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 Talenten…
Talenten. Bij dit woord denken we vaak in de eerste plaats aan dingen waar we goed in zijn. De ene 
blinkt uit in wiskunde, terwijl de ander een talent heeft als het om tekenen gaat. Mooi dat de Heere alle 
mensen zo verschillend geschapen heeft. Maar bij talenten moeten we aan meer denken. We moeten 
vooral denken aan de opdracht die God ons in Zijn Woord geeft. Wij moeten namelijk de talenten die 
de Heere ons heeft gegeven, gebruiken tot Zijn eer. God geeft ons de opdracht om met die talenten het 
Koninkrijk der Hemelen te zoeken. Deze opdracht kun je lezen in Mattheüs 25 en Lukas 19. Over die 
twee bijbelgedeeltes gaat deze puzzel. Als je thuis de Bijbel met uitleg hebt, is het handig om die erbij te 
pakken!

A.  Open vragen 

Lees in je Bijbel Mattheüs 25: 14-30 en Lukas 19: 11-27 

en beantwoord met behulp van je Bijbel de vragen.

1.  In beide Bijbelgedeeltes wordt een gelijkenis beschre-

ven. De gelijkenissen lijken erg op elkaar, maar er 

zitten kleine verschillen in. Bijvoorbeeld in de titel van 

de gelijkenis. Noteer de titels van beide gelijkenissen.

2.  De heer geeft in beide gelijkenissen een loon aan zijn 

knechten. Hoeveel dienstknechten zijn er en hoeveel 

krijgen de dienstknechten in beide gelijkenissen?  

Mattheüs 25: 

Lukas 19: 

3.  Zoek de waarde van een talent en de waarde van een 

pond op. 

Talent: 

Pond:

4.  In een gelijkenis worden ‘gewone, dagelijkse’ dingen 

vergeleken met dingen van het Koninkrijk van God. 

Probeer van de onderstaande gewone dingen op te 

zoeken wat de Heere er mee bedoelt. 

De heer: 

De dienstknecht: 

De dag dat de heer thuis komt en zijn knechten vraagt 

wat ze gedaan hebben met het geld:  

Ga in, in de vreugde uws heren:

5.  Wat betekent het dat een knecht niets met zijn gekre-

gen talent heeft gedaan? Kijk in de Bijbel met uitleg 

bij Lukas 19:26.

B.  Invulpuzzel  

Hieronder staan een aantal woorden uit de gelijkenis-

sen. Ze kunnen op één manier in de figuur ingevuld 

worden. Om je te helpen zijn er drie letters al ingevuld. 

De letters in de grijze vakjes vormen, als je ze in de 

goede volgorde zet, nog een woord. (Let op! De ij moet 

je in de puzzel als een i en een j invullen)

Puzzel #12

Je puzzel kun je 
opsturen naar:
Tienerpagina +12

p/a Merellaan 346

2903 GM Capelle 

aan den IJssel

Niet vergeten:
-  Naam van degene die 

jouw puzzels nakijkt 

links op de envelop

-  Retourenvelop met 

postzegel

-  Eigen naam achter op 

de envelop

Wat moet je insturen 
van  puzzel 12?

•  De antwoorden op de vijf 

vragen

•  Het gevonden woord uit de 

invulpuzzel

Je puzzel insturen voor: 

28 juni 2016
25

Boekenbonnen gingen naar: Willem Meijers, 

Meliskerke / Jacomine Mudde, Stolwijk / 

Lisanne Mudde, Stolwijk / Aleida Oostdijk, 

Yerseke / Joline Overbeeke, Wolphaarsdijk / 

Joke Poepjes, Marknesse / Julian Rozendaal, 

Sliedrecht.

Of mailen naar:
Nelleke intervaljufnelleke@gmail.com

Rineke intervaljufrineke@gmail.com

Petra intervaljufpetra@gmail.com

Leanne intervaljufleanne@gmail.com

Lianne intervaljuflianne@gmail.com

Mariette intervaljufmariette@gmail.com
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dienstknecht, gewonnen, handeling, koning, ponden, rekening, 

rente, straf, talenten, tien, trouwe, twee, vijf, wisselaars, woeker


