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Woord vooraf 
 

 

 

We hebben voor dit eindwerk gekozen omdat we allebei geïnteresseerd zijn in de 

verhalen van de Bijbel en hier ook mee bezig zijn. We vinden het boeiend en uitdagend 

om met een Bijbelverhaal aan de slag te gaan in de klas. Om ons hierin te verdiepen en 

ons te ‘specialiseren’ in het lezen van bepaalde verhalen, hebben we gekozen om samen 

aan dit eindwerk te beginnen. Daarnaast wilden we dit eindwerk ook doen omdat er 

zowel een theoretisch als didactisch luik aan verbonden is. Op die manier wordt ons 

eindwerk een concrete handleiding om met parabels en wonderverhalen de klas in te 

stappen.  

Het uitwerken van dit eindwerk heeft ons ook doen stilstaan bij onszelf: wat betekent de 

Bijbel in ons leven? Welke betekenis geven parabels en wonderverhalen aan ons leven? 

En vooral: hoe kunnen we als toekomstige godsdienstleerkracht deze betekenis omzetten 

in ons dagelijks leven?  

Parabels en wonderverhalen hebben immers een waardevolle betekenis voor ons. Van 

parabels, zowel Bijbelse als niet-Bijbelse, maken we graag gebruik om de diepere 

betekenis van belangrijke aspecten van het leven, zoals bijvoorbeeld liefde en 

vriendschap, met een beeld voor te stellen. Daarnaast geloven we heel sterk dat er 

vandaag nog altijd grote en kleine wonderen gebeuren. Zelf hopen we dat we door onze 

manier van leven soms een klein wonder kunnen zijn voor andere mensen, naar het 

voorbeeld van Jezus.  

We willen deze verhalen graag doorvertellen, niet alleen aan onze leerlingen, maar ook 

aan de mensen die we op ons levenspad ontmoeten.  

 

In de voorbije drie jaren dat we samen godsdienst gestudeerd hebben, hebben we bijna 

geen groepswerken samen kunnen doen. Nochtans schieten we goed met elkaar op, al 

van in het begin van het eerste jaar aan de KHLeuven. Daarom wordt dit eindwerk ook 

een soort van ‘bekroning’ voor onze vriendschap.  

 

Vooraleer we jullie meenemen in de wereld van parabels en wonderverhalen, willen we 

nog enkele mensen bedanken: Sylvester Lamberigts voor zijn boek De kracht van 

verhalen. Parabels van Jezus als sterke inspiratiebron voor het deel over parabels, onze 

promotor Dré Verstraeten voor zijn boeiende godsdienstlessen en ondersteuning bij dit 

eindwerk en onze families en vrienden die ons een warm nest geven en steeds onze 

trouwste supporters zijn. In het bijzonder draagt Hanne dit eindwerk op aan haar papa.   

 

We hopen dat de blijde boodschap van Jezus’ parabels en wonderverhalen, waardoor dit 

eindwerk geïnspireerd is, je zal boeien en vooral zal aanzetten om ‘voortaan net zo te 

handelen (Lucas 10, 37)’1.  

 

 

Anne en Hanne  

 

 

  

                                           
1 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   



4 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Parabels in de Bijbel en daarbuiten: hoe gaan we daarmee aan de slag tijdens 

 een godsdienstles? ..................................................................................... 7 

1.1 Wat is een parabel? ................................................................................... 7 

1.2 Typisch iets van Jezus ................................................................................ 8 

1.3 Kenmerken van een parabel .......................................................................10 

1.4 Boodschap van Bijbelse parabels in het algemeen .........................................11 

1.5 Bijbelse parabels opgesomd .......................................................................13 

1.5.1 Uit het Oude Testament .............................................................................13 

1.5.2 Uit het Nieuwe Testament ..........................................................................13 

1.6 Enkele niet-Bijbelse parabels ......................................................................14 

1.6.1 De parabel van de zandkorrels ...................................................................14 

1.6.2 De rijkaard ..............................................................................................15 

1.6.3 ‘De Profeet’ van Kahlil Gibran .....................................................................15 

1.6.4 De parabel van het kleine gele eendje van L. Versteylen ................................16 

1.6.5 De parabel van de soepsteen .....................................................................17 

1.6.6 Een moderne parabel ter gelegenheid van de Vredesweek .............................18 

1.6.7 Voetstappen in het zand ............................................................................19 

1.6.8 Parabel van de cactus ...............................................................................20 

1.7 Enkele Bijbelse parabels besproken in de terreinen van het leerplan ...............21 

1.7.1 A-stroom, terrein Tijd, 1ste jaar: de onvruchtbare vijgenboom ........................22 

1.7.2 A-stroom, terrein Innerlijkheid, 2de jaar: de farizeeër en de tollenaar ..............32 

1.7.3 ASO, terrein Jezelf worden, 3de jaar: de parabel van de talenten ....................43 

1.7.4 KSO/TSO, terrein Kiezen, 4de jaar: de verloren zoon .....................................52 

1.7.5 BSO, terrein Waar sta ik in het samenleven?, 6de jaar: de arbeiders in de 

 wijngaard ................................................................................................61 

 

2 Wonderverhalen in de Bijbel en daarbuiten: hoe gaan we daarmee aan de slag 

 tijdens een godsdienstles? .........................................................................70 

2.1 Wat is een wonder? ..................................................................................70 

2.2 Wonderverhalen en God ............................................................................71 

2.2.1 Soorten wonderverhalen algemeen .............................................................71 

2.2.2 De rol van God in wonderverhalen ..............................................................72 

2.2.3 De wonderverhalen waar de gelovige mens God werkzaam ziet ......................73 

2.3 Wonderverhalen uit de Bijbel .....................................................................75 

2.3.1 Wonderverhalen in het Oude Oosten en Jezus’ tijd ........................................75 

2.3.2 Jezus’ rol in de wonderverhalen ..................................................................75 



5 

 

2.3.3 De historiciteit van Jezus’ wonderen ............................................................77 

2.3.4 De structuur van een wonderverhaal uit het Nieuwe Testament ......................77 

2.3.5 De drie rollen ...........................................................................................78 

2.4 Echt gebeurd of waar? ...............................................................................79 

2.5 Tips bij het lezen van een wonderverhaal ....................................................80 

2.5.1 Niet te veel historiseren of psychologiseren ..................................................80 

2.5.2 Openbaring, oproep en zending ..................................................................80 

2.6 Wonderen vandaag ...................................................................................81 

2.7 Bijbelse wonderverhalen opgesomd ............................................................82 

2.7.1 Uit het Oude Testament .............................................................................82 

2.7.2 Uit het Nieuwe Testament ..........................................................................82 

2.8 Enkele Bijbelse wonderverhalen besproken in de terreinen van het leerplan .....84 

2.8.1 A-stroom, terrein Lichaam en aarde, 1ste jaar: het stillen van de storm en lopen 

 over water ...............................................................................................85 

2.8.2 A-stroom, terrein Pijn, 2de  jaar: Jezus en de lamme .....................................95 

2.8.3 ASO, terrein Omgaan met verschil, 3de  jaar: Jezus en de blinde Bartimeüs ... 102 

2.8.4 KSO/TSO, terrein Op weg, 4de  jaar: het broodwonder ................................. 111 

2.8.5 BSO, terrein Wat ervaar ik aan grenzen in het samen-leven?, 6de  jaar: 

 dodenopwekking van de dochter van Jaïrus................................................ 119 

2.8.6 BSO, terrein Groeiend persoonlijk engagement, vierde graad: de bruiloft te Kana 

  ............................................................................................................ 126 

 

3 Bijlagen ................................................................................................. 133 

3.1 Werkblad: de onvruchtbare vijgenboom .................................................... 134 

3.2 Werkblad: de farizeeër en de tollenaar ...................................................... 143 

3.3 Meditatieoefening ................................................................................... 158 

3.4 Werkblad: de parabel van de talenten ....................................................... 159 

3.5 Werkblad: de verloren zoon ..................................................................... 167 

3.6 Werkblad: de arbeiders in de wijngaard ..................................................... 175 

3.7 Lijst vrijwilligerswerk ............................................................................... 186 

3.8 Artikel motivatiefase ............................................................................... 187 

3.9 Werkblad: het stillen van de storm en lopen over water .............................. 188 

3.10 Combineren van wonderverhalen uit de Bijbel en soorten wonderen.............. 198 

3.11 Werkblad: Jezus en de lamme .................................................................. 200 

3.12 Werkblad: Jezus en de blinde Bartimeüs .................................................... 204 

3.13 Werkblad: het broodwonder ..................................................................... 214 

3.14 Werkblad: dodenopwekking van de dochter van Jaïrus ................................ 224 

3.15 Werkblad: de bruiloft te Kana ................................................................... 232 



6 

 

4 De parabel- en wonderquiz ...................................................................... 246 

 

5 Bibliografie ............................................................................................ 251 

5.1 Boeken, eindwerken, cursussen, brochures… .............................................. 251 

5.2 CD’s, DVD’s of computerprogramma’s ....................................................... 251 

5.3 Artikels in tijdschriften, kranten, encyclopedieën… ...................................... 251 

5.4 Websites op het internet .......................................................................... 252 

 

 



7 

 

1 Parabels in de Bijbel en daarbuiten: hoe gaan 

we daarmee aan de slag tijdens een 

godsdienstles? 

Vooraleer we aan de slag gaan met parabels in de klas, is het nodig dat we een duidelijk 

beeld krijgen over wat een parabel is, welke er bestaan, wat er typisch is aan een 

parabel en hoe we deze mogen lezen en begrijpen.   

1.1 Wat is een parabel? 

Parabel komt van het Griekse woord parabolè dat ‘vergelijking’ of ‘gelijkenis’ betekent. 

Als we het woord parabel horen, denken we vaak spontaan aan de parabels uit de Bijbel, 

maar er bestaan ook veel parabels die we niet terugvinden in de Bijbel. Deze niet-

Bijbelse parabels zijn verhalen die mensen vertellen om daardoor een waarheid duidelijk 

te maken, om die concreet te maken en beter te begrijpen en ook om daarna de 

betekenis van deze parabel toe te passen in het dagelijks leven.   

 

De Bijbelse parabels vinden we vooral terug in het Nieuwe Testament. De Bijbel is een 

hele bibliotheek die heel veel ‘verhaaltjes’ bevat en ‘verhalen zijn krachtig’2. Een louter 

verzonnen verhaal, denk aan de sprookjes die aan kinderen verteld worden, kan de 

waarheid aan mensen duidelijk maken. In het Nieuwe Testament, en dan vooral in de 

eerste drie evangelies, vinden we de mooiste parabels terug. ‘Die verhalen openen de 

ogen van mensen en zijn meestal krachtiger dan geleerde en abstracte uiteenzettingen’, 

zegt Sylvester Lamberigts. 

 

Bijbelse parabels zijn verhalen die Jezus verteld heeft. Hij is een verhalenverteller bij 

uitstek en maakt op die manier zijn boodschap van liefde, barmhartigheid en vergeving, 

die God schenkt, duidelijk aan de mensen. De Bijbelse parabels willen Jezus’ boodschap 

niet alleen duidelijk maken. Ze zijn ook bedoeld als illustraties van het Rijk Gods of de 

droom van God voor alle mensen. Parabels zijn dus ‘verhalen over ons’3. Ze laten ons 

nadenken en zijn een oproep om anders te gaan leven. Jezus wil de mensen, die zijn 

parabels beluisteren, vooral aansporen om de betekenis van de parabel toe te passen in 

hun eigen leven.   

 

 

 

  

                                           
2 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
3 THOMASSITE, 3.2 Parabels zijn bestemd voor ons, internet, 2011-03-23, 
(http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Parabels_beste
md.pdf).  

 

http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Parabels_bestemd.pdf
http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Parabels_bestemd.pdf
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1.2 Typisch iets van Jezus 

 

Hij is een parabel 

 

Het gebeurde in die dagen, 

dat Jezus een verhaal vertelde, 

een eenvoudig goed verhaal 

aansluitend bij de dingen van die dag. 

En de mensen die hem hadden gehoord 

gingen naar huis met de gedachte: 

ha, we mogen het zelf afmaken, 

we mogen zelf zien wat het betekent. 

Want het was een openstaand verhaal, 

een parabel zonder een goede 

of slechte afloop. 

Maar de schriftgeleerden en farizeeën 

die - zoals u weet - er altijd bijstaan, 

komen tegen zoiets in verzet 

en zeggen en verkondigen: 

een parabel vertellen is goed, 

maar hij moet een slot hebben; 

hij moet betekenen wat wij wensen; 

er moet iets uit komen wat wij kunnen overzien. 

Dus gingen zij ijverig vaststellen 

wat de betekenis was en 

het slot van de parabel. 

Maar ze zagen over het hoofd 

dat zij daarmee het verhaal van Jezus doodden. 

 

Jos Van De Schoor4  

 

Door gebruik te maken van heldere en sprekende beelden om over zijn God te vertellen, 

maakt Jezus de meeste kans om verstaan te worden. ‘De parabels dienen om zijn 

boodschap te verduidelijken en toegankelijk te maken, ook voor eenvoudige mensen’5. 

Ze zijn dus typisch iets van Jezus.  

 

Het parabelonderricht van Jezus past helemaal bij de mentaliteit van de oosterse mens, 

die op vele punten anders is dan de westerse. De mens van het ‘wilde’ westen is onrustig 

en heeft nergens tijd voor. In zijn jachtige levensstijl is hij erg zakelijk geworden. Hij 

denkt nuchter en koel, in cijfers en formules. Hij wil direct de hoofdzaak voor zich zien in 

een korte, bondige en klare formulering of definitie.  

De oosterse mens daarentegen leeft langzamer, denkt als het ware ook langzamer en 

heeft altijd tijd genoeg. We zouden kunnen zeggen dat de westerse mens de uurwerken 

heeft, maar de oosterse mens de tijd. Hij heeft tijd voor verhalen, om ze te vertellen en 

ernaar te luisteren, aldus Sylvester Lamberigts.  

                                           
4 THOMASSITE, 3.1 Smaakmaker, internet, 2011-03-23, 
(http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Smaakmaker.pd
f).  
5 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   

http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Smaakmaker.pdf
http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Smaakmaker.pdf
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Wanneer Jezus beelden gebruikt om over God en zijn koninkrijk te vertellen en als hij in 

parabels en gelijkenissen spreekt, betekent dit dus dat hij spreekt op een manier die past 

bij het levensgevoel van de oosterse mens. Over God en zijn koninkrijk kunnen we 

trouwens alleen maar in beelden spreken. Niemand kan God helemaal kennen en 

beschrijven. Geen enkele menselijke definitie en geen enkel systeem kunnen God vatten. 

God is God, altijd groter en verder. Alleen beelden kunnen ons helpen om Hem dichterbij 

te brengen. Zo kunnen we iets van Zijn wezen en manier van doen leren kennen. 

Gelijkenissen, die vertrekken van wat de mensen kennen, zijn de enige manier om God 

dichterbij te brengen en over Hem te spreken. ‘Marcus zegt dan ook dat Jezus ‘alleen in 

gelijkenissen tot de mensen sprak’ (Marcus 4, 34)’6. 

  

‘Het is opvallend dat Jezus zijn beelden vooral haalt uit de relaties tussen mensen, niet 

uit de natuur. Niet de berg, de zee of het vuur zijn voor hem beeld van God, maar 

bijvoorbeeld wel een barmhartige vader die zijn losbandige zoon van harte vergeeft, of 

een goede vriend bij wie je nooit tevergeefs aanklopt, zelfs niet in het midden van de 

nacht. Wanneer Jezus over God spreekt, vermijdt hij ook alles wat te maken heeft met 

macht, superioriteit, dwang of geweld, maar heeft hij het altijd over gratuite en 

uiteindelijk onverklaarbare liefde, die geeft zonder te meten, die blijft uitnodigen zonder 

ophouden en die van al het zijne ook het onze wil maken.  

 

Ook het besef van de uiteindelijke onzegbaarheid van de dingen, vinden we terug in 

Jezus’ gelijkenissen. In de parabelrede van hoofdstuk dertien plaatst Mattheüs de 

verzameling van gelijkenissen bijeen. Het zijn allemaal gelijkenissen over het koninkrijk 

van de hemel of koninkrijk van God. Het is een aaneenschakeling van beelden rondom 

die ene mysterieuze werkelijkheid van het koninkrijk van God, waarvan Jezus telkens 

nieuwe aspecten belicht, zich ervan bewust dat hij ze nooit volledig kan uitdrukken.  

 

Jezus deed zijn uiterste best om God en zijn koninkrijk met beelden en gelijkenissen 

dichterbij te brengen en voor iedereen verstaanbaar te maken. Toch werd hij dikwijls niet 

begrepen, niet alleen door ongelovige buitenstaanders, maar vaak ook door zijn eigen 

leerlingen, die hardleers7 zijn, en meer dan eens bijkomende uitleg nodig hebben.’8    

  

                                           
6 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
7 Hardleers betekent eigenwijs, eigenzinnig, kortzinnig.  
8 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
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1.3 Kenmerken van een parabel  

Nu we weten wat het woord parabel betekent en op welke manier deze bij parabels bij 

Jezus passen, willen we enkele kenmerken van parabels bespreken. Er zijn namelijk een 

aantal typische elementen9 die we in elke parabel kunnen terugvinden10.   

 

 Parabels vertrekken vanuit een vertrouwde, concrete situatie uit het gewone leven 

en worden zo herkenbaar voor iedereen. Er wordt gebruik gemaakt van 

dagdagelijkse gebeurtenissen die behoren tot die tijd. Die alledaagse situatie blijkt 

achteraf niet toevallig gekozen te zijn. Bij Bijbelse parabels staat deze situatie 

dikwijls symbool voor het Rijk Gods (zie 1.4 Boodschap van Bijbelse parabels in 

het algemeen).   

 

 Parabels zijn doordenkertjes. Ze bevatten meestal ongewone, opvallende, 

storende en paradoxale elementen. Er gebeurt altijd iets onverwachts, de normale 

gang van zaken wordt bewust op zijn kop gezet. Op die manier worden de 

toehoorders geërgerd en geschokt.   

 

 Dit schokeffect is eigen aan elke parabel. Het wil de toehoorders dwingen hun 

alledaagse manier van leven ter discussie te stellen en deze eens vanuit een 

andere hoek te bekijken, namelijk vanuit de nieuwe levensmogelijkheden die door 

de parabels ontsloten worden. Een parabel wil dus een reactie uitlokken bij de 

toehoorders.  

 

 Een parabel wil niet enkel een nieuw inzicht bijbrengen. Hij bevat ook en vooral 

een oproep om anders te gaan leven. Hij zet aan tot handelen. Hij zegt tot ieder 

van ons: ‘Doet u dan voortaan net zo’ (Lucas 37, 10). Een goed vertelde parabel 

plaatst de luisteraar voor de keuze tussen twee zienswijzen of levensmogelijk-

heden: de oude, kortzichtige houding van iemand die bijvoorbeeld niet wil 

vergeven, of de nieuwe, breeddenkende houding van onvoorwaardelijke 

barmhartigheid (warmhartigheid), die door Jezus wordt voorgehouden. Wie een 

parabel gehoord heeft, zal moeten kiezen tussen zijn eigen standpunt en het 

standpunt van Jezus. Hij is na een parabelverhaal niet langer dezelfde als 

voorheen. Hij moet nu reageren, positief of negatief, maar neutraal blijven kan hij 

niet. Hij moet zich nu ofwel openen voor de nieuwe wereld van God, die Jezus ter 

sprake brengt, ofwel er zich hardnekkig voor sluiten. In die zin keert een 

parabelwoord nooit ledig of zonder resultaat terug. Een parabel is dus niet af 

zonder deelname van de toehoorder en heeft op die manier een open einde. 

  

                                           
9 THOMASSITE, 3.2 Parabels zijn bestemd voor ons, internet, 2011-03-23, 
(http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Parabels_beste
md.pdf).  
10 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   

http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Parabels_bestemd.pdf
http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/actualiteit/visie/vakdidactiek/Cursus_PdO/Parabels_bestemd.pdf
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1.4 Boodschap van Bijbelse parabels in het algemeen  

‘Koninkrijk van God’ is een sleutelwoord, niet alleen in de eerste drie evangelies, maar 

ongetwijfeld ook in de woorden die Jezus heeft gesproken. De evangelist Mattheüs heeft 

het in de gelijkenissen altijd over het ‘koninkrijk van de hemel’. Het is ook een 

omschrijving voor het ‘Rijk Gods’, maar omdat Mattheüs schrijft voor de joodse 

christenen en deze de naam van God zo weinig mogelijk willen uitspreken, spreekt hij 

van ‘koninkrijk van de hemel’. 

 

Wanneer Jezus spreekt over het koninkrijk van God, bedoelt hij daarmee in de eerste 

plaats niet het leven na de dood, maar wel het geluk van de mensen hier en nu, in dit 

leven. Jezus zegt verschillende keren in zijn verhalen: ‘Het Rijk Gods is nabij.’ Hij heeft 

het dan niet over een toekomst in een andere wereld, maar wel over onze eigen, huidige 

mensenwereld. In onze maatschappij moet het koninkrijk in de eerste plaats 

werkelijkheid worden. Dat wil niet zeggen dat we over de dood heen geen dingen mogen 

hopen en verwachten, maar het betekent wel dat het leven na de dood moet gezien 

worden als ‘de heerlijke bekroning en voltooiing van wat hier en nu, in onze menselijke 

en wereldlijke geschiedenis reeds begonnen is’11.  

 

Met het koninkrijk van God wordt geen gebied bedoeld, maar eerder het heersen, het 

aanwezig zijn zelf. Het gaat dus over het actief voelbaar zijn van God.  

We mogen zeggen dat Gods heerschappij niet gaat over macht, rijkdom, prestige, maar 

wel bestaat in Zijn helpend en helend omzien naar de andere mensen, vooral naar 

mensen die in de knoei zitten of aan de rand van de maatschappij staan. ‘Gods 

heerschappij wordt zichtbaar in zijn neerbuigende liefde en zijn onvoorwaardelijke 

goedheid voor de mens, voor wie hij geluk wil, hier en nu, in dit leven. Als wij God dan 

aan het woord en werk laten, als Hij voluit en actief mag heersen in ons leven, als wij 

alles wat in onze samenleving moet gebeuren radicaal vanuit God durven denken, dan 

krijgen we geleidelijk aan een nieuwe wereld, waar het voor iedereen goed om wonen 

is’12.  

 

Jezus vertelt over die heerschappij en het Rijk Gods in parabels. Hij spreekt niet met 

ingewikkelde theorieën wanneer hij aan de mensen probeert uit te leggen wat het 

koninkrijk van God allemaal inhoudt en betekent.  

 

Jezus vertelt ons in zijn gelijkenissen dat het Rijk Gods geen utopie of mooie, 

onbereikbare plaats hoeft te blijven. Het wordt ons geschonken. We mogen erop hopen, 

zelfs tegen alle schijn in.  

Dat vinden we bijvoorbeeld terug in de parabel van het mosterdzaadje: dit zaadje is het 

kleinste van alle zaden, maar als we voldoende geduld en vertrouwen hebben, zullen we 

kunnen zien dat het zaadje uitgroeit tot een behoorlijk grote struik met grote takken 

waarin de vogels kunnen nestelen (Marcus 4, 30-32).  

Het Rijk Gods wordt ons geschonken, maar niet zomaar: we moeten ook zelf de handen 

uit de mouwen steken. ‘Het is dus niet alleen een gave van God, maar ook een opgave 

voor de mens.’ Het hangt dus ook van onszelf af of we God toelaten in ons leven.  

 

                                           
11 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
12 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
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‘Waar wij Hem niet toelaten, kan Hij niet aanwezig komen. Waar wij elkaar haten, kan Hij 

geen liefde zijn. Van Jezus kan gezegd worden dat hij tot het uiterste heeft meegewerkt 

om het Rijk Gods werkelijkheid te laten worden. Nooit is er zoveel van God en van zijn 

koninkrijk te zien en te ervaren geweest op deze wereld als toen Jezus er was. Of we dit 

ook op onze dagen zullen kunnen zeggen, zal van ieder van ons afhangen.’13  

 

De algemene boodschap die de Bijbelse parabels ons willen meegeven, is dus niet niks. 

Het handelt over emotioneel en sociaal verstandig zijn, de waarde van de medemens 

erkennen en het in geloof geduldig uithouden zoals dit in het Rijk Gods gebeurt.  

We zijn bijvoorbeeld ruim verstandig als we er ons bewust van zijn dat er beslissende 

dingen voor de deur staan, dat God ons verantwoordelijkheid geeft om mee zorg te 

dragen voor het Rijk Gods. ‘Zo zegt Jezus bijvoorbeeld: ‘Verstandig is de zoon die op de 

vraag van zijn vader om in de wijngaard te gaan werken ‘nee’ antwoordt, maar later 

berouw krijgt en dan toch gaat’ (Mattheüs 21, 28-29)’.  

 

Over de waarde van de medemens zegt Jezus het volgende: ‘In het koninkrijk van God 

loop je niet, zoals de priester en de leviet het deden, met een boog om een 

hulpbehoevende medemens heen, maar doe je, zoals de Samaritaan ons voordeed, alles 

om hem te helpen’ (Lucas 10, 25-37)’.  

 

En dan heeft Jezus het in enkele van zijn parabels nog over het in geloof geduldig 

uithouden. We staan nog veraf van de nieuwe wereld die Jezus verkondigt en die we door 

hem van dichtbij hebben mogen zien. De oude wereld is immers geweldig taai en laat 

zich niet zo gemakkelijk door een nieuwe vervangen. We worden in de parabels 

aangespoord om ons niet te laten ontmoedigen en gelovig en geduldig vol te houden. 

Zelf gaf Jezus de moed nooit op, ook al heeft hij zeer moeilijke momenten gekend. ‘Lucas 

verwoordt dit geduldig uithouden zo: ‘Het kan moeilijk en ontmoedigend zijn om midden 

in de nacht van deze wereld je brood te moeten breken met een ander, vooral als je er 

zelf geen hebt; maar durf te geloven dat God je vriend is, bij wie je ongegeneerd kunt 

aankloppen en die je zeker zal helpen’ (Lucas 11, 5-8) 14’.    

                                           
13 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
14 LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode, Averbode, 2006, 124 
pagina’s.   
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1.5 Bijbelse parabels opgesomd  

1.5.1 Uit het Oude Testament 

In het Oude Testament vinden we niet zoveel parabels terug. De bekendste parabel uit 

het Oude Testament is het verhaal dat de profeet Natan aan koning David vertelt. 

 

 Parabel van de bomen: Rechters 9, 8-15 

 Parabel van het lammetje: 2 Sam. 12, 1-7 

1.5.2 Uit het Nieuwe Testament 

Het Nieuwe Testament en dan vooral de eerste drie evangelies bevatten een overvloed 

aan parabels. Sommige daarvan vinden we terug bij verschillende evangelisten. 

Hieronder staat een lijst van de parabels uit het Nieuwe Testament met daarbij telkens 

vermeld bij welke evangelist(en) deze parabel terug te vinden is. Sommige verhalen 

komen meer dan één keer voor, maar dan wel in een licht gewijzigde vorm of met een 

ander accent van de evangelist om een andere nadruk te leggen in de boodschap van de 

parabel. In alfabetische volgorde zijn de verhalen hieronder terug te vinden. Het is goed 

om zeker de minder gekende of de totaal onbekende parabels eens rustig te lezen en zelf 

op zoek te gaan naar de mogelijke betekenissen. 

  

 Arbeiders in de wijngaard: Mt. 20, 1-16 

 De farizeeër en de tollenaar: Lc. 18, 9-14 

 De voornaamste plaats aan tafel: Lc. 14, 7-11 

 Domme en verstandige bruidsmeisjes: Mt. 25, 1-13 

 Een hebzuchtige boer: Lc. 12, 16-21 

 Gebed en vergevingsgezindheid: Mt. 18, 22-35 

 Gist en bloem: Mt. 13, 33-35; Lc. 13, 20-21 

 Het huis op de rots: Mt. 7, 24-28; Lc. 6, 47-49 

 Kracht van het zaad: Mc. 4, 26-29 

 Misdadige wijnbouwers: Mt. 21, 33-46; Mc. 12, 1-12; Lc. 9-19 

 Mosterdzaadje: Mt. 13, 31-32; Mc. 4, 30-34; Lc. 13, 18-19 

 Ongewillige genodigden op het bruiloftsfeest: Mt. 22, 1-14; Lc. 14, 15-24 

 Onkruid tussen het tarwe: Mt. 13, 24-30 

o Uitleg van de parabel van het onkruid: Mt. 13, 36-43 

 Onrechtvaardige rentmeester: Lc. 16, 1-9 

 Onvruchtbare vijgenboom: Lc. 13, 6-9 

 Parabel van de talenten: Mt. 25, 14-30 

 Redden wat verloren ging: Lc. 15, 3-10 

 Schat in de akker; de parel: Mt. 13, 44-45 

 Sleepnet: Mt. 13, 47-52 

 Tien ponden: Lc. 19, 11-27 

 Twee zonen: Mt. 21, 28-32 

 Vergelijking met de vijgenboom: Mt. 24, 32-33; Mc. 13, 28-32; Lc. 21, 29-31 

 Verloren zoon: Lc. 15, 11-32 

 Volhardend gebed: Lc. 18, 1-8 

 Vraag en jullie zal gegeven worden: Lc. 11, 5-13 

 Wees waakzaam: Mt. 24, 43-51; Mc. 33-37; Lc. 12, 35-48 

 Zaaier: Mt. 13, 3-23; Mc. 4, 1-9; Lc. 8, 4-8 

o Uitleg van de parabel van de zaaier: Mc. 4, 13-20; Lc. 8, 9-15 
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1.6 Enkele niet-Bijbelse parabels  

Zoals al aangehaald werd, bestaan er ook niet-Bijbelse parabels om een waarheid aan 

mensen concreet en duidelijk te maken. Hieronder staan enkele voorbeelden die je kan 

gebruiken in de klas, maar het spreekt voor zich dat we bij voorkeur parabels uit het 

evangelie gebruiken, tenzij jouw lesonderwerp alleen aansluit bij een niet-Bijbels verhaal. 

Bij elke vertelling zal duidelijk worden dat er een levensbeschouwelijke en zingevende 

bedoeling aanwezig is. Onder elke parabel staat vermeld bij welke terreinen deze kan 

gebruikt worden en welk terreindoel erbij aansluit.   

1.6.1 De parabel van de zandkorrels15  

Eens was er een jonge vrouw. Op de vooravond van haar huwelijk stond ze bij haar 

mama en keek naar de zon die onderging in volle zee. Toen vroeg ze: ‘Mama, mijn papa 

houdt van je en is je altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen opdat mijn man me steeds 

meer zou beminnen?’ 

De moeder zweeg en dacht even na... Dan bukte zij zich en vulde elke hand met zand. 

Zo kwam ze bij haar dochter staan. Stilzwijgend knelde ze de vingers van één hand 

steeds feller om het zand. Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand 

eruit gleed. Toen zij haar hand opende, kleefden nog maar enkele vochtige korrels aan 

haar handpalm. Maar haar andere hand had ze open gehouden als een kleine schaal. 

Daar bleven de zandkorrels liggen en schitterden in het licht van de ondergaande zon. 

Toen keek de moeder haar dochter aan en zei zacht: ‘Dit is mijn antwoord.’ 

 

 ASO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: aantonen dat het leven ons onophoudelijk 

voor keuzes stelt en vragen oproept die bepalend zijn voor identiteitsvorming 

(levensvragen); (keuze)vrijheid als gave en opgave uitdiepen (echte vrijheid: zich 

binden in liefde).  

 ASO, terrein Een cultuur van ontmoeten, 2de graad, 2de jaar: wat bijdraagt tot een 

cultuur van ontmoeten aangeven (verlangen naar iemand die van me houdt, 

iemand bij wie ik thuis ben, het verlangen om iemand te zijn bij wie mensen 

kunnen thuiskomen); de plaats van seksualiteit en lichamelijkheid in een cultuur 

van liefde en ontmoeting aangeven (de zorg voor het geluk van de andere) 

 BSO, terrein Wat geeft je leven?, 2de graad, 1ste jaar: het ‘bemind worden’ als 

bron van leven uitdiepen.  

 BSO, terrein Wat is samen-leven in liefde?, 3de graad, 1ste jaar: uitzoeken hoe een 

relatie levengevend kan zijn en blijven. 

 KSO/TSO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: aantonen dat kiezen een 

voortdurend zoeken naar evenwicht tussen vrijheid en gebondenheid inhoudt 

(vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en openheid op anderen).  

 

  

                                           
15 THOMASSITE (4ingen), JA, De parabel van de zandkorrels, internet, 2011-03-28, 
(http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=1497).    

http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=1497
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1.6.2 De rijkaard16  

Op een dag kwam een rijke man bij de rabbi. Hij was wel rijk, maar een vrek. De rabbi 

nam hem bij de hand en bracht hem naar het venster. Kijk eens naar buiten, zei hij. En 

de rijkaard keek naar de straat. Wat zie je, vroeg de rabbi. Mensen, antwoordde de man. 

Weer nam de rabbi zijn hand en bracht hem naar de spiegel. Wat zie je nu?  

Nu zie ik mezelf. Toen zei de rabbi: Kijk, het venster is van glas en de spiegel is van glas. 

Maar het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver. Van op het ogenblik dat er 

zilver wordt toegevoegd aan het glas, zie je géén andere mensen meer, maar alleen 

jezelf.  

 

 A-stroom, terrein Verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: het appèllerende in enkele- ook 

Bijbelse- verhalen aangeven; in vele concrete verhalen, christelijke e.a., de rode 

draad, dynamiek of sleutel aanduiden. 

 A-stroom, terrein Aarde en lichaam, 1ste graad, 2de jaar: in concrete voorbeelden 

het taal- en tekenkarakter van lichamelijkheid duiden (de band tussen 

lichamelijkheid en zelfbeeld).  

 ASO, terrein Jezelf worden, 2de graad, 1ste jaar: open versus gesloten vormen van 

‘jezelf worden’ bespreken (de rijke jongeling).  

 ASO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: beoordelen wanneer een keuze 

authentiek en mensbevorderend kan genoemd worden (het omgaan met bezits-, 

machts- en geldingsdrang).  

 BSO, terrein Wat is mens-waardig samenleven?, 3de graad, 1ste jaar: 

basiswaarden om menswaardig te kunnen samenleven aangeven en 

levensbeschouwelijk situeren (begrippen als waarde, verantwoordelijkheid, 

engagement, solidariteit…).  

 KSO/TSO, terrein Identiteit, 2de graad, 1ste jaar: aangeven hoe gelovigen de liefde 

van God als bepalende factor in hun identiteit ervaren (de rijke jongeling).  

1.6.3 ‘De Profeet’ van Kahlil Gibran17 

En Almitra sprak opnieuw en zei: ‘Wat kun je ons zeggen over het huwelijk?’ 

En hij antwoordde: ‘Tezamen werd je geboren, en tezamen zul je voor immer zijn. Je zult 

tezamen zijn, als witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien. Ja, je zult zelfs 

tezamen zijn in Gods stille herinnering. 

Maar laten er tussenruimten zijn in je tezamen zijn. Laat de winden des hemels tussen je 

dansen. Heb elkaar lief, maar maak van de liefde geen band; laat zij veeleer een 

golvende zee zijn tussen de kusten van je zielen. 

Vul elkaars bekers, maar drink niet uit dezelfde beker. Geef elkaar van je brood, maar 

eet niet van hetzelfde stuk. 

Zing en dans tezamen en wees blij, maar wees ieder alleen, zoals de snaren van een luit 

op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. 

Geef je harten, maar geef ze niet aan elkaar in bewaring. Want alleen de hand des levens 

kan je harten bevatten.  

Er staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: want de zuilen van de tempel staan ieder op 

zichzelf, en de eik en de cypres groeien niet in elkaars schaduw.’ 

                                           
16 DEREYMAEKER, R. en DEVISSCHER, L., Parabels? Parabels!, VBS/KBS, Leuven/’s-Hertogenbosch, 2003, 62 
pagina’s.  
17 SONJAROSKAMP, ‘De profeet’ van Kahlil Gibran, internet, 2006, 
(http://www.sonjaroskamp.nl/documenten/gedichten.pdf). 

http://www.sonjaroskamp.nl/documenten/gedichten.pdf
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 ASO, terrein Jezelf worden, 2de graad, 1ste jaar: open versus gesloten vormen van 

‘jezelf worden’ bespreken (de ontmoeting met de ander).  

 ASO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: aantonen dat het leven ons onophoudelijk 

voor keuzes stelt en vragen oproept die bepalend zijn voor identiteitsvorming 

(mensen worden geroepen om zichzelf te worden); (keuze)vrijheid als gave en 

opgave uitdiepen (echte vrijheid: zich binden in liefde).  

 ASO, terrein Een cultuur van ontmoeten, 2de graad, 2de jaar: wat bijdraagt tot een 

cultuur van ontmoeten aangeven (verlangen naar iemand die van me houdt, 

iemand bij wie ik thuis ben); de plaats van seksualiteit en lichamelijkheid in een 

cultuur van de liefde en ontmoeting aangeven (de zorg voor het geluk van de 

andere).  

