleens langs een juwelier gelopen. In 

de etalage liggen soms schitterende sieraden met allemaal dure 

en mooie diamanten. 

In de tijd van Jezus waren parels wat nu diamanten zijn: 

ontzettend waardevolle juwelen. Het is daarom ook niet 

gek dat deze parels vaak in hetzelfde rijtje staan als andere 

waardevolle dingen, zoals goud, edelstenen of dure kleding (lees 

bijvoorbeeld Openbaring 17:4 en 1 Timoteüs 2:9). 

 
Schat 

Als je bij een bank naar binnen loopt, is al het geld en goud 

verstopt in een grote kluis. Zo kunnen inbrekers er niet bij 

komen. 

In de tijd van Jezus bestonden er nog geen kluizen en 

verstopten mensen hun schatten dus vaak in de grond. Dit 

gebeurde vaak als het onrustig was in het land, als er 

bijvoorbeeld oorlog was. Bijbelwetenschappers hebben 

een ‘schatkaart’ gevonden in Israël die vertelt waar je kisten met 

goud en zilver kunt vinden. Dat is nog eens een grote schat! Deze 

schatkaart heet de ‘Koperen rol’. Als je die 

schat vindt, vind je duizenden kilo’s goud en zilver. Maar die 

schat is tot nu toe nog niet gevonden…



De bouwstenen van de zondag 

De schat in de grond 
en de bijzondere parel 

5 
Matteüs 13:44-46 | De schat in de grond en de bijzondere parel Voorbereiding Bouwstenen Werkblad 

debijbel.nl/bijbelbasics 

 

 

 
 

 
11. OM OVER TE PRATEN 

 
Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en 

‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in 

het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. 

Daarom zijn er ook geen foute antwoorden! 

4-8 jaar 

-    Wat vindt de man in het verhaal? Was hij daarnaar op zoek? 

-    Wat doet hij met de schat? 

-    Hoe zorgt hij ervoor dat hij de schat krijgt? 

-    Je krijgt te horen dat er ergens een bijzondere schat is. Wat zou jij verkopen om die 

schat te kunnen krijgen? 

 
6-8 jaar 

-    Kun jij bedenken wat de gevonden schat te maken heeft met Gods nieuwe 

wereld? 

 
8-12 jaar 

-    Is er iets dat je je heel graag wilt hebben? Wat? En wat zou je ervoor overhebben? 

-    Wat zoekt de koopman uit het verhaal? 

-    Wat doet de koopman als hij een heel bijzondere parel vindt? 

-    Zou jij alles verkopen als je de koopman was? 

-    Wat wil Jezus met dit verhaal duidelijk maken, denk je? 

 
 
 
 
 

 
12. OM TE ZINGEN 
Zing met elkaar Weet je waar het 

hemels koninkrijk op lijkt (Elly & 

Rikkert), ‘k Heb een schat die nooit 

opraakt (Elly & Rikkert), Weet je dat de 

Vader je kent (Elly & Rikkert) en Zoek 

eerst het koninkrijk van God (Opwekking Kids 9).

!    
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EEN TEKST VAN WAARDE 

In deze puzzel (zie volgende pagina) ontdek je wat er op 

de parelketting staat door de getallen op de losse parels te 

ontcijferen. Met die twee getallen kun je de letters in de 

puzzel opzoeken. Ga altijd eerst opzij 

en dan omhoog: 

Het eerste getal zegt hoeveel hokjes je opzij moet gaan. Het 

tweede getal zegt hoeveel hokjes je naar boven moet gaan. 

Bijvoorbeeld: 6-1 is de letter ‘r’. En 4-7 is de letter ‘u’.
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12                                              e                                                                    l 
 

11                 b                                                                             o 
 

10       y                  v                                     g 
 

9                                                t                                      p 
 

8                 w                                     s                                                k 
 

7                                     u                                     h 
 

6                            c 
 

5                                               z                  q                            j 
 

4                  x                                      f                                                         m 
 

3                                                                                        i 
 

2                                     d 
 

1        a                                                r                                                n 
 

1        2        3        4        5       6        7        8       9       10      11      12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPLOSSING:
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