Verwerkingen 7.3: Het verloren schaap en de verloren penning

Ketting met hanger of een munt van klei aan een lint
Nodig
Hanger
Dun triplex of
Grote kraal of
Dik karton of
Zelfhardende klei of
Fimoklei (hobbywinkel)

Ketting
Lint of
(leren) veter of
dun ijzerdraad of
touw

Werkwijze
Omdat de vrouw uit de gelijkenis de penning ws. als een sieraad droeg (zie informatiekader), gaan
de kinderen een ketting maken met een hanger maken. Je kunt een gewone ketting maken met
een grote kraal als hanger. Je kunt ook een ronde hanger uit een dik stuk karton snijden of
knippen en die vervolgens versieren en aan een lint of touw hangen. Of maak de hanger van
zelfhardende klei.
In de tweede gelijkenis van Lukas 15 vertelt de Heere Jezus over een grote speurtocht, die een
vrouw deed naar een verloren geldstuk. Hij zei: “Of welke vrouw steekt niet, als zij tien drachmen
heeft en een drachme verliest, een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die
vindt?”
Drachme is een ander woord dan “zilverling” uit Mattheüs 26:15. Het woord drachme of “dram”
komt alleen voor in Lukas 15:8,9.
De Drachme was een Griekse munt en daarom eigenlijk geen wettig betaalmiddel in Palestina,
hoewel het heel dicht in waarde overeenkwam met de Romeinse denaar, die in die tijd de wettige
munteenheid was in het Joodse land onder Romeins gezag. Vanwege deze overeenkomst hebben
sommigen verondersteld dat, hoewel het inheemse Griekse woord “drachme”in de gelijkenis
voorkomt, het Romeinse woord “denaar” werd bedoeld door de spreker.
Voor deze veronderstelling is geen solide grond. We vinden, integendeel, dat Lukas heel
vertrouwd was met de Romeinse “denaar”want hij gebruikt het woord drie keer in zijn evangelie.
Er moet dus een bijzonder reden zijn, waarom hij hier het Griekse woord “drachme”gebruikt.
Stukken Romeinse zilvergeld zouden niet even passend zijn voor het doel van de gelijkenis.
Omdat het Grieks geld was, was het geen wettig betaalmiddel voor handelsdoeleinden. Daarom
lijkt het dat de “drachmen” gebruikt werden voor persoonlijke versiering van hoofd, nek of arm.
Deze versiering stelt de vrouw op hoge prijs en zou ze daarom graag ongeschonden willen
bewaren meer uit gevoelswaarde dan om zijn werkelijke waarde.
www.oudesporen.nl

Kleurplaat van de verloren penning