 BSO, terrein Wat geeft je leven?, 2de graad, 1ste jaar: het ‘bemind worden’ als 

bron van leven uitdiepen.  

 BSO, terrein Wat is samen-leven in liefde?, 3de graad, 1ste jaar: uitzoeken hoe een 

relatie levengevend kan zijn en blijven. 

 KSO/TSO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: aantonen dat kiezen een 

voortdurend zoeken naar evenwicht tussen vrijheid en gebondenheid inhoudt 

(vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en openheid op anderen).  

1.6.4 De parabel van het kleine gele eendje van L. Versteylen18  

Er was eens een meisje en dat meisje werd verliefd op een jongen omdat hij zo 

verschrikkelijk mooi was. 

Op een keer kwam die jongen bij haar op bezoek en omdat hij een verre reis had 

gemaakt, vroeg ze hem: 'Wil je geen bad nemen?' Ja, dat wilde hij best. Toen hij terug 

bij haar kwam, zei hij spottend: 'Wat doet dat stomme gele eendje nog in de badkamer 

van zo'n groot meisje?' En het meisje werd niet enkel beschaamd, maar ook een beetje 

minder verliefd. 

Ze vond de jongen helemaal niet meer zo mooi en toen de jongen wegging, was zij bijna 

blij dat hij weg was. 

 

Op een andere keer werd zij verliefd op een jongen omdat hij zo verschrikkelijk 

verstandig was. Ook hij kwam bij haar op bezoek en omdat ook hij een verre reis had 

gemaakt, vroeg ze: 'Wil je geen bad nemen?' Ja, dat wilde hij best.  

Toen hij terug bij haar kwam, zei hij verbolgen: ‘Speel jij, groot meisje, nog met zo'n 

stom geel eendje?' En het meisje werd niet enkel droevig, maar ook een beetje minder 

verliefd.  

Ze vond de jongen helemaal niet meer zo verstandig en toen de jongen wegging, was ze 

bijna blij dat hij weg was. 

 

Toen werd zij verliefd op een jongen die helemaal niet zo verschrikkelijk mooi was en 

helemaal niet zo verschrikkelijk verstandig, maar die zij wel heel aardig vond. Op een 

keer kwam ook die bij haar op bezoek en omdat ook hij een verre reis had gemaakt, 

vroeg ze hem: 'Wil je geen bad nemen?' Ja, dat wilde hij best.  

Toen hij terug bij haar kwam, zei hij vrolijk: 'Heb jij ook al gemerkt dat, wanneer je dat 

gele eendje onderduwt en weer loslaat, het dan pffwwwt doet?'  

                                           
18 THOMASSITE, De parabel van het kleine gele eendje, internet, 2011-03-23,  
(http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen_archief/4ing_gebeden/Verhalen/2002_parabel_van_het_
gele_eendje.htm). 

 

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen_archief/4ing_gebeden/Verhalen/2002_parabel_van_het_gele_eendje.htm
http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen_archief/4ing_gebeden/Verhalen/2002_parabel_van_het_gele_eendje.htm
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 A-stroom, terrein Verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: het appèllerende in enkele- ook 

Bijbelse- verhalen aangeven; in vele concrete verhalen, christelijke e.a., de rode 

draad, dynamiek of sleutel aanduiden. 

 B-stroom (1B), terrein Sleutelfiguren in verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: 

kennismaken met verhalen met een boodschap en met de sleutelfiguren in deze 

verhalen; het belang van een verhaal voor mensen aangeven.  

 BSO, terrein Waarvoor leef je?, 2de graad, 2de jaar: de waarden rond de volgende 

polen verzamelen, ik en mijn persoon/anderen.  

1.6.5 De parabel van de soepsteen19 

Het gebeurde in de middeleeuwen, de tijd van epidemieën, hongersnood en crisis. 

Een pelgrim op doorreis werd door honger gekweld en klopte op de eerste de beste deur 

aan. Daar zaten net toevallig enkele families bij elkaar: ze zaten zich, uit armoede, te 

warmen aan hetzelfde vuurtje. 

De pelgrim begreep best dat de mensen doodarm waren en dat hij dus niet zomaar om 

wat voedsel kon bedelen. Hij stelde voor om een grote ketel soep te koken. Iedereen 

keek verbaasd op van dat voorstel, want voor soep heb je toch heel wat nodig! Dat bleek 

geen bezwaar: de reiziger beweerde alles bij zich te hebben in zijn rugzak. 

Al wat hij nodig had, was een grote ketel water. Goed, ze lieten het zich geen drie keer 

zeggen, haalden een reuzenketel water, en zetten die op het vuur. En toen haalde de 

man uit zijn rugzak: een steen. ‘Nee, nee, geen gewone steen’, zei hij, toen hij de 

vragende blikken zag, ‘een echte soepsteen!’ 

Voorzichtig legde hij de steen in het water en nu maar wachten, vol spanning, vol 

nieuwsgierigheid. ‘De soep zou gekruid moeten zijn,’ zei de man na een tijdje. Gelukkig 

was er nog wat zout in huis en de buurvrouw had ook nog een blaadje laurier en een 

beetje Spaanse peper. Ze ging het halen. En dan maar weer wachten. 

‘Er moest eigenlijk een beetje vet bij’, zei de man. En toen herinnerde zich iemand dat hij 

in de kelder nog wat soepvlees had staan. ‘Ze zou ook nog wat gebonden moeten zijn’, 

zei de man weer, want hij had in het voortuintje een aardappelstruikje zien staan. De 

knolletjes gingen erbij. ‘Wat zou je denken van een paar worteltjes?’ vroeg iemand plots. 

En iemand anders dacht er net aan dat hij nog een raap of twee had liggen, verstopt, 

onder de matras. En nog iemand kwam met een struikje prei en de overbuurvrouw had 

nog een selderijtje en een handjevol bonen, en een savooikooltje en in korte tijd was het 

huis gevuld met een adembenemende geur. Daarna hebben ze gegeten, gegeten tot ze 

niet meer konden, en nog was de soep niet op… 

Toen nam de pelgrim dankbaar afscheid en wilde vertrekken. ‘Je vergeet je soepsteen’, 

zei iemand. ‘Nee, die mag je houden’, antwoordde de man, ‘jullie kunnen er nog honderd 

keren soep van koken, als jullie maar net doen wat wij gedaan hebben.’ 

‘Toch een wondere steen’, zeiden de mensen wanneer de man de deur was uitgestapt. 

Toen de pelgrim in de verte was verdwenen, raapte hij een nieuwe steen op van de weg 

en stopte hem zorgvuldig in zijn rugzak. 

 

 A-stroom, terrein Verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: het appèllerende in enkele- ook 

Bijbelse- verhalen aangeven; in vele concrete verhalen, christelijke e.a., de rode 

draad, dynamiek of sleutel aanduiden. 

                                           
19 THOMASSITE, Parabel van de soepsteen, internet, 2011-03-23, 
(www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/.../Parabel.doc). 

 

http://www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/.../Parabel.doc


18 

 

 A-stroom, terrein Groepen/gemeenschappen, 1ste graad, 1ste jaar: verwoorden en 

beluisteren wat het betekent bij een groep te horen; het verband aangeven 

tussen levensbeschouwing en groepsvorming (voorwaarden voor het goed 

functioneren van een groep).  

 B-stroom (1B), terrein Sleutelfiguren in verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: 

kennismaken met verhalen met een boodschap en met de sleutelfiguren in deze 

verhalen. 

 B-stroom (bvl), terrein Iemand zijn, iemand worden, 1ste graad, 2de jaar: rituelen, 

tekens en symbolen bespreken als uitdrukking en versterking van wat aan de 

binnenkant leeft (de symboliek van een steen).  

 KSO/TSO, terrein Bronnen van leven, 2de graad, 1ste jaar: aangeven en illustreren 

hoe een groep, groot of klein, bron van leven of rem op leven kan zijn voor een 

persoon (de mens als sociaal wezen, de dragende kracht van een groep). 

1.6.6 Een moderne parabel ter gelegenheid van de Vredesweek20 

In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellingen tussen de bewoners. Het kon er 

hevig aan toe gaan. Op een nacht werd er op de muur van het gemeentehuis met kalk 

geschreven met duidelijke letters zodat wie er maar in de buurt kwam, het op afstand al 

kon lezen: ‘GOD ZORGT VOOR VREDE’.  

De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij er het woordje 'nooit' tussen zodat 

er te lezen stond: ‘GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE’.  

's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de burgemeester die beledigende en 

godlasterende tekst zou laten wegnemen. De burgemeester was dat niet van plan. 

Waarom werd niet gemeld. 

Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een vrouw naar voor. Met een stuk 

houtskool begon ze te schrijven. Iedereen wachtte vol spanning. 

Achter het ingelaste woord 'nooit', waarover veel mensen zo boos geworden waren, 

schreef zij het eenvoudige woord 'alleen'. Daardoor werd het totale opschrift nu: ‘GOD 

ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR VREDE’. 

 

 ASO, terrein Bronnen van leven, 2de graad, 1ste jaar: onderzoeken in hoeverre 

godsbeelden levengevend of vernietigend kunnen zijn (aanwezige godsbeelden in 

de jeugdcultuur en omgeving).  

 KSO/TSO, terrein Identiteit, 2de graad, 1ste jaar: aangeven hoe gelovigen de liefde 

van God als bepalende factor in hun identiteit ervaren (de godsbeelden bij 

gelovigen).  

  

                                           
20 THOMASSITE, Gebeden en bezinningsteksten, do 23 september 2010, internet, 2011-03-28, 
(http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/gebedenboek/schooldag.php?dag=20100923&mark=parabel).  

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/gebedenboek/schooldag.php?dag=20100923&mark=parabel
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1.6.7 Voetstappen in het zand21 

Ik droomde eens dat ik op het strand liep bij laag tij. Ik was daar niet alleen, want God 

liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan 

twee. Want God liep aan mijn hand. 

 

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde, van 

diepe smart en hoop. 

 

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de weg, daar waar het juist het 

moeilijkst was, maar één paar stappen staan… 

 

Ik zei toen: ‘God, waarom dan toch?! Juist toen ik je zo nodig had. Juist toen ik zelf geen 

uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad…’ 

 

God keek me liefdevol aan en antwoordde op mijn vragen: ‘Mijn lieve kind, toen het 

moeilijk was, toen heb ik jou gedragen…’ 

 

 A-stroom, terrein Verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: het eigen leven omschrijven als 

een uniek levensverhaal; het appèllerende in enkele – ook Bijbelse – verhalen 

aangeven. 

 ASO, terrein Bronnen van leven, 2de graad, 1ste jaar: onderzoeken in hoeverre 

godsbeelden levengevend of vernietigend kunnen zijn (aanwezige godsbeelden in 

de jeugdcultuur en omgeving; het belang van relationele godsbeelden).  

 ASO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: aantonen dat het leven ons onophoudelijk 

voor keuzes stelt en vragen oproept die bepalend zijn voor identiteitsvorming.  

 ASO, terrein Een cultuur van ontmoeten, 2de graad, 2de jaar: bespreken wat een 

ontmoeting is; geloven als een ontmoetingsgebeuren omschrijven; in concrete 

ontmoetingsverhalen verschillende vormen van transcendentie-ervaringen 

opsporen (het gelaat van de ander als het gelaat van de Ander; ‘God’). 

 BSO, terrein Waar sta je nu in je leven?, 2de graad, 1ste jaar: belangrijke 

groeifasen uit het eigen levensverhaal onderscheiden en omschrijven.  

 KSO/TSO, terrein Identiteit, 2de graad, 1ste jaar: aangeven hoe gelovigen de liefde 

van God als bepalende factor in hun identiteit ervaren (de godsbeelden bij 

gelovigen).  

 KSO/TSO, terrein Bronnen van leven, 2de graad, 1ste jaar: dragende 

levenservaringen aangeven en verwoorden (persoonlijke godsrelatie).  

 KSO/TSO, terrein Omgaan met verschil, 2de graad, 2de jaar: aangeven hoe 

gelovigen God als de gans Andere benaderen. 

  

                                           
21 JANSSEN, K., Warme woorden, Altiora Averbode, Averbode, 2002, 299 pagina’s.   
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1.6.8 Parabel van de cactus22 

Op een dag vroeg een vriend me: ‘Hoe kun je nu van een cactus houden? Dat is de enige 

kamerplant die je hebt! Een cactus is toch geen vriendelijke plant, hij steekt als je in zijn 

buurt komt! Ben jij misschien zelf even stekelig?’ 

 

Ik antwoordde hem: ‘Een cactus is een klein wonder. Hij vraagt niets. Hij is niet 

veeleisend. Hij is tevreden met heel weinig water, heel weinig aarde, heel weinig zorgen. 

Zelfs als je een cactus tijden lang verwaarloost, zal hij toch verder groeien. Hij kan zelfs 

opeens prachtige bloemen krijgen. Laat hem dan maar een beetje stekelig zijn! Misschien 

lijk ik echt wel op een cactus!’  

 

 ASO, terrein Bronnen van leven, 2de graad, 1ste jaar: openheid vertonen voor het 

gebruik van symbolen, rituelen en tweede taal.  

 ASO, terrein Omgaan met verschil, 2de graad, 2de jaar: de houding t.o.v. het 

anders zijn van zichzelf en van anderen ontdekken en kritisch analyseren. 

 KSO/TSO, terrein Identiteit, 2de graad, 1ste jaar: de eigen levensstijl op 

verschillende levensdomeinen verwoorden om te ontdekken welke identiteit 

erachter schuilgaat.  

 

  

                                           
22 JANSSEN, K., Warme woorden, Altiora Averbode, Averbode, 2002, 299 pagina’s.   
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1.7 Enkele Bijbelse parabels besproken in de terreinen 
van het leerplan 

In het vorige deel hebben we parabels theoretisch besproken. We weten nu wat een 

parabel is, wat typische kenmerken zijn, welke algemene boodschap Bijbelse parabels 

ons willen geven en we hebben enkele niet-Bijbelse parabels besproken. Dit deel bevat 

dan creatieve lessen van een aantal parabels.   

 

Er bestaan veel Bijbelse parabels en daarom hebben we gekozen om niet alle parabels te 

bespreken, maar wel enkele diepgaand te behandelen. Voor elk jaar van elke graad 

kozen we een terrein en een daarbij passende parabel. Over deze gekozen parabels 

hebben we dan telkens een les of lessenreeks23 gemaakt met bijhorende werkblaadjes. Al 

het materiaal (werkblaadjes enz.) voor deze lessen is terug te vinden in de bijlagen van 

dit eindwerk. Dit wordt steeds duidelijk vermeld bij elke les. Voor de werkblaadjes is er 

steeds een blanco versie voor de leerlingen en een ingevulde versie (die direct volgt op 

de blanco versie) voor de leerkracht.  

  

Hieronder staat een overzicht van welke parabel we gekozen hebben bij welk terrein:  

 A-stroom, terrein Tijd, 1ste graad, 1ste jaar: de onvruchtbare vijgenboom; 

 

 A-stroom, terrein Innerlijkheid, 1ste graad, 2de jaar: de farizeeër en de tollenaar; 

 

 ASO, terrein Jezelf worden, 2de graad, 1ste jaar: de parabel van de talenten; 

 

 KSO/TSO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: de verloren zoon; 

 

 BSO, terrein Waar sta ik in het samenleven?, 3de graad, 2de jaar: de arbeiders in 

de wijngaard. 

 

Vooraleer we als leerkracht aan de slag kunnen gaan met een Bijbelse parabel, is het 

belangrijk dat we over voldoende achtergrondinformatie beschikken. Dit is nodig om 

bepaalde aspecten uit de parabel te begrijpen en het verhaal te kunnen plaatsen in zijn 

context. Vandaar dat we bij elke gekozen parabel eerst achtergrondinformatie geven om 

er daarna mee te werken in de klas.  

 

Voor deze achtergrondinformatie werd beroep gedaan op de volgende bronnen: Vital en 

Pascal van Kris Depoortere, De vader die lang op uitkijk staat van Iny Driessen, Het 

verhaal gaat… over een onvruchtbare vijgenboom van Maurits Gilissen, De kracht van 

verhalen. Parabels van Jezus van Sylvester Lamberigts en Het verhaal gaat… van Nico ter 

Linden.     

  

                                           
23 In onze lesvoorbereidingen maken we vaak gebruik van afkortingen voor leerkracht en leerlingen: leerkracht 
is lkr. en leerlingen is lln. 
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1.7.1 A-stroom, terrein Tijd, 1ste jaar: de onvruchtbare 
vijgenboom 

 

Het verhaal (Lc. 13, 1-9) 

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de 

Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: 

‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs omdat 

ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, 

zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de 

Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen 

die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, 

zullen jullie allemaal net zo sterven als zij.’ 

Hij vertelde hen deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant 

en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de 

wijngaardenier: ‘Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar 

tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.’ Maar 

de wijngaardenier zei: ‘Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 

eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende 

jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.’’ 

 

Achtergrondinformatie 

De toehoorders van Jezus kennen het beeld van een vijgenboom. In hun liederen wordt 

er gezongen over de rechtvaardige mens, die groeit als een boom aan de waterkant. Zijn 

wortels vinden altijd voedsel en hij groeit dat het een aard heeft (Psalm 1). Een boom 

moet echter vruchten dragen waaraan hij kan herkend worden. De vruchten zijn de 

reden van zijn bestaan. Zo is ook het leven van een mens: een boom die al dan niet 

vruchten draagt.  

 

In deze parabel schetst Jezus het beeld van een man die een vijgenboom heeft, maar die 

geen vruchten draagt. Jezus’ publiek moet nogal vreemd hebben opgekeken toen hij dit 

vertelde. Een vijgenboom staat meestal langs de kant van de weg en op harde grond: 

zelfs daar kan hij groeien en vruchten dragen. Maar de boom in deze parabel staat in een 

wijngaard, in extra goede grond, en zou dus zeker vruchten moeten dragen. 

Daarenboven geeft een vijgenboom, als het goed is, twee keer per jaar vruchten. De 

reactie van de eigenaar is dan ook zeer begrijpelijk. De man is teleurgesteld. Al drie 

zomers na elkaar komt hij er vruchten zoeken, maar tevergeefs. Zijn besluit staat vast 

en daarom zegt hij tegen de wijngaardenier dat hij de vijgenboom moet omhakken en er 

brandhout van moet maken.  

‘Nee’, zegt de wijngaardenier, ‘geef hem nog een kans. Laten we hem nog eens extra 

verzorgen, de grond om zijn stam omspitten en hem mest geven. Misschien komen er 

dan vruchten aan.’ De wijngaardenier, die door zijn dagelijks werk de struiken en de 

bomen kent, is de man met het grote geduld en vertrouwen. Hij is het gewoon om weken 

en weken te wachten op het kiemen van het zaad, het groeien van de plant en het rijpen 

van de vrucht. Het is de man die de tijd laat meespelen.  

 

De parabel gaat natuurlijk niet over een of andere vijgenboom uit Jezus’ tijd. De 

vijgenboom kan ieder van ons zijn en God is de wijngaardenier. God verwacht dat we 

door het optreden van Jezus tot inkeer zouden komen, maar dat gebeurt niet.  
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Maar we krijgen nog een nieuwe kans, want God is een God van geduld die altijd gelooft 

in beterschap, ook als het hopeloos lijkt.  

 

De mildheid en de wijsheid die uit de woorden van de wijngaardenier spreken, getuigen 

van een grote zelfkennis. Hij wenst niet onmiddellijk een schuldige aan te wijzen omdat 

hij zorg draagt voor de wijngaard. Hij zegt niet: ‘Die boom deugt niet, daar zit geen 

groeikracht in, dat heb ik van in het begin eigenlijk al gezien.’ Nee, hij stelt vragen over 

zichzelf. Het is misschien helemaal niet de schuld van die boom dat hij geen vruchten 

draagt. Misschien heeft hij er te weinig zorg aan besteed. Misschien heeft hij er nog niet 

alles voor gedaan. Maar in onze samenleving zijn we sterk geneigd om direct schuldigen 

aan te wijzen wanneer iets misloopt. Toch roept deze parabel ons op om eerst naar 

onszelf te kijken. Er is dus enerzijds de wijngaardenier met zijn eindeloos geduld, maar 

anderzijds is er ook de oproep tot verandering van mentaliteit.  

 

We zouden deze parabel ook een beetje kunnen beschouwen als een verrijzenisverhaal. 

Elke mens kent onvruchtbare periodes in zijn leven waar hij doorheen moet, maar de 

parabel van de onvruchtbare vijgenboom kan ons duidelijk maken dat die dorre periodes 

niet het laatste woord hebben. De drie jaren dat de vijgenboom geen vruchten droeg, 

zijn verleden tijd, maar ‘het vierde jaar’ dat hem gegund wordt, blijft gelden, ook voor de 

mens. Het is een ‘vierde jaar’ dat ons ook vandaag nog levenskansen geeft: het ‘nu’ van 

Gods liefde.  

 

De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom heeft ons ook iets te zeggen over onze 

houding tegenover de medemensen, vooral bij de opbouw van een relatie, de opvoeding 

van kinderen en hulpverlening. Misschien willen we het op sommige momenten opgeven 

en zeggen we: ‘Het haalt toch niets uit.’ Net dan is het belangrijk om nieuwe kansen te 

blijven geven en geduld te hebben. In de opvoeding van opgroeiende kinderen wordt dit 

geconcretiseerd in: ‘Je mag je eigen weg gaan. Ik sta achter je, wat er ook gebeurt. Ik 

kan wachten.’ In een liefdesrelaties wordt dit vertaald naar: ‘De liefde die geduldig is’, 

zoals Paulus ons schrijft in een van zijn brieven aan de Korintiërs. Maar geduldig 

afwachten is tegenwoordig uit de mode. In onze moderne efficiëntiemaatschappij 

gebeuren dingen op allerlei vlakken aan een hoog tempo. Hoe sneller een proces zich 

voltrekt, hoe beter. Maar niet op alle niveaus van het bestaan laat het tempo zich 

opvoeren. Zodra het gaat om innerlijke ontwikkelingen en psychische processen, valt er 

niets te versnellen. We kunnen onszelf niet opeens veranderen. Bij een genezingsproces 

of rouwverwerking willen mensen onmiddellijk vooruitgang boeken, maar dat gaat niet. 

Zoiets vraagt tijd, heel veel tijd om te groeien. Verandering vindt geleidelijk en soms 

onmerkbaar plaats. Alles wat snel uitloopt, verdort ook snel.  

 

Tot slot vraagt de wijngaardenier niet alleen meer tijd. Hij neemt ook initiatieven. Hij wil 

wachten, maar onderneemt ook iets: hij zal de grond eromheen omspitten en bemesten. 

Hij zorgt voor goede grond, want daar liggen de wortels. De parabel roept ons dus op om 

hierover na te denken en voortaan net zo te handelen.  
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Mogelijke lesaanpak voor deze parabel  

Les één: wat is een parabel? 

Les twee: de parabel van de onvruchtbare vijgenboom  

Les drie: jouw vijgenboom schilderen  

 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen maken op deze leeftijd een fase door van ‘experimenteren’. Ze redeneren 

vaak vanuit een subjectief gevoel. Luisteren naar anderen vinden ze soms moeilijk, maar 

kan geoefend worden tijdens deze les. Ze willen graag zelf beluisterd en ernstig genomen 

worden. Ze zijn gevoelig voor de mening van anderen. Ze staan open voor 

transcendentie en diepte. Religie, kunst, schoonheid, liefde spreken hen aan. Vandaar 

dat ze tijdens de lessen rond deze parabel ook creatief mogen te werk gaan om hun 

eigen kunstwerk te maken. Ze vragen erkenning voor hun groeien en ook begrip voor 

hun onhandigheid. Ze hebben nood aan bevestiging van hun eigenheid.  

We plaatsen de lessen rond de onvruchtbare vijgenboom aan het begin van het 

schooljaar. Ze hebben dan net een grote stap gemaakt: ze komen van hun veilige 

omgeving in de basisschool naar een nieuwe, in het begin onwennige situatie op de 

‘grote’ school. Deze grote stap wordt door de leerlingen zeer verschillend ervaren, want 

de ene past zich bijvoorbeeld sneller aan aan het nieuwe schoolsysteem met elk lesuur 

een andere leerkracht. Sommige leerlingen kennen elkaar, terwijl andere in een totaal 

nieuwe groep komen. De meesten voelen zich nog wat onwennig en hebben even tijd 

nodig om zich aan de nieuwe klasgroep aan te passen.  

Vanuit de lagere school kennen sommigen deze parabel misschien. Vooraleer de parabel 

besproken wordt, is het nodig dat de leerkracht stilstaat bij wat een parabel is. Zo wordt 

de basis gelegd voor het lezen van parabels die in de hogere jaren nog regelmatig aan 

bod zullen komen (indien de verschillende godsdienstleerkrachten natuurlijk af en toe 

werken met een parabel). Deze basis is nodig om een parabel te kunnen kaderen en 

beter te begrijpen.  

 

Dit verhaal is gesitueerd in het terrein Tijd omdat de onvruchtbare vijgenboom ‘tijd’ 

vraagt om terug vruchten te kunnen dragen. Dit kan gelinkt worden met de 

‘onvruchtbare’ periodes die mensen, wij ook, kunnen ervaren in het leven zoals een 

rouwverwerking, genezingsproces, scheiding, verhuizen van een plaats waar je heel 

graag was, depressie, periode van gepest worden… Het vraagt veel tijd om na zo’n 

onvruchtbare periode terug vruchten te kunnen dragen. Dat is dan ook een belangrijke 

boodschap die we halen uit deze parabel: neem je tijd om te genezen of te rouwen, geef 

anderen hiervoor de tijd (heel veel tijd) en doe dus zoals de wijngaardenier (= zorg 

dragen voor de mensen om je heen en heel bijzonder voor zij die het zo hard nodig 

hebben, ook al vragen ze er zelf niet naar). Ook geeft de parabel ons de boodschap dat 

er Iemand (God) is die altijd wijngaardenier zal zijn voor ons, of we nu vrucht dragen of 

niet. God zal er steeds voor ons zijn, ook al zitten we in een dorre periode en denken we 

dat God niet aanwezig is. De parabel geeft hoop.     

Ook kan dit verhaal in verband gebracht worden met de seizoenen en het belang daarvan 

voor de mens, maar dat wordt niet gebruikt in deze lessen.  

 

Sommige leerlingen herkennen zich misschien in de onvruchtbare vijgenboom. Ze zijn 

‘opgegeven’ door hun ouders of omgeving omdat ze niet mee kunnen op school, niet 

voldoen aan de (te) hoge eisen die aan hen gesteld worden, buiten de lijntjes kleuren…  
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Misschien hebben ze nood aan iemand zoals de wijngaardenier: iemand die in hen blijft 

geloven ondanks de fouten die ze maken of hebben gemaakt en de beperkingen die ze 

hebben. Als leerkracht kunnen we ook veel leren uit deze parabel. Misschien kunnen we 

als leerkracht voor sommige leerlingen als de wijngaardenier zijn: geloven in hun 

kansen, ook als ze het al een paar keer verpest hebben, het opnemen voor hen bij 

andere leerkrachten of hun ouder(s), hen extra aandacht geven door regelmatig te 

vragen hoe het met hen gaat of in de klas rond te gaan en te kijken of ze mee zijn met 

de les.  

 

We vinden het belangrijk om leerlingen te laten stilstaan bij wat hun vruchten zijn. Er 

wordt soms gezegd dat je een boom kan herkennen aan zijn vruchten. We kunnen 

allemaal een vijgenboom voorstellen. Het is de bedoeling dat de leerlingen dan zichzelf in 

de vorm van een vijgenboom schilderen. Aan de boom schilderen ze dan hun vruchten. 

De vruchten stellen dus typische dingen van hen voor, dingen waaraan ze kunnen 

herkend worden (bepaald kledingstuk, hobby, bepaalde karaktertrekken, een bepaalde 

uitspraak…).  

Hun boom moet natuurlijk in goede grond staan om te kunnen groeien. Ze schilderen dus 

ook hun voedingsbodem en schrijven erbij wat ervoor zorgt dat dit een goede, 

vruchtbare voedingsbodem wordt (waar kan jij jezelf zijn, waar voel je je veilig, waar 

krijg je energie van…).  

 

Rond deze parabel hebben we drie lessen uitgewerkt: in de eerste les wordt de parabel 

van de onvruchtbare vijgenboom gelezen en besproken wat een parabel is. De tweede 

les wordt de parabel van de onvruchtbare vijgenboom besproken en de derde les mogen 

de leerlingen hun vijgenboom met zijn vruchten en voedingsbodem schilderen. 

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 A-stroom, terrein Tijd, 1ste graad, 1ste jaar: het belang bespreken van de 

voorgegeven tijdsstructuur; het ‘in handen nemen’ en het ‘uit handen geven’ van 

de eigen tijdsbeleving verwoorden. 

 A-stroom, terrein Verhalen, 1ste graad, 1ste jaar: het appèllerende in enkele- ook 

Bijbelse- verhalen aangeven; de impact van het christelijk verhaal/ 

levensbeschouwingen in het eigen verhaal aangeven.  

  

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN  

Les één: leerlingen staan open voor het lezen van een parabel en leggen in eigen 

woorden uit wat een parabel is.  

 

Lesdoelen les één: 

1. Begrijpen wat het woord parabel betekent. 

2. Geven enkele kenmerken van een parabel. 

3. Leggen in eigen woorden uit wat de bedoeling van een Bijbelse parabel is. 

4. Passen de kenmerken van een parabel toe op een niet-Bijbelse parabel.   

5. Weten dat Jezus veel parabels heeft verteld.  

6. Vertellen in eigen woorden de parabel van de onvruchtbare vijgenboom na. 

7. Willen nadenken over een mogelijk einde van deze parabel en schrijven dit 

ordelijk op een takenblad. 
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Les twee: leerlingen staan stil bij de betekenis(sen) van de parabel van de onvruchtbare 

vijgenboom en passen deze toe op hun eigen leven.   

 

Lesdoelen les twee: 

1. Vertellen in eigen woorden de parabel van de onvruchtbare vijgenboom na.  

2. Leggen in eigen woorden bepaalde aspecten van de parabel uit. 

3. Begrijpen waarom het belangrijk is dat we over voldoende achtergrondinformatie 

beschikken wanneer we werken met een parabel. 

4. Willen nadenken over de betekenis(sen) van deze parabel in ons leven.  

5. Durven de parabel toe te passen op hun eigen leven. 

6. Verwoorden welke betekenis(sen) deze parabel voor ons vandaag nog kan 

hebben.  

7. Willen nadenken over welke vruchten aan hun vijgenboom hangen en in welke 

voedingsbodem zij het beste vrucht kunnen dragen.  

 

Les drie: leerlingen schilderen hun eigen vijgenboom met zijn vruchten en 

voedingsbodem als creatieve verwerking van de parabel van de onvruchtbare 

vijgenboom.  

 

Lesdoelen les drie: 

1. Luisteren respectvol en aandachtig naar elkaar. 

2. Staan ervoor open om op een creatieve manier aan de slag te gaan. 

3. Willen de vruchten en de voedingsbodem van hun persoonlijke vijgenboom 

schilderen.  

4. Beseffen dat dit schilderen een creatieve verwerking is van de parabel van de 

onvruchtbare vijgenboom.  

 

LESVERLOOP (drie lessen) 

LES EEN 

1. Motivatiefase (15’)  doel 6 

Lkr. vertelt de parabel als een sprookje zonder dat de leerlingen de tekst hebben en zegt 

ook nog niet dat dit verhaal een parabel is. Na het vertellen van de parabel, stelt lkr. de 

volgende vragen: 

 Over welke boom gaat dit verhaal? (lkr. toont foto van een vijgenboom) 

 Wat is er mis met deze boom?  

 Wat stelt de man voor die de vijgenboom geplant heeft in zijn wijngaard? 

 Aan wie stelt hij dat voor?  

 Vind je het logisch dat hij die boom wilt laten omhakken? Waarom wel/niet? 

 Wat had je verwacht dat de wijngaardenier zou doen? Doet hij dat ook?  

 Wat zegt de wijngaardenier? Waarom zou hij dat doen?  

 Ken je dit verhaal? Vanwaar? Wanneer heb je het gehoord of gelezen?  

 

2. Aanbrengen van informatie (10’)  doelen 1, 2, 3 en 5 

Het verhaal dat net verteld werd, heeft Jezus verteld aan de mensen in zijn tijd en later 

hebben de schrijvers van de Bijbel dat opgeschreven. Dit verhaal noemen we een 

parabel.  

We gaan nu eerst samen bekijken wat een parabel is, wat typische kenmerken daarvan 

zijn en waarom Jezus parabels vertelde. Lkr. deelt het werkblad uit (zie bijlage 3.1 

Werkblad: de onvruchtbare vijgenboom). 
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 Heb je het woord parabel al eens gehoord? Kan je dan ook uitleggen wat een 

parabel is?  

Lkr. legt, eventueel in functie van wat lln. aanbrengen, uit wat een parabel is. Lkr. 

bekijkt dan samen met de lln. de kenmerken van een parabel en vraagt om deze toe te 

passen op de parabel van de onvruchtbare vijgenboom. 

 Waarom is het belangrijk dat we stilstaan bij kenmerken van parabels? (=> om ze 

beter te kunnen begrijpen) 

 

In de Bijbel staan heel veel parabels en vooral Jezus heeft veel parabels verteld aan de 

mensen.  

 Ken je nog een andere parabel die Jezus verteld heeft? 

Eigenlijk kunnen we een parabel een beetje vergelijken met een sprookje.  

 Waarom lezen ouders sprookjes voor aan hun kind(eren)? Wat probeert het 

sprookje altijd mee te geven? 

 Een parabel lijkt op een sprookje. Jezus vertelde veel parabels. Waarom zou hij 

dat gedaan hebben? Wat wilde hij aan de mensen duidelijk maken door het 

vertellen van parabels?  

 Waarom is het dus nuttig dat gelovige mensen stilstaan bij parabels? (=> via de 

parabels leren we God en zijn droom voor onze wereld kennen en wanneer we de 

betekenis van een parabel begrijpen, kunnen we die toepassen in ons leven en zo 

Gods droom mee waarmaken) 

Lkr. schrijft alles systematisch op het bord (of toont dit systematisch via transparant) 

wat de lln. op hun werkblad moeten schrijven. 

 

3. Verwerkingsfase (15’)  doelen 2 en 4 

We hebben gezegd dat er veel parabels in de Bijbel staan, maar er zijn ook niet-Bijbelse 

parabels. We gaan samen een verhaal over twee kikkers lezen en dan moeten jullie per 

twee aantonen dat dit verhaal ook een parabel is.  

 

Lkr. leest samen met de lln. het verhaal van de twee kikkers. Lkr. duidt twee lln. aan die 

mogen lezen.  

Lkr. legt na het lezen uit dat ze nu (door gebruik te maken van de kenmerken) moeten 

‘bewijzen’ dat dit verhaal een parabel is. Lln. mogen dit per twee doen en krijgen hier 5’ 

de tijd voor. Daarna wordt dit klassikaal besproken en lkr. schrijft de verschillende 

kenmerken en de link met het verhaal van de twee kikkers op het bord.  

 

4. Verwerkingsfase (10’)  doel 7 

We weten nu wat een parabel is, wat de kenmerken daarvan zijn en we weten dat er 

Bijbelse en niet-Bijbelse parabels bestaan.  

Eén van de kenmerken van een parabel was dat het altijd een open einde heeft.  

 Wat is het open einde bij de parabel van de onvruchtbare vijgenboom?  

Volgende les gaan we die parabel uitgebreid bespreken, maar we weten dus dat die een 

open einde heeft. De parabel wil ons dus ergens over laten nadenken. De parabel kan 

ons bijvoorbeeld laten nadenken over wat er zou gebeurd zijn met die vijgenboom. Daar 

mogen jullie nu individueel over nadenken. Je denkt dus even na over hoe het zou 

afgelopen zijn met die vijgenboom en schrijft dus een mogelijk einde voor de parabel. 

Lln. krijgen hier de rest van de les tijd voor. Ze maken tijdens de les een kladversie en 

schrijven tegen de volgende les als taak hun mogelijk einde voor de parabel op een net 

blad.  
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LES TWEE 

1. Herhalingsfase (10’) 

Lkr. haalt de taken van de lln. op (lkr. leest deze taken en schrijft erbij wat hij/zij van dat 

einde vindt; de lln. die hun taak op het tijd hebben afgegeven, krijgen een 10/10, de 

anderen -2 per dag dat ze te laat afgeven).  

 Welk soort verhaal hebben we vorige les gelezen?  

 Waar vinden we veel parabels terug? Zijn er alleen maar Bijbelse parabels? 

 Waarover ging de Bijbelse parabel die we vorige les gelezen hebben? Wat was er 

mis met die boom? Wat stelde de eigenaar voor? Doet de wijngaardenier wat hij 

vraagt? Wat zegt hij? 

 Wat was er zo typisch aan een parabel (pas dit toe op de parabel van de 

onvruchtbare vijgenboom)? 

