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Matteüs 20:1-16

Opstapverhaal
Projecteer de foto en vertel het volgende
verhaal.
Mark Maakbaar heeft alles wat hij zich
maar kan wensen. Een bankrekening
vol geld, een felrode sportwagen en een
grote villa. Én een prachtig kantoor op de
bovenste verdieping van een wolkenkrabber.
Op een dag hoort hij over het dorpje
Lommerveen. De mensen die daar wonen,
staan bekend om hun luiheid en als er iets
is wat Mark Maakbaar niet begrijpt, dan is
het luiheid. Nieuwsgierig geworden stapt
hij in zijn auto en gaat op weg. Hij zal deze
mensen eens helpen om iets van hun leven
te maken!
Na een lange rit komt Mark Maakbaar
bij het dorp. Aan de rand van het dorp
ziet hij een man. Hij zit voor zijn huisje,
onderuitgezakt op een versleten stoel,
aan de waterkant. Ah! denkt Mark
Maakbaar, als dit geen luiheid is. Wat een
tijdsverspilling! Hij zet zijn auto aan de kant
van de weg en stapt op de man af.
‘Wat doe je?’ vraagt hij.
De man kijkt verstoord op. ‘Ik ben aan het
luieren, zie je dat niet?’
‘Jawel’, antwoordt Mark Maakbaar, ‘maar
wat voor werk doe je?’
‘Werk? Ik ben visser.’
Mark Maakbaar ziet inderdaad een
vishengel liggen, op de grond achter de
stoel. ‘Heb je al veel gevangen?’
‘Jazeker’, antwoordt de man. ‘Drie dikke
vissen. Ik heb ze verkocht op de markt.’
‘Maar waarom vis je nu niet meer?’ vraagt
Mark Maakbaar verbaasd. ‘Je kunt er nog
een heleboel meer vangen én verkopen.’
‘Maar waarom zou ik dat doen?’ vraagt de
man.
‘Om geld te verdienen, natuurlijk! Van dat
geld kun je nog een hengel kopen. Zo kun
je nog meer vissen vangen en verkopen.’
‘Maar waarom zou ik meer vissen willen
verkopen?’

‘Om nog meer geld te verdienen natuurlijk!’
‘Maar waarom?’
‘Om een mooi huis te kopen. Een snelle
auto. Om… om…’
‘Maar waarom?’ onderbreekt de man.
‘Om gelukkig te worden!’
‘Maar ik ben al gelukkig! Ik heb alles wat ik
nodig heb.’ De man wijst om zich heen en
zakt dan onderuit. Hij trekt zijn pet over z’n
ogen. ‘Fijne dag nog’.
Mark Maakbaar kijkt naar de man. Dan
draait hij zich om en loopt langzaam naar
zijn felrode sportwagen.

pakken. Bedenk iets waar je dankbaar voor
bent dat begint met de letter die je gepakt
hebt.
Deze opdracht zorgt ervoor dat je iets langer
nadenkt over waar je dankbaar voor bent
en je op zoek gaat naar geluksmomenten en
zegeningen.

Gebedstip
Neem de punten uit de vorige activiteit
mee in het dankgebed.

Zingen
Zing samen het lied ‘Dank u wel!’, van
Lydia Zimmer, zie voor een bijpassend
filmpje www.kindopzondag.nl.

Gesprek
Wanneer heb jij een fijne dag? Wat is
ervoor nodig om jou blij te maken?
Waar ben jij dankbaar voor?

Werkblad en tips

Activiteit
Doe de letters van het spel Scrabble of
Letter Rummikub in een collectezak.
Ga daarmee rond en laat volwassenen en
kinderen er om beurten een letter uit

o

Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt
werkbladen bij de verhalen in
Kind op Zondag. Op het werkblad
is er ruimte om op te schrijven waarvoor
de kinderen dankbaar zijn. Ze kunnen
daarvoor woorden gebruiken die ze bij het
scrabble-letterspel hebben bedacht.

Dankdag
Jaar A
Lezing uit het Oude Testament

Deuteronomium 24:15-16

Antwoordpsalm
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Lezing uit het Evangelie
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