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THUISONDERWIJS WEEK 5 (WEEK NA PASEN) 
THEMA: ZAAIEN&MAAIEN 

BIJBELMOMENT #3: JOUW LEVEN (2) – ZAAITIJD&MAAITIJD 
(voor kinderen die de Bijbelse geschiedenis kennen en meer verdieping gebruiken kunnen) 

 
BIJBEL: 

In Korinthe is gecollecteerd: er is geld opgehaald. De mensen geven van hun rijkdom aan de 
armen. Waarom is dat belangrijk? Lees 2 Korinthe 9:6-11. 
 
BESPREKEN: 
- Wat gebeurt er als een boer op z’n land of jij in je moestuin weinig zaad zaait (vers 6a)?  
- Wat betekent dat voor hoe jij geld (of iets anders) geeft aan anderen (vers 6b)? 
- Wat zegt vers 7 over God? Wat betekent dat voor ons? 
- Hoe zegent God mensen die ‘mild en overvloedig’ geven (vers 8)? 
- In vers 9 wijst Paulus op Psalm 112. Die Psalm laat zien dat het liefhebben van God en het 
liefhebben van de naasten bij elkaar horen. Als je de Heere dient, wil je ook voor je naasten 
zorgen. Waar zorgt de Heere voor (vers 10a)? (Dat er altijd wat is om uit te delen/weg te 
geven) 
- Het gaat niet alleen om geld en spullen. Wat kun je nog meer ‘zaaien’? (Liefde, tijd, 
aandacht) 
- Je hoort dat bijvoorbeeld in Spreuken 22 vers 8: ‘Wie onrecht zaait, zal moeite maaien’. 
Geef daar eens een voorbeeld van? (Als je liegt, komen daar problemen van. Als je steelt, 
gaat het niet goed. Als je lelijk doet, krijg je geen liefde van anderen)  
- In vers 10b hoor je wat er gebeurt als je zaait: vermenigvuldigen (keersommen) en 
vermeerderen (optelsommen, erbijsommen). Hoe zie je dat letterlijk bij zaaien? (Je stopt één 
tarwekorrel in de grond en er groeit een plant met heel veel nieuwe tarwekorrels. Als je zaait, 
heb je wel een zaadje minder, maar als je maait, krijg je er heel veel zaadjes bij) 
- Wat is dus het geheim van weggeven (vers 11a)? (Je wordt er niet armer van maar rijker) 
- En wat gebeurt er nog meer (vers 11b)? (God wordt gedankt omdat jij uitdeelt. Zo krijgt Hij 
de eer) 

 
BEZIG: 
De nieuwe SIRE-campagne roept burgers op om te zien naar hun naasten. Via #daslief word 
je aangespoord om iets te doen voor een ander. Bedenk met je kinderen wat je voor wie 
kunt doen.  
- Begin met het gezin. Maak met elkaar een grote poster met #daslief en teken er hartjes op 
of andere liefdessymbolen. Stimuleer elkaar om iets liefs voor een ander te doen. Merkt de 
ander dat jij iets liefs hebt gedaan, dan schrijft of tekent hij/zij dat op de poster.  
- Kijk ook naar de familie. Voor wie kun je iets doen? Wie kun je iets geven? Aan wie kun je 
iets uitdelen? Maak weer eens een kaartje voor opa en oma, of stuur een tekening naar een 
tante of oom die alleen woont. Je kunt ook met elkaar een lied zingen en opnemen en dit 
naar iemand sturen die het nodig heeft. 
- Morgen kijken we verder om ons heen: de buurt en de gemeente. Enne…. kijk vandaag nog 
even bij je moestuintje of zaaipotjes! Of maak een wandeling om te kijken hoe ver de boeren 
op hun land zijn met zaaien en maaien. En misschien stimuleert dat om ook thuis met 
trekkers (en misschien wel bruine bonen of iets dergelijks) aan de slag te gaan  
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