 

We hebben de vorige les parabels algemeen besproken omdat we die kenmerken best 

kennen om een parabel goed te kunnen begrijpen. Vandaag gaan we de parabel van de 

onvruchtbare vijgenboom wat uitgebreider bespreken om de volgende les hierrond iets 

creatiefs te maken.  

 

2. Aanbrengen van informatie (10’)  doelen 2 en 3 

Lkr. laat lln. de parabel nog eens lezen zodat iedereen opnieuw weet waarover de 

parabel gaat (ook al wordt dit al herhaald in de herhalingsfase).  

 

We gaan nu enkele elementen van de parabel van dichterbij bekijken zodat we meer 

achtergrondinformatie hebben. 

 Waarom is het belangrijk dat we voldoende achtergrondinformatie hebben over 

die parabel? (=> dat is nodig omdat we zo de betekenis(sen) van de parabel 

beter kunnen begrijpen) 

 

De parabel gaat over een vijgenboom. 

 Waar staat deze vijgenboom? Wat voor grond zou de grond in een wijngaard zijn?  

Lkr. legt uit dat de mensen, die Jezus deze parabel hoorden vertellen, nogal vreemd 

hebben opgekeken toen hij zei dat de vijgenboom geen vruchten droeg in de wijngaard. 

Lkr. legt uit waarom (zie achtergrondinformatie).  

 Wat wil de eigenaar van de wijngaard dat er gebeurt met de vijgenboom? 

Waarom?  

 Wil de wijngaardenier dat ook? Waarom niet? Wat zou de wijngaardenier hebben 

dat de eigenaar niet heeft (welke eigenschappen)? 

 Wat besluit de wijngaardenier te doen? Wat vind je daarvan? 

 Hoe zou jij reageren als je zo’n vijgenboom had (zoals de eigenaar of de 

wijngaardenier of nog anders)? 

 

3. Verwerkingsfase (20’)  doelen 4, 5 en 6 

We weten dat dit verhaal een parabel is. 

 Waarom vertelde Jezus parabels aan de mensen? Wie zou dus de vijgenboom 

kunnen voorstellen? En de wijngaardenier? 

 Wanneer zijn we een onvruchtbare vijgenboom? Wanneer kunnen we als mens 

een dorre periode hebben in ons leven? Wat hebben we in die periodes nodig om 

terug vrucht te kunnen dragen? 
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 Geeft de eigenaar van de wijngaard ons dat? Waarmee zouden we dit nu kunnen 

vergelijken? (lkr. geeft eventueel eerst zelf voorbeeld: een ouder die tegen 

zijn/haar kind zegt dat het toch allemaal verloren is, dat hij/zij het toch niet meer 

haalt; iemand die tegen een rouwende zegt dat hij/zij zich niet 

verdrietig/boos/bang mag voelen en dat hij/zij zich aanstelt door zo te doen en 

gewoon moet verder gaan met zijn/haar leven; een leerkracht die zegt dat een 

lln. niet deugt, zonder eerst naar zichzelf en zijn/haar onderwijsstijl te kijken…)  

 Wie, zegt de parabel, zou ons dat wel kunnen geven? Wat gaat de wijngaardenier 

doen om ons terug vrucht te laten dragen? Welk beeld van God schetst de 

parabel ons? Wie zou in onze tijd nog zoals de wijngaardenier kunnen zijn?  

 

We hebben nu een aantal aspecten besproken en de parabel op ons leven/onze tijd 

gelegd.  

 Welke boodschappen kan de parabel dus voor ons hebben?  

 

4. Verwerkingsfase (10’)  doel 7 

We hebben net nagedacht over welke betekenis deze parabel voor ons kan hebben. We 

hebben ook al gezegd dat elke mens eigenlijk een vijgenboom kan voorstellen. Elke 

boom heeft zijn vruchten en er wordt ook wel eens gezegd dat je een boom kan 

herkennen aan zijn vruchten. Een vijgenboom herkennen we aan zijn vijgen omdat dat 

iets typisch is van een vijgenboom, want aan een appelboom bijvoorbeeld zal je nooit 

een vijg zien hangen.  

 Wanneer wij dan een vijgenboom voorstellen, wat kunnen de vruchten aan onze 

boom dan allemaal voorstellen?  

 We kunnen pas vruchten dragen wanneer we in goede grond staan en wanneer er 

voor ons gezorgd wordt. Uit welk deel van de parabel kunnen we dit afleiden? Wie 

of wat kan er allemaal zorgen voor een goede grond?  

 

Lkr. legt uit dat de leerlingen nu individueel nadenken over de vruchten en 

voedingsbodem van hun persoonlijke vijgenboom. Lkr. legt uit dat ze de volgende les 

hun eigen vijgenboom mogen schilderen met zijn vruchten en voedingsbodem zodat we 

iedereen van de klas kunnen herkennen aan zijn boom. De rest van de les krijgen de 

leerlingen de tijd om na te denken over hun vruchten en voedingsbodem (ze schrijven 

deze op op hun werkblad) en mogen ze eventueel al een schets maken van hun 

vijgenboom.  

 

Lkr. zegt op het einde van de les (en laat dit ook in hun agenda schrijven) dat iedereen 

tegen de volgende les een schort of oude pull/T-shirt moet meebrengen zodat hun kledij 

niet kan vuil worden door de verf.  

 

LES DRIE 

1. Herhalingsfase (10’)  doel 4 

We hebben vorige les de parabel van de onvruchtbare vijgenboom uitgebreid besproken 

en nagedacht welke boodschap(pen) deze parabel voor ons heeft. Op het einde van de 

les hadden jullie toen ook al nagedacht over welke vruchten aan jullie vijgenboom 

hangen en welke grond voor jullie vijgenboom een goede voedingsbodem wordt. 

 

Deze les gaan we creatief aan de slag gaan met de parabel van de onvruchtbare 

vijgenboom. Jullie gaan zo dadelijk allemaal jullie vruchtbare vijgenboom schilderen. 

Daarom hebben jullie al nagedacht over je vruchten en goede voedingsbodem. 
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Bij de bespreking van de parabel hebben we gezegd dat we een boom kunnen herkennen 

aan zijn vruchten. Ook wij kunnen een vijgenboom voorstellen. Jullie mogen direct jezelf, 

in de vorm van een vijgenboom, schilderen. Elke vijgenboom zal anders zijn, want ieder 

van ons heeft zijn eigen vruchten en voedingsbodem. We zouden iedereen van de klas 

moeten terugvinden in zijn/haar vijgenboom. Het is niet de bedoeling dat jullie 

kunstwerken afleveren, maar ieders werkje zal op zich een kunstwerk zijn omdat het 

jouw eigen vijgenboom is.  

Jullie gaan dus jullie vijgenboom schilderen met zijn vruchten en voedingsbodem. Daarna 

gaan we al de vijgenbomen ophangen in de grote vijgenboom van de klas (lkr. heeft in 

karton een vijgenboom uitgesneden).  

 Wat kunnen de vruchten aan onze vijgenboom allemaal zijn? (=> bepaald 

kledingstuk, hobby, bepaalde karaktertrekken, een bepaalde uitspraak…). 

 Wat wordt er bedoeld met de voedingsbodem? (=> waar kan jij jezelf zijn, waar 

voel je je veilig, waar krijg je energie van…).  

  

Lkr. deelt al het materiaal uit (elke leerling 1 groot (A2 of A3) stevig wit papier, 

penselen, verschillende kleuren verf, kurkstoppen, oude doeken, potjes en water om te 

mengen, kranten of oude tafeldoeken om banken te bedekken…). Ondertussen doen de 

lln. hun schort aan en bedekken ze hun bank met een krant of oude tafeldoek. Ze nemen 

het blad waarop ze hun vruchten en voedingsbodem geschreven hebben en denken na 

over hoe ze hun vijgenboom gaan schilderen (misschien dat ze eerst een kladtekening 

willen maken). 

 

2. Verwerkingsfase (20’)  doelen 1, 2 en 3 

De leerlingen schilderen hun vijgenboom met zijn vruchten en voedingsbodem, terwijl er 

rustige muziek speelt op de achtergrond (lkr. heeft verschillende afbeeldingen van een 

vijgenboom bij zodat de lln. hieruit inspiratie kunnen opdoen. Ze kunnen vijgen tekenen 

in hun boom en daarin schrijven welke vrucht dat voorstelt. Ze kunnen ook 

woorden/zelfgemaakte tekeningen, symbolen in hun vijgenboom schilderen die dan hun 

vruchten voorstellen).  

 

3. Verwerkingsfase (20’)  doelen 1, 2 en 3 

Wanneer lkr. ziet dat er 20’ voorbij zijn, vraagt ze aan de lln. om op te ruimen. Daarna 

gaat de klas één voor één de werkjes bekijken en elke leerling mag zijn/haar vijgenboom 

kort toelichten.  

Er kan ook voor gekozen worden om alle vijgenbomen in de grote boom te hangen en er 

een nummer op te schrijven. Het is de bedoeling dat alle leerlingen de vijgenbomen dan 

bekijken en op een blad schrijven wie van hun klasgenoten bij welke vijgenboom hoort. 

Daarna kan dit klassikaal overlopen worden en elke leerling mag kort zijn/haar 

vijgenboom toelichten. 

 

TIP: deze lessen vinden plaats aan het begin van het schooljaar. We denken dat het 

boeiend kan zijn om op het einde van het schooljaar terug te blikken naar hun 

vijgenboom, want misschien zijn er vruchten bijgekomen of gegroeid of is de 

voedingsbodem veranderd. De volgende vragen kunnen op een klasgesprek hierover 

gesteld worden: 

 Heb je onder het schooljaar vaak naar jouw vijgenboom gekeken? Waarom 

wel/niet? 

 Als je nu opnieuw de opdracht zou krijgen om jouw vijgenboom te schilderen, zou 

die er dan hetzelfde uitzien? Wat verandert er? Wat komt erbij? Wat gaat er weg? 
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 Welke vruchten zijn erbij gekomen in jouw vijgenboom?  

 Zijn er vruchten gegroeid? Wat heeft daarvoor gezorgd? 

 Wat heb je geleerd op school waardoor jouw vijgenboom is kunnen groeien?  

 Wat ontbrak het afgelopen jaar om te kunnen groeien?  

 Welke vruchten hoop je dat er doorheen de volgende jaren nog gaan groeien aan 

je boom? 
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1.7.2 A-stroom, terrein Innerlijkheid, 2de jaar: de farizeeër en de 

tollenaar 

 

Het verhaal (Lc. 18, 9-14) 

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, 

vertelde hij de volgende gelijkenis: ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, 

de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en 

bad bij zichzelf: ‘God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of 

onrechtvaardig of overspelig zijn en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 

tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.’ De tollenaar echter 

bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In 

plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij zondaar genadig.’ Ik zeg 

jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die 

ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden.’ 

 

Achtergrondinformatie 

De parabel van de farizeeër en de tollenaar is bedoeld voor sommigen die zichzelf 

rechtvaardig vinden en anderen minachten. Hiermee worden zeker de farizeeën bedoeld. 

In de tijd van Jezus vormen zij een soort lekenbeweging of volkspartij die zich scherp 

afzet tegen al te grote invloed van de priesters. Ze leggen zich ernstig toe op de strikte 

en nauwgezette beleving van de Wet en dan niet alleen van de geschreven Wet van 

Mozes, ook de Thora genoemd. Ze leggen zich ook en vooral toe op de vele mondelinge 

geboden en overgeleverde wetten. Dit overdreven hameren op wetten en het beleven 

daarvan leidt al snel tot misbruiken en gevaren. Het veroorzaakt angst en dwang, wat de 

persoonlijke verantwoordelijkheid zeer sterk inperkt. De talloze en zeer precies 

uitgestippelde geboden en verboden worden aangevoeld als een strak keurslijf en een 

zware last. Het leidt tot schijnheiligheid omdat de nadruk té veel wordt gelegd op 

uiterlijke praktijken. Ook ontaardt deze té wettisch ingestelde levenshouding gemakkelijk 

in eigengerechtigheid, waarbij de persoon zichzelf opwerpt tot bezitter, rechthebbende en 

schuldeiser tegenover God. God krijgt dan de rol van uitbetaler en schuldenaar.  

Het is juist deze mentaliteit van eigengerechtigheid die wordt aangeklaagd in deze 

parabel. Vanaf het begin van de parabel komt de tegenstelling tussen twee mensen, de 

farizeeër en de tollenaar, die de twee verst van elkaar verwijderde lagen van de 

toenmalige joodse samenleving vertegenwoordigen, naar voor. De farizeeër en de 

tollenaar krijgen geen naam. Ze stellen geen individuen voor, maar wel 

vertegenwoordigers van een groep. Jezus wil dus geen eenmalige gebeurtenis vertellen 

wanneer hij deze parabel verhaalt, maar wil wel twee mogelijke en vaak voorkomende 

menselijke houdingen typeren.  

 

Naast de farizeeër is er ook de tollenaar die in de parabel als hoofdrolspeler naar voor 

komt. Tollenaars in Jezus’ tijd zijn mensen die door de bevolking zondaars genoemd 

worden. Ze staan aan de kant van de bezettende macht. Uit elke situatie proberen ze 

winst te halen. Het zijn eigenlijk ‘dieven’. Ze hebben de douanierfunctie en de 

belastinginning van de Romeinse bezetters afgekocht en kunnen de reizigers en de 

belastingplichtigen naar eigen wensen taxeren en het geld, voor een deel althans, in 

eigen zakken laten verdwijnen.  
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We vergelijken nu even het gebed van de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër staat 

zelfverzekerd te bidden. Hij spreekt God wel aan, maar eigenlijk is hij alleen bezig met 

zichzelf. In plaats van in zichzelf te kijken, kijkt hij naar zichzelf. Hij somt op wat hij 

allemaal heeft gepresteerd en is ervan overtuigd dat hij bij God hoog aangeschreven 

staat. Hij ziet geen enkele reden om God ook om vergeving te vragen. Hij heeft geen 

bekering meer nodig.  

 

In tegenstelling tot de farizeeër, is de tollenaar zich bewust van zijn zonden en blijft hij 

daarom ver van de heilige plaats staan. Hij kijkt niet zelfvoldaan naar zichzelf, maar wel 

rouwmoedig in zichzelf. Hij denkt na over zijn zonden en ellende en komt niet in de 

verleiding zich met anderen te vergelijken. Zijn gebed is heel eenvoudig en nederig. Hij 

vraagt om bekering.  

 

De farizeeën die deze parabel tot hier gehoord hebben, zullen zeker verwacht hebben dat 

God niet naar zondaars luistert. En toch, zegt Jezus, gaat de tollenaar als een 

rechtvaardige naar huis en niet de farizeeër. Dit gaat helemaal in tegen hun 

verwachtingen.  

De zonden van de tollenaar worden vergeven. Hij gaat als een ander mens naar huis, als 

iemand die bekeerd is en zijn best zal doen om voortaan als een rechtvaardige te leven. 

De farizeeër wordt niet gerechtvaardigd en gaat naar huis zoals hij gekomen is. Hij kwam 

alleen maar naar de tempel om zijn voortreffelijkheid te tonen en zo gaat hij ook weer 

naar huis. Het gebed verandert hem niet omdat hij zichzelf niet ziet zoals hij is, want hij 

is tenslotte ook een zondaar.  

   

Een parabel vraagt steeds een reactie van ons, positief of negatief. Misschien hebben we 

de neiging om ons te vereenzelvigen met de sympathieke tollenaar. Toch lijken we in ons 

leven nu eens op de farizeeër en dan weer op de tollenaar. Soms zijn we zo tevreden 

met en over onszelf dat we onze fouten niet meer zien. Dan zijn we zoals de farizeeër en 

heeft God geen boodschap meer voor ons. Een andere keer kunnen we zijn zoals de 

tollenaar, bedroefd en ontredderd omdat we zoveel domme dingen doen en God links 

laten liggen. Maar op een bepaald moment zien we dan in dat we ons moeten bekeren en 

anders moeten gaan leven. Aan ons de oproep om ons hiervan bewust te worden.   

 

Mogelijke lesaanpak voor deze parabel  

Les één: bidden en de parabel van de farizeeër en de tollenaar  

Les twee: bidden en stilte 

Les drie: stil worden  

 

BEGINSITUATIE 

De meeste leerlingen zullen deze parabel niet kennen. Daarom is het belangrijk dat er 

voldoende tijd wordt gemaakt om deze parabel te lezen en te bespreken. Het is nodig om 

de parabel te verbinden met hun leefwereld.  

 

Deze parabel heeft het over twee personages die aan het bidden zijn, de ene al wat meer 

uit de hoogte dan de andere. Daarom gaan de lessen rond deze parabel over bidden en 

de mogelijke betekenis daarvan in ons leven. De parabel kan best gelinkt worden met 

wat Jezus (God) belangrijk vindt wanneer we bidden (eenvoud, ons bewust zijn van onze 

fouten, niet oordelen, bidden moet in ons iets veranderen, positief dan), maar ook 

wanneer we onze dagelijkse activiteiten beoefenen.  
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Bidden is voor de leerlingen waarschijnlijk een begrip dat veel tegenzin oproept. We 

denken dat velen van hen het verbinden met het opzeggen van een Weesgegroetje of 

Onzevader en dus zeggen dat zij helemaal niet bidden. Nochtans denken we dat bidden 

veel meer is dan dat. Dat willen we dan ook aan de leerlingen meegeven tijdens deze 

lessen. We denken dat God weet dat bidden vele vormen kan aannemen 

(formulegebeden, een eigen gebed, praten tegen God en vertellen wat erin je omgaat, 

stil zijn…). Voor ons betekent bidden: het stil maken in jezelf, even tot rust komen, met 

God praten en luisteren naar God, onze zorgen, angsten, pijn, verdriet, vreugde en geluk 

bij God leggen. Er is dus altijd een sprake van een relatie met God, wanneer je bidt.  

 

In de gezinnen van de leerlingen zal er waarschijnlijk niet meer (veel) gebeden worden. 

Misschien dat de bomma of bompa het gebed wel in ere houdt op belangrijke feestdagen 

of dat ze bidden wanneer ze naar de kerk gaan. Verder denken we dat verschillende 

leerlingen op de één of andere manier toch bidden: het stil maken in zichzelf, ’s avonds 

in hun bed de dag overlopen en precies tegen iemand praten, een kaarsje branden voor 

iemand… Bidden is ook niet echt een onderwerp waar ze met vrienden over gaan praten. 

Daarom is het goed dat dit onderwerp even wordt aangeraakt tijdens de godsdienstles. 

 

Sommige jongeren zijn er zich van bewust dat er iets meer is dan alleen het aardse, 

maar vaak ontbreken de woorden om uit te drukken wat ze voelen. Op deze leeftijd 

stellen leerlingen zich veel vragen, ook over bidden. Er zijn aanzetten tot innerlijkheid, 

veel meer dan ze zelf denken en/of durven toegeven. Ze zoeken contact met het ‘hogere’ 

via moderne wegen in de eigen leefwereld en jongerencultuur. 

We hollen tegenwoordig van hier naar daar. We zijn constant in de weer. Ook jongeren 

worden in een versneld ritme meegetrokken. In deze jachtige tijden schieten allerlei 

vormen van meditatie als paddenstoelen uit de grond. Al deze vormen van meditatie 

proberen de mens tot zichzelf te brengen en hem inwendige rust te brengen. Jongeren 

zullen ook wel nood hebben aan stilte, even stilstaan en misschien aan meditatie/bidden. 

 

Bidden is in onze tijd misschien minder populair omdat we niet meer afhankelijk willen 

zijn. We willen van niemand afhankelijk zijn en zeker niet van God. Maar als je bidt, 

erken je daarmee hoe dan ook dat je niet alle elementen van het leven, zelfs niet van je 

eigen leven, in handen hebt. Misschien dat sommige leerlingen dit ook zo ervaren. Vaak 

hangt jouw idee over bidden samen met jouw godsbeeld (bijvoorbeeld: ‘Waarom zou ik 

bidden tot God als Hij al het lijden in de wereld toelaat?’). Misschien komt er tijdens deze 

lessen spontaan een klasgesprek op gang over God en hoe de leerlingen God zien. 

Wanneer zich dit spontaan aanbiedt, is het heel belangrijk om hier voldoende tijd voor te 

maken. Op die manier leren de leerlingen hun godsbeeld te verwoorden en kunnen er 

bepaalde aspecten uitgeklaard worden (zoals bijvoorbeeld: ‘Als God goed is, waarom laat 

Hij dat dan allemaal gebeuren?’ Het is belangrijk om dan te verduidelijken dat God 

niemand is die op een knopje duwt en ons laat lijden…). 

Er bestaat nu ook een liedje over bidden van een bekend jongerenidool: Pray van Justin 

Bieber. Misschien dat sommige leerlingen zeggen dat bidden niet helpt. Maar een wijze 

uitspraak, vinden we, zegt dat bidden de biddende mens verandert. Bidden is een 

basiskenmerk van een gelovige. In alle godsdiensten wordt er gebeden, elk op hun 

manier.  

 

We denken wel dat leerlingen openstaan voor transcendentie en diepte. Ze hebben ook 

nood aan bevestiging van hun eigenheid (ook leerlingen die helemaal niet bidden of daar 

niet voor openstaan, mogen dit vertellen).  
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We willen aan de leerlingen ook nog meegeven dat Jezus een man van gebed was en zich 

regelmatig even afzonderde om tot zichzelf te komen. Jezus haalde kracht uit zijn gebed 

om te kunnen doen wat hij gedaan heeft voor de mensen. 

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 A-stroom, terrein Innerlijkheid 1ste graad, 2de jaar: aangeven hoe mensen leven 

van innerlijkheid en hoe ze bronnen van leven zoeken; persoonlijk en gezamenlijk 

verschillende vormen van innerlijkheid oefenen; bezinning en gebed omschrijven 

als vormen van expliciete innerlijkheidsverdieping; aan de hand van voorbeelden 

Jezus typeren als man van gebed en innerlijkheid. 

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: leerlingen tonen waardering voor het begrip bidden, willen op zoek gaan naar 

wat bidden in hun eigen leven betekent en staan stil bij de betekenis van de parabel van 

de farizeeër en de tollenaar.  

 

Lesdoelen les één: 

1. Tonen begrip en waardering voor het onderwerp bidden.  

2. Beseffen dat bidden ruimer is dan alleen een Weesgegroetje of een Onzevader. 

3. Durven te verwoorden wat bidden voor hen betekent. 

4. Verwoorden wat bidden is.  

5. Luisteren aandachtig en respectvol naar elkaar. 

6. Kunnen de parabel van de farizeeër en de tollenaar in eigen woorden vertellen. 

7. Beschrijven de twee houdingen die de hoofdrolspelers in deze parabel aannemen 

wanneer ze bidden. 

8. Willen nadenken over de betekenis van deze parabel voor ons. 

9. Begrijpen wat Jezus ons met deze parabel wil mee geven en verwoorden dit.  

 

Les twee: leerlingen worden zich bewust van het belang dat bidden en stilte voor mensen 

kunnen hebben.  

 

Lesdoelen les twee:  

1. Denken na over de betekenis van het liedje Pray van Justin Bieber als toepassing 

van het onderwerp ‘bidden’.  

2. Zoeken redenen waarom mensen mediteren, bidden of stil worden.  

3. Beseffen het belang van stilte en dat bidden één van de manieren is om het stil te 

maken (voor gelovige mensen). 

4. Willen verwoorden wat stilte voor hen kan betekenen (zowel positief als negatief).  

 

Les drie: leerlingen willen het stil maken in zichzelf en erkennen Jezus als man van 

gebed. 

 

Lesdoelen les drie:  

1. Verwoorden enkele kenmerken van het gebedsleven van Jezus (plaats, tijdstip, 

manier, tot wie, voor wie). 

2. Ervaren wat stilte kan betekenen aan de hand van een meditatieoefening.  

3. Beseffen dat stilte belangrijk kan zijn voor mensen tijdens hun gebed.  

 

 



36 

 

LESVERLOOP (drie lessen) 

LES EEN 

1. Bezinning/motivatiefase (10’)  

Lkr. zegt dat hij/zij vorige week een brief in de brievenbus heeft gekregen van iemand 

heel speciaal en dat hij/zij deze graag wil delen met de klas. Lkr. leest dan de brief voor, 

die hieronder staat (en ook op het werkblad van de lln.), terwijl de leerlingen aandachtig 

luisteren (lln. krijgen nog geen werkblad; voor werkblad zie bijlage 3.2 Werkblad: de 

farizeeër en de tollenaar).  

 

Lieve (naam van de lkr.), 

 

Ik heb je al zo dikwijls proberen te bereiken, door mensen, door gebeurtenissen, maar ik 

wil nu eens direct met je praten, in een brief. Weet je… jij, jij bent mijn oogappel, voor 

jou heb ik een boontje en wat voor één. Reeds lang ken ik je, voor je geboren was. 

Misschien heb je dat niet altijd gezien, maar jij ligt mij nauw aan het hart. 

 

Ik weet van je goede bedoelingen, maar ik ken ook je angsten, je verdriet, je kwaadheid 

en mislukkingen. Zo ken ik je en zo geniet ik ook als ik je zie rondlopen op de wereld. 

Uren kan ik met plezier naar je kijken: hoe jij leeft en probeert te leven en je dromen 

probeert uit te bouwen.  

 

Dikwijls ben ik ook heel bezorgd om je: als je pijn hebt of verdriet, als het niet loopt 

zoals je het hebt bedoeld. Weet je wat ik erg vind, als je je schaamt voor mij, als je 

beschaamd bent voor jezelf, als je jezelf verstopt, als je anders wil zijn dan je bent. Want 

zoals jij, zo is er niemand op deze wereld. Zoals jij bent, zo zie ik je juist graag. 

 

Mijn droom is dat je mag openbloeien, worden wie je bent, blij zijn om wie je bent in 

deze wereld. Zo hebben anderen jou juist nodig. Je krijgt soms heel wat verwijten en 

tegenslagen te verwerken. Toch ben ik bij je, loop ik naast je en soms achter je, mijn 

hand op je schouder. Daar mag je zeker van zijn. 

 

Mijn vraag aan jou is dan ook: … zie je er iets in, zouden wij twee samen kunnen gaan? 

Laat me eens weten wat je ervan denkt. Ik ben benieuwd naar je antwoord. 

 

Met heel hartelijke groeten. 

 

God  

 

 Van wie dacht je in het begin dat de tekst zou zijn? Waarom? 

 Over wie gaat de tekst?  

 Wat zegt God tegen ons? Waarover schrijft Hij? 

 Is het logisch dat God ons een brief schrijft? Of is het meestal andersom?  

 Hoe kunnen wij communiceren met God? Welk woord bestaat daarvoor?  

 

We gaan het drie lessen hebben over bidden en hoe we het stil kunnen maken in onszelf. 

Jullie denken nu misschien ‘bah bidden, dat is niet meer van deze tijd…, dat is saai en 

ouderwets…’ Toch zegt lkr. dat hij/zij het belangrijk vindt om hier even bij stil te staan en 

om op zoek te gaan naar wat bidden juist kan betekenen in ons/iemand zijn leven. 

Bidden verandert de wereld misschien niet, maar kan jou als persoon misschien wel 

helpen.  
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2. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 1, 2, 3, 4 en 5 

 Waaraan denk je als je het woord bidden hoort? (Lkr. schrijft de woorden die de 

leerlingen zeggen in een woordspin op het bord. Lln. doen dit op hun 

werkblaadje.) 

 Wat heeft bidden met geloven/godsdienst te maken? 

 

Lkr. legt uit wat bidden in het algemeen betekent. 

Het is moeilijk om over bidden een definitie te geven. We zouden algemeen kunnen 

zeggen dat bidden een manier is om te communiceren met God. Elke mens bidt (of bidt 

niet) op zijn eigen manier en geeft daar dus ook zijn eigen invulling aan.  

 

Bij het woord bidden, denken we aan God, stilte, luisteren, handen vouwen, kerk, 

Onzevader, Weesgegroetje, paternoster, naar binnen kijken, Jezus… Bidden heeft met 

geloven/godsdienst te maken omdat je door te bidden communiceert met een god/God. 

Als je gelooft in een god of in iets dat groter is dan de mens, dan wil je er ook graag mee 

in contact komen. Vooral in godsdiensten waar mensen geloven in een persoonlijke god 

of een macht met een bedoeling, ontstaat er een vorm van gesprek tussen de mens en 

het goddelijke. Mensen spreken lange of korte gebeden uit tegen de godheid, over van 

alles en nog wat. We denken dat God weet dat er vele vormen van gebed zijn.  

Je kan aan God vertellen wat er allemaal in je hart omgaat. Dat is een vorm van bidden, 

een hoogstpersoonlijk gebed. Jij legt je angsten, vreugde, verdriet, boosheid, geluk in 

Gods handen. Er zijn ook gebeden waarvan de tekst vastligt. Soms is het moeilijk om die 

te begrijpen omdat ze al eeuwenlang vastliggen.  

 

Dan vertelt de lkr. wat bidden in zijn/haar leven betekent en voor mensen in zijn/haar 

omgeving. Daarna mogen de leerlingen individueel aanduiden wat ze vroeger en nu 

verstaan onder bidden. Lln. mogen dit ook vertellen aan de rest van de klas als ze dit 

willen. Nadat de leerlingen verteld hebben over wat zij verstaan onder bidden, vraagt de 

leerkracht wat Jezus zou aanduiden als hij dezelfde vraag zou krijgen als wij. Lln. duiden 

dat antwoord aan in een andere kleur. 

 

3. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 6, 7, 8 en 9 

Zoals we al gezegd hebben, bidt elke mens (of bidt niet) op zijn eigen manier. Mensen 

nemen dus verschillende houdingen aan wanneer ze bidden.  

 Hoe zou je kunnen bidden? (waar ga je zitten, wat zeg/vraag je, wat doe je met 

je lichaam...) 

Ook Jezus merkte in zijn tijd dat mensen verschillende houdingen aannamen wanneer ze 

aan het bidden waren. Hij beschrijft twee houdingen in de parabel van de farizeeër en de 

tollenaar.  

(eerst even kort herhalen wat een parabel is) 

 Wat is een parabel? 

 Ken je nog een kenmerk van een parabel? 

 Waarom spreekt Jezus in parabels? (denk aan waarom sprookjes verteld worden) 

 

Dan leest lkr. samen met de leerlingen de parabel. Na het lezen mogen de leerlingen de 

twee hoofdrolspelers en hun houding tijdens het bidden opschrijven en met elkaar 

vergelijken. Lln. schrijven dit eerst voor zichzelf op. Daarna wordt dit klassikaal 

besproken.  

Jezus vertelt over een farizeeër en een tollenaar. Hij kiest niet zomaar voor deze 

hoofdrolspelers.  



38 

 

Om te kunnen begrijpen waarom Jezus een farizeeër en een tollenaar kiest als 

hoofdrolspelers in deze parabel, is het nodig dat we nagaan welke betekenis deze 

mensen hadden in Jezus’ tijd. 

 Wat is een farizeeër? (lkr. legt uit wat een farizeeër is en schrijft dit op het bord; 

lln. doen dit op hun werkblad) 

 Wat is een tollenaar? Waren tollenaars geliefd bij de mensen? Waarom niet? 

 Aan wie vertelt Jezus deze parabel? Wie stelt ‘de sommigen’ voor aan het begin 

van de parabel?  

 Van wie dachten de farizeeën dat hij naar huis zou gaan als een rechtvaardig 

man? Waarom? Hoe gaat de farizeeër naar huis?  

 Gebeurt dat ook? Waarom zegt Jezus dat de tollenaar als een rechtvaardig man 

naar huis gaat? Wat zouden de farizeeën toen gedacht hebben?  

 Wat wil Jezus dus duidelijk maken aan de farizeeën?  

 Is de parabel alleen bedoeld voor de farizeeën? Wat is weer de bedoeling van een 

parabel? Waartoe zou deze parabel ons willen aanzetten? Wat vindt Jezus (en God 

ook) dus belangrijk wanneer we bidden? Zou dit ook van toepassing kunnen zijn 

in ons dagelijks leven? Hoe? 

 Zijn we in ons leven soms ook een farizeeër/tollenaar? Wanneer?  

Deze vragen worden klassikaal besproken.  

 

LES TWEE 

1. Bezinning (5’) 

Lkr. vraagt aan zes leerlingen om naar voor te komen en geeft hen een kaarsje. Lkr. 

leest de bezinningstekst voor en elke keer wanneer de lkr. het woord kaars uitspreekt, 

steekt een lln. zijn/haar kaarsje aan. Op het einde van het lezen van de bezinningstekst 

branden er dus zes kaarsjes. 

 

Als je hoofd zwaarder wordt  

steek een kaars aan.  

Laat weer licht in je gedachten komen.  

 

Als je hart gesloten raakt,  

steek een kaars aan.  

Laat weer licht in je liefde schijnen.  

 

Als je mond minder spreekt,  

steek een kaars aan.  

Laat weer licht in je woorden komen.  

 

Als handen zich tot vuisten ballen,  

steek een kaars aan.  

Laat weer licht in je gebaren schijnen.  

 

Als je voeten niet meer gaan,  

steek een kaars aan.  

Laat weer licht over je voetsporen komen.  

 

Als je ogen niet meer zien,  

steek een kaars aan.  

Laat weer licht over je oogleden schijnen. 
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2. Herhalingsfase (5’)  

 Wat heeft het aansteken van kaarsjes te maken met de vorige les? 

 Waarover hebben we het gisteren gehad? (over welke vorm van communiceren?) 

 Wat betekent bidden in het algemeen? 

 Over wie hebben we een parabel gelezen? Welke twee hoofdrolspelers zijn er in 

deze parabel? Welke houding nemen ze aan wanneer ze bidden?  

 Wat vertelt de parabel verder over hun houding?  

 Welke boodschap kan er voor ons in deze parabel zitten?   

 

3. Verwerkingsfase (20’)  doelen 1, 2 en 3 

Jezus wil met het vertellen van de parabel van de farizeeër en de tollenaar aan ons 

vertellen dat het belangrijk is dat bidden ‘iets’ met ons doet, dat we erdoor positief 

veranderen en dit uitstralen naar andere mensen. Er is iemand die daarover een liedje 

heeft gemaakt, namelijk Justin Bieber. Hij beschrijft in zijn liedje Pray dat bidden ook te 

maken heeft met ‘het verschil maken’. We gaan samen het liedje beluisteren.  

 

Lkr. laat de leerlingen het liedje horen. Daarna laat ze de leerlingen even per twee 

nadenken over de vragen die over het liedje staan geformuleerd. Deze worden dan 

klassikaal besproken.  

 

 Wat heeft bidden met het sluiten van de ogen te maken? 

 Wat heeft bidden te maken met het zien van een nieuwe dag?  

 Hoe weet Justin dat er zonneschijn na regen komt en goede tijden na slechte 

tijden? Waarop/ op wie vertrouwt hij? 

 Wat betekent het verschil maken in iemands leven? Hoe kan bidden daarbij 

helpen? 

 Wat betekent ‘kan je hen één geven vandaag’? Wie kan wat geven? 

 

 Waarom zou Justin Bieber een liedje over bidden hebben gemaakt? 

 Geloof jij dat bidden kan werken? Op welke manier? Of waarom niet? Denk je dat 

God of Iemand je kan horen als je bidt? Vind je het moeilijk om daarover na te 

denken/te praten? 

 Zijn er mensen in je omgeving die helemaal niet geloven in de werking van 

bidden? Waarom niet (hebben ze een bepaalde ervaring hierbij gehad)? 

 Wat vind je van de uitspraak: ‘Bidden verandert de wereld niet, maar wel de 

mens en de mens verandert de wereld’?  

 Waarom bidden mensen eigenlijk? Wat geloven ze wanneer ze bidden? 

 Ken je mensen die bidden? Hoe doen ze dat?  

 Wie heeft jou misschien leren bidden?  

 

Enkele uitspraken van mensen over waarom ze bidden:  

 ‘Ik heb steun nodig’, zei iemand, ‘daarom is het voor mij van belang af en toe tot 

rust te komen , stil te vallen of te gaan wandelen in de natuur. Ja, dat is voor mij 

bidden.’ 

 ‘Ontmoetingen en gebeurtenissen brengen me tot gebed. Bidden is stilstaan bij de 

alledaagse dingen: ’s avonds of overdag als het opkomt….. even een kaarsje 

aansteken en thuiskomen bij je diepste kern.’ 

 Ik bid omdat ik anders iets mis. Bidden is een herbronnen, Gods aanwezigheid 

ontdekken.’ 
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Stilte en gebed helpen je stilstaan bij gebeurtenissen die vaak moeilijk te begrijpen zijn. 

Ze helpen je erover na te denken, ze een plaats te geven en te verwerken.  

 

4. Verwerkingsfase (20’)  doel 4 

We hebben het nu gehad over bidden: we luisterden naar het liedje van Justin Bieber en 

dachten na over de betekenis daarvan en gingen na waarom mensen bidden en hoe 

bidden mensen kan helpen.  

 

Bidden is een manier om te communiceren met God, maar tegelijkertijd ga je ook naar 

jouw binnenkant. Door te bidden, zouden we de dingen wat op een rijtje kunnen zetten 

en zouden we een soort nieuwe energie (onverklaarbaar) kunnen krijgen om verder te 

gaan. Bidden zou een antwoord kunnen zijn op de vraag: met welke gsm bel jij wel eens 

naar de binnenkant? 

