
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  

-  Kun jij het verhaal van Jezus navertellen? Probeer het maar eens.  

-  Wie nodig jij graag uit op je feestje?  

-  Is het weleens gebeurd dat iemand niet op jouw feestje kon komen? Of dat jij niet naar 
een feestje kon? Vertel daar eens over.  

-  Waarom kunnen de mensen uit het verhaal niet naar het feest komen?  

-  De gasten komen niet naar het feest. Maar de baas heeft een plan. Wie mogen er nu op 
het feest komen? Is dat raar of juist heel gewoon?  

6-8 jaar  

- Kunnen de mensen echt niet naar het feest komen? Of vertellen ze smoesjes en willen ze 
niet komen, omdat ze andere dingen belangrijker vinden?  

8-12 jaar  

- De man geeft een groot feest met heel veel gasten. 
Als jij een feestje zou mogen geven en je mocht zelf weten hoe dat feestje eruitzag, hoe zou 
het er dan uitzien?  

- Maak een lijstje van de kinderen die jij wilt uitnodigen voor je verjaardag. Stel dat die 
kinderen allemaal niet kunnen komen, wie komen er dan op jouw lijstje te staan?  

- De man stuurt uitnodigingen naar al zijn gasten. En op de dag van het feest, stuurt hij zijn 
knecht naar hen toe met een herinnering voor het feest. Waarom doet hij zoveel moeite, 
denk je?  

- Hoe voelt de man zich als alle gasten afgezegd hebben?  

- Wat doet de man om het feest toch door te laten gaan?  

- Jezus vertelt dit verhaal om de mensen 
iets duidelijk te maken. Weet je wie met de gastheer bedoeld wordt? Wie zijn de gasten die 
niet naar het feest willen komen? En wie zijn de gasten die wel willen komen?  

- Wat leert dit verhaal jou over God? 