 Wat wordt er bedoeld met die uitspraak? Waarom maken ze gebruik van het 

woord gsm in deze uitspraak? Waarom is bidden een antwoord op deze vraag? 

 Welke andere manieren bestaan er, naast bidden, ook nog om naar jouw 

binnenkant te bellen?  

 

De uitspraak ‘Met welke gsm bel jij naar je binnenkant?’ stelt de westerse mens voor die 

vaak heel gehaast is en ontzettend veel belang hecht aan zijn gsm. We bellen altijd en 

overal en zijn op elk moment bereikbaar. We kunnen bellen naar alles en iedereen, maar 

daarbij vergeten we soms naar onszelf te bellen. Het is een vraag uit het werkboek 

godsdienst Echo (deeltje gebed, stilte, meditatie). Tegenwoordig zijn yogalessen, 

meditatiecursussen, retraites, bezinningen… enorm populair omdat mensen nood hebben 

aan rust en stilte in deze jachtige tijden van voortdurend keuzes maken en 

veranderingen. Ook jongeren ervaren deze nood, ook al gaan ze dit misschien niet 

openlijk toegeven. Naar een plek gaan om je even af te zonderen, het stil maken op je 

kamer, gaan fietsen in je eentje, uitwaaien aan de zee, wandelen in de natuur… het zijn 

allemaal manieren om even tot rust te komen.  

 

Met je gsm naar de binnenkant bellen, betekent het stil maken in jezelf, maar het stil 

maken is soms niet zo gemakkelijk, want we horen altijd allerlei geluiden rondom ons. 

Lawaai en stilte zijn tegengestelden van elkaar en allebei hebben we ze nodig.  

 Wanneer vind je lawaai leuk? Wanneer is het fijn als er allerlei geluiden rondom 

jou zijn?  

 Wanneer vind je het vervelend als er veel lawaai is? Wanneer storen vele/harde 

geluiden jou?  

 Stilte is het tegengestelde van lawaai. Wanneer vind je stilte vervelend? Wanneer 

is het te stil voor jou?  

 Wanneer vind je stilte leuk? Wanneer is het nodig voor mensen dat er stilte is? 

Wanneer heb je nood aan stilte?  

 Vind je het gemakkelijk om het stil te maken? Ga je de stilte echt opzoeken?  

 Wat doe je dan om het stil te maken? 

 Waarom zouden stilte en bidden bij elkaar horen?  

 Waarom is het belangrijk voor mensen om even stil te staan? 

 

Lkr. maakt vier kolommen waarin ze schrijft wanneer stilte/lawaai leuk/niet leuk zijn en 

de leerlingen doen dit op hun werkblad.   

Volgende les gaan we dieper in op het aspect stilte en gaan we kijken op welke manier 

Jezus heeft gebeden.   
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LES DRIE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 We hebben het al twee lessen gehad over bidden. Waarom zouden mensen 

bidden?  

 We hadden het vorige les over ‘Met welke gsm bel jij wel eens naar de 

binnenkant?’. Wat wilde dat weer zeggen? 

 Wanneer kan stilte vervelend zijn? Wanneer kunnen mensen hier nood aan 

hebben? 

 

2. Verwerkingsfase (20’)  doel 2 

We hebben het vorige les gehad over bidden en stilte. Wanneer we bidden of het stil 

maken, is het belangrijk dat we hier voldoende tijd voor nemen zodat we als een ‘ander, 

nieuw’ mens verder kunnen gaan. Dat vertelde Jezus ons ook in de parabel van de 

farizeeër en de tollenaar.  

We gaan het nu eens stil maken. Lkr. zet stille muziek op. We zeggen stil maken, want 

het wordt niet opeens stil. Als je nood hebt stilte, is het belangrijk om die stilte zelf op te 

zoeken en niet te wachten tot die naar je toekomt, want we leven in een maatschappij 

waar er heel veel lawaai is en waar er weinig plaatsen zijn waar het echt stil is.  

 

Lkr. laat leerlingen in deze drukke tijden even tot rust komen en ervaren wat stilte voor 

hen kan betekenen.  

 

Lkr. doet een meditatieoefening (zie bijlage 3.3 Meditatieoefening) met de leerlingen 

terwijl er ook zachte muziek opstaat (indien mogelijk kan dit best in een turnzaal gedaan 

worden zodat de leerlingen zich comfortabel kunnen leggen op een matje. Anders 

gebeurt dit gewoon in de klas waarbij de leerlingen zich in een gemakkelijke houding 

mogen zetten).  

 

Na de meditatieoefening wordt deze besproken:  

 Vond je dat moeilijk? Waarom wel/niet? Hoe zou het gemakkelijker kunnen gaan? 

 Heb je ooit al eens zoiets gedaan?  

 Wat heb je gevoeld, gedacht, gehoord? Wil je daar iets over vertellen? 

 Denk je dat het jou zou kunnen helpen om rustig te worden als je dit regelmatig 

zou doen? Heb je daar nood aan? 

 Wanneer heb je nood aan zo’n oefening?  

 

TIP: indien er voldoende tijd is, is het boeiend om de leerlingen hun geschenkje, dat ze 

gekregen hebben van hun persoon tijdens de meditatieoefening, te laten tekenen of het 

te beschrijven in enkele regels. 

 

3. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 1 en 3 

We hebben het nu even stil gemaakt in onszelf en misschien ervaren dat stilte deugd kan 

doen. Vorige les hadden we ook al even gezegd dat bidden en stilte veel met elkaar te 

maken kunnen hebben. 

 Op welke manier kunnen bidden en stilte met elkaar te maken hebben? 

 

We hadden het gisteren ook al even over Jezus en zijn gebed. Wanneer je in de Bijbel 

zou lezen, zou je kunnen lezen dat Jezus heel veel gebeden heeft en dat hij ook andere 

mensen heeft leren bidden. Net zoals wij het daarjuist hebben stilgemaakt, zo heeft 

Jezus ook altijd de stilte opgezocht wanneer hij ging bidden.  
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Dat kunnen we ook lezen in de Bijbel. Lkr. zegt dat ze dan enkele korte stukjes tekst 

gaan lezen en daarover een kader gaan invullen om een beeld te krijgen over het gebed 

van Jezus. Lkr. leest samen met de leerlingen de korte stukjes tekst en laat de leerlingen 

dan per twee de kader invullen.  

 Wat betekent schijnheilig? 

 Wat is een synagoge? 

Wanneer lkr. merkt dat de leerlingen klaar zijn, worden de vragen klassikaal besproken.  

 

Jezus bad zeker en vast met eigen woorden, direct en soms erg eenvoudig. Vaak had 

Jezus helemaal geen woorden nodig om te bidden. Jezus zocht geregeld één of andere 

eenzame plaats op (berg, woestijn…) om tot rust te komen, zich te bezinnen en te 

bidden. Jezus leerde zijn apostelen en vrienden een heel concreet gebed dat we nu nog 

altijd kennen, het Onzevader. Jezus bad heel veel voor andere mensen, wat ook 

samenhangt met zijn visie: er zijn voor de anderen, zorg dragen voor de anderen en heb 

God en je naaste lief als jezelf. Jezus probeerde ook via gebed en bezinning Gods wil te 

ontdekken en te beleven. In het gebed kwam Jezus in contact met Zijn Vader en vond hij 

kracht om zijn boodschap aan de mensen te vertellen.  

 

 Ken je het Onzevader nog? Ken je mensen die het nog kennen? Denk je dat veel 

jongeren dat nog kunnen opzeggen? Waarom zijn er steeds minder jongeren die 

dat kennen? 

 Waarom heeft Jezus ons zo’n gebed gegeven? 

 Ken je nog een ander formulegebed uit het christendom?  

 Kan je alleen tot God bidden? Tot wie kan je nog bidden? 

 

TIP: er kan ook na deze lessen nog gewerkt worden rond de symbolen en rituelen die 

tijdens het gebed in verschillende godsdiensten gebruikt worden. Het is niet de bedoeling 

dat de leerlingen daarbij alles tot in detail kennen, maar wel dat ze begrijpen waarom 

mensen gebruik maken van symbolen en rituelen.  
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1.7.3 ASO, terrein Jezelf worden, 3de jaar: de parabel van de 
talenten 

 

Het verhaal (Mt. 25, 14-30) 

‘Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld 

dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, 

en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de 

man, die vijf talent ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende 

hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man, die er twee had gekregen, er 

twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te 

verstoppen: hij begroef het. 

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene 

die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent 

erbij met de woorden: ‘Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb 

er vijf talent bijverdiend.’ Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en 

betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein 

bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’ 

Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: ‘Heer, u hebt mij 

twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bijverdiend.’ Zijn heer 

zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 

betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. 

Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’ Nu kwam ook degene die één talent 

ontvangen had naar hem toe, hij zei: ‘Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait 

waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant en uit angst besloot ik uw 

talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.’ Zijn heer antwoordde hem: ‘Je bent 

een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar 

ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij 

mijn terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terug ontvangen. Pak hem dat talent 

maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen 

en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden 

ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men 

jammert en knarsetandt.’ 

 

Achtergrondinformatie 

Deze parabel komt uit de rede van Jezus over de laatste dingen, de zogenaamde 

eschatologische rede van Mattheüs. Het is Jezus’ vijfde en laatste grote toespraak in het 

Mattheüsevangelie. Deze rede bevat een aantal zeer belangrijke parabels. De parabel die 

voorafgaat aan deze, gaat over de tien bruidsmeisjes. Er zijn vijf domme en vijf 

verstandige bruidsmeisjes. De vijf domme nemen geen olie mee voor hun lamp, de vijf 

verstandige wel. De parabel van de tien bruidsmeisjes roept ons op tot waakzaamheid en 

oplettendheid in dienst van Gods droom, maar zegt niet uitdrukkelijk waarin die 

waakzaamheid bestaat. Dat vernemen we nu in de parabel van de talenten en nog beter 

in de woorden van Jezus over het eindoordeel die daarop volgen. Daar worden de 

talenten gelijkgesteld met de liefde en barmhartigheid tegenover de allerminsten van 

onze samenleving.  

 

De parabel van de talenten gaat over een rijke man die naar het buitenland vertrekt en 

zijn bezit toevertrouwt aan drie dienaren. Aan de eerste geeft hij vijf, aan de tweede 

twee en aan de derde één talent.  
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‘Talent’ staat in de Nieuwe Bijbelvertaling in het enkelvoud, zoals ook het geval is 

wanneer we over de euro of de dollar spreken. Eén talent is in de tijd van Jezus namelijk 

zesduizend denariën en één denarie is het dagloon van een gewone arbeider. Het gaat 

dus over grote sommen geld.  

Niet iedereen krijgt evenveel talent. Het is dus ongelijk verdeeld in wereld, maar dat 

maakt niet uit voor de heer. Elke mens is uniek en heeft andere mogelijkheden, 

beperkingen en kansen. Wat wel belangrijk is voor hem, is dat iedereen zorg draagt voor 

wat hem is toevertrouwd.  

De eerste en tweede dienaar verdubbelen datgene wat hen is toevertrouwd, maar de 

derde dienaar doet niet meer dan zijn talent in veiligheid te brengen door het te 

begraven. Waarom doet hij dat? Is hij boos en koppig omdat de anderen getalenteerder 

zijn dan hij? Is hij bang om dat ene talent te verspelen? Of heeft hij een gebrek aan 

zelfvertrouwen?  

 

Wanneer de heer terugkomt, is het uur van de afrekening daar. De eerste twee dienaren 

worden ‘voortreffelijke, goede en betrouwbare dienaren’ genoemd. De derde dienaar 

echter wordt een ‘slechte dienaar’ genoemd. Zijn slechtheid wordt nader omschreven 

door een tweede adjectief, dat in de Bijbelvertalingen terug te vinden is als ‘lui’, maar 

daardoor veel van zijn oorspronkelijke nuance verliest. Eigenlijk betekent het 

oorspronkelijk Griekse woord oknèros, dat meestal door ‘lui’ wordt vertaald, ‘aarzelend, 

besluiteloos, onbeslist, bang’. Het is de houding van iemand die niet kan besluiten om 

aan de slag te gaan of die geremd is. In dit verhaal wordt geen gebruik gemaakt van 

‘lui’, maar wel van ‘laf’. Iemand is laf wanneer hij uit angst wegvlucht uit een situatie 

waarin beroep op hem gedaan wordt. De dienaar zegt trouwens zelf dat hij bang is. Ook 

vandaag bestaan er zo’n mensen: ze zijn bang om iets verkeerd te doen en doen daarom 

helemaal niets. Ze gebruiken hun talenten niet en trekken zich passief terug in een 

hoekje.  

 

Wie de evangelist Mattheüs een beetje kent, weet dat hij woorden zoals ‘vrezen’, ‘bang 

zijn’ gelijkstelt met ‘kleingelovigheid’. In de parabel heeft Mattheüs de scrupuleuze en 

conservatieve christenen op het oog die geen enkel risico durven nemen uit angst om 

iets verkeerd te doen. Jezus wil dat we het ons toevertrouwde deel gebruiken en vrucht 

laten dragen. Christenen moeten hun geloof in Jezus vertalen in daden van liefde, zonder 

vrees voor risico’s. Wie zijn leven wil redden en behouden, zal het zeker verliezen. Jezus 

houdt van ‘avontuurlijke’ mensen, mensen die risico durven nemen en iets ondernemen. 

Natuurlijk kunnen we dan falen, maar wie nooit iets verkeerd doet, heeft niet echt 

geleefd.  

 

Jezus verduidelijkt onmiddellijk na de parabel van de talenten wat hij bedoelt met ‘daden 

van liefde’. Het gaat over eten en drinken geven aan zij die honger en dorst hebben, de 

naakten kleden, zieken bezoeken. Het gaat dus over daden van liefde en barmhartigheid 

voor mensen in nood. Dat zijn de vruchten die van christenen verwacht worden. Het zijn 

die talenten die we moeten ontwikkelen, iedereen op zijn manier. Geloven is een 

werkwoord. Geloven is een kwestie van dagelijks ‘beleven’.  

Als er van iemand gezegd kan worden dat hij zijn talenten niet begraven heeft, dan is het 

wel van Jezus. Jezus gebruikt al zijn mogelijkheden om de droom van zijn Vader, God, te 

verkondingen en te verwezenlijken. Hij zoekt mensen op en sluit niemand uit. Hij 

onderneemt iets. Hij durft te geloven in de talenten van eenvoudige en gewone mensen. 

Angst voor God of om iets verkeerd te doen, heeft Jezus niet. Hij haalt daarentegen 

kracht uit zijn gebed tot zijn Vader.  
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De parabel van de talenten zou geen parabel zijn als hij ons niet zou oproepen om de 

talenten die wij hebben, voluit te gebruiken en vrucht te laten dragen. We moeten ons 

daarbij niet angstig of minderwaardig voelen tegenover hen die er misschien meer 

hebben gekregen. Iedereen is goed zoals hij is en de moeite waard in Gods ogen.  

God vraagt van ons dat we onszelf zijn, met de mogelijkheden en kansen die ons 

geschonken worden, door goed te doen en lief te hebben. We worden pas echt mens als 

we doen wat we kunnen doen en echt durven leven, want het leven houdt op een 

geschenk te zijn als we onze talenten begraven en niets doen of proberen.  

 

Tot slot wordt op het einde van de parabel gezegd dat ‘wie heeft, nog meer zal krijgen’ 

en dat ‘aan wie niets heeft zelfs nog zal worden ontnomen wat hij heeft’. We zouden ook 

kunnen zeggen dat rijken dus steeds rijker en armen steeds armer worden. Dit wordt het 

‘Mattheüseffect’ genoemd. Het is belangrijk dat dit effect gelezen wordt in de context van 

deze parabel. Je kan je talent of de liefde van God begraven. Dan leef je arm en eindig je 

arm. Je kan je talent ook gebruiken en ermee werken. Dan word je iemand. Dan leef je 

rijk en eindig je rijk.      

 

Mogelijke lesaanpak voor deze parabel  

Les één: de parabel van de talenten  

Les twee: een tableau vivant van ‘de parabel van de talenten’ 

 

BEGINSITUATIE 

De parabel van de talenten kennen verschillende leerlingen waarschijnlijk wel vanuit de 

lagere school. De boodschap die ze toen leerden uit deze parabel, is dat iedereen zijn 

talenten moet gebruiken. Bij de bespreking nu van deze parabel zal deze boodschap ook 

naar voor komen, maar wordt hier dieper op ingegaan.  

 

Jongeren zijn op deze leeftijd sterk bezig met de vraag ‘Wie ben ik?’. Ze willen zichzelf 

worden en proberen een eigen identiteit te vormen. Dat vraagt veel energie en geduld. 

Ook kan dit botsen met de identiteit van anderen, want in deze tijd moeten ze ook leren 

omgaan met de verschillende identiteiten rondom hen. Deze parabel kan hen misschien 

de boodschap geven dat ze zichzelf mogen zijn en dat er steeds Iemand is die hen de 

moeite waard vindt, ook al zijn ze misschien niet gelovig.  

 

We situeren de parabel van de talenten bij het terrein Jezelf worden omdat je pas 

helemaal jezelf kan worden/zijn wanneer je jouw talenten kan ontplooien in een 

omgeving waarin je je goed voelt. Zoals hierboven al beschreven, kan een mogelijke 

boodschap voor hen zijn dat ze de moeite waard zijn. We willen leerlingen ook laten 

nadenken over wat hun talenten (hun mogelijkheden, positieve eigenschappen…) zijn 

omdat ze vaak hun negatieve kanten wel weten, maar hun talenten niet kennen of 

durven uitspreken. Sommige leerlingen zullen van leerkrachten, ouders, vrienden, 

misschien alleen maar slechte dingen over zichzelf horen. We denken dat het belangrijk 

is, om jezelf te kunnen worden, dat je een realistisch zelfbeeld (positieve en negatieve 

punten) hebt en dus ook positief over jezelf durft te spreken, zonder daarbij te 

overdrijven (niet te bescheiden, maar ook niet te vol van jezelf zijn).  

 

We denken dat Jezus met deze parabel ook wil duidelijk maken aan ons en zeker ook aan 

jonge mensen dat het belangrijk is om risico te durven nemen in je leven (zonder 

gevaarlijke dingen te doen natuurlijk), iets te ondernemen en dus niet bij de pakken te 

blijven zitten.  
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Volgens ons houdt Jezus van avontuurlijke en ondernemende mensen, want zelf was 

Jezus ook zo. We denken dat dit leerlingen wel kan aanspreken omdat ze de Bijbel soms 

verbinden met ‘braaf, saai, gewoon’. Het tegendeel is waar, want deze parabel vertelt 

ons dat we met onze talenten dingen moeten ondernemen zodat we als mens steeds 

‘rijker’ worden. We moeten ons niet in een hoekje verstoppen zoals de derde dienaar 

deed met zijn talent.  

Daarnaast is het ook belangrijk om te verduidelijken wat een talent is in de tijd van 

Jezus, wat er wordt bedoeld met de laatste zin ‘armen steeds armer, rijken steeds rijker’, 

en luie en slechte dienaar en welke betekenis de parabel aan ons leven kan geven.  

 

Om een link te leggen tussen de parabel en de leefwereld van de leerlingen, maken we 

gebruik van een filmpje over een talentenjacht. Talentenjachten (X-factor, Idool, So you 

think you can dance, Britain’s got Talent…) zijn immers zeer populair vandaag omdat ze 

mensen de mogelijkheid geven om met hun talent(en) naar buiten te komen.  

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 ASO, terrein Jezelf worden, 2de graad, 1ste jaar: open versus gesloten vormen van 

‘jezelf worden’ bespreken; evangelische sleutels als inspiratie voor het jezelf 

worden bespreken.  

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: leerlingen begrijpen de parabel van de talenten en ontdekken hun eigen 

talenten.  

 

Lesdoelen les één: 

1. Staan ervoor open om een Bijbelverhaal (parabel) te lezen.  

2. Vertellen de parabel van de talenten in hun eigen woorden na.  

3. Leggen in eigen woorden bepaalde elementen van de parabel uit (talent, 

Mattheüseffect, slechte en luie dienaar). 

4. Gaan op zoek naar mogelijke betekenissen van de parabel in ons leven en 

verwoorden deze. 

5. Ontdekken hun eigen talenten. 

6. Durven hun eigen talenten uit te spreken. 

 

Les twee: leerlingen ontdekken hun talenten en gebruiken hun talenten om de 

opdrachten die gegeven worden, tot een goed einde te brengen.  

 

Lesdoelen les twee:  

1. Ontdekken hun eigen talenten. 

2. Durven hun eigen talenten uit te spreken. 

3. Willen anderen helpen bij het zoeken naar hun talenten of situaties waarin deze 

talenten gebruikt kunnen worden.  

4. Weten wat de bedoeling is van een tableau vivant. 

5. Willen een rol spelen in een tableau vivant van de parabel van de talenten.  

6. Helpen elkaar (tips geven voor houding, mimiek…) bij het vormen van een tableau 

vivant.  
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LESVERLOOP (twee lessen) 

LES EEN 

1. Motivatiefase (15’)  

Lkr. zegt dat ze naar een filmpje gaan kijken van een bepaalde talentenshow, namelijk 

Britain’s got Talent. Lkr. legt uit dat er in 2009 een huismoeder aan had meegedaan, van 

wie de mensen eerst dachten dat ze een sukkel was en niets kon. Tot ze haar talent 

toonde.  

Lkr. toont filmpje op Youtube: Koppen, Oordeel nooit op basis van iemands uiterlijk 

(http://www.youtube.com/watch?v=91fd55J76AM).  

 

 Welk talent heeft Susan?  

 Hoe staan de mensen tegenover Susan voordat ze begint te zingen? Waarom 

(welk talent heeft ze niet)? Waaraan zie je dat? 

 Er wordt gezegd dat ze verlegen is. Wie/wat zorgt ervoor dat ze haar talent om 

prachtig te zingen toch gebruikt? 

 Welke boodschappen geeft Susan Boyle ons eigenlijk? 

 

Tegenwoordig zijn er veel van die programma’s waarin mensen hun talent(en) komen 

tonen. 

 Waarom is dat zo populair in onze tijd? Wat willen mensen graag tonen? Waarom? 

 

 Wat was er gebeurd met Susan als ze haar talent om te zingen had begraven? 

 Welke kansen krijgt ze nu door haar talent te gebruiken?  

 

2. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 1, 2 en 3 

Susan Boyle heeft haar talent durven gebruiken door de aanmoedigingen van haar 

moeder. Ze heeft haar uiterlijk volgens vele mensen niet mee, maar ze heeft één talent 

(en natuurlijk ook nog andere talenten) waarmee ze mensen stil doet worden: haar 

stem. Door haar talent te gebruiken, groeit ze als mens en krijgt ze nieuwe kansen/ 

perspectieven in haar leven.  

Eigenlijk is dit een modern voorbeeld van de parabel van de talenten. Misschien heeft ze 

die wel een keer gelezen en werd ze erdoor aangespoord, samen met haar mama, om 

iets te doen met haar talent(en).  

Misschien dat sommigen onder jullie de parabel van de talenten kennen vanuit de lagere 

school, maar we gaan hem samen lezen.  

Lkr. leest samen met de leerlingen de parabel van de talenten en stelt daarna de 

volgende vragen:  

 Zijn er woorden die je niet begrijpt (bijvoorbeeld rekenschap)? 

 Wat roept de parabel bij je op (vragen/gevoel), in positieve of negatieve zin? Wat 

stuit je tegen de borst of spreekt je juist aan?  

 Wat snap je niet?  

 Welke zin raakt jou, doet jou nadenken? 

 

We gaan nu enkele aspecten bespreken zodat we de parabel beter begrijpen.  

Lkr. legt eerst en vooral uit waar deze parabel zich situeert in de Bijbel (zie 

achtergrondinformatie). Dan stelt lkr. de volgende vragen aan de leerlingen (de 

antwoorden op bepaalde vragen noteren de leerlingen op hun werkblad en de lkr. op het 

bord: zie bijlage 3.4 Werkblad: de parabel van de talenten): 

 Wordt er gesproken van twee talent of twee talenten? Wat stelt een talent voor in 

deze parabel? (lkr. legt de betekenis van een talent in Jezus’ tijd uit) 

http://www.youtube.com/watch?v=91fd55J76AM
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 Welke betekenis geven we nu aan een talent? 

 Hoe worden de talenten verdeeld over de drie dienaren? Wat wordt hiermee 

duidelijk gemaakt? Is er iemand die geen talent krijgt? Wat kan daar de betekenis 

van zijn? 

 Maakt het uit hoeveel talent de dienaren hebben? Waarom niet? Wat is er wel van 

belang?  

 Hoe komen we te weten of de dienaren hun talent, dat hen door de heer werd 

toevertrouwd, hebben gebruikt? Wat betekent het volgens jou wanneer er staat 

dat de eerste dienaar bijvoorbeeld vijf talent heeft bijverdiend?  

 Hoe worden de dienaren genoemd die hun talent hebben verdubbeld?  

 Wat heeft de derde dienaar met zijn talent gedaan? Waarom zou hij dat begraven 

hebben? Wanneer zou jij je talent begraven zoals de derde dienaar? 

 Hoe wordt de derde dienaar genoemd? Wanneer noemen we iemand laf?  

 Vind je het correct dat de landheer zo streng is voor de derde dienaar? Waarom 

wel/niet? Welke situaties in onze tijd sluiten aan bij het verhaal van de derde 

dienaar?  

 Wie wordt er met de landheer eigenlijk bedoeld, denk je? 

 Op het einde van de parabel wordt er nog iets gezegd over rijken en armen. Wat 

wordt er precies gezegd? (Lkr. zegt dat dit het Mattheüseffect wordt genoemd) 

Wil dat zeggen dat de kloof tussen armen en rijken alleen maar groter wordt? Wat 

wordt er eigenlijk bedoeld met arm en rijk (letterlijk of figuurlijk)? Welke 

betekenis heeft het Mattheüseffect dus? Pas dit effect toe op het talent van Susan 

Boyle. 

 Stel dat je acht talenten mag verdelen over drie mensen. Hoe verdeel je die? 

Waarvan hangt dit af? Waarom?  

 Er is altijd iemand die meer krijgt. Betekent dat dan dat die automatisch rijker is 

dan de anderen? Waarom wel/niet?  

 

3. Verwerkingsfase (10’)  doel 4 

We hebben nu enkele aspecten besproken om de parabel beter te kaderen/begrijpen. 

Vanuit de vorige jaren weten jullie misschien nog wat de bedoeling van een parabel is 

(lkr. herhaalt dit eventueel). 

 Welke vraag stelt de parabel aan ons? Welke boodschap(pen) zitten er volgens 

jou in deze parabel? 

 Hoe kunnen we de parabel toepassen in ons leven (wat doen/niet doen)?  

 

4. Verwerkingsfase (5’)  doelen 5 en 6 (wordt volgende les afgewerkt) 

We zijn vertrokken van het talent van Susan Boyle. We hebben dan de parabel van de 

talenten gelezen die Jezus verteld heeft en kwamen te weten dat een talent toen de 

betekenis had van een munteenheid. Nu is een talent iets waar je goed in bent.  

 

We hebben daarnet ook gezegd dat de parabel aan ons vraagt of wij onze talenten 

(voldoende) gebruiken of niet. Vooraleer we onze talenten kunnen gebruiken, is het 

natuurlijk belangrijk dat we weten en durven uitspreken welke onze talenten zijn.  

Lln. denken de rest van de les na over hun talenten en schrijven deze op. Hiermee wordt 

de volgende les verder gegaan.  

 

  



49 

 

LES TWEE 

Deze les kan best in ander lokaal plaatsvinden dan een klaslokaal omdat er veel ruimte 

nodig is (een sporthal bijvoorbeeld omdat daar geen banken in de weg staan) voor o.a. 

het tableau vivant van de parabel van de talenten. 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Van wie hebben we vorige les een filmpje bekeken? Waarom paste dat filmpje in 

die les? 

 Welk verhaal hebben we gelezen? Over wie ging dat verhaal? Wat gebeurde er? 

 Welke boodschap(pen) kan die parabel voor ons hebben? 

 Waarover waren jullie op het einde van de les aan het nadenken? Waarom? 

 

2. Verwerkingsfase (20’)  doelen 1, 2 en 3 

Vorige les hebben de lln. hun talenten op hun werkblad geschreven. Nu krijgen ze 5’ de 

tijd om deze en hun naam op een taartvorm (in karton = datgene waar de taart op staat; 

bij de bakker te verkrijgen of in een hobbywinkel zoals de AVA) te schrijven. Dan zegt 

lkr. het volgende: misschien dat sommigen onder jullie het moeilijk vonden om je eigen 

talenten op te schrijven. Soms kunnen anderen ons daarbij helpen of ons vertellen in 

welke situaties we dat talent zeker kunnen gebruiken.  

Jullie krijgen  nu allemaal een stukje plakband en plakken je taartvorm met jouw 

talenten op je rug. Het is dan de bedoeling dat iedereen rondloopt in de klas met een 

balpen in de hand. De leerlingen schrijven op de taartvorm van elke klasgenoot ofwel een 

talent dat hij/zij heeft, maar zelf niet heeft opgeschreven ofwel een situatie waarin hij/zij 

één van zijn talenten kan gebruiken (situatie opschrijven en talent dat daarbij kan 

gebruikt worden). Alle taartvormen moeten op het einde van deze opdracht dus vol 

geschreven staan. Leerlingen schrijven telkens hun naam onder datgene dat ze 

schrijven. Ook lkr. doet mee en leerlingen kunnen dus ook iets op zijn/haar taartvorm 

schrijven. 

Leerlingen krijgen ongeveer 20’ de tijd om dit te doen. Wanneer die 20’ voorbij zijn of 

wanneer lkr. merkt dat de lln. klaar zijn, haalt lkr. de taartvormen op en neemt deze mee 

naar huis. Lkr. leest wat er op de taartvormen geschreven staat en schrijft bij elke 

leerling een talent of situatie (indien dit nog niet gebeurd is tijdens die 20’). Leerlingen 

krijgen de volgende les hun taartvorm terug.  

 

3. Aanbrengen van informatie (5’)  doel 4 

Leerlingen gaan in een kring zitten en nemen hun werkblaadjes van de parabel van de 

talenten. We hebben vorige les de parabel van de talenten uitgebreid besproken en 

bekeken welke de hoofdrolspelers waren. We dachten na over de betekenis van deze 

parabel en gingen op zoek naar onze eigen talenten en die van anderen.  

Wat we nu gaan doen, is een inlevingsoefening in de verschillende rollen die in de 

parabel naar voor komen. We gaan een tableau vivant maken van de parabel van de 

talenten. Lkr. schrijft dit op het bord en legt uit wat dit inhoudt: een tableau vivant is een 

levend schilderij. Hierbij nemen sommigen onder jullie de rol van een personage op zich 

en proberen ze zich in die rol in te leven (door hun houding, mimiek, lichaamstaal). Die 

rol is wel beperkt in tijd (het is een momentopname zoals op een schilderij of foto en je 

moet dus geen toneelspelen of praten) en beperkt in plaats (de personages bewegen 

niet, net zoals op een schilderij/foto).    
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4. Verwerkingsfase (20’)  doelen 5 en 6 (eventueel volgende les aan 

verder werken) 

We gaan dus een tableau vivant maken van de parabel van de talenten d.w.z. dat we zo 

getrouw mogelijk nabootsen wat er in een bepaald fragment van de parabel gebeurt. 

Daarbij is het belangrijk dat we dit tonen via onze lichaamstaal en gezichtsuitdrukking 

(mimiek) omdat er niet gesproken mag worden in een tableau vivant.  

 

 Welke fragmenten van deze parabel kunnen nagebootst worden in een tableau 

vivant? (lln. schrijven deze op op hun werkblad) 

 

Er zijn verschillende fragmenten in de parabel die kunnen nagebootst worden: de 

landheer die op reis vertrekt en zijn drie dienaren bij zich roept om zijn bezittingen te 

verdelen; de verdeling van zijn bezittingen (ingezoomd op de drie dienaren en hun 

reactie); wat de drie dienaren doen met het deel dat hen is toevertrouwd; de landheer 

die terugkomt en zijn dienaren terug bij zich roept; het moment dat de 

eerste/tweede/derde dienaar vertelt wat hij met zijn talent gedaan heeft; het moment 

dat de landheer de eerste en tweede dienaar goede en trouwe dienaren noemt en de 

derde een laffe dienaar; het moment dat de landheer boos wordt op de derde dienaar.  

 

Er wordt, als oefening op het vormen van een tableau vivant, één fragment uitgekozen 

(dat klassikaal wordt behandeld; daarna mogen de leerlingen in kleinere groepjes aan de 

slag). Dat fragment wordt eerst gesitueerd in het verhaal en lkr. stelt hierbij deze 

vragen: 

 Welke personages spelen er mee?  

 Hoe zou dit personage zich voelen op dat moment? Hoe zou je met je lichaam dat 

gevoel weergeven? 

 Wie wil graag een personage in dit tableau vivant zijn?  

 

Lkr. duidt leerlingen aan (zoveel als nodig) die het tableau vivant gaan vormen. Lkr. 

vraagt aan elke leerling zijn rol en vraagt om hierbij een houding aan te nemen. Lkr. 

geeft eventueel tips (voor mimiek, lichaamstaal…). Wanneer iedereen denkt klaar te zijn, 

staat iedereen stil en neemt de lkr. een foto met een fototoestel van het tableau vivant 

(zie TIP onderaan deze les). De leerlingen die geen deel uitmaken van het tableau vivant, 

kijken ernaar (observeren).  

 

Wanneer lkr. een foto getrokken heeft, wordt het tableau vivant verbroken en gaan alle 

leerlingen in een kring zitten om het tableau vivant te bespreken: 

 Aan de leerlingen die meespeelden: vond je het moeilijk om in die rol te kruipen? 

Waarom wel/niet? Wat voel je als je daar staat? Denk je aan het fragment, het 

geheel of enkel aan je eigen rol? Zou je graag ook eens een andere rol willen 

spelen? Kan je je het verhaal nu beter voorstellen? 

 Aan de leerlingen die observeerden: had je dit verwacht van een tableau vivant? 

Wat zou je hetzelfde/anders doen? Wat vond je vreemd, goed gevonden, mooi, 

verrassend op het tableau vivant? Zou je zelf ook een rol willen spelen? Heeft het 

bij jou een bepaald gevoel of bepaalde vragen opgeroepen? Kan je je de parabel 

nu beter voorstellen?  
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Indien er nog voldoende tijd over is of anders tijdens de volgende les, deelt de lkr. de 

klas in groepjes van zes leerlingen. Zo zijn er altijd twee leerlingen die niet deelnemen 

aan het tableau vivant (er zijn maar vier personages in deze parabel) en de anderen 

kunnen helpen om het tableau vivant op punt te stellen en het te bewonderen. Er kan 

dan ook afgewisseld worden tussen leerlingen die meespelen en die observeren.  

Lkr. verdeelt de verschillende fragmenten van de parabel over de verschillende groepjes 

zodat elke groep minstens twee fragmenten heeft om na te bootsen. Er zijn dus groepjes 

met hetzelfde fragment, maar dat is net verrassend. Eenzelfde fragment kan daardoor 

een totaal andere uitstraling krijgen.  

 

Het is dus de bedoeling dat elk groepje zijn fragmenten nabootst in een tableau vivant. 

Elke leerling heeft minstens eenmaal deelgenomen aan een tableau vivant. De groepjes 

krijgen 15’ de tijd om hun fragmenten in tableau vivant na te bootsen. Daarbij doorlopen 

ze de stappen die op hun werkblad staan. Ze kunnen eenzelfde fragment meerdere keren 

oefenen met daarbij telkens een andere rolverdeling en zo kiezen welk tableau ze willen 

voorstellen aan de rest van de klas. De leerlingen die geen rol hebben, bekijken het 

tableau vivant en geven tips aan hun groepsgenoten indien nodig. Lkr. gaat langs bij de 

verschillende groepjes en begeleidt hen.  

 

Wanneer de verschillende groepen klaar zijn met het oefenen van hun tableaux vivants, 

gaan de leerlingen in een halve cirkel zitten. De groepjes gaan nu telkens hun tableaux 

vivants voorstellen. Lkr. duidt het groepje aan dat de eerste twee fragmenten van de 

parabel had en laat de groep zich voorbereiden. Lkr. vraagt telkens welke rol de spelers 

hebben en vraagt om ‘ja’ te zeggen wanneer hun tableau vivant klaar is. Lkr. trekt een 

foto van elk tableau vivant (zie TIP). De andere leerlingen kijken aandachtig en 

respectvol naar het tableau vivant. Dit gebeurt op dezelfde manier totdat alle groepjes 

aan bod zijn gekomen.  

Dan vindt er opnieuw een nabespreking plaats waarbij lkr. analoge vragen stelt als 

hierboven (zie vorige pagina).  

 

TIP: leerkracht trekt foto’s van elk tableau vivant en maakt hiervan een PowerPoint-

voorstelling tegen de volgende les zodat de leerlingen hun eigen tableau vivant kunnen 

bewonderen. Dat is dan ook een mooie afsluiter voor de lessen rond deze parabel. Het 

vormen van deze tableaux vivants gebeurt best in een lokaal waar er veel licht en ruimte 

is. Het zou ook leuk zijn als elk tableau vivant op een witte achtergrond wordt gespeeld 

(dus ergens in dat lokaal een groot wit doek hangen waar de leerlingen dan hun tableaux 

vivants voorstellen; dit geeft ook mooiere foto’s). Wanneer lkr. deze foto’s toont, geeft ze 

ook de taartvormen met talenten terug die in les twee werden geschreven. Een tip hierbij 

is dat de lkr. aan elke taartvorm een pluim kan hangen wanneer de leerlingen goed 

hebben meegewerkt. Zo worden ze beloond en aangemoedigd voor hun goede werk.  
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1.7.4 KSO/TSO, terrein Kiezen, 4de jaar: de verloren zoon 

 

Het verhaal (Lc. 15, 11-32) 

Vervolgens zei Jezus: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: 

‘Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.’ De vader verdeelde zijn 

vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af 

naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen 

hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon 

hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op 

het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die 

de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en 

dacht: ‘De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de 

honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd 

tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; 

behandel mij als een van uw dagloners.’ Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn 

vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op 

zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 

‘Vader’, zei zijn zoon tegen hem, ‘ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben 

het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.’ Maar de vader zei tegen zijn 

knechten: ‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan 

zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten 

en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was 

verloren en is teruggevonden.’ En ze begonnen feest te vieren. 

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en dichterbij kwam, hoorde hij 

muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen 

had. De knecht zei tegen hem: ‘Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het 

gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.’ Hij werd 

woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte 

hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u 

ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje 

gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, 

die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf 

geslacht.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van 

mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je 

broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.’ 

 

Achtergrondinformatie 

In deze parabel zijn er drie hoofdrolspelers: de jongste zoon, de oudste zoon en de 

vader.  

De jongste zoon krijgt hormonale opvliegers. Hij wil levensruimte. Hij wil zijn leven in 

eigen handen nemen. Hij trapt op het hart van zijn vader en vraagt om zijn erfdeel. De 

reactie van de vader is kort: ‘Oké, als je dat absoluut wil. Je mag leven. Ik gun je de 

ruimte.’ Maar alles mislukt. Hij leeft er met het erfdeel van zijn vader op los en belandt 

zo letterlijk in de zwijnerij. Hij hoedt varkens, onreine dieren in de wereld van het 

Midden-Oosten, maar op die onreine dieren moeten we niet te veel de nadruk leggen. 

Dat gegeven wil ons gewoon duidelijk maken dat de jongste zoon aan de grond zit. Hij 

krijgt zelfs de schillen niet die de varkens eten. Hij wil terug naar zijn vader en zeggen 

dat hij ‘tegen de hemel en tegen hem gezondigd heeft’. 
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Dan gaat de evangelietekst over naar de volgende hoofdrolspeler, namelijk de vader: 

‘Zijn vader zag hem al in de verte aankomen.’ De vader stond dus op de uitkijk. 

Sommige bijbelgeleerden interpreteren het Griekse woord ‘zien’ sterker: ‘De vader trok 

hem met zijn ogen uit de verte dichterbij.’ Niet zo onverstaanbaar voor mensen die 

wachten op de terugkeer van een geliefde. Hun verlangen trekt de verlorene naar huis. 

Die duiding wordt nog versterkt door de zin die daarop volgt: ‘De vader werd door 

medelijden bewogen.’ Dit is een heel zachte vertaling. Het Griekse woord esplanchisthè 

betekent dat je compleet de kluts kwijt bent en je maag en darmen overhoop liggen. Je 

hebt een heel intens gevoel van ontroering. Er is trouwens nog meer. De vader snelt zijn 

jongste zoon zelf tegemoet. Hij wacht niet tot zijn zoon berouwvol knielt. Hij luistert niet 

tot hij zijn verontschuldigingen heeft afgemaakt. De vader geeft prompt een bevel aan de 

traiteur en aan de couturier van de stad: een feestmaal en nieuwe kleren. ‘Want deze 

zoon van mij was dood en leeft weer.’ Het normale antwoord moest hier zijn: ‘Deze zoon 

bracht ons bedrijf in gevaar. We beleggen een vergadering van de aandeelhouders.’ Niets 

daarvan. Overweldigende vreugde. Er is ook geen sprake van straf. Het enige dat telt is 

dat de jongste zoon beseft dat hij verkeerd leeft, dat hij zo niet verder kan leven. De 

zoon wil boete doen voor zijn fout, maar krijgt van zijn vader een ring en sandalen. Het 

feit dat hij is opgestaan en teruggekeerd, is voldoende. Het kleed en de ring duiden aan 

dat de jongste zoon er weer bij hoort. Hij is geen dienaar, knecht of slaaf. Hij is weer zijn 

zoon, zoals altijd al.  

 

Na deze volstrekt abnormale reactie van de vader, komen we bij de derde en laatste 

hoofdrolspeler, namelijk de oudste zoon. Een normale jongen. ‘Dat kan toch niet. De 

helft van ons kapitaal naar de vaantjes! En nu feesten?’, zegt hij vol verbazing en 

kwaadheid misschien. Eigenlijk staat de oudste zoon geen stap verder dan de jongste. Hij 

zit vast aan de berekening: voor wat, hoort wat. ‘Ik heb slag om slinger gewerkt. Ik was 

altijd gehoorzaam en ik kreeg nooit een feestje als compensatie. Telt plichtsbesef dan 

niet bij ons vader?’ De oudste zoon doet gewoon wat goed is. We hebben de neiging om 

met hem mee te voelen. Hij doet gewoon wat goed is en iemand die dat niet gedaan 

heeft, hoort er ineens ook bij. Onrechtvaardig noemen we dat. De fout die de oudste 

zoon maakt, is dat hij het etiket op die jongste broer van hem niet verwijdert. Hij ziet 

niet dat hij teruggekeerd is. Hij blijft hem vastpinnen op zijn verleden. De vader 

daarentegen ziet de jongste zoon alsof hij verloren was en nu teruggevonden is, alsof hij 

dood was en nu weer levend is geworden.  

We horen wel vaker dat het evangelie niet zoveel geeft om puur plichtsbesef. De Bijbel is 

veel meer geïnteresseerd in het hart, met zijn zwakten en sterkten en zijn redeloze, 

ongeproportioneerde opwellingen van goedheid. Geïnteresseerd in de liefde dus.  

 

Dan treedt de vader opnieuw op. Net op dezelfde manier als tegenover de jongste zoon. 

Niet afgemeten volgens rechten en plichten. De vader gaat opnieuw naar buiten, 

wanneer de oudste zoon niet naar binnen wil. ‘Jongen.’ Dat is zijn eerste woord. ‘Mijn 

jongen, jij bent altijd bij mij. Bereken niet. Het gaat hier niet om bezit, geld, kapitaal, 

aandelen, maar om ‘bij mij zijn’.’  

De oudste zoon spreekt over de jongste als ‘die zoon van je die alles verbraste’. De vader 

spreekt van ‘je broer’. Een heel ander register. ‘Die zoon van je is toch jouw broer, 

ondanks alles. Hoe verschillend – hoe schuldig ook, hij is mijn kind en dus jouw broer. 

Als je maar kon beseffen dat er broeder- en zusterschap bestaat over verschil heen.’  
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Tot slot heeft de parabel ook een verwijzende betekenis. De farizeeën zien dat Jezus 

omgaat met tollenaars en zondaars. Ze vragen zich af hoe je dat als zeer vroom jood, 

wat Jezus ook is, kan doen. Maar door deze parabel te vertellen, stelt Jezus ons eigenlijk 

de vraag: ‘Hoe staan wij tegenover zondaars, tegenover mensen die buiten onze 

geordende samenleving staan?’ Daar gaat de parabel eigenlijk over. En hoe kijkt God 

naar hen? Als een vader die wacht tot verloren mensen terugkeren. Zo is God, zo is 

Jezus. 

 

De vraag is dan uiteindelijk met wie van de drie hoofdrolspelers we ons vereenzelvigen. 

Met de jongste zoon, de bon vivant of met de oudste, de ietwat jaloerse zoon? Of 

misschien met de verzoenende vader? Hoeveel kansen krijgen we, of nog belangrijker, 

hoeveel herkansingen geven we aan mensen? Het zijn belangrijke vragen waar deze 

parabel ons wil laten over nadenken.  

 

En dan nog even dit: in deze parabel is er geen sprake van een moeder. Toch heeft 

Rembrandt op zijn schilderij twee handen op de rug van de verloren zoon geschilderd: 

een mannenhand en een vrouwenhand. De jongste zoon wordt in de parabel niet 

verontschuldigd. Je gooit immers de waarden van thuis niet weg. Je hebt plichten 

tegenover je thuis, je partner, je vrienden. Houd je eraan. Misschien is dat de vaderhand 

op de schouder van de verloren zoon bij Rembrandt.  

De oudste zoon daarentegen moet leren dat alleen vergeving en ongeproportioneerde 

verzoening het kwaad klein krijgen. Misschien dat dit de moederhand is op de schouder 

van de verloren zoon bij Rembrandt, de Barmhartigheid. 

 

Mogelijke lesaanpak voor deze parabel  

Les één: gelijkenissen/verschillen tussen parabel en serie Van vlees en bloed  

Les twee: de parabel van de verloren zoon 

Les drie: de verloren zoon: mannelijke en vrouwelijke hand 

 

BEGINSITUATIE 

Heel wat jongeren genieten een grote vrijheid. Ze verkennen hun mogelijkheden door te 

‘experimenteren’. Het kan dus nog in vele richtingen kantelen. Vooral bij het maken van 

kleine keuzes, snelle, impulsieve beslissingen, maken ze al eens vergissingen. Pas 

achteraf merken ze dan, vaak verbaasd, wat zij hebben aangericht.  

Vandaar dat sommige leerlingen zich zullen herkennen (of iemand die ze kennen uit hun 

omgeving) in de verloren zoon. Misschien zijn zij er ook al eens op uitgetrokken en 

wilden ze op hun eigen benen staan en dachten ze dat ze geen hulp meer nodig hadden 

van thuis. Hopelijk was er dan iemand die hen vertrouwen gaf, zoals de vader zijn zoon 

vertrouwen geeft (‘Ga maar’), ook al weet hij/zij misschien dat het kan mislukken. We 

denken dat het belangrijk is om jongeren kansen te geven zodat ze hun eigen weg leren 

gaan, ook al weten we op voorhand dat het misschien kan mislukken (tenzij ze natuurlijk 

groot gevaar lopen, dan mogen we die kansen niet geven). Wanneer we hen kansen 

geven, is het belangrijk, denken we, dat we een houding aannemen zoals de vader (niet 

alleen als ouder, maar ook als leerkracht): iemand die niet verwijt, nieuwe kansen wil 

geven, zich niet opdringt en er is als de jongere hem/haar nodig heeft. Het is belangrijk 

dat jongeren leren uit hun fouten om zo te kunnen groeien als mens.  

De vader geeft vertrouwen aan zijn zoon. Het is ook iets waar jongeren op deze leeftijd 

nood aan hebben. Hopelijk is er iemand in hun omgeving die hen vertrouwt en gelooft in 

hun mogelijkheden en talenten. Misschien dat wij als leerkracht voor sommige jongeren 

zo iemand kunnen zijn.  
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Verschillende leerlingen zullen deze parabel kennen vanuit de lagere school, meestal heel 

vaag. Ze hebben waarschijnlijk toen vooral stilgestaan bij de rol van de verloren zoon en 

zich afgevraagd wanneer wij verloren zijn. Tijdens deze lessen willen we de leerlingen 

ook in de rol van de oudste zoon en de vader laten kruipen en het verhaal vanuit hun 

standpunt bekijken. We willen de leerlingen uitdagen om in elk van die rollen te kruipen 

en na te gaan wanneer ze die rol spelen in hun leven vandaag.   

 

Daarnaast vinden we het schilderij van Rembrandt (‘de terugkeer van de verloren zoon’) 

een zeer goede invalshoek om met deze parabel praktisch aan de slag te gaan. Ook 

nodigt dat schilderij ons en de leerlingen uit om na te denken wat wij mee hebben 

gekregen van thuis (de vaderhand, mannelijke hand) en wanneer wij vergeving nodig 

hebben of zelf vergeving hebben gegeven aan iemand (de moederhand, vrouwelijke 

hand). We vinden het belangrijk om de leerlingen hierbij te laten stilstaan omdat ze op 

deze leeftijd de dingen van thuis soms snel overboord gooien en niet nadenken over de 

positieve aspecten die ze van hun ouder/opvoeder meekrijgen. Ook denken ze op die 

manier na waarom er in de parabel niets wordt gezegd over een moeder.   

Ze mogen dan een mannelijke en vrouwelijke hand kleien en daarin verwerken wat ze 

waardevol vinden van wat ze thuis meegekregen hebben (en nog steeds krijgen) en 

wanneer ze vergeving nodig hebben/geven. We spreken van mannelijke en vrouwelijke 

hand en niet van vader- en moederhand omdat dit gevoelig kan liggen bij sommige 

leerlingen. Er zijn misschien leerlingen die gescheiden ouders hebben of van wie een 

ouder gestorven is. Het is dan beter om te spreken van een vrouwelijke hand die staat 

voor… en een mannelijke hand die staat voor…   

 

De parabel geeft ons ook een geruststellend gevoel. Het doet deugd om te weten dat 

God (die de vader is in de parabel) altijd op ons staat te wachten, ook als we de 

verkeerde richting inslaan. We vinden het mooi dat God ons niet verplicht om naar Hem 

(terug) te komen (ook zeer belangrijk voor de leerlingen), maar dat het initiatief van ons 

moet komen. Wanneer wij God willen toelaten, zal Hij als een trouwe vader aanwezig zijn 

in ons leven. Wanneer wij dat niet willen, zal Hij als een trouwe vader op ons staan 

wachten tot we misschien ooit naar Hem (terug)gaan.  

De vaderfiguur nodigt ons ook uit om na te gaan wanneer wij mensen nieuwe kansen 

geven en of wij hen wel nieuwe kansen willen geven.  

 

De oudste zoon laat ons en de leerlingen nadenken over wanneer wij mensen op hun 

verleden vastpinnen en jaloers zijn omdat iemand anders ‘meer’ heeft dan wij. De 

parabel laat ons dan ook nadenken wie nu eigenlijk de verloren zoon is. We zeggen vaak 

direct dat de jongste zoon verloren is, maar misschien is de oudste zoon nu wel de 

verloren zoon omdat hij zich verliest in het verleden en de liefde van zijn vader niet kan 

aannemen.  

 

We gaan er voor deze lessen vanuit dat de leerlingen weten hoe ze iets in de Bijbel 

moeten opzoeken en wat een parabel is. 

 

Om een link te leggen met hun leefwereld wordt er gebruik gemaakt van een bekende 

serie op TV (die ze waarschijnlijk niet kennen, maar hen wel zal aanspreken), namelijk 

Van vlees en bloed (zie les één).  
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VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 KSO/TSO, terrein Kiezen, 2de graad, 2de jaar: in de eigen levensstijl keuzes 

herkennen en aangeven; aantonen dat doorheen vele keuzes een levenskeuze 

groeit; aantonen dat kiezen een voortdurend zoeken naar evenwicht tussen 

vrijheid en gebondenheid inhoudt.  

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: leerlingen kijken aandachtig naar enkele fragmenten van de serie Van vlees en 

bloed en willen op zoek gaan naar verschillen en gelijkenissen tussen wat er gebeurt in 

deze serie en de parabel van de verloren zoon. 

 

Lesdoelen les één: 

1. Kijken aandachtig naar de fragmenten. 

2. Willen op zoek gaan in een Bijbel naar welk Bijbelverhaal (parabel) bij deze 

fragmenten past. 

3. Willen deze parabel lezen. 

4. Zoeken verschillen en gelijkenissen tussen wat er gebeurt in de fragmenten en de 

parabel en schrijven deze op. 

 

Les twee: leerlingen begrijpen de parabel van de verloren zoon en herkennen de 

betekenis ervan in het bijhorende schilderij van Rembrandt.  

 

Lesdoelen les twee: 

1. Staan ervoor open om een Bijbelverhaal (parabel) te lezen.  

2. Vertellen de parabel van de verloren zoon in hun eigen woorden na.  

3. Leggen in eigen woorden bepaalde elementen van de parabel uit. 

4. Willen zich inleven in de verschillende personages van deze parabel. 

5. Gaan op zoek naar mogelijke betekenissen van de parabel in ons leven en 

verwoorden deze. 

6. Bekijken aandachtig het schilderij van Rembrandt en verwoorden wat ze zien. 

 

Les drie: leerlingen passen, op een creatieve manier, de parabel van de verloren zoon 

toe op hun leven.  

 

Lesdoelen les drie: 

1. Passen de betekenis van het schilderij van Rembrandt toe op hun eigen leven. 

2. Willen nadenken over positieve elementen die ze thuis geleerd hebben en 

waardevol vinden en verwoorden deze. 

3. Willen nadenken over wanneer zij vergeving nodig hebben/hadden en/of wanneer 

zij vergeving hebben gegeven.  

4. Maken een mannelijke en vrouwelijke hand in klei als creatieve verwerking van de 

parabel van de verloren zoon. 

5. Luisteren respectvol naar elkaar.  
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LESVERLOOP (drie lessen) 

LES EEN 

1. Aanbrengen van informatie (35’)  doel 1 

Lkr. zegt dat de leerlingen naar een aantal fragmenten gaan kijken. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen opschrijven wat er gebeurt omdat ze dit zullen nodig hebben voor de 

opdracht die ze na het bekijken van de fragmenten krijgen. 

Jullie gaan naar een aantal fragmenten kijken van de serie Van vlees en bloed, die zeer 

populair was begin 2009. Wat er in die serie gebeurt, vinden we ook terug in een verhaal 

uit de Bijbel, meer bepalend in een parabel. Het is de bedoeling dat jullie straks kunnen 

zeggen over welke parabel het gaat. Je gaat dan op zoek in de Bijbel naar die parabel 

(lkr. heeft voldoende Bijbels meegebracht) en leest deze parabel in de Bijbel. Dan schrijf 

je alle verschillen en gelijkenissen op tussen wat er in de serie en in de parabel gebeurt.  

 

We gaan dus eerst kijken naar de fragmenten en daarna gaan jullie alleen of per twee 

(leerlingen mogen dit kiezen) die opdracht uitvoeren. Die geef je dan af als taak. Indien 

je de opdracht niet af hebt op het einde van de les, werk je die thuis verder af en geef je 

die de volgende les af (lkr. verbetert dan deze taken en geeft die de derde les terug; de 

taak wordt de derde les klassikaal overlopen). Lkr. deelt takenblad uit (zie bijlage 3.5 

Werkblad: de verloren zoon).  

 

Dan vertelt lkr. kort waarover Van vlees en bloed gaat. 

 

In VAN VLEES EN BLOED staat de slagersfamilie Vangenechten centraal. De zaken lopen 

goed tot Rudy, de enige zoon van het slagerskoppel, na een jarenlange afwezigheid plots 

terug thuiskomt. Waar hij al die tijd heeft gezeten, daar wil hij niets over kwijt, maar hij 

wil wel weer thuis komen wonen en in de slagerij werken. Moeder en grootmoeder 

Vangenechten sluiten de verloren zoon onmiddellijk terug in de armen, maar voor 

vader André ligt een verzoening minder voor de hand. Rudy’s terugkeer zorgt voor een 

kettingreactie aan gebeurtenissen waarbij niemand gespaard blijft.  

André had gehoopt dat Rudy hem zou opvolgen in de beenhouwerij, maar Rudy trok op 

zijn achttiende de wijde wereld in. Nu is Rudy terug thuis, maar André neemt hem zijn 

‘verraad’ aan de Vangenechtens nog steeds kwalijk.   

 

Lkr. toont achtereenvolgens de volgende fragmenten van de DVD (DVD één) van Van 

vlees en bloed: 

 Aflevering één: van 00:00 tot 11:28, van 20:15 tot 32:40 en van 35:28 tot 

37:24.  

 Aflevering twee: van 24:44 tot 31:58.  

 

2. Verwerkingsfase (15’)  doelen 2, 3 en 4 

Lln. krijgen de tijd om aan de opdracht rond Van vlees en bloed te werken. Lkr. vraagt 

wel, vooraleer de leerlingen beginnen, wie al weet over welke parabel het gaat. Als een 

leerling dit weet, wordt dit luidop in de klas gezegd zodat iedereen weet naar welke 

parabel hij/zij op zoek moet gaan. 

Lkr. loopt rond en helpt waar nodig. 

Lln. geven de taak op het einde van de les af, als ze al klaar zijn. Anders geven ze de 

taak de volgende les af. 
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LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Waarover hebben we vorige les enkele fragmenten bekeken? 

 Waarom? 

Vandaag gaan we deze parabel samen nog eens opnieuw lezen en gaan we deze ook 

bespreken zodat we de parabel beter kunnen begrijpen.  

 

2. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 1, 2, 3 en 5 

Lkr. leest samen met de lln. de parabel van de verloren zoon en stelt daarna de volgende 

vragen:  

 Wat heeft je getroffen in deze parabel? Wat vind je vreemd/mooi? (lln. duiden dit 

aan in de tekst) 

 Waarom vraagt de jongste zoon zijn erfdeel aan zijn vader? 

 Hoe reageert de vader hierop? Hoe had de vader nog kunnen reageren? Waarom 

zou hij zo reageren? 

 Wat doet de jongste zoon met het geld? 

 Wanneer beslist de zoon om terug te gaan naar zijn vader? Waarom? Zou hij dat 

gemakkelijk gevonden hebben? 

 Wat wordt er dan over de vader gezegd wanneer de jongste zoon terugkomt? Hoe 

reageert hij? Waarom? Wat vind je van zijn reactie? Begrijp je die reactie? Zouden 

ze bij jouw thuis ook zo reageren als je terug zou komen na een aantal jaren niets 

van je te laten horen hebben? Hoe dan wel en waarom? (denk aan Van vlees en 

bloed) 

 Wie verschijnt er dan ten tonele? Waarom is de oudste zoon kwaad? Begrijp je die 

reactie? Zou jij ook zo reageren als jij je in een gelijkaardige situatie zou 

bevinden? Waarom (of hoe zou je dan wel reageren)? 

 Wie komt er dan terug in beeld (als je de parabel zou verfilmen)? Wat zegt de 

oudste zoon tegen zijn vader? Hoe noemt hij zijn broer? Welke houding neemt hij 

aan tegenover zijn broer? Wat antwoordt de vader daarop? Wat bedoelt hij 

daarmee? 

 Wordt er verteld of de oudste zoon mee feest gaat vieren? Waarom niet? Wordt er 

iets verteld over een latere ontmoeting tussen de jongste en oudste zoon? 

Waarom niet?  

 Waarom is dit dus een parabel? Waarover laat de parabel ons nadenken? Waartoe 

wil de parabel ons aanzetten? (denk aan de drie personages in de parabel en 

welke boodschap/vragen zij ons meegeven)  

 De titel van de parabel luidt: ‘De verloren zoon’. Wie is de verloren zoon volgens 

jou? Waarom? 

Leerlingen schrijven de antwoorden van sommige vragen op hun werkblad.  

 

3. Verwerkingsfase (15’)  doel 4 

Na het bespreken van de vorige vragen krijgen de lln. de tijd om individueel na te 

denken over de vragen die hieronder staan. Deze worden na 5’ klassikaal besproken.  

 Wie stelt de vader eigenlijk voor in de parabel? Welk beeld van God schetst Jezus 

ons door het vertellen van deze parabel?  

 Ben je al eens de verloren zoon geweest? In welke situatie? Wanneer kwam je tot 

‘inzicht’? Hoe werd je opgevangen? 

 Wanneer ben je al eens de oudste zoon geweest? In welke situatie? Waarom 

reageerde je zo? Wanneer is je boosheid verminderd? Wie zei toen iets dat jou 

hielp? 
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 Wanneer kunnen we reageren zoals de vader? Heb je al eens in die positie 

gestaan? Bij wie vind je het belangrijk dat die zoals de vader reageert? Waarom 

bij die persoon? 

 

4. Verwerkingsfase (10’)  doel 6 

Lkr. zegt dat ze de parabel al uitgebreid besproken hebben aan de hand van een heleboel 

vragen, maar lkr. zegt dat er nog altijd één vraag onbeantwoord blijft voor hem/haar, 

namelijk: 

 Waar is de moeder in deze parabel? Waar bevindt ze zich en waarom wordt zij 

niet vermeld?  

Het antwoord op deze vraag krijgen we misschien in een schilderij van Rembrandt (lkr. 

licht eventueel toe wie Rembrandt was). Hij heeft namelijk een schilderij gemaakt met 

als titel: ‘De terugkeer van de verloren zoon’. 

 

Lkr. deelt aan de leerlingen (per twee) het schilderij (afgedrukt in kleur op wit stevig 

papier en eventueel geplastificeerd) uit en de lln. denken per twee na over de volgende 

vragen: 

 Wat zie je allemaal op dit schilderij? (welke personen, hun houding, kleuren, 

sfeer…) 

 Wie is de vader, de oudste zoon, de jongste? Welke houding nemen ze aan? 

Waarmee kan je dit verbinden in de parabel? 

 We vroegen ons af waar de moeder zich bevond in de parabel. Is zij aanwezig op 

dit schilderij? Hoe?  

 Kijk eens naar de handen van de vader. Valt er jou iets op? Wat? Wat zou daar de 

betekenis van zijn? 

Lln. denken dus per twee na over deze vragen en bespreken deze met elkaar tijdens de 

rest van de les. De volgende les worden deze klassikaal besproken.  

 

LES DRIE  

1. Herhalingsfase (5’) 

 Welke parabel hebben we vorige les gelezen?  

 Over wie ging die parabel? Wat gebeurde er? Welke drie personages vinden we 

terug in die parabel? 

 Welke boodschap(pen) kan die parabel voor ons hebben? 

 Waarover waren jullie op het einde van de les aan het nadenken? Waarom? 

 

2. Verbeterfase (10’)  

Vooraleer we het schilderij van Rembrandt klassikaal gaan bespreken, gaan we de taak 

over gelijkenissen en verschillen tussen de parabel van de verloren zoon en Van vlees en 

bloed bespreken. Lkr. geeft de taken van de lln. terug (lkr. zorgt ervoor dat iedereen een 

verbeterde versie krijgt na de bespreking). Dan stelt lkr. de volgende vragen: 

 Waarom hebben we naar enkele fragmenten van Van vlees en bloed gekeken? 

Wat heeft dit dus te maken met de vorige les? 

 Welke gelijkenissen zijn er tussen de parabel en de serie? Welke verschillen? 

 Wat wordt hierdoor duidelijk? (parabels zijn verhalen voor en over ons. Er zijn 

vandaag nog veel situaties die we kunnen verbinden met een parabel. Wat er 

gebeurt in Van vlees en bloed (wanneer Rudy terug thuiskomt), is eigenlijk een 

modern voorbeeld van de parabel van de verloren zoon. Parabels zijn dus 

verhalen voor alle tijden.) 
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3. Verwerkingsfase (10’)  doelen 1, 2, 3 en 5 

Bij Van vlees en bloed is er een moeder aanwezig. In de parabel die Jezus vertelt niet. 

Vorige les hebben jullie daarom het schilderij van Rembrandt per twee bekeken en 

besproken. We gaan dit nu ook klassikaal bespreken.  

 Wat zie je allemaal op dit schilderij? (welke personen, hun houding, kleuren, 

sfeer…) 

 Wie is de vader, de oudste zoon, de jongste? Welke houding nemen ze aan? 

Waaraan zie je dat? Waarmee kan je dit verbinden in de parabel? 

 We vroegen ons af waar de moeder zich bevond in de parabel. Is zij aanwezig op 

dit schilderij? Hoe?  

 Kijk eens naar de handen van de vader. Valt er jou iets op? Wat? Wat zou daar de 

betekenis van zijn? 

Lkr. legt dan de (mogelijke) betekenis uit van de handen van de vader (zie 

achtergrondinformatie). Lkr. legt dan de opdracht uit over de mannelijke en vrouwelijke 

hand: jullie krijgen zo dadelijk allemaal een stuk klei (lkr. heeft kranten, klei, mes, 

water, spons, afwasmiddel, handdoek, papier… bij) waarmee jullie een mannelijke en 

vrouwelijke hand mogen kleien. De mannelijke hand staat voor wat je van thuis hebt 

meegekregen (waarden, rituelen, gewoontes, houding…), de vrouwelijke hand voor wat 

jou al vergeven is, wat jij al hebt vergeven of wat er nog zou moeten vergeven worden.  

Je gaat eerst op kleine papiertjes schrijven wat er allemaal bij jouw mannelijke en wat bij 

jouw vrouwelijke hand hoort. Die papiertjes verwerk je dan in jouw gekleide mannelijke 

en vrouwelijke hand.  

De lln. krijgen ongeveer 20’ (langer kan natuurlijk ook) de tijd om deze handen te kleien. 

Lkr. deelt het nodige materiaal uit (stuk klei en iedereen legt een krant op zijn bank) en 

zegt tegen de lln. dat wie klaar is, zijn bank proper maakt en zijn handen gaat wassen. 

 

4. Verwerkingsfase (20’)  doel 4 

De leerlingen kleien hun mannelijke en vrouwelijke hand en verwerken daarin de twee 

vragen die hierboven staan. 

 

5. Verwerkingsfase (5’)  doel 5 (eventueel verder afwerken tijdens de 

volgende les)  

Wanneer de lln. klaar zijn met het kleien van hun mannelijke en vrouwelijke hand en 

alles in de klas mooi opgeruimd is, mogen de lln. iets vertellen over hun gekleide 

handen. Daarbij gaan de lkr. en de lln. samen naar elk paar handen kijken en de lln. van 

wie dat paar handen is, mag dan zijn mannelijke en vrouwelijke hand toelichten (waarom 

die vorm, hoe heb je ervoor gezorgd dat je kan zien dat de ene hand een mannelijke 

hand is en de andere een vrouwelijke, wat vind je waardevol van wat je thuis 

meekrijgt…). De leerlingen mogen deze handen mee naar huis nemen. 

 

TIP: het zou ook heel boeiend kunnen zijn om de leerlingen de parabel opnieuw te laten 

schrijven, bijvoorbeeld een moderne versie of het laten schrijven vanuit het standpunt 

van één van de drie personages. De leerlingen kunnen daarnaast ook zelf een einde 

verzinnen over hoe het feest verder verloopt of over hoe de relatie tussen de twee broers 

eindigt.  
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1.7.5 BSO, terrein Waar sta ik in het samenleven?, 6de jaar: de 
arbeiders in de wijngaard 

 

Het verhaal (Mt. 20, 1-16) 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren 

op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een 

dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie 

uur later trok hij er opnieuw op uit en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag 

staan, zei hij ook tegen hen: ‘Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal 

rechtvaardig zijn.’ En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, 

en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag 

nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: 

‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ ‘Niemand wilde ons in dienst nemen,’ 

antwoordden ze. Hij zei hen: ‘Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.’ Toen de avond 

gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: ‘Roep de arbeiders 

bij je en betaal hen het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.’ 

En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voor en kregen ieder een denarie. 

En toen zij, die als eersten waren gekomen, naar voor stapten, dachten ze dat zij wel 

meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Toen ze die in handen 

hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ‘Die laatsten hebben één uur 

gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende 

zon de hele dag hebben volgehouden.’ Hij gaf een van hen ten antwoord: ‘Beste man, ik 

behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één 

denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal 

hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het 

kwaad bloed dat ik goed ben?’ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de 

laatsten.’ 

 

Achtergrondinformatie  

Deze parabel wordt door Jezus verteld wanneer hij van Galilea over de Jordaan in het 

gebied van Judea komt. Jezus nadert Jeruzalem en hij weet wat daar op hem te wachten 

staat: de dood. Ondertussen zit Petrus met een vraag waar hij nog graag antwoord op 

wil hebben: ‘We hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. We mogen daarvoor toch 

wel loon verwachten?’  

Ja, daar mogen ze loon voor verwachten, want God dienen loont. Het loont op aarde, 

want het is een zegen om in de wijngaard te mogen werken en vruchtbaar te zijn. 

Daarnaast loont het ook in de hemel, want Jezus volgen zorgt voor eeuwig leven. Maar 

we moeten oppassen. De Heer van de wereldwijngaard is vrij om te doen en te laten wat 

Hij wil. Rechtvaardigheid staat bij Hem hoog aangeschreven, maar het moet ons niet 

verbazen wanneer Zijn goedheid die nog overstijgt. Vanuit deze invalshoek heeft Jezus 

deze parabel verteld. 

 

Dit verhaal moeten we situeren tijdens de wijnoogst. De druiven zijn rijp en moeten zo 

snel mogelijk geoogst worden. Daarom trekt de landeigenaar eropuit om arbeiders te 

huren voor zijn wijngaard. Hij werft ze aan op het marktplein en ’s avonds betaalt hij hen 

uit. Voor één werkdag krijgt een arbeider één denarie. Dat is amper genoeg om zijn 

gezin één dag te kunnen onderhouden. Hij leeft dus van de ene dag in de andere. De 

parabel speelt zich af in een onbarmhartige en vreugdeloze wereld van mensen die met 

moeite de eindjes van het jaar aan elkaar kunnen knopen.  
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De reactie van de arbeiders van het eerste uur, die een rechtvaardig loonsysteem willen, 

is heel begrijpelijk. Vanuit hun standpunt hebben ze helemaal gelijk. Als de laatste 

werkers, die slechts één uur hebben gewerkt en bovendien in de koelte van de 

vooravond, evenveel krijgen als zij die zich de hele dag en in de hitte hebben afgemat, is 

dit onrechtvaardig. Ze krijgen geen loon naar werken. Ze hebben overschot van gelijk 

wanneer ze hiertegen ingaan. De parabel vertelt dus iets dat de toehoorders ergert. Hij 

provoceert en dat is nu net typisch aan een parabel (zie 1.3 Kenmerken van een 

parabel).  

 

Eigenlijk komen er hier twee werelden met elkaar in botsing. Enerzijds geeft de parabel, 

heel nuchter en realistisch, de oude samenleving weer, waar iedereen voor zichzelf moet 

instaan. Iedereen moet er vechten voor zijn eigen bestaan en dat van zijn familie. Er is 

sprake van afgunst als de ene meer heeft dan de andere. Vijandigheid en concurrentie 

komen misschien nog het meest voor tussen mensen van dezelfde sociale klasse. Ze 

wantrouwen elkaar en denken op de eerste plaats aan zichzelf. Het is dan ook heel 

begrijpelijk dat de arbeiders uit zo’n maatschappij, die gebouwd is op wantrouwen en 

vijandigheid, voor hun rechten opkomen. Ze hebben geen andere keuze. 

 

De clou van deze parabel bestaat er nu juist in dat hij met een veelzeggend beeld 

aantoont hoe in deze oude wereld plots de nieuwe wereld van God doorbreekt. Het 

verhaal eindigt inderdaad helemaal anders dan de toehoorders normaal verwachten. Ze 

denken dat de laatste arbeiders, die slechts één uur hebben gewerkt, veel minder zullen 

krijgen dan de arbeiders van het eerste uur. Dat de laatsten evenveel krijgen als de 

eersten, verbaast hen enorm. De vaste grond onder hun voeten zinkt weg. Alle 

maatstaven die zij tot hiertoe hanteerden, worden hen nu ontnomen. Alleen als zij hun 

hart openen voor de revolutionaire boodschap van deze parabel, vallen ze niet in een 

bodemloos gat, maar staan ze opnieuw met beide voeten op vaste grond. Ze staan dan 

niet op de grond van hun oude wereld, maar op de stevige fundamenten van Gods 

koninkrijk, de nieuwe wereld die vanuit God mogelijk wordt.  

 

In die nieuwe wereld gelden hele andere maatstaven dan degene die we gewoon zijn te 

gebruiken. Ook daar wordt er hard gewerkt en is er geen plaats voor onverant-

woordelijke mensen of voor zij die niet willen werken. Gods wereld is namelijk geen 

luilekkerland. De arbeid wordt er beloond, maar, en dat is het nieuwe, er wordt ook 

gezorgd voor mensen die nog op zoek zijn naar werk, voor zieken of mensen met een 

handicap die helemaal niet kunnen werken. Deze mensen hoeven ’s avonds niet met lege 

handen naar huis te gaan. In deze nieuwe wereld leeft niemand meer op zijn eentje en 

voor zichzelf alleen. Iedereen zorgt er voor iedereen. Concurrentie en vijandigheid 

bestaan niet meer omdat iedereen er samen leeft voor iets dat groter en belangrijker is 

dan alle eigen wensen en verlangens. Dit is de droom van God die een wereld wil waar 

alle mensen gelijk zijn en in liefde met elkaar samenleven. Daar worden lief en leed met 

elkaar gedeeld in een sfeer van diepe verbondenheid. 

 

Die nieuwe wereld bestaat in de parabel nog niet. Ze is voorlopig alleen nog maar 

zichtbaar in de vrijgevige landeigenaar die goed is, tegen alle verwachtingen in. ‘Goed’ 

betekent hier ‘rechtvaardig’ en ‘verstandig’. Hij handelt rechtvaardig en verstandig omdat 

hij de laatsten evenveel geeft als de eersten en daarom handelt hij goed. Gods droom 

wordt ook zichtbaar in Jezus, die als geen ander aanvoelt hoe God de wereld en de 

mensen gedroomd heeft. Zo wordt duidelijk dat het in deze parabel niet alleen maar gaat 

over de grenzeloze goedheid van God.  
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Daar kan elke gelovige wel iets over zeggen, maar dat verandert niets en dat is niet waar 

een parabel voor bedoeld is. Als Jezus alleen maar over de goede God gesproken had, 

dan zou hij nooit aan het kruis zijn geslagen.  

Het morren van de arbeiders van het eerste uur weerspiegelt echter het morren van 

Jezus’ tijdgenoten en dan bedoelen we vooral de farizeeën en schriftgeleerden. Zij 

kunnen zich niet vinden in het nieuwe dat Jezus in naam van God wil verwezenlijken.  

 

In deze parabel gaat het dus niet over een theoretische eigenschap van God, maar over 

Gods grenzeloze goedheid die in het optreden van Jezus werkelijkheid begint te worden. 

Het is een totaal andere manier van leven. Het veroorzaakt opstandigheid bij degenen 

die de oude wereld kost wat kost willen behouden en voortzetten, maar grote vreugde bij 

degenen die zich laten boeien en aanspreken door de mooie droom van solidariteit en 

vrijgevigheid. De parabel onthult wat nu reeds te gebeuren staat en gestalte begint te 

krijgen: nieuwe mogelijkheden om te leven, een nieuwe, ‘goddelijke’ manier van 

samenwonen, die gelukkiger maakt en meer toekomst biedt dan de oude. 

 

Mogelijke lesaanpak voor deze parabel  

Les één: arbeid en vrijwilligerswerk  

Les twee: de parabel van de arbeiders in de wijngaard 

Les drie: een nieuwe wereld 

 

BEGINSITUATIE 

Waarschijnlijk kennen de leerlingen deze parabel niet. Het is ook een parabel die moeilijk 

te begrijpen is. Het gaat over arbeid/werken en in de parabel wordt er geen loon naar 

werken gegeven. Die idee staat haaks op wat er in onze wereld heerst: wij willen voor 

alles wat we doen betaald worden. De parabel stelt dat in vraag. De leerlingen zullen hier 

dan ook vragen bij hebben en reageren dat dit toch niet eerlijk is. Het is belangrijk om op 

deze reactie in te gaan en een aantal aspecten van de parabel uit te leggen zodat ze 

begrijpen dat het in de parabel over een nieuwe wereld gaat, een wereld die wij nog niet 

kennen en waardoor het dus moeilijk is om die te begrijpen. 

Via deze parabel willen we de leerlingen dus kennis laten maken met een nieuwe wereld 

die haaks op de onze staat. Het belangrijk om hen dan te laten brainstormen over wat er 

dan anders is in die nieuwe wereld.  

 

Vaak wordt de vraag naar wie we zijn in één adem gesteld met de vraag wat we doen. In 

onze cultuur wordt arbeid heel erg hoog aangeschreven, zoals blijkt uit een aantal 

spreekwoorden: ‘Wie niet werkt, zal niet eten’, ‘arbeid adelt’, ‘rust roest’, ‘ledigheid is des 

duivels oorkussen’.  

 

Deze parabel gaat dus over de arbeidswereld. Veel jongeren worden op verschillende 

manieren geconfronteerd met (aspecten van) de arbeidswereld. Ze hebben o.a. stage en 

doen weekendwerk of een vakantiejob. Ook thuis worden ze geconfronteerd met arbeid: 

een ouder die werkt of werkloos is. Bij deze groep jongeren is de kans groter dat een 

leerling een ouder heeft die niet werkt (door welke reden dan ook) of die een beroep 

uitoefent dat onderaan de sociale ladder staat. Ze worden ook meer geconfronteerd met 

financiële problemen waardoor ze vaak zelf een job hebben. Sommige leerlingen zullen 

zich misschien onwennig voelen wanneer er over arbeid gesproken wordt, wat ook heel 

normaal is gezien hun thuissituatie. De lkr. heeft hier niet altijd zicht op en daarom willen 

we zeggen dat dit thema, zoals zovele andere onderwerpen in een godsdienstles, met 

respect en voorzichtigheid moet aangepakt worden.  



64 

 

De parabel van de arbeiders in de wijngaard nodigt hen uit om na te denken over hun 

eigen arbeidsleven: wanneer werd ik geroepen om te gaan werken? Ben ik een arbeider 

van het eerste of het laatste uur? Wil ik dat elke minuut, die ik werk, uitbetaald wordt? 

Of sta ik open om vrijwillig iets te doen? Spreekt vrijwilligerswerk me aan? Het is 

interessant om hierover een discussie aan te gaan (via stellingen) zodat de leerlingen 

nadenken over het belang van arbeid, het waarom, geld verdienen en dit leren 

verwoorden op een respectvolle manier naar anderen toe. Deze jongeren zijn minder 

bezig met vrijwilligerswerk omdat ze, vaak omwille van hun thuissituatie, geld nodig 

hebben en daarom een job doen die goed verdient. Zo kunnen ze zich ook dingen kopen 

zodat ze erbij horen (luxeartikelen, schmink, sigaretten, drank wanneer ze uitgaan…). 

We denken dat het toch leerrijk voor hen is om stil te staan bij vrijwilligerswerk en de 

vraag waarom zoveel mensen vrijwilligerswerk doen. Zelf vinden we vrijwilligerswerk 

enorm belangrijk (ook al doen we dit nu (nog) niet). Er zijn zoveel organisaties die 

steunen op vrijwilligers. De wereld zou volgens ons instorten wanneer we alle vrijwilligers 

zouden wegnemen. 

 

Wanneer we aan leerlingen zouden vragen waarom ze werken, zullen ze uiteenlopende 

redenen aanhalen. Ook in de samenleving geven mensen uiteenlopende redenen aan 

waarom ze werken: om een inkomen te verwerven, zich te ontplooien, voor het plezier, 

de status, het sociaal contact... Werken betekent voor mensen dan ook meer dan louter 

geld verdienen. Werk brengt structuur en regelmaat in het leven en maakt dat er vrije 

tijd ontstaat. Het is ook een manier om jezelf te ontwikkelen en arbeid biedt zekerheid, 

een identiteit en een sociale status. Maar vooral, en dit wijst ons op de ethische dimensie 

van arbeid, werk is ook een weg waarlangs je erkenning krijgt. Alleen door patronen van 

wederzijdse erkenning kunnen mensen zelfbewuste en vrije wezens worden.  

Werkloosheid is dus niet enkel schrijnend omwille van de financiële onzekerheid, maar 

ook omdat mensen via hun job erkenning krijgen. Ontslagen worden is dan ook 

problematisch wanneer de werkvloer de enige plaats is waar mensen erkenning krijgen, 

en zo een positief zelfbeeld opbouwen. Hier stoten we op fenomenen zoals stress, 

workaholics en burn-out. Deze verschijnselen lijken epidemische vormen aan te nemen. 

Steeds meer mensen voelen zich opgebrand, niet gewaardeerd en niet op hun plaats, 

anderen verdrinken in het werk, worden onderdanig aan hun job en verliezen al de rest 

uit het oog. Het zijn problemen waarmee leerlingen thuis kunnen geconfronteerd worden.  

 

We gaan er tijdens deze lessen vanuit dat de leerlingen weten wat een parabel is, dat 

Jezus veel parabels heeft verteld en wat de bedoeling van een parabel is (ons laten 

nadenken en aansporen om ook zo te doen). 

 

De eerste les in een inleidende les op arbeid en vrijwilligerswerk. De tweede les wordt de 

parabel van de arbeiders in de wijngaard gelezen en besproken. De derde les maken de 

leerlingen dan een collage van de nieuwe wereld die God voor ons droomt als toepassing 

op deze parabel.  

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 BSO, terrein Waar sta ik in het samenleven?, 3de graad, 2de jaar: omschrijven in 

welke mate (eigen) arbeid een opnemen is van verantwoordelijkheid tegenover 

God, de anderen, de samenleving, de natuur en zichzelf; het maatschappelijk 

spreken over arbeid beluisteren en kritisch bevragen vanuit een Bijbelse en 

christelijke kijk.  
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ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: leerlingen staan stil bij de begrippen arbeid en vrijwilligerswerk en willen 

nadenken over de betekenis daarvan in hun leven.  

 

Lesdoelen les één: 

1. Verwoorden waarom ze akkoord/niet akkoord zijn met een stelling over 

arbeid/vrijwilligerswerk.  

2. Staan stil bij het woord vrijwillig. 

3. Verwoorden wat vrijwillig betekent. 

4. Denken na over de motivatie van mensen die aan vrijwilligerswerk doen.  

5. Willen nadenken welke betekenis vrijwilligerswerk voor hen heeft. 

6. Luisteren respectvol naar elkaar.  

7. Verwoorden waarom vrijwilligerswerk belangrijk is in onze samenleving. 

 

Les twee: leerlingen ontdekken welke betekenis de parabel van de arbeiders in de 

wijngaard heeft.   

 

Lesdoelen les twee: 

1. Verwoorden waarom ze akkoord/niet akkoord zijn met een stelling over 

vrijwilligerswerk.  

2. Luisteren respectvol naar elkaar.  

3. Staan ervoor open om een parabel te lezen. 

4. Willen verwoorden wat ze vinden van deze parabel. 

5. Staan stil bij bepaalde aspecten van de parabel en leggen de betekenis daarvan 

uit. 

6. Begrijpen dat de parabel ons een nieuwe wereld (Gods droom voor onze wereld) 

voorstelt.  

7. Typeren enkele personages uit de parabel en passen deze toe op onze tijd.  

 

Les drie: leerlingen stellen hun nieuwe wereld voor in een collage en leggen uit waarom 

God blij zou zijn met die wereld.  

 

Lesdoelen les drie: 

1. Verwoorden welke wereld God voor ons droomt.  

2. Willen hun nieuwe wereld voorstellen in een collage. 

3. Leggen uit waarom God blij zou zijn met de nieuwe wereld die zij hebben 

voorgesteld. 

4. Luisteren respectvol naar elkaar.  

 

LESVERLOOP (drie lessen) 

LES EEN  

1. Motivatiefase (10’) 

Lkr. deelt de werkblaadjes uit (zie bijlage 3.6 Werkblad: de arbeiders in de wijngaard) en 

de lln. lezen het stripverhaal. Daarna lezen ze in stilte de stellingen die daaronder staan 

en denken ze na waarom ze akkoord/niet akkoord zijn met die stelling.  

 

2. Verwerkingsfase (15’)  doel 1  

Wanneer lln. individueel nagedacht hebben over de stellingen, worden deze klassikaal 

besproken. Lkr. is hierbij de moderator.  
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Lkr. ziet er dus op toe dat de lln. hun mening respectvol verwoorden en dat alle lln. een 

keer aan bod komen. Daarna stelt lkr. de volgende vragen over het stripverhaal:  

 In het stripverhaal komen de vader en zijn zoon in conflict. Waarom? 

 Wat vindt de vader belangrijk? Wat zegt hij over mensen die niet werken?  

 Vindt de zoon dat hij nutteloos is? Hoe brengt hij zijn tijd door? Wordt hij 

daarvoor betaald? 

 Hoe noemen we het werk waarbij iemand niet betaald wordt?  

 

3. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 

De zoon doet in het stripverhaal aan vrijwilligerswerk. We kijken soms neerbuigend naar 

mensen die vrijwilligerswerk doen. We gaan eens even dieper in op wat vrijwilligerswerk 

betekent en waarom zoveel mensen dat doen.  

 Welke twee woorden zitten in het woord ‘vrijwillig’? 

 Wat betekent vrijwillig iets doen?  

 Wat kan je allemaal doen als vrijwilligerswerk? 

 Wie doet er aan vrijwilligerswerk? Wat doe je? Hoe ben je daartoe gekomen? 

Waarom doe je dat? Of ken je iemand die aan vrijwilligerswerk doet? Wat doet 

hij/zij? Hoe is hij/zij daartoe gekomen?  

 Waarom zouden mensen aan vrijwilligerswerk doen? Wat is hun motivatie?  

 Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk in onze samenleving?  

Lkr. legt dan uit waarom dit behandeld wordt tijdens een godsdienstles.  

Dan deelt lkr. de lijst uit met allerlei voorbeelden van vrijwilligerswerk (zie bijlage 3.7 

Lijst vrijwilligerswerk). De lln. zoeken in de lijst een vrijwilligerswerk dat ze zeker zouden 

willen doen en eentje dat ze nooit zouden willen doen. Ze denken ook na over waarom ze 

dat wel/niet zouden doen.  

Wanneer lkr. merkt dat lln. deze twee vragen hebben beantwoord, worden deze 

klassikaal besproken.  

 

Voor alle informatie over vrijwilligerswerk (zeer goede site die antwoord geeft op al je 

vragen), surf naar de website: http://www.vrijwilligerswerk.be/. 

Het is belangrijk om aan hen duidelijk te maken dat thuis helpen geen vrijwilligerswerk is 

omdat vrijwilligerswerk gaat over de inzet voor mensen/een organisatie buiten het eigen 

gezin en de dagelijkse activiteiten.    

We vinden het belangrijk om hierbij stil te staan omdat de samenleving vrijwilligers nodig 

heeft en onze maatschappij ook gebouwd is op vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is de 

tegenpool van ‘loon naar werken’, ons economisch systeem. Het is belangrijk om ons 

bewust te worden van het belang van vrijwilligerswerk en hier respectvol tegenover leren 

staan. Vrijwilligerswerk past binnen een godsdienstles omdat mensen via vrijwilligers-

werk zich vaak inzetten voor de mensen die in onze maatschappij als zwak worden 

beschouwd. Jezus heeft ons geleerd om net voor die mensen op te komen en voor hen 

zorg te dragen. Mensen die een bepaald vrijwilligerswerk doen, treden dus vaak in de 

voetsporen van Jezus, vaak zonder dat ze zich daar bewust van ijn. 

 

4. Verwerkingsfase (5’)  doelen 1 en 6 (wordt volgende les mee verder 

gegaan) 

Na het bespreken van die vragen, laat de lkr. de lln. per twee nadenken over de 

stellingen die op hun werkblaadje staan. Daarna worden deze ook klassikaal besproken 

waarbij lkr. een groepje aanduidt en vraagt wat er bij hen gezegd is over deze stelling. 

Lln. van een ander groepje mogen hier dan ook op reageren. 

 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Over wie hebben we de vorige les een stripverhaal gelezen? Welke twee mensen 

kwamen daar in conflict? Waarom? 

 Over welk soort werk hebben we het dan gehad? Waarom hadden we het 

daarover? Waarom past dit binnen een godsdienstles? 

 Waarom is dit belangrijk in onze samenleving?  

 

2. Verwerkingsfase (10’)  doelen 1 en 2  

Lkr. bespreekt klassikaal de stellingen over vrijwilligerswerk (de lln. dachten hier de 

vorige les met twee over na).  

 

3. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 3, 4, 5, 6 en 7 

Ook in de Bijbel wordt er gesproken over vrijwilligerswerk en arbeid. We gaan hierover 

samen een verhaal lezen en dat bespreken. Daarna gaan we bekijken welke 

boodschap(pen) dat verhaal voor ons (arbeids)leven heeft. Het verhaal is een parabel, 

namelijk de parabel van de arbeiders in de wijngaard lezen. 

Lkr. herhaalt eerst wat een parabel is door de volgende vragen te stellen: 

 Wat is een parabel? 

 Wie heeft er veel parabels verteld? 

 Waarom vertelt Jezus parabels aan de mensen? 

 Waartoe moet een parabel ons aanzetten? 

 

Dan leest lkr. samen met de lln. de parabel. Lkr. stelt na het lezen de volgende vragen:  

 Zijn er woorden die je niet begrijpt?  

 Wat roept de parabel bij je op (vragen/gevoel), in positieve of negatieve zin? Wat 

stuit je tegen de borst of spreekt je juist aan?  

 Wat snap je niet?  

 Welke zin raakt jou, doet jou nadenken? 

 

We hebben daarnet gezegd dat een parabel ons wil laten nadenken en een boodschap 

heeft voor ons. Vooraleer we op zoek gaan naar die boodschap(pen), is het belangrijk dat 

we begrijpen wat er in de parabel wordt gezegd. Het is dus nodig om wat 

achtergrondinformatie te hebben om de parabel beter te begrijpen.  

 Wat is een denarie? Wat is een dagloner? 

 Waarom gaat de landheer op zoek naar dagloners? (lkr. legt uit dat een landheer 

vroeger naar de markt ging om arbeiders te zoeken die op zijn land wilden 

werken: zie achtergrondinformatie) 

 Wanneer gaat hij op zoek naar dagloners? Waarom zoveel keer?  

 Wat zegt hij tegen de arbeiders van het elfde uur? Waarom zouden zij nog niet in 

dienst genomen zijn?  

 Hoeveel loon krijgen de arbeiders van het elfde uur?  

 Wat denken de arbeiders van het eerste uur wanneer ze dat zien? Waarom 

denken ze dat?  

 Krijgen ze meer dan de arbeiders van het elfde uur? Waarom niet? 

 Wat zeggen ze dan tegen hun landheer? 

 Wat antwoordt de landheer? Wat vind je daarvan? 

 Vind je het rechtvaardig dat de arbeiders van het elfde uur evenveel loon krijgen 

dan de arbeiders van het eerste uur? Waarom wel/waarom niet? 
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 Zou jij ook zo reageren als de arbeiders van het eerste uur als je ziet dat iemand 

die later begonnen is dan jij, evenveel loon krijgt? Waarom? 

 Ben je al eens een arbeider van het eerste uur geweest (iemand die geld zeer 

belangrijk vindt en voor alles betaald wil worden, iemand die graag gezien is bij 

de mensen en gemakkelijk door hen aangesproken wordt)? Of was je al eens een 

arbeider van het elfde uur (iemand die aan de kant blijft staan, die voorbijgelopen 

wordt door mensen die zich beter voelen dan anderen, die vreemd wordt bekeken 

omwille van zijn/haar mening, kledingstijl, studiekeuze, beroep…)? 

 In welke wereld speelt deze parabel zich af?   

 Wie stelt de landheer eigenlijk voor?  

 Wie zijn de arbeiders?  

 Wat houdt ‘werken in de wijngaard’ dan in? 

 Wie zijn dan de arbeiders van het eerste uur? En wie die van het elfde uur?  

 Welke boodschap geeft Jezus ons dus via deze parabel?  

Lln. schrijven de antwoorden van bepaalde vragen op hun werkblad.   

 

4. Verwerkingsfase (15’)  doel 6 

Jezus schetst ons in deze parabel een nieuwe wereld.  

 Wat wordt er bedoeld met een nieuwe wereld? Wat is de droom van God? Wat is 

er in de nieuwe wereld dat er in de oude wereld niet is?  

 Is deze nieuwe wereld iets voor na de dood? Hoe kunnen we nu al deze nieuwe 

wereld creëren?  

Lln. brainstormen over deze nieuwe wereld en schrijven dit op hun werkblad.  

 

Ideeën voor een nieuwe wereld (zoals God het ook graag zou willen): mensen zijn 

gelukkig, er wordt rekening gehouden en gezorgd voor zieken, mensen met een 

handicap, marginalen… iedereen is er gelijkwaardig en de moeite waard, iedereen draagt 

er op zijn manier zijn steentje bij aan de samenleving, er wordt gekeken naar het hart 

van de mensen en niet naar het uiterlijk. Er is tijd. Tijd om te genieten, uit te zieken, te 

rouwen, op bezoek te gaan bij mensen… er wordt niet gepest en iedereen heeft wat hij 

nodig heeft om te kunnen leven. Mensen hebben elkaar lief. Er bestaat geen 

schijnheiligheid en mensen vertrouwen op God…  

 

Dan geeft lkr. de volgende opdracht: in de parabel wordt er gesproken over een nieuwe 

wereld en we hebben hier zonet rond gebrainstormd. God heeft dus een droom voor onze 

wereld. Misschien dat jij ook al eens gedroomd hebt over de ‘ideale’ wereld.  

Het is de bedoeling dat iedereen nu voor zichzelf nagaat hoe hij/zij een nieuwe wereld 

droomt. Je brainstormt hierover op je werkblad (wat doen de mensen, wie zorgt voor 

wie, hoe is de rijkdom verdeeld, welke waarden zijn er belangrijk...). Een moeilijkheid 

hierbij is dat jij ervoor moet zorgen dat God ook blij is met jouw nieuwe wereld.  

Nu schrijven jullie lossen woorden en zinnen op over jullie nieuwe wereld. Volgende les 

gaan jullie hier dan mee aan de slag, want het is de bedoeling dat jullie een collage 

maken van jouw nieuwe wereld. Deze stel je dan ook voor aan de rest van de klas en je 

legt uit aan de klas waarom God blij zou zijn met jouw nieuwe wereld.   

 

Lln. brainstormen over hun nieuwe wereld en denken na over hoe ze hun collage gaan 

maken. Lkr. helpt waar nodig. Lkr. zegt ook dat de leerlingen tegen de volgende les 

allemaal een aantal tijdschriften en kranten moeten meebrengen (waarin geknipt mag 

worden!).  
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Ook vraagt lkr. om een schaar en lijm mee te brengen (lkr. voorziet zelf ook veel 

tijdschriften, kranten, scharen en lijm voor de leerlingen die niet aan dit materiaal 

kunnen komen).  

 

LES DRIE 

1. Herhalingsfase (5’)  doel 1 

 Welke parabel hebben we vorige les gelezen?  

 Waarover ging die parabel? Welke personen speelden daarin mee? 

 Wat ergerde ons in deze parabel? 

 Wat wil de parabel ons duidelijk maken? 

 Welke wereld droomt God voor ons?  

 Waarom heb ik jullie kranten en tijdschriften laten meebrengen? 

 

2. Verwerkingsfase (20’)  doel 2 

Jullie gaan nu een collage maken over jullie nieuwe wereld. Een collage wordt gemaakt 

uit foto’s, woorden, zinnen uit kranten en tijdschriften. Jullie hebben vorige les 

gebrainstormd over jullie nieuwe wereld in woorden. Nu is het de bedoeling dat je in de 

kranten en tijdschriften op zoek gaat naar woorden en foto’s die jouw nieuwe wereld 

voorstellen. Jullie krijgen hiervoor 20’ de tijd.   

Lkr. geeft aan elke leerling een wit A4-blad (sterk papier) en ziet erop toe dat elke 

leerling een schaar en lijm heeft. Ook worden de tijdschriften en kranten vooraan gelegd 

zodat iedereen hieruit kan kiezen.  

Lln. gaan aan de slag met de tijdschriften en kranten om een collage over hun nieuwe 

wereld te maken. Lkr. loopt rond en helpt waar nodig.  

 

3. Verwerkingsfase (25’)  doelen 2, 3 en 4 (eventueel volgende les 

afwerken) 

Wanneer de 20’ voorbij zijn, zegt lkr. dat de lln. mogen afronden en alles moeten 

opruimen wat op hun bank ligt (papiersnippers in papierbak, tijdschriften en kranten 

vooraan (lkr. kan deze best bijhouden voor volgend jaar), scharen en lijm teruggeven 

aan de juiste persoon…). Dan gaat iedereen op zijn/haar plaats zitten.  

 

Lkr. zegt dat hij/zij nieuwsgierig is naar de collage van de leerlingen. Elke leerling stelt 

dan zijn/haar collage voor aan de rest van de klas en vertelt erbij waarom God blij zou 

zijn met zijn/haar nieuwe wereld.  

 

TIP: lkr. kan ook een collage maken van zijn/haar nieuwe wereld en deze voorstellen aan 

de lln. Het is motiverend en boeiend om de collages van de lln. in de klas op te hangen 

en ze op het einde van het schooljaar mee naar huis te geven.  

Naar aanleiding van de parabel van de werkers van het elfde uur kan er ook gewerkt 

worden rond de droomjob van de leerlingen (wat is jouw droomjob? Waarom vind je dat 

werk zo aantrekkelijk? Is wat je op school leert een goede voorbereiding voor jouw 

droomjob? Wat zou je op school moeten leren om dat soort werk te kunnen doen? Wat 

zijn de voor- en nadelen van die job?...), soorten arbeid en waarom mensen werken (lln. 

kunnen vertellen over het werk dat zij misschien doen), werkloosheid, kinderarbeid, hoe 

staat het christendom tegenover arbeid (Rerum Novarum bijvoorbeeld), geld verdienen…   
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2 Wonderverhalen in de Bijbel en daarbuiten: 

hoe gaan we daarmee aan de slag tijdens 

een godsdienstles?  

Vooraleer we aan de slag gaan met wonderverhalen in de klas, is het nodig dat we een 

duidelijk beeld krijgen over wat een wonderverhaal is, welke soorten wonderverhalen er 

bestaan, hoe je een wonderverhaal moet lezen en de verschillende rollen die daarin naar 

voor komen. 

2.1 Wat is een wonder? 

Het woord ‘wonder’ wordt in onze maatschappij vaak gebruikt. Het wordt vaak gebruikt 

bij het uitdrukken van triomfen in de showbizzwereld, doorbraken in de medische wereld 

en telkens wanneer er zich een bizarre samenloop van omstandigheden voordoet. 

Daarnaast worden ook een gelukkig voorval, een troostende aanwezigheid, de kracht om 

iets pijnlijks te verwerken, de geboorte van een kind, iemands onberekende inzet, 

vriendschap, prachtige zaken in de natuur of ergens in de schepping… een wonder 

genoemd.  

Voor de meeste mensen is een wonder iets ongewoons, iets boven- en buitennatuurlijks, 

iets dat de natuur of mensen niet uit zichzelf kunnen zodat God of een andere kracht van 

buitenaf moet tussenkomen.  

 

Ook in vriendschap valt er soms een wonder te bespeuren. Een vriend is dan niet zomaar 

iemand die je kent, maar iemand die zo’n belangrijke plaats in je leven krijgt dat je er 

blijvend over ver-wonder-d bent. Als gelovige kun je hierin een stukje van Gods 

nabijheid ervaren. Niet-gelovigen noemen dat het wonder van de liefde tussen mensen.  

 

Uit het voorbeeld van de speciale gewaarwordingen in vriendschap kunnen we afleiden 

dat een wonder in de eerste plaats te maken heeft met elke vorm van geloven, ook het 

geloof buiten de religieuze of godsdienstige context. Voor de gelovige heeft er een 

gebeurtenis plaatsgevonden die wonder-baarlijk is. Het is een feit dat niet 

wetenschappelijk verklaard kan worden, maar haar oorsprong vindt bij God of bij de 

goden. Voor niet-gelovigen is dat wetenschappelijk onverklaarbare vaak ook het geval, 

maar voor hen heeft dit niets met God te maken.    

 

‘Wonderen zijn voor gelovigen als sporen van het Rijk Gods dat aangebroken is. Een 

wonder helpt ons om vooruit te kijken naar hoe onze wereld kan en moet worden. Een 

wonder laat, aan wie gelooft, zien dat God de mensen en de wereld niet loslaat.’24 

 

Het is niet gemakkelijk om een definitie van een wonder te geven. Vaak worden ze 

gedefinieerd als ‘bovennatuurlijke gebeurtenissen die door goddelijke krachten worden 

veroorzaakt’25. 

 

  

                                           
24 JANSSEN, K. (red.), Deus@school Infoboek, Altiora Averbode, Averbode, 2009.  
25 ENCYCLO, Wonderen, internet, 2011-03-23, (http://www.encyclo.nl/begrip/wonderen).  

http://www.encyclo.nl/begrip/wonderen
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2.2 Wonderverhalen en God 

In het Oude en vooral in het Nieuwe Testament treffen we veel wonderverhalen aan. In 

de wonderverhalen uit het Oude Testament speelt God een heel belangrijke rol. Hij is 

begaan met de mensen en vooral met de mensen in nood. De wonderverhalen in het 

Nieuwe Testament zijn verspreid over de vier evangelies. Er komen zeventig 

wonderverhalen voor in deze evangelies. In het Nieuwe Testament is er de komst van 

Jezus, het begin van een nieuwe tijd. De wonderen uit het Nieuwe Testament willen 

duidelijk maken dat Jezus de Messias is, de uitverkorene die door God in de wereld wordt 

gezonden.  

2.2.1 Soorten wonderverhalen algemeen  

We kunnen drie soorten wonderen onderscheiden. Zij gebeuren voor vele gelovigen en 

niet-gelovigen vandaag nog steeds. Iedereen ervaart deze speciale gebeurtenissen op 

zijn of haar eigen, unieke manier. Daarom onderscheiden we drie soorten 

wonderverhalen: de gelovige, de religieuze en de ongelovige wonderverhalen.  

 

a. Gelovige wonderverhalen: deze wonderverhalen zijn mede veroorzaakt door 

een goddelijke tussenkomst, al dan niet bewerkstelligd door een tussenpersoon 

(bijvoorbeeld Jezus of Mohammed). God of de goden spelen in deze wonderen een 

belangrijke rol. De wonderverhalen die in de Bijbel voorkomen zijn allemaal 

gelovige wonderverhalen. Maar zij gebeuren vandaag nog steeds met 

tussenkomst van God en vaak in samenwerking met een tussenpersoon 

(bijvoorbeeld Jezus, Maria, een andere heilige persoon). Zo gaat een vrouw met 

een ernstige ziekte bijvoorbeeld op bedevaart naar Scherpenheuvel of Lourdes. Ze 

bidt heel vaak tot God en Maria en ze geneest na enige tijd van haar ziekte. De 

vrouw is ervan overtuigd dat God, door de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw, 

voor haar genezing gezorgd heeft. Daarom noemen we dit een gelovig 

wonderverhaal. 

 

b. Religieuze wonderverhalen: deze wonderen zijn religieus en hebben dus te 

maken met iets dat ons overstijgt waarmee we verbonden zijn (van het Latijnse 

religare). Die verbondenheid zorgt voor wonderbaarlijke gebeurtenissen, maar 

deze worden niet toegeschreven aan een God of tussenpersoon. God staat niet 

centraal in dit soort wonder. Zo gaat een man bijvoorbeeld het graf van zijn 

overleden vrouw bezoeken en ziet hij op dit graf een schaduw van een hart. De 

man beschouwt deze schaduw als een boodschap van zijn overleden vrouw. 

Daarom wordt dit een religieus wonderverhaal genoemd: het is een gebeurtenis 

waar het aspect verbondenheid (religare) centraal staat en waar iets, dat 

wetenschappelijk onverklaarbaar is, ervaren wordt. Het wordt veroorzaakt door 

‘iets’, maar niemand weet precies wat. 

 

c. Ongelovige wonderverhalen: dit zijn verhalen of situaties waarbij iets 

onverklaarbaars of wonderbaarlijks gebeurt, maar waarbij de persoon die het 

wonder ervaart, niet gelovig en zelfs niet religieus is. Hij beschouwt deze 

gebeurtenis dan ook niet als iets religieus of gelovigs. Er wordt ook niet verwezen 

naar een kracht of iets dat dit veroorzaakt heeft. Deze wonderen worden vaak 

beschreven als: ‘Ik snap er niets van, maar het is echt wel heel bijzonder wat hier 

gebeurt. Toch neem ik niet aan dat hier een God of vreemde kracht achter zit.’ Zo 

heeft een man bijvoorbeeld al vijftien dagen lang een niet te stoppen hik.  
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Hij gaat naar de dokter, maar deze kan hem niet helpen. De man is wanhopig en 

belt daarom naar een pendelaar. Deze helpt hem via de telefoon af van zijn 

vervelende hik. Voor deze man is er een wonder gebeurd, zonder dit toe te 

schrijven aan iets hogers of aan God. Misschien heeft hij gewoon veel geluk 

gehad. Het zou ook mogelijk zijn dat iemand voor jou op bedevaart geweest is en 

dat er daardoor iets onverklaarbaars in jouw leven gebeurt. De buitenwereld 

meent dat het een religieus of gelovig wonder is, maar diegene die het wonder 

ervaart, beschouwt dit als puur toeval.  

2.2.2 De rol van God in wonderverhalen  

God kan een belangrijke en aparte of onbelangrijke rol spelen in wonderverhalen en deze 

betrokkenheid of afwezigheid speelt zich af op verschillende niveaus. Deze drie niveaus 

zijn de volgende: 

 

a. Wonderen voor mensen die niet in God geloven: ten eerste kan het zijn dat 

er een wonder gebeurt bij niet-gelovige of religieuze mensen. Voor hen heeft dat 

wonder niets te maken met een goddelijke tussenkomst. God bestaat niet en 

daarom wordt het wonder niet toegeschreven aan God. Het is puur toeval. God 

heeft niet voor het wonder gezorgd, maar er zijn andere dingen gebeurd om dit 

wonder tot stand te brengen. Ook al houden ze dit hardnekkig vol, deze mensen 

kunnen soms ook twijfelen. Ze begrijpen toch niet goed dat er dingen gebeuren 

die niet in cijfers, in een proefbuis of op een scan te verklaren zijn. We kunnen 

hen helpen even dieper te kijken door de mogelijkheid te suggereren dat er een 

kracht buiten of diep in ons is die hier mede verantwoordelijk voor is, zonder hen 

te willen overtuigen. 

 

b. God die plots de natuurwetten overstijgt: een andere verklaring voor de rol 

die aan God wordt toegeschreven bij een wonder, is dat de wereld functioneert 

volgens de natuurwetten zonder God. Mensen geloven daarbij dat de dingen 

gebeuren omdat ze vastliggen en heel af en toe kan God ingrijpen om dingen te 

wijzigen. Bij de gebeurtenissen van de tsunami in december 2004 en de 

aardbeving in Japan in 2011 wordt door sommige mensen gezegd dat God deze 

mensen heeft gestraft of hen net heeft gered door hen door deze wonderbaarlijke 

negatieve gebeurtenis de ogen te openen om in de toekomst anders te gaan 

leven. Soms menen mensen dat ze bij een ongeval op een wonderbaarlijke manier 

gered zijn en dat alleen God daarvoor gezorgd kan hebben. Uit zo’n wrak 

verwacht men geen levenden meer, maar de inzittende komt er met enkele 

schrammen vanaf. Hier worden de natuurwetten geweld aangedaan. God heeft die 

persoon speciaal gered omdat zij of hij in het leven nog een taak te vervullen 

heeft. In deze voorbeelden gaan de natuurwetten niet meer hun gewone gang. Af 

en toe staat de wetenschap voor raadsels of gebeuren er totaal onverwachte 

dingen waar wij als mens geen vat op hebben. Zoveel wetenschappers hebben dit 

drama niet kunnen voorspellen. Een val van de zeventiende verdieping overleven, 

is wetenschappelijk onverklaarbaar. Hier gaat God even tussenkomen in het 

normale natuurleven met iets ongewoons, een overstijging van het voorspelbare. 

Het is aan ons om de boodschap van God daarin te begrijpen en er iets mee te 

doen in ons leven. Bij de meerderheid van de gebeurtenissen is er geen sprake 

van tussenkomst van God of van goddelijke wonderen. Maar plots is Hij daar met 

een positieve of negatieve gebeurtenis om ons zaken duidelijk te maken.  
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Voor een kritische buitenstaander blijft dan wel de vraag: ‘Waarom gebeurt dat bij 

sommige mensen wel en bij andere niet? Is God dan niet selectief? Waarom gaat 

hij sommigen wel straffen en anderen niet? Waarom worden sommigen wel op 

een miraculeuze wijze gered en anderen niet?’  

Het zijn vragen die leerlingen zich ook vaak stellen bij deze voorstelling van God 

en die goed te begrijpen zijn. Misschien is de rol, die hier aan God wordt 

toegeschreven, toch niet helemaal overeenkomstig met de bedoeling van God. 

Het is misschien beter om hen een God te laten ervaren die op alle vlakken 

aanwezig is in het leven.  

 

c. God stelt zich tegenwoordig op elk moment; het hele leven kan als een 

wonder beschouwd worden: als laatste kan het leven ook beschouwd worden 

als een opeenvolging van wonderen die gebeuren waarbij God altijd in de wereld 

aanwezig is. We zeggen dan dat Hij inherent aanwezig is. God wordt ervaren in 

alle wondere zaken die ons elke dag van ’s morgens tot ’s avonds overkomen en 

Hij staat hierbij ook centraal. Het wondere in het leven en in onze diepste 

binnenkant wordt toegeschreven aan God. Deze wonderen hebben niets te maken 

met toeval of natuurwetten. Het leven wordt ervaren als een wonder gebeuren 

waar God alom tegenwoordig is. Daarnaast geeft Hij ons ook de kracht om zelf 

wonderen te laten gebeuren in ons eigen leven. Gelovigen die zich inzetten voor 

anderen in ziekenhuizen, de klas, opvanghuizen, de jeugdbeweging, de vakbond 

of gewoon in hun job of gezin… zullen heel goed begrijpen wat hiermee bedoeld 

wordt. Het is alsof zij extra energie krijgen van God om net dat beetje meer te 

doen om zo het Rijk Gods of de goddelijke droom waar te maken. Het is niet van 

fundamenteel belang dat we de energie, die we krijgen, of de wonderlijke zaken 

die ons overkomen, perse God noemen. Het is wel belangrijk dat we beseffen dat 

niet alles tot de menselijke orde behoort en dat dus niet alles wetenschappelijk 

kan en moet verklaard worden.  

Wij worden als gelovigen gedragen zonder dat we daarom onze eigen 

verantwoordelijkheid ontlopen. Hij (of is het een Zij of een Het) loopt altijd in de 

buurt met ons mee. Dat is voldoende om wondere zaken te ondervinden en om 

zelf in staat te zijn met zijn steun wonderen te verrichten bij die mensen die daar 

nood aan hebben.  

2.2.3 De wonderverhalen waar de gelovige mens God werkzaam 
ziet 

Voor christenen is een wonder geen uitzondering op natuurwetten. Het is een gebeuren 

waarin de gelovige God werkzaam ziet. Het is eigenlijk een ontmoeting tussen God die 

zich openbaart in een historisch gebeuren en de mens die het in geloof ontvangt. Dit kan 

verder onderverdeeld worden in twee delen.  

 

Vooreerst is het wonder een feit. Dat wil zeggen dat het een gebeurtenis is die zich 

afspeelt in de wereldgeschiedenis. Dit is een belangrijke basis voor het wonder, want God 

is immers niet los te koppelen van de realiteit van het leven. Hij laat zich niet aanwijzen 

of bekijken. We kunnen niet zomaar zeggen: ‘Kijk, daar is God aan het werk.’ Onze 

relatie tot God moet bemiddeld worden in een feit. Het hoeft daarom geen 

onverklaarbaar feit te zijn dat tegen de natuurwetten ingaat. Het hoeft zelfs geen 

buitengewoon feit te zijn.  
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De gewone, alledaagse en verklaarbare belevingen kunnen voldoende zijn om God op het 

spoor te komen en de mens in be-wonder-ing te laten staan. De voorwaarde hiervoor is 

dat de mens niet door het leven holt en dat mensen leren stilstaan bij datgene dat hen 

omringt. Wonderen kunnen overal ontstaan waar de dingen hun vanzelfsprekendheid 

verliezen, waar mensen stil en aandachtig, blij en dankbaar worden omdat zij plots of 

geleidelijk aan meer zien dan dat ze op het eerste gezicht lijken te ervaren. 

 

Maar toch wordt het woord ‘wonder’ in de Bijbel vaker gebruikt bij meer opvallende 

gebeurtenissen. In het Oude Testament zijn dit vooral de uittocht uit de slavernij van 

Egypte, de doortocht door de Rietzee en de gebeurtenissen die daarna plaats vinden in 

de woestijn en bij het binnentrekken van het beloofde land. Maar ook deze wonderen 

moeten niet noodzakelijk botsen met de natuurwetten. Zo kan het manna-wonder (Ex. 

16) gemakkelijk op een natuurlijke wijze verklaard worden. De druppels die door de 

steek van de schildluis afgescheiden worden op de bladeren van de Tamarisk- struiken, 

stollen tijdens de nacht door afkoeling en vallen dan op de grond. Ze hebben een zoete 

smaak en worden tot op de dag van vandaag nog verzameld en gegeten door 

verschillende volkeren. Dat ‘broodwonder’ is dus te verklaren. Toch was het voor de 

vluchtelingen uit Egypte een wonder: zij hebben honger, zijn op zoek naar eten en 

beschouwen het manna, dat ze ’s morgensvroeg vinden, als een teken van Gods 

helpende nabijheid. 

 

We hebben hierboven als eerste het feit van wonderen besproken, maar gelovige mensen 

spreken pas echt van een wonder als er een gelovige interpretatie van dit feit is. Een 

bepaalde gebeurtenis kan slechts als wonder gezien worden als het ook geïnterpreteerd 

of geduid wordt. Mensen moeten het dan met gelovige ogen bekijken. Het wonder wordt 

dus gezien als een werkelijke aanwezigheid van God. Het is de gelovige interpretatie die 

bepaalde feiten tot religieuze feiten of wonderen maakt. Feiten worden alleen als wonder 

beschouwd wanneer zij in geloof geïnterpreteerd worden.  

Zo interpreteert bijvoorbeeld lang niet iedereen de ‘wonderen’ van Jezus als tekens van 

God die in Jezus werkzaam is. Sommige mensen duiden deze ‘wonderdaden’ heel anders 

door bijvoorbeeld te stellen dat Jezus door de duivel bezeten is.  

 

Wonderen gebeuren vandaag ook nog, maar ook nu worden die door mensen niet als 

wonder geduid. Alle gebeurtenissen zijn in zekere zin dubbelzinnig en er zijn vaak 

meerdere verklaringen voor bepaalde gebeurtenissen. Dit is dan naargelang mensen het 

wonder met gelovige of ongelovige ogen bekijken. Daarom is het heel moeilijk om aan 

iemand die niet gelooft en wantrouwig is, klaar en duidelijk uit te leggen waarom iets een 

wonder is. Wie wil, kan altijd een uitleg geven. Maar wie in zijn leven een wonder 

ervaren heeft, weet dat het heel moeilijk is om dit te bewijzen of om uit te leggen 

waarom dat precies een wonder is, zeker aan ongelovige buitenstaanders. ‘Maar wie naar 

bewijzen vraagt, is niet sterk genoeg voor het geheim’26. 

 

  

                                           
26 Een citaat van Anna Blaman uit: JANSSEN, K., Weg van God, uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2008, 334 
pagina’s.  
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2.3 Wonderverhalen uit de Bijbel 

2.3.1 Wonderverhalen in het Oude Oosten en Jezus’ tijd 

In Jezus’ tijd bestaan er in andere culturen in de omringende landen veel goden en 

afgoden. Zij kunnen wonderen verrichten. Een wonder is niet abnormaal, het gebeurt en 

de mensen mogen zich hierbij geen vragen stellen. Er mag ook geen wetenschappelijk 

onderzoek gedaan worden naar de wonderen. Het moet aangenomen worden zoals het 

gebeurd is. Het zijn echte, door de goden veroorzaakte wonderen.  

 

In het Oude Oosten bijvoorbeeld leeft keizer Vespasianus. Hij geneest een blinde door 

speeksel in zijn ogen te doen. De blinde kan na enige tijd weer zien. Er is een wonder 

gebeurd. Er wordt hier niet naar wetenschappelijke verklaringen gezocht of er wordt niet 

nagedacht over de symbolische betekenis van dit wonder. De mensen nemen het wonder 

aan voor waar en echt gebeurd.  

Daarnaast bestaat er ook de mythe van Dionysius, de god van de wijn. Het verhaal 

vertoont gelijkenissen met het verhaal van Jezus waarbij water in wijn wordt veranderd 

op de bruiloft te Kana. In Jezus’ tijd leeft ook de bekende Rabbi Dossa, een wijze en 

geleerde. Hij geneest lammen en wekt doden weer tot leven.  

 

De meeste gelovigen nemen de wonderverhalen niet meer zomaar letterlijk over. De 

mensen proberen om deze wonderen te rationaliseren. Anderen bekijken het eerder 

symbolisch, ze interpreteren het als een fantastisch verhaal. Ze gaan op zoek naar de 

betekenis(sen) achter dit wonder.  

 

Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de lamme. Sommige gelovigen, op zoek naar een 

symbolische duiding, menen dat de benen van de man even onbeweeglijk blijven, maar 

geloven wel dat hij weer vooruit kan kijken in zijn leven. Hij staat dus figuurlijk op uit 

zijn moedeloosheid. Bij het verhaal van de blinde geloven ze dat die even stekeblind 

blijft, maar dat hij het allemaal na een gesprek met Jezus beter ziet zitten en merkt dat 

hij toch nog tot heel veel in staat is. Deze mensen vatten de wonderverhalen eng 

symbolisch op, maar hun interpretaties verklaren niet alles. We moeten nog een duidelijk 

onderscheid maken tussen het al dan niet gebeurde feit en het verhaal daarover. De 

vertellers van de wonderverhalen zijn niet erg sterk in het doorgeven van historisch 

correcte informatie. Zij willen hun geloof in Jezus doorgeven via het schrijven van deze 

verhalen. De wonderverhalen tonen ons een Jezusfiguur die geraakt wordt door de 

menselijke nood en die zich inzet om de noden en de pijn op te heffen. De wonderen die 

Jezus doet, verlopen meestal sober. Alleen de verwondering van de luisteraars en 

toehoorders achteraf wordt uitvoerig beschreven. Mensen die zich in Jezus' naam 

inzetten om pijn te verlichten, leren uit zijn boodschap dat in zijn naam het onmogelijke 

mogelijk wordt. 

2.3.2 Jezus’ rol in de wonderverhalen 

Jezus speelt een heel belangrijke rol in de wonderverhalen uit de Bijbel. Hij kan gezien 

worden als een wonderdoener. In de tijd dat Jezus leeft, is een wonder niet abnormaal, 

maar daarnaast doet en zegt Jezus veel bijzondere dingen die vaak wonderlijk zijn voor 

de mensen. Vandaar de naam wonderdoener voor Jezus. 
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De wonderen die Jezus heeft verricht, kunnen we opdelen in vier grote groepen:  

a. Genezingswonderen: Jezus geneest mensen zoals de lamme, de blinde, de 

dove, de bloedvloeiende vrouw, de schoonmoeder van Petrus met koorts, de 

melaatsen… Dit is in Jezus’ tijd niet zo spectaculair als het nu in de verhalen wordt 

voorgesteld. Hij is niet de enige genezer. Vooral het feit dat hij zelf naar de zieken 

toestapt, hen aandacht geeft, hen zelfs durft aan te raken, is in de situatie van 

het jodendom ongewoon. Deze boodschap wordt in de verhalen vaak spijtig 

genoeg ondergesneeuwd door te focussen op het spektakel van de genezing. Het 

is niet onwaarschijnlijk dat sommige van deze wonderen ook echt gebeurd zijn. 

Maar ze mogen ons niet afbrengen van de godsdienstige boodschap die Jezus ons 

wil duidelijk maken en die door de evangelisten telkens op een eigen manier 

gekleurd is. 

 

b. Duiveluitdrijvingen: Jezus verdrijft duivels uit bezeten mensen. Dit kunnen we 

bijvoorbeeld lezen in het verhaal van de bezetene in de synagoge die door Jezus 

wordt bevrijd van zijn bezetenheid. Jezus verdrijft meerdere keren duivels uit 

bezeten mensen. Het verschijnsel op zich komt in Jezus’ tijd vaak voor en laat ons 

soms denken aan psychiatrische patiënten nu die gebukt gaan onder trauma’s, 

schizofrene gedachten en psychoses. Maar zij worden in die tijd niet als dusdanig 

erkend. Mensen geloven dat bezetenen overmand zijn door satanische, duivelse 

krachten waarschijnlijk als een straf van God die hen op hun fouten wil wijzen. 

Jezus is dan de therapeut die geduldig naar deze mensen luistert en aandacht 

heeft voor hun geestelijke verwarring. Zo’n houding kan letterlijk en figuurlijk 

wonderen verrichten. Er wordt aangenomen dat vele van deze verhalen wellicht 

echt gebeurd zijn en in Jezus’ tijd voor spektakel zorgden, terwijl we vandaag 

zouden zeggen dat de therapeut of geestelijke begeleider goed werk geleverd 

heeft. 

 

c. Natuurwonderen: de natuurwonderen nemen in het geheel van de 

wonderverhalen in de evangelies een aparte plaats in. Zij zijn in verhouding tot de 

genezingen en duiveluitdrijvingen zeldzaam. Deze wonderverhalen hebben weinig 

oorspronkelijke bronnen en zijn pas erg laat opgeschreven: denk aan het wonder 

van water in wijn te veranderen bij Johannes die als laatste zijn evangelie heeft 

geschreven. Daarnaast zijn er de natuurwonderen van de broodvermenig-

vuldiging, de wonderbare visvangst bij Lucas en verder nog bij Johannes, maar 

dan in gewijzigde vorm en als rechtstreeks Paasverhaal. Ten slotte lezen we over 

het lopen van Jezus over het meer van Galilea en het stillen van de storm en de 

vervloeking van de vijgenboom bij Marcus. Deze verhalen hebben een 

uitdrukkelijk symbolische betekenis om duidelijk te maken dat geloof wondere 

zaken kan verrichten. De metaforen drukken uit wat Jezus bedoelt met zijn 

boodschap van het Rijk Gods. 

 

d. Dodenopwekkingen: er bestaan ook wonderverhalen waarbij Jezus doden terug 

opwekt. Hierbij denken we aan het dochtertje van Jaïrus dat Jezus terug tot leven 

roept of de opwekking van Lazarus. Hier blijkt duidelijk dat de verhalen 

geschreven zijn na de verrijzenis van Jezus en in deze context moeten begrepen 

worden. Erg weinig exegeten of godsdienstwetenschappers die ernstig genomen 

worden, nemen deze dodenopwekkingen aan als echt gebeurd. Ze leggen vooral 

de nadruk op de boodschap van verrijzenis na de dood.  
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Dan zijn er nog enkele andere eigenschappen die typisch zijn voor de wonderen die Jezus 

gedaan heeft. Eerst en vooral lijken zijn wonderen misschien heel bizarre en onmogelijke 

handelingen, maar toch zijn het sobere wonderen. Jezus wilt geen showman zijn. Hij 

staat niet graag in de belangstelling. Daarnaast wilt Jezus steeds duidelijk maken met 

deze wonderen dat God belangrijk is en dat de mens centraal staat. Door wonderen te 

verrichten wilt Jezus ons laten zien hoe het Rijk Gods, de droom van God voor onze 

wereld, dichterbij kan komen. Tot slot kiest Jezus telkens voor de armen, de mensen in 

nood, de kleinsten en zwaksten die aan de rand van de maatschappij staan. Hij geeft 

altijd nieuwe kansen en laat de wet de mensen dienen en niet andersom. De wonderen 

van Jezus sluiten hier nauw bij aan. Jezus geneest mensen die hopeloos zijn, bezeten of 

ziek en wekt mensen op uit de dood. 

2.3.3 De historiciteit van Jezus’ wonderen  

Bij het lezen en interpreteren van de wonderen van Jezus is het heel belangrijk dat we in 

ons achterhoofd houden dat de verhalen sterk beïnvloed zijn geweest door Jezus’ lijden, 

dood en verrijzenis. De verhalen van en over Jezus zijn pas dertig jaar na zijn dood of 

later opgeschreven. De auteurs van het Nieuwe Testament schrijven dus vanuit hun 

geloof in Jezus’ verrijzenis en dat beïnvloedt natuurlijk hun manier van schrijven over 

Jezus.  

 

Bij deze verhalen wordt de historische Jezus niet speciaal in het licht gezet, wel de 

verrezen Heer. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in het wonderverhaal ‘het stillen van de 

storm’ (Mc. 4, 35-41; Mt. 8, 23-27; Lc. 8, 22-25). De aandacht in dit wonderverhaal gaat 

niet naar wat Jezus toen gedaan heeft, maar wel naar wat de verrezen Jezus nu voor ons 

kan betekenen.  

 

Als we een wonderverhaal uit het evangelie lezen, moeten we ons niet eerst de vraag 

stellen: ‘Is dit nu echt gebeurd?’, maar ons in de eerste plaats afvragen: ‘Wat wil de 

auteur ons leren? Wat is de boodschap van dit verhaal? Hoe kunnen we daardoor groeien 

als gelovigen en hoe zorgt het ervoor dat we ons kunnen inzetten voor zijn droom?’ 

 

De evangelisten willen met het neerschrijven van de vele wonderen van Jezus duidelijk 

maken wat de verrezen en nog steeds ‘levende’ Heer voor ons hier en nu kan betekenen.  

2.3.4 De structuur van een wonderverhaal uit het Nieuwe 

Testament 

Als er wonderverhalen zijn waarbij Jezus de wonderdoener is, worden deze verhalen 

steeds geschreven met dezelfde structuur.  

 

a. Beschrijving: eerst is er een beschrijving van de ziekte die de persoon heeft en 

eventueel hoe hij of zij deze ziekte gekregen heeft.  

 

b. Onmacht: dan wordt de onmacht van de wetenschap aangehaald: de dokters 

kunnen er niets aan doen, niets helpt. De mensen zijn hopeloos in hun 

onomkeerbare situatie.  

 

c. Ontmoeting met Jezus: daarna wordt de ontmoeting van de zieke met de 

wonderdoener Jezus beschreven. Deze ontmoeting wordt uitgebreid weergegeven 

om het belang van het ontmoeten van deze aparte man te benadrukken. 
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d. Manier van genezing of voltrekking van het wonder en het effect: 

vervolgens wordt de wijze van genezing of de manier waarop het wonder gebeurt, 

beschreven. Dan wordt het effect na het gebeuren van dit wonder beschreven: er 

wordt bondig gezegd wat er gebeurd is met de zieke persoon nadat de 

wonderdoener het wonder verricht heeft.  

 

e. De reactie van de omstaanders na het voltrekken van het wonder: ten 

slotte wordt de verwondering van de mensen die bij Jezus en de zieke stonden, 

beschreven. Heel vaak handelt dit over hun al dan niet gewijzigde geloof. 

 

De wonderen die Jezus verricht heeft, hebben te maken met geloof en vertrouwen. God 

heeft ons en ons geloof nodig om werkzaam te kunnen zijn in ons bij het gebeuren van 

een wonder. Soms is er een wonder nodig om mensen tot geloof te brengen. 

2.3.5 De drie rollen  

In de wonderverhalen uit de Bijbel is er steeds sprake van drie personen of drie rollen. 

Deze drie vinden we altijd terug in de wonderverhalen uit het Nieuwe Testament.  

 

a. Jezus: de eerste rol is voor Jezus. Hij haalt steeds het beste in de mens naar 

boven. Jezus is de tussenpersoon in deze verhalen. 

 

b. God: de tweede rol wordt aan God gegeven. Hij zal zich alleen tonen wanneer de 

mens dat wil en er klaar voor is. Hij zorgt er ook voor dat wonderen kunnen 

gebeuren.  

 

c. De mens: de derde en laatste rol wordt gegeven aan de mens, aan ons. Zonder 

mensen kunnen er geen wonderen gebeuren. Daarom is het belangrijk dat we ons 

hiervoor openstellen. Als we het toelaten, kan God in ons werkzaam zijn, anders 

niet. We moeten ook niet wachten tot er een wonder gebeurt bij ons, maar wel 

zelf op weg gaan naar anderen en zo wonderen verrichten door in Jezus’ 

voetsporen te treden.   
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2.4 Echt gebeurd of waar?  

Wonderverhalen zijn van alle tijden. Tijdens de oudheid worden er in verschillende 

culturen al wonderverhalen verteld. Er bestaan ook wonderverhalen over Boeddha en in 

het oude Griekenland wordt Asklepios, een goddelijke geneesheer, vereerd omwille van 

de vele wonderen die hij doet. Deze oude verhalen lijken veel op de Bijbelse 

wonderverhalen. Wonderen zijn een manier om te vertellen hoe gezegend en speciaal 

iemand is. Voor de mensen in Jezus’ tijd zijn wonderverhalen bij wijze van spreken 

doodgewoon. Ze begrijpen wat de schrijvers of vertellers willen duidelijk maken via hun 

verhalen over God of de wonderdoener. 

 

Maar voor ons, de mensen van nu, is het niet zo gemakkelijk om een wonderverhaal te 

lezen. De betekenis ervan begrijpen is niet eenvoudig. De wetenschap is de laatste jaren 

heel belangrijk geworden. In dit tijdperk moet alles wetenschappelijk bewezen en 

verklaard worden. Als we de verhalen uit de Bijbel lezen, reageren we snel vol ongeloof. 

Vaak wordt dan de vraag gesteld: ‘Het kan toch niet dat die verhalen echt gebeurd 

zijn!?’, ‘Niemand kan iemand zo snel genezen van melaatsheid’ of ‘Niemand kan water in 

wijn veranderen, dat is wetenschappelijk niet mogelijk’.   

 

Daarom is het belangrijk dat we de Bijbel niet lezen als een opsomming van feiten en 

gebeurtenissen. De Bijbel is geen geschiedenisboek. Vroeger gingen natuurwetenschap, 

geneeskunde en godsdienst hand in hand. Mensen zochten hulp bij godsdienstige leiders 

voor al hun problemen. Dat is nu veranderd.  

De Bijbel is een belangrijk boek dat geschreven is door en voor gelovige mensen. Het 

Heilige Boek wil mensen oproepen tot geloof in God en Jezus. De Messias, Jezus, is een 

speciaal iemand: hij doet dingen die gewone mensen niet kunnen en dat gebeurt vanuit 

zijn diep vertrouwen in God.  

 

Aan de basis van wonderverhalen ligt dus een echt gebeurd feit. De meeste 

genezingsverhalen kunnen echt gebeurd zijn. Maar tussen het gebeuren van het wonder 

en het opschrijven ervan, liggen dertig tot veertig jaar. In die tussentijd zijn bij het 

verder vertellen van deze wonderlijke gebeurtenissen door gelovigen elementen 

uitvergroot, versterkt, vervormd. Het is dus belangrijk om dat in ons achterhoofd te 

houden. Een wonderverhaal uit het evangelie wil vooral kenbaar maken dat Jezus heel 

bijzonder en belangrijk is en dat hij Gods woord wilt verkondigen. Deze bedoeling heeft 

verschillende verhalen beïnvloed, aangevuld en aangedikt. Daardoor is de historische 

achtergrond van deze verhalen moeilijk te achterhalen.  

 

De vier evangelisten hebben omwille van hun gelovige kijk, hun vertrouwen en geloof in 

Jezus, de historische achtergrond vaak ook veranderd of beïnvloed. Het verhaal wordt 

spectaculairder en er zitten duidelijke boodschappen in elk wonderverhaal. 

De verhalen bijvoorbeeld van de dodenopwekkingen, over het veranderen van water in 

wijn en de broodvermenigvuldiging zijn verhalen met een beperkte historische 

achtergrond, maar er zit wel een bepaalde gelovige waarheid in.  

Wonderverhalen willen de lezer het geloof in Jezus Christus laten ervaren en leren 

kennen. Deze verhalen tonen aan dat Jezus voor jou als lezer ook heel bevrijdend en 

genezend kan zijn. Tegelijkertijd roepen deze verhalen ons op om te handelen zoals 

Jezus. Zo kunnen wij een wonder worden voor anderen. 
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2.5 Tips bij het lezen van een wonderverhaal 

Als we wonderverhalen in de Bijbel lezen, kunnen we dat op meerdere manieren doen. 

2.5.1 Niet te veel historiseren of psychologiseren 

Eerst en vooral kunnen we het verhaal beschouwen als een historisch vraagstuk. Het is 

voor de meeste lezers belangrijk om de historiciteit van de wonderverhalen te 

achterhalen. Maar eigenlijk is dit niet het belangrijkste bij het lezen van deze verhalen. 

Voor drie dingen moeten we dus speciaal oppassen: 

 

a. Niet historiseren: een wonderverhaal is niet bedoeld als een strikt geheel van 

feiten. Het is wel een verkondiging. Wie (nog meer) gaat historiseren door allerlei 

details toe te voegen, trekt de aandacht van de boodschap af.  

 

b. Voorzichtig zijn bij het navertellen van het wonder: de meeste mensen 

maken vaak geen onderscheid tussen verhaal en geschiedenis. Daar moet dus 

voorzichtig mee omgegaan worden.  

 

c. Niet psychologiseren: in de meeste wonderverhalen wordt de nood van de 

mensen van alle tijden beschreven. We moeten dus oppassen dat we niet gaan 

psychologiseren of alles toespitsen op dat ene voorbeeld van die unieke persoon  

in het verhaal. Het is noodzakelijk om de personages van het verhaal breed open 

te trekken. 

2.5.2 Openbaring, oproep en zending  

De tweede manier waarop we wonderverhalen kunnen lezen, is ze enerzijds te lezen als 

openbaring, anderzijds als oproep en zending. 

 

a. Openbaring: er wordt bij het lezen achterhaald hoe God de wereld en mensen 

bedoeld en gedroomd heeft. In de wonderverhalen breekt iets door van de nieuwe 

hemel en aarde, waar het goed is om te wonen. De wonderverhalen zeggen ons 

elke keer opnieuw dat onze wereld niet zo hoeft te zijn zoals hij nu is. Hij kan 

anders worden, beter, rechtvaardiger, vredevoller, meer de wereld van God. Er 

wordt in de wonderverhalen iets gezegd over Jezus. Hij is door God gezonden en 

toont hoe wij zo’n wereld, die God voor ons droomt, kunnen nastreven. Hij toont 

ons hoe we in zijn voetsporen kunnen treden. Ten slotte vertelt het 

wonderverhaal iets over de mens. Het toont aan hoe wij kunnen worden zoals 

Jezus en hoe wij Gods droom dus kunnen waarmaken. 

 

b. Oproep en zending: we kunnen de wonderverhalen ook lezen en interpreteren 

als een oproep en zending. Hierbij wordt de mens opgeroepen om zowel 

individueel als op het vlak van maatschappelijke structuren het verhaal van Jezus 

voort te zetten. Wonderverhalen mogen nooit vrijblijvend gelezen worden. Zij 

zeggen ons: ‘Ga en doe zoals Jezus gedaan heeft.’ 
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2.6 Wonderen vandaag 

Zoals al vaak vermeld werd, zijn wonderen niet enkel gebeurtenissen die vroeger 

plaatsvonden. Ook vandaag gebeuren er nog veel onverklaarbare zaken. Sommige 

wonderen vanuit de Bijbel gebeuren in het begin van de eenentwintigste eeuw. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: het overleven van de aardbeving en tsunami van enkelingen in 

Japan in maart 2011 als voorbeeld van een natuurwonder. Spectaculaire en medisch 

onverklaarbare genezingen zoals een vreemde ziekte die plots verdwijnt of het 

overwinnen van een zeer zware kanker als voorbeelden van genezingswonderen. De 

bijna-doodervaringen of mensen die een lange en zware coma overleven als voorbeeld 

van een opwekkingswonder. 

 

Ook de geboorte van een baby, mensen terugvinden na een ongelukkige periode, iemand 

tegenkomen die heel belangrijk wordt in je leven, een zonsondergang, een sterrenhemel, 

de natuur… kunnen als wonder beschouwd worden. De schepping als wonder maakt ons 

duidelijk dat we niet alles volledig wetenschappelijk moeten verklaren. Elke dag kunnen 

we verwonderd staan over wat de schepping ons geeft.  

 

Wonderen gebeuren dagelijks. Het is belangrijk dat we er ons voor openstellen en leren 

om ver-wonder-d en be-wonder-end naar mensen om ons heen en het leven te kijken. 
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2.7 Bijbelse wonderverhalen opgesomd 

2.7.1 Uit het Oude Testament  

 Bescherming: 1 Sam. 23, 14-18 

 De schepping: Psalm 19,1 

 De ziekte van Mirjam: Numeri 12, 1-16 

 Het splitsen van de zee: Ex. 14, 21-22 

 Het water uit de rots: Ex. 17, 5-6  

 Natuurwonderen: Ex. 13, 14-28; 2 Kon. 6, 1-7; Jesaja 38, 7-8  

 Niet langer blind en doof: Jesaja 32, 3-4 

 Overwinning: 1 Sam. 17; 2 Kr. 20 

 Voorzien in materiële behoeften: 2 Kon. 4, 1-7  

 Vrede en rechtvaardigheid: Jesaja 5-6 

2.7.2 Uit het Nieuwe Testament 

 Bevrijding uit de gevangenis: Handelingen 12, 6-11  

 Bevrijding van een man in de synagoge van demonische geesten: Mc. 1, 21-28; 

Lc. 4, 31-37  

 De eerste twee netten met vis en de roeping van Jezus’ eerste discipelen: Lc. 5, 

1-11 

 De bruiloft in Kana: Joh. 2, 1-12 

 Dodenopwekking van de dochter van Jaïrus: Mc. 5, 21-43  

 Dodenopwekking van de zoon van de weduwe: Lc. 7, 11-16  

 Een munt uit de bek van een vis halen: Mt. 17, 24-27 

 Een tweede net met vissen: Joh. 21, 1-12  

 Genezing van de blinde man in Betsaïda: Mc. 8, 22-26 

 Genezing van de blinde Bartimeüs: Mc. 10, 46-52  

 Genezing van de dienaar van de honderdman: Mt. 8, 5-13; Lc. 7, 1-10 

 Genezing van de man bij Betzata: Joh. 5, 1-15  

 Genezing van de schoonmoeder van Petrus: Mt. 8, 14-15; Mc. 1, 29-31; Lc. 4, 

38-39 

 Genezing van de zoon van een edelman: Joh. 4, 46-54  

 Genezing van een doofstomme man: Mc. 7, 31-37  

 Genezing van een man die bezeten was van demonen in het gebied van de 

Gadarenen: Mt. 8, 28; Mc. 5, 1-20; Lc. 8, 26  

 Genezing van een man die blind geboren was: Joh. 9, 1-41 

 Genezing van een man met een verschrompelde hand: Mt. 12, 9-13; Mc. 3, 1-5; 

Lc. 6, 6-11 

 Genezing van een man met waterzucht (of oedeem): Lc. 14, 1-6 

 Genezing van een verlamde man: Mt. 9, 2-8; Mc. 2, 1-12; Lc. 5, 17-26 

 Genezing van een vrouw die al achttien jaar lang krom liep: Lc. 13, 10-17 

 Genezing van een vrouw met een bloedprobleem: Mt. 9, 18-26; Mc. 5, 25-34; Lc. 

8, 40-56  

 Genezing van het oor van Malchus: Lc. 22, 49-51  

 Genezing van twee blinde mannen: Mt. 9, 27-31 

 Het mosterdzaadje: Mt. 17, 21-22 

 Het stillen van de storm: Mt. 8, 18-27; Mc. 4, 35-41; Lc. 8, 22-25 

 Het voeden van meer dan 4000 mensen: Mt. 15, 32; Mc. 8, 1-10 
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 Het voeden van 5000 mensen met vijf broden en twee vissen: Mt. 14, 13-21; Mc. 

6, 32-44; Lc. 9, 10-17; Joh. 6, 1-14  

 Jezus wekte een Lazarus op uit de dood: Joh. 11, 1-46  

 Lopen over water: Mt. 14, 22-33; Mc. 6, 45-52; Joh. 6, 15-21  

 Maagdelijke geboorte van Jezus: Lc. 1, 26-38 

 Uitdrijven van demonen uit een krankzinnige jongen: Mt. 17, 14-21; Mc. 9, 14-

29; Lc. 9, 37-42  

 Uitdrijving van een geest: Mt. 9, 32-34 

 Uitdrijving van een stomme en blinde geest: Mt. 12, 22-32; Mc. 3, 22-30; Lc. 11, 

14-26 

 Veranderen van water in wijn: Joh. 2, 1-11  

 Verlossing van de dochter van een Kanaänitische vrouw: Mt. 15, 21-28 

 Vervloeking van de vijgenboom: Mc. 11, 12-26 

 Zuivering van een melaatse: Mt. 8, 1-4; Mc. 1, 40-45 

 Zuivering van tien melaatsen: Lc. 17, 11-19  

 

Wonderverhalen blijven boeiende en leerrijke verhalen om aan iedereen van elke leeftijd 

te vertellen. Het is wel belangrijk dat de luisteraars op zoek gaan naar de symboliek en 

boodschap van deze verhalen. We moeten ons niet vastpinnen op de vraag of het nu echt 

gebeurd is of niet of bij één enkele enge betekenis. Bij wonderverhalen uit de Bijbel is 

het niet de bedoeling dat we op zoek gaan naar wetenschappelijke verklaringen, maar 

wel naar de betekenis ervan: ‘Wat bedoelt de schrijver? Wat wil Jezus ons duidelijk 

maken? Wat doet zo’n wonderverhaal met ons?’ 

 

Wonderen gebeuren nog steeds en hebben een belangrijke plaats in ons leven. Daarom is 

het belangrijk dat we proberen om steeds verwonderd te zijn over nieuwe dingen en 

bewonderend om te gaan met mensen en dingen.  

‘Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en 

doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier’.27 

  

                                           
27 Uitspraak van A. EINSTEIN (1879-1955) uit: JANSSEN, K., Weg van God, uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 
2008, 334 pagina’s.  
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2.8 Enkele Bijbelse wonderverhalen besproken in de 
terreinen van het leerplan 

In het vorige deel hebben we wonderverhalen theoretisch besproken. We hebben zowel 

Bijbelse als niet-Bijbelse wonderverhalen besproken, alsook de verschillende rollen in 

deze verhalen en hoe we zo’n wonderverhaal kunnen lezen. Dit deel bevat creatieve 

lessen van een aantal wonderverhalen.   

 

Er bestaan ontzettend veel wonderverhalen van verschillende soorten. Daarom hebben 

we gekozen om niet alle wonderverhalen te bespreken, maar wel enkele diepgaand te 

behandelen. Voor elk jaar van elke graad kozen we een terrein en een daarbij passend 

wonderverhaal. Over deze gekozen wonderverhalen hebben we dan telkens een les of 

lessenreeks28 gemaakt met bijhorende werkblaadjes. Al het materiaal (werkblaadjes 

enz.) voor deze lessen is terug te vinden in de bijlagen van dit eindwerk. Dit wordt 

steeds duidelijk vermeld bij elke les. Voor de werkblaadjes is er steeds een blanco versie 

voor de leerlingen en een ingevulde versie (die direct volgt op de blanco versie) voor de 

leerkracht. 

 

Hieronder staat een overzicht van welk wonderverhaal we gekozen hebben bij welk 

terrein: 

 A-stroom, terrein Lichaam en aarde, 1ste graad, 1ste jaar: het stillen van de storm 

en lopen over water;  

 

 A-stroom, terrein Pijn, 1ste graad, 2de jaar: Jezus en de lamme;  

 

 ASO, terrein Omgaan met verschillen, 2de graad, 1ste jaar: Jezus en de blinde 

Bartimeüs; 

 

 KSO/TSO, terrein Op weg, 2de graad, 2de jaar: het broodwonder; 

 

 BSO, terrein Wat ervaar ik aan grenzen in het samen- leven?, 3de graad, 2de jaar: 

dodenopwekking van de dochter van Jaïrus;  

 

 BSO, terrein Groeiend persoonlijk engagement, vierde graad: de bruiloft te Kana.   

 

Vooraleer we als leerkracht aan de slag kunnen gaan met een Bijbels wonderverhaal, is 

het belangrijk dat we over voldoende achtergrondinformatie beschikken. Dit is nodig om 

bepaalde aspecten uit het wonderverhaal te begrijpen en het verhaal te kunnen plaatsen 

in zijn context. Vandaar dat we bij elk gekozen wonderverhaal eerst achtergrond-

informatie geven om er daarna mee te werken in de klas.  

 

Voor deze achtergrondinformatie werd beroep gedaan op de volgende bronnen: 

Onderweg van Jef Van Gerwen, Storm op zee van Reinier van den Berg, Het brandpunt 

van Annette Sprotte en Het verhaal gaat… van Nico ter Linden.     

 

  

                                           
28 In onze lesvoorbereidingen maken we vaak gebruik van afkortingen voor leerkracht en leerlingen: leerkracht 
is lkr. en leerlingen is lln. 
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2.8.1 A-stroom, terrein Lichaam en aarde, 1ste jaar: het stillen van 
de storm en lopen over water 

 

Het verhaal: het stillen van de storm (Mc. 4, 30-40)  

Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen Jezus, die al in 

de boot was, mee. Er waren ook andere boten bij. Er stak een hevige storm op en de 

golven beukten tegen de boot zodat die vol water kwam te staan. Jezus lag achterin de 

boot te slapen. Zijn hoofd lag op een kussen. De leerlingen maakten hem wakker en 

zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Jezus werd wakker en sprak de 

wind streng toe en hij zei tegen het meer: ‘Rustig! Wees stil!’ En de wind ging liggen en 

het meer werd volkomen stil. ‘Waarom zijn jullie zo bang?’, vroeg hij hen, ‘hebben jullie 

nog steeds geen geloof?’ 

 

Achtergrondinformatie 

Dit is een bekend wonderverhaal. Enkele leerlingen zullen dit kennen of op zijn minst al 

eens gehoord hebben in de lagere school. We situeren dit verhaal bij de natuurwonderen.  

Visvangst is in de tijd van Jezus één van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Veel 

mannen zijn vaak uren weg met hun boot, op zoek naar vissen om die dan te verkopen, 

te ruilen of te gebruiken voor zichzelf. Ook enkele van Jezus’ apostelen zijn visser van 

beroep.  

 

Het meer, de zee en water zijn veel voorkomende beelden in de Bijbel. Altijd hebben die 

beelden een dubbele betekenis. Zo kan de zee je dragen en verslinden. Je kunt heerlijk 

genieten van het kabbelende water en je kunt het uitschreeuwen als je wordt overspoeld 

door het water van de hoge golven. 

 

In het begin lijkt dit wonderverhaal op een vakantieverhaal. Bij het vallen van de avond 

zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Laten we oversteken, laten we even weggaan uit de 

drukte.’ Ze willen even genieten van een rustig boottochtje en bekomen van alle mensen 

die Jezus die dag ontmoet heeft. Even later valt Jezus in slaap op de boot. Opeens 

verandert de avond in nachtelijke duisternis: er komt een storm op en de golven worden 

hoger. Alsof de leerlingen op die avond geen ervaren vissers meer zijn, gaat het 

onverwachts hun krachten te boven. Het lijkt wel alsof ze ineens hun eigen meer van 

Galilea niet meer kennen. Zo hevig gaat het water plotseling tekeer.  

 

Wat als een onschuldig uitstapje begint, wordt ineens erop of eronder. We kunnen er een 

eigen levenssituatie in herkennen wanneer we ons van binnenuit of buitenaf 

fundamenteel bedreigd voelen door verlies, een ernstige lichamelijke of geestelijke ziekte 

of geweld. Op die momenten voelen we geen vaste grond meer onder onze voeten en is 

het vertrouwen weg dat we dachten te hebben. Het is alsof er geen terugweg is naar de 

veilige oever en de overkant nog zo ver weg lijkt.  

 

Dan is er nog het contrast tussen de leerlingen en Jezus: de leerlingen zijn enorm bang 

dat hun boot en dus ook zijzelf zullen vergaan, maar Jezus ligt slapend op het achterdek. 

Wij kunnen ons wellicht identificeren met de leerlingen. Wij zijn soms bange mensen en 

hebben er ook vaak alle reden toe. We worden bedreigd door machten en krachten van 

binnenuit of van buitenaf. Die angst maakt ons leeg, moedeloos en krachteloos. Die 

angst dreigt ons te verlammen en zorgt voor gevoelens van verlatenheid.  
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We voelen ons verlaten door iedereen en door God. Dit wonderverhaal is niet alleen een 

verhaal over een donkere nacht, diep water en een storm die opkomt. Het is ook een 

verhaal waarin onze angsten worden blootgelegd en ontmaskerd. Het verhaal maakt 

eigenlijk duidelijk dat we vaak niet de bovenhand hebben in situaties die zich voordoen in 

ons leven.  

 

De vraag is echter: hoe gaan we met onze angsten om en wat kan dit verhaal ons 

hierover zeggen? Zegt dit verhaal niet veel meer iets over hoe wij met deze 

levenssituatie om kunnen gaan? Valt er aan de houding van Jezus iets af te lezen hoe wij 

kunnen leven i.p.v. overleven?  

 

‘Waarom zijn jullie bang?’, vraagt Jezus, ‘hebben jullie geen vertrouwen?’ Jezus zet de 

angst tegenover het vertrouwen. Hij verzet zich met al zijn krachten tegen het gegeven 

dat angst ons leven zou bepalen en dat wij eraan overgeleverd zouden zijn. Hij verzet 

zich tegen de macht van de angst en zegt tegen de wind en het meer: ‘Zwijg, stil!’ Jezus 

laat ons zien hoe het vertrouwen werkt en toont ons dat het mogelijk is om in de storm 

van ons leven rustig te blijven en te vertrouwen.  

 

Ons leven loopt niet altijd van een leien dakje en ieder van ons komt in zijn/haar leven 

wel eens, hoe dan ook, een hevige of minder hevige storm tegen. Die moeten we 

proberen met man en macht te trotseren, maar daarbij kunnen we doen zoals Jezus ons 

heeft voorgedaan. We moeten vertrouwen hebben in God en onszelf. Zo kunnen we de 

storm bedaren.  

 

Het verhaal: lopen over water (Mt. 14, 22-33)  

Jezus vroeg de leerlingen om in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 

overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen Jezus de 

mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht 

viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al ver van het vaste land 

verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het 

einde van de nacht kwam Jezus naar de leerlingen in de boot toe, lopend over het meer. 

Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een 

spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik 

ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik 

over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en 

liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij 

bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus 

zijn hand uit, greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze 

in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen voor Jezus en 

zeiden: ‘U bent waarlijk de zoon van God!’ 

 

Achtergrondinformatie 

‘Als er één ding is waarvan wij zeggen dat het niet kan, is het toch wel lopen over water.  

Als mensen in de Bijbel dan lezen dat Jezus over water heeft gelopen, denken ze bij 

zichzelf: natuurlijk kan dat niet!’29 

 

                                           
29 BIJBELSE PLAATSEN, Storm op zee van R. Van den Berg, internet, 2011, 
(http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Z/Zee%20van%20Galilea/532/).  

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Z/Zee%20van%20Galilea/532/
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De fout die vele lezers hier maken, is dat ze door deze gedachte uitgaan dat Jezus niet 

meer kan dan ieder ander mens.  

We weten allemaal dat je niet over water kan lopen, maar dat betekent nog niet dat 

Jezus dat ook niet kan. Hij overstijgt immers al onze menselijke mogelijkheden. Meer 

dan waarschijnlijk niet in de letterlijke betekenis, maar wel in de figuurlijke, met zoveel 

symboliek als betekenis van zijn daden.  

 

Waarom vertellen de mensen dan heel overtuigd dat Jezus over water heeft gelopen? De 

Nieuwe Bijbelvertaling heeft drie keer het werkwoord ‘lopen’ gebruikt in Marcus 6, 48 

met het oog op Jezus’ bijzondere verschijning op het meer van Galilea. Deze platte 

vertaling is wel duidelijk, maar voldoet niet om ervan uit te gaan dat Jezus werkelijk over 

water gelopen heeft. 

‘De Nieuwe Bijbelvertaling laat dit geheim in tact door het werkwoord ‘gaan’ te 

gebruiken. Gaande over de zee, Hij wilde hen voorbijgaan en de leerlingen zagen Hem 

gaan over de zee. Was daar inderdaad sprake van ‘lopen over het water’?  

Lopen is het ene been voor het andere zetten. Konden zij dit in het donker van de nacht 

wel zien? Het gaat hier om een bijzondere verschijning van Jezus.’30 

 

Als we ons inleven in het feit dat Jezus leefde en dacht vanuit de wereld van het Oude 

Testament, kunnen we drie dingen opmerken. Eerst en vooral vermeldt de evangelist 

nadrukkelijk dat Jezus wilde voorbijgaan. Daarmee  bedoelt de schrijver van dit 

wonderverhaal niet dat Jezus wilde voorbijgaan om zijn leerlingen aan de overkant te 

verrassen. ‘‘Voorbijgaan’ staat in het Oude Testament immers symbool voor Gods 

openbaring. Mozes vroeg aan God: ‘Laat mij toch uw heerlijkheid zien.’ Dat wordt hem 

niet vergund, maar Mozes krijgt als antwoord: ‘Ik zal u met mijn hand bedekken totdat 

Ik ben voorbijgegaan’ (Ex. 33, 19). In 1 Kon. 19 lezen we over de verschijning van God 

aan Elia: ‘En toen de HEER juist zou voorbijgaan, was er een enorm sterke wind.’ In dit 

wonderverhaal gaat het dus waarschijnlijk ook om een verschijning van God aan de 

leerlingen, die in Jezus gestalte heeft gekregen.’31 

Ten tweede is het belangrijk dat we kijken naar de symboliek van de zee wanneer we 

willen begrijpen wat er wordt bedoeld met ‘Jezus die over water loopt’. De zee stelt in de 

Bijbel altijd meer voor dan alleen maar water. De zee staat ook symbool voor alle 

dreigende en donkere doodsmachten. Jezus laat in zijn verschijning zien dat hij ook heer 

is over al die machten en dat zijn bange apostelen daarom niet bang moeten zijn.  

Als laatste is het woord van Jezus ook zeer belangrijk. Hij zegt in dit wonderverhaal: ‘Ik 

ben het.’ Wanneer we dat in verband brengen met de openbaring van de 

oudtestamentische godsnaam, herkennen we daarin de naam van God, JHWH, wat 

betekent: ‘Ik ben die ben’ of ‘Ik zal er altijd voor u zijn’.  

 

Jezus is een zeer belangrijk man, niet alleen in zijn tijd, maar ook nu nog. Hij betekent 

veel voor gelovige en soms ook voor niet-gelovige mensen. Jezus verricht(te) wonderen 

bij deze mensen, al dan niet letterlijk. Het is heel belangrijk dat dit duidelijk wordt 

gemaakt aan de leerlingen in de klas, wanneer er wordt gesproken over wonderverhalen.  

                                           
30 BIJBELSE PLAATSEN, Storm op zee van R. Van den Berg, internet, 2011, 
(http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Z/Zee%20van%20Galilea/532/). 
31 BIJBELSE PLAATSEN, Storm op zee van R. Van den Berg, internet, 2011, 
(http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Z/Zee%20van%20Galilea/532/).  

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Z/Zee%20van%20Galilea/532/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Z/Zee%20van%20Galilea/532/
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We kunnen ons dus verdiepen bij dit wonderverhaal over de kern van dit verhaal: wat wil 

Jezus duidelijk maken? Wie is voor ons de zee en wat zijn onze doodsangsten? In welke 

personen hebben wij (weinig) vertrouwen?  

 

Jezus wil met dit wonder duidelijk maken dat we op hem kunnen vertrouwen, dat hij de 

zoon van God is en dat we in ons leven, hoe dan ook, eens een zware storm zullen 

moeten trotseren. Maar wanneer we geloven en vertrouwen, kunnen we ook zoals Jezus 

over water lopen.  

 

Mogelijke lesaanpak voor deze twee wonderverhalen  

Les één: wat zijn wonderen? Soorten wonderverhalen 

Les twee: natuurwonderen: het stillen van de storm en lopen over water 

 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen hebben al eens les gehad over wonderverhalen in de lagere school. Ze  

weten al iets over enkele wonderverhalen, maar de symbolische betekenis en de 

boodschap van deze wonderverhalen zijn vaak minder aanwezig bij de leerlingen. De 

leerlingen hebben deze wonderverhalen ook meer op een sprookjesachtige manier 

besproken in de lagere school. Vaak werden deze wonderbaarlijke verhalen ook letterlijk 

geïnterpreteerd. Jezus werd hierbij gezien als een tovenaar, een echte wonderdoener die 

je wensen kan vervullen. Het is nu aan de hand van deze eerste lessen over dit thema in 

het eerste middelbaar om die visie van de leerlingen te veranderen. Doorheen deze 

lessen hopen wij voor diepgang te zorgen bij deze onderwerpen. We hopen de leerlingen 

te prikkelen en te boeien om hen verder mee te nemen in deze mooie verhalen. We 

hopen ook duidelijke en nastreefbare boodschappen mee te geven nadat we deze 

verhalen uitvoerig besproken en toegepast hebben. Deze lessen zijn een inleiding op het 

onderwerp. We bespreken wonderverhalen en de verschillende soorten, zodat er nu al 

een basis gevormd wordt voor de toekomst wanneer de andere wonderverhalen verdiept 

worden. Deze lessenreeks worden twee wonderen uitvoerig besproken: het stillen van de 

storm en lopen over water. Het zijn beide natuurwonderen. Op een actieve en creatieve 

manier hopen we de leerlingen mee te nemen in dit onderwerp.  

 

Wonderverhalen zijn iets van alle tijden. Ook natuurwonderen gebeuren steeds nog. We 

zijn zeer geboeid door wonderverhalen en zijn steeds bereid om onze mening en visie op 

deze verhalen en de boodschappen hiervan te wijzigen of te verdiepen. Het is iets dat tijd 

vraagt om te begrijpen, maar wanneer je de boodschap en kern hiervan eenmaal inziet 

en toepast op je leven, kan het zoveel moois teweegbrengen. Wij geloven nog steeds 

rotsvast in wonderen, al weten we dat Jezus geen tovenaar is en houden we daar bij het 

lezen ook rekening mee. Wij gaan steeds op zoek naar de kern van de verhalen.  

 

Wonderen blijven belangrijk en ze geven mensen ook hoop. Hoe vaak hopen we wel niet 

op een wonder, op een miraculeuze genezing of een wonder dat onze wereld beter 

maakt? Ook natuurwonderen gebeuren nog steeds. Dit jaar zijn er nog veel overlevenden 

gevonden na een zware aardbeving in Japan. Dit voorbeeld wordt dan ook aangehaald 

tijdens deze lessenreeks om aan te tonen dat niet alleen de Bijbel over natuurwonderen 

spreekt, maar ook nu is dat mogelijk! 
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VERANTWOORDING (twee lessen) 

Situering in het leerplan 

 A-stroom, terrein Lichaam en aarde, 1ste jaar, 1ste graad: in concrete voorbeelden 

het taal- en tekenkarakter van lichamelijkheid aanduiden; lichamelijkheid als 

element van gesitueerd-zijn omschrijven.   

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: de leerlingen weten wat een wonder is en kunnen dit ook uitleggen. De 

leerlingen kennen de vier soorten wonderverhalen uit het evangelie en kunnen hier de 

verschillende wonderverhalen op toepassen en hedendaagse voorbeelden van geven. 

 

Lesdoelen les één: 

1. Verwoorden wat een wonder is. 

2. Sommen de vier evangelische wonderen op. 

3. Geven voorbeelden van de verschillende soorten wonderen. 

4. Noemen enkele wonderen die vandaag gebeuren. 

 

Les twee: de leerlingen kunnen de symbolische betekenis van de wonderverhalen van het 

stillen van de storm en over het water lopen uitleggen en toepassen op hun eigen leven. 

De leerlingen kunnen voorbeelden geven van wonderverhalen nu, die in Jezus’ tijd ook 

gebeurd zijn. 

 

Lesdoelen les twee: 

1. Beschrijven de rol van Jezus in deze wonderverhalen. 

2. Ontdekken de boodschap(en) van verschillende wonderverhalen. 

3. Willen stilstaan bij wat deze wonderverhalen in ons leven kunnen doen en 

betekenen. 

4. Leggen uit wie ze vertrouwen. 

5. Verwoorden wat hen bang maakt of wanneer ze al bang geweest zijn.  

6. Verwoorden welke stormen mensen in hun leven doorvaren en welke zij al 

meegemaakt hebben.  

7. Luisteren genietend naar een liedje. 

 

LESVERLOOP 

LES EEN  

1. Motivatiefase (10’)  doel 4 

Leerkracht leest het artikel over het wonder dat onlangs gebeurde bij de aardbeving in 

Japan.  

 Waar gaat dit artikel over? 

 Heb je hier al eens van gehoord?  

 Wat is er in Japan in maart 2011 gebeurd? 

 Wat is het wonder van dit artikel? 

 Ken je zelf nog wonderen? 

 Heb je ooit zelf te maken gehad met een wonder? 

 

Dit artikel komt uit het tijdschrift Knack. Het gaat over het wonder dat reddingswerkers 

nog 2 overlevenden 9 dagen na de aardbeving en tsunami in Japan van maart 2011 

gevonden hebben. In de bijlage 3.8 Artikel motivatiefase van dit eindwerk is het artikel 

terug te vinden. De twee overlevenden hebben negen dagen overleefd onder puin zonder 

eten en drinken! Wat een wonder! 
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Leerlingen geven antwoorden op de gestelde vragen, maar ook persoonlijke antwoorden, 

waarbij de leerkracht inspeelt op deze antwoorden en zo wordt er verder over wonderen 

gesproken. 

Dit is een korte inleiding op het onderwerp waar we de volgende lessen mee bezig zullen 

zijn. 

 

2. Aanbrengen van informatie: wonderen (20’)  doelen 1, 2 en 3 

 Hoe zou jij een wonder omschrijven? 

 Waarom zijn wonderen belangrijk en ‘wonderbaarlijk’ denk je? 

 Welke wonderverhalen uit de Bijbel ken je? 

 

De leerkracht speelt in op de antwoorden van de leerlingen en zorgt voor verdieping bij 

dit onderwerp.  

 

Wonderen worden vaak gedefinieerd als bovennatuurlijke gebeurtenissen die door 

goddelijke krachten worden veroorzaakt. Wonderen zijn gebeurtenissen die we niet 

wetenschappelijk kunnen verklaren. Wat gebeurt, is zo bijzonder en onverklaarbaar dat 

we het een wonder noemen.  

 

We kennen verschillende wonderverhalen. De wonderverhalen waarin Jezus een rol 

speelt, kunnen we opsplitsen in vier soorten.  

 

Er zijn dus vier soorten wonderverhalen in het Nieuwe Testament. Hieronder worden 

deze kort besproken. Aan de hand van een bordschema en veel voorbeelden wordt dit 

aangebracht bij de leerlingen.  

 

 Natuurwonderen: natuurverschijnselen- en natuurgebeurtenissen die we niet 

kunnen verklaren. Vb. stillen van de storm, de bruiloft te Kana, de 

broodvermenigvuldiging, de grote visvangst. Deze komen het minst voor in de 

Bijbel. 

 Genezingswonderen: Jezus geneest de mensen die eigenlijk ongeneeslijk ziek zijn, 

hij geneest ze op een wonderlijke manier. Vb. de blinde laten zien, de lamme 

laten lopen, de bloedvloeiende vrouw genezen, de genezing van de melaatse… 

 Duiveluitdrijving: deze verhalen horen bij de genezingsverhalen, hierbij drijft 

Jezus de duivel uit mensen.  Vb. de bezetene in de synagoge.  

 Dodenopwekking: Jezus doet een wonder zoals de doden opwekken. Vb. het 

dochtertje van Jaïrus, de verrijzenis van Jezus… 

Op de werkblaadjes wordt de definitie van de wonderverhalen genoteerd, net zoals de 

soorten wonderverhalen met voorbeelden. Dit kan nog aangepast en bijgevuld worden 

nadat de eerste verwerkingsfase (zie hieronder) afgerond is. De werkblaadjes zijn terug 

te vinden in bijlage 3.9 Werkblad: het stillen van de storm en lopen over water.  

 

3. Verwerkingsfase: Bijbelse wonderverhalen koppelen aan de verschillende 

soorten (20’)  doelen 2 en 3 

De leerlingen krijgen allemaal een papier met de titel van een wonderverhaal en een 

korte uitleg of een veelzeggende foto over een wonderverhaal. Om de beurt duidt de 

leerkracht een leerling aan en hij/zij legt uit wat er op het papiertje staat en probeert dit 

te plaatsen bij de juiste soort. Ze mogen dan om beurt naar voor komen om dit onder de 

juiste soort op bord te plakken.  
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Op deze manier maken de leerlingen kennis met verschillende bekende en onbekende 

wonderverhalen, ze mogen eens van hun plaats gaan om het onder de juiste soort te 

plakken.  

Ze onthouden dit beter en de verschillende soorten worden steeds herhaald. Dat is 

belangrijk voor het verwerken en begrijpen van de verschillende wonderverhalen die elk 

jaar wel eens aan bod gebracht worden tijdens de godsdienstlessen. Dit materiaal is ook 

terug te vinden in bijlage 3.10 Combineren van wonderverhalen uit de Bijbel en soorten 

wonderen.   

We hebben net de vier soorten wonderverhalen besproken. We hebben ook verschillende 

wonderverhalen uit de Bijbel bij de verschillende soorten gezet, maar er zijn er nog 

meer.   

 Kan je bij elke soort wonderverhaal een voorbeeld geven van een wonder dat nu 

ook nog gebeurt? 

Lkr. geeft hierbij zelf ook enkele voorbeelden.  

 

Mogelijke voorbeelden: 

 Dodenopwekking: bijna doodervaringen, het gevoel krijgen dat de dood niet het 

laatste woord heeft, vrouw die na 16 jaar uit een lange coma ontwaakt… 

 Natuurwonderen: het redden van overlevenden negen dagen na een aardbeving 

onder het puin, een Nederlandse jongen die een vliegtuigcrash in 2010 als enige 

overleeft. De geboorte van een baby, uiteindelijk na veel proberen en de hoop 

opgeven toch zwanger geraken… 

 Genezingswonderen: genezen van een ongeneeslijke ziekte, genezen van kanker, 

overleven van een veel te vroeg geboren baby… 

 Duiveluitdrijving: genezen van een moeilijk te overwinnen depressie, na veel 

misdaden toch een goed mens worden… 

 

Dit wordt ook genoteerd op de werkblaadjes in de kader bij de soorten wonderverhalen.  

 

LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Wat betekent een wonder? 

 Welke verschillende evangelische wonderen bestaan er? 

 Wie kent er een voorbeeld van een hedendaags wonder bij natuurwonderen? 

 Wie kent er een voorbeeld van een hedendaags wonder bij genezingswonderen? 

 Wie kent er een voorbeeld van een hedendaags wonder bij duiveluitdrijving? 

 Wie kent er een voorbeeld van een hedendaags wonder bij dodenopwekking? 

 
2. Aanbrengen van informatie: stillen van de storm (10’)  doelen 1, 2 en 3 

De Bijbeltekst van het stillen van de storm wordt klassikaal gelezen en besproken.  

Lkr. vraagt daarbij of er dingen zijn die de leerlingen niet begrijpen. Dit wordt dan extra 

toegelicht. Deze tekst is ook terug te vinden op de werkblaadjes. Lkr. stelt de volgende 

vragen:  

 Wat gebeurt er in dit verhaal? 

 Wat is het wonder in dit verhaal? 

 Waarom is Jezus boos op zijn leerlingen? 

 Wat is de rol van Jezus in dit wonderverhaal? 

 Heb jij al eens het gevoel gehad dat mensen je niet geloofden of niet 

vertrouwden? 
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Jezus kan de zware storm doen bedaren door de wind en het water streng toe te 

spreken. Jezus is boos op zijn leerlingen, omdat ze hem niet vertrouwen. Ze zijn bang en 

geloven niet. Ze denken dat ze gaan verdrinken en dat de boot gaat neerslaan door de 

hevige storm. Ze hebben geen vertrouwen dat Jezus en God hen zouden helpen.  

Ook in ons leven is de zee niet altijd even kalm en kunnen we er niet zomaar doorheen 

varen. Soms hebben we ook te maken met zware windkrachten, zelfs met windkracht 11. 

In ons leven hebben we te maken met verschillende stormsoorten. Ze gaan gepaard met 

bedreiging, angst en doodsangst.  

 

3. Verwerkingsfase: angst en vertrouwen (10’)  doelen 4, 5 en 6 

Lln. noteren op hun werkblaadjes in de stekelvorm wanneer zij al eens bang geweest 

zijn, net zoals de leerlingen van Jezus. In de hand ernaast noteren ze wie hen toen 

geholpen heeft en hoe hij/zij dat gedaan heeft. Ze kunnen er ook neerschrijven wat hen 

angstig maakt, maar wie hen dan gerust kan stellen.  

 

Een dierbaar iemand die een ernstige ziekte krijgt, maakt veel mensen angstig, net zoals 

een liefdevol iemand verliezen, ouders die gaan scheiden, een vriend die verslaafd 

geraakt aan drugs... Je voelt je dan angstig en verontrust. Je bent machteloos en 

hulpeloos. Misschien zal je dan, als je christen bent, bidden tot God die kan helpen. Maar 

die hulp komt niet. Het is alsof God slaapt. Dat hadden de apostelen ook. Ze voelden zich 

alleen en waren bang, ze riepen Jezus om hulp. 

 

 Wanneer heb jij gebeden voor iets en had je het gevoel dat je geloof, net zoals 

Jezus in het verhaal,  ‘slaapt’? 

 Wanneer heb je je alleen gevoeld? 

 Wie stelt jou dan gerust? 

 Bij wie voel jij je goed? Waarom?  

 Welke storm heb jij al doorvaren? Hoe heb je dat gedaan? Wie/wat heeft die 

storm bij jou bedaard?  

 Zou geloof de stormen in ons leven kunnen bedaren? Waarom wel/niet? 

 

Mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje als de leerlingen van Jezus. We proberen 

allemaal naar de overkant te varen, we zijn heel benieuwd en nieuwsgierig. Vaak varen 

we net zoals Jezus en zijn apostelen bij avond, in het donker. Dan zien we de overkant 

niet. Vaak zijn mensen dan bang en hebben ze iemand nodig die bij hen blijft, die hen 

geruststelt.  

 

We moeten geloven en vertrouwen hebben in Jezus. Hij zal ons niet teleurstellen als we 

maar vertrouwen hebben. Hij heeft het beste voor met iedereen en wilt goed doen. Hij 

wilt ons het Rijk Gods tonen en waarmaken in het ‘hiernumaals’, maar dan moeten wij 

hem vertrouwen en hem volgen.  

In de stormen van ons leven moeten wij kunnen geloven dat Jezus bij ons is. Vaak 

bidden mensen tot Jezus om zo zijn hulp te krijgen.  

 

In een mensenleven doorvaren we verschillende stormen, sommige mensen krijgen te 

maken met hevigere stormen dan anderen. Maar andere mensen kunnen sommige 

stormen dan ook beter bedaren. De leerlingen denken na welke verschillende stormen zij 

al doorkruist hebben op hun levenspad. Ze denken ook na over de volgende vragen:wie 

heeft die storm doen bedaren? Was het een hevige storm? Zullen ze nog stormen op hun 

levenspad tegenkomen? Voor welke levensstorm zijn ze bang?  
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Zou geloof ons kunnen helpen om deze storm die we op ons levenspad kruisen kunnen 

bedaren? Dit verhaal toont aan dat, wanneer we op Jezus, ons geloof en God vertrouwen, 

we alle stormen kunnen trotseren. 

 

4. Aanbrengen van informatie: lopen over water (15’)  doelen 1, 2, 3 en 7 

Lkr. laat het liedje ‘Walk on water’ van Milk Inc beluisteren. De leerlingen kunnen de 

originele en vertaalde tekst mee volgen op hun werkblaadjes. Lkr. stelt de volgende 

vragen wanneer het liedje beluisterd is: 

 Ken je dit nummer? 

 Waar gaat dit liedje over? 

 Aan welk Bijbelverhaal kunnen we dit liedje linken? 

 

Dit liedje van Milk Inc is een bekend nummer. Je kan het linken aan het natuurwonder 

(wonderverhaal uit de Bijbel) ‘lopen over water: Jezus die over water loopt’.  

 

Nadat de lln. dit liedje beluisterd hebben, wordt de Bijbeltekst van lopen over water 

klassikaal gelezen en besproken. Na het lezen, stelt de lkr. de volgende vragen:  

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

 Welk soort wonderverhaal is dit? 

 Wat heeft het liedje van Milk Inc te maken met dit Bijbelverhaal? 

 

Over water lopen lijkt ons iets heel onwaarschijnlijks. Hoe kan dat nu? Maar de 

boodschap in dit wonderverhaal is veel belangrijker dan nagaan of dat nu echt gebeurd 

is. Er wordt hiermee bedoeld dat we Jezus moeten vertrouwen, net zoals het geloof in 

hem en God, zijn en onze Vader. We kunnen symbolisch gezien ook op water lopen. We 

moeten het alleen durven, we moeten vertrouwen en ons overgeven aan God, Jezus en 

ons geloof. We kunnen wel twijfelen zoals Petrus, maar eigenlijk zouden we ons moeten 

overgeven aan ons geloof zoals Jezus van ons vraagt. Het is belangrijk dat we een goed 

mens zijn en het Rijk Gods nastreven. Dat is eigenlijk met eenvoudige woorden: de 

hemel op aarde nastreven. Dit verhaal moeten we niet wetenschappelijk proberen te 

verklaren, want het zou kunnen dat toen in die tijd de zee bevroren was en dat je er wel 

op kon lopen. Maar dat is niet de bedoeling bij het lezen van dit verhaal. We moeten het 

symbolisch bekijken. Als we moeilijke dingen doorstaan, kunnen we zelf wonderen 

verrichten. Maar ook door een goed mens te zijn en te doen zoals Jezus, kunnen we bij 

anderen wonderen verrichten. Als je echt iets wil, dan gaat dat. Je moet geloven en 

liefhebben, dan geraak je er. Wonderen kan je zelf verrichten, maar je moet er dan wel 

in geloven. We moeten vertrouwen hebben dat alles goed komt en dat er voor ons 

gezorgd wordt, dat wij graag gezien zijn door de mensen rondom ons, maar ook door 

God en Jezus. Linda van Milk Inc zingt ook: ‘You came and touched my soul’ (‘Je kwam 

en raakte mijn ziel’). Jezus probeert dat ook te doen: hij wilt ons raken op een positieve 

manier. Hij wilt dat we geraakt worden door zijn verhalen, door zijn voorbeeld en dat we 

doen zoals hij ons heeft voorgedaan. 

 

5. Verwerkingsfase: symboliek van de Bijbelverhalen toegepast op het eigen 

leven (achteraf in de klas ophangen) (10’)  doelen 2 en 3 

De lln. gaan nu individueel aan de slag met de natuurwonderen die we besproken hebben 

tijdens deze lessen. Ze gaan de symboliek van het verhaal van het stillen van de storm 

en lopen over water toepassen in de bijhorende afbeeldingen. Deze worden achteraf 

uitgeknipt en eventueel in het godsdienstlokaal opgehangen.  
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Ze denken na over het feit voor wie/wat ze over water zouden lopen (om iets goed te 

bereiken, iemand te helpen, omdat ze iemand echt heel graag zien…).  

Daarnaast denken de lln. na over welke stormen ze goed willen trotseren, wie hen 

daarbij kan helpen, welke stormen hen nog te wachten staan en hoe ze deze willen 

aanpakken. De leerlingen denken ook na welke wonderen (al zijn het maar eenvoudige 

en kleine wonderen) zij willen/kunnen verrichten. Hierbij denken ze na voor wie ze een 

wonder zouden verrichten en waarom.  

 

TIP: dit is een zeer waardevolle afronding. Het is boeiend om deze afbeeldingen met 

tekst te laten uitknippen en ze omhoog te hangen in hun klaslokaal of in het 

godsdienstlokaal. Zo worden de leerlingen hier steeds aan herinnerd. Aan het einde van 

het schooljaar kan hier eventueel naar teruggekoppeld worden. Lkr. kan dan vragen of ze 

misschien een wonder hebben verricht het afgelopen schooljaar of zelf een wonder 

hebben meegemaakt, welke storm(en) (bijvoorbeeld puberteit, moeilijk gedrag…) ze 

hebben kunnen trotseren en hoe ze dat gedaan hebben.  
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2.8.2 A-stroom, terrein Pijn, 2de  jaar: Jezus en de lamme 

 

Het verhaal (Lc. 5, 17-26) 

Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en 

wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea, Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. 

De kracht van de Heer was werkzaam in hem opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen 

een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen 

om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa 

heen te komen. Dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in 

het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus.  

 

Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De 

geschriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: ‘Wie is die man dat hij 

deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven buiten God?’  

Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 

Wat is gemakkelijker, te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ of: ‘Sta op en loop?’ Ik zal 

u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En hij 

zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, neem uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk 

stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, nam het bed waarop hij had gelegen en 

vertrok naar huis, terwijl hij in God geloofde.  

Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben 

we iets ongelooflijks gezien!’  

 

Achtergrondinformatie 

In Jezus’ tijd heerst de idee dat mensen die een handicap of afwijking hebben, gestraft 

zijn door God. Ze verdienen dit, want zijzelf of iemand in hun familie heeft een zeer 

zware fout begaan en dat wordt door God bestraft met een of andere ziekte.  

 

In het evangelie bestaat er een grote spanning tussen de aardse en de hemelse afkomst 

van Jezus. In het joodse geloof heerst er de overtuiging dat de Messias zal komen zonder 

dat men weet waar Hij vandaan komt. Van Jezus is er geweten waar hij vandaan komt; 

hij is immers de zoon van Jozef. Daarom kan Jezus de Messias niet zijn volgens de joden.   

Het blijkt in dit verhaal opnieuw dat de menigte, maar vooral de farizeeën en 

schriftgeleerden, gebonden blijven aan het aardse niveau. Ze oordelen op basis van wat 

ze kunnen zien.  

 

De vrienden van de lamme moeten hem door het dak naar binnenbrengen. Er is geen 

andere manier om hun vriend tot bij Jezus te brengen, want er bevindt zich een grote 

menigte bij Jezus. Dit heeft een sterk symbolische betekenis: het vraagt moed van deze 

vier vrienden om, ondanks de grote menigte en hun opvattingen, een oplossing te 

zoeken om hun vriend toch ‘binnen’ te brengen bij Jezus. ‘Binnen’ betekent hier: hem 

erbij laten horen. Deze vrienden maken met hun gedrag duidelijk dat ze zich niet willen 

neerleggen bij de gangbare opvattingen van een ziekte als straf van God. Ze komen 

hiertegen in verzet en laten zich er niet door 'verlammen'.  

 

Ze brengen de lamme bij Jezus. Ze lokken een rechtstreekse confrontatie uit tussen hun 

verlamde vriend en Jezus. Van Jezus zijn ze zeker zijn dat ze hem als mens goed kennen 

en groot vertrouwen hebben in zijn geloof en menselijkheid, want anders zouden ze er 

niet aan begonnen zijn.  
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Ze willen de God over wie Jezus spreekt, beter leren kennen door hem te confronteren 

met de situatie van hun vriend. Zal hij veroordeeld worden door Jezus, zoals hij 

veroordeeld wordt door de joodse wet, of neemt Jezus het voor hem op? Het is niet voor 

niets dat er staat dat de vrienden ‘vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen 

te brengen’. Door de menigte en de opvattingen over mensen met een ‘handicap’ in die 

tijd wordt de lamme geïsoleerd en wordt hem elke kans op een menswaardig bestaan 

weggenomen. De menigte vormt zo een muur waar het leven van de lamme op 

stukloopt.  

 

De evangelist schrijft ook ‘Ze gingen het dak op’. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat  

ze zich boven de menigte stellen. Ze vechten zich erboven uit, ze durven vanuit een 

nieuw perspectief in deze situatie te gaan staan. Het dak staat dus symbool voor ‘durven 

anders te denken en te doen dan vastgeroeste opinies toelaten’.  

 

Verder in het verhaal blijkt dat Jezus eigenlijk niets anders doet dan zeer veel 

bevestiging geven op wat de vrienden en de lamme gedaan hebben om deze kracht uit te 

lokken. Zij werken naar een wonder toe, daar is Jezus duidelijk in, want hij zegt: ‘Uw 

geloof heeft u genezen.’ In de kring voor Jezus gebeurt iets dat door iedereen als een 

diep, aangrijpend en verwonderlijk gebeuren ervaren wordt. Er komt opnieuw beweging 

in het leven van de lamme die tot daarvoor compleet vast zat in een uitzichtloos 

perspectief.  

‘In de kring’ wil zeggen dat het isolement waarin de lamme zich bevond, doorbroken 

wordt en dat hij erbij mag horen. Voor Jezus wil ‘in de kring’ zeggen dat de lamme een 

volwaardig mens is in de ogen van God.  

De idee van zonden en van 'eigen schuld dikke bult' valt van de lamme vriend af.  

Hij verdient respect als mens, zowel in de ogen van God als in de ogen van zijn 

medemensen. Dat zorgt voor herstel en genezing.  

 

Mogelijke lesaanpak voor dit wonderverhaal 

Les één: Jezus en de lamme + begin bibliodrama 

Les twee: afwerken en voorstellen bibliodrama 

 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen hebben al te maken gehad met ‘pijn en lijden’, sommigen onder hen 

hebben van kortbij al te maken gehad met verlies en dood, anderen van op afstand of 

zijn al geconfronteerd geweest met een andere manier van pijn en lijden: zoals 

bijvoorbeeld een echtscheiding. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk ook al letterlijke pijn 

gevoeld, zoals een pijnlijke val of een zware ziekte. Het wonderverhaal van Jezus en de 

lamme is voor sommige leerlingen bekend, al zijn ze vaak belangrijke zaken vergeten. 

Daarom is het belangrijk dat gedurende deze lessen dit verhaal helemaal uitgediept 

wordt en dat de boodschappen en kenmerken van dit verhaal duidelijk wordt verteld. De 

lamme lijdt letterlijk, maar ook figuurlijk pijn. Hij lijdt pijn, omdat hij niet kan lopen, hij 

voelt zich steeds afhankelijk van anderen, maar ook de figuurlijke pijn is bij dit verhaal 

niet weg te denken. De lamme lijdt onder het feit dat hij verstoten wordt door de 

menigte, hij wordt beschouwd als iemand die een straf van God gekregen heeft, een 

verafschuwend persoon met een handicap, iemand die totaal anders is dan de anderen, 

kortom een minderwaardig iemand. De leerlingen hebben van dichtbij of veraf ook al 

eens te maken gehad met de druk van de menigte die een wil of mening doordrijft en 

waarbij anderen, ‘minderen’ in onze maatschappij, het slachtoffer zijn van deze menigte. 
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De leerlingen herkennen zich soms in bepaalde fragmenten. Ze kunnen op een creatieve 

manier samenwerken om het verhaal op een leuke en actieve manier te bespreken en te 

tonen aan de rest van de klas. Door middel van deze werkvorm gaan ze op een andere 

manier om met Bijbelverhalen en verdiepen ze zich verder in dit wonderverhaal. Het 

staat dichter bij hun, dan ze zelf doorhebben. Door middel van vragen kunnen ze zich 

beter op hun eigen gevoel en idee inleven in die bepaalde rol van dit wonderverhaal. We 

vinden dit een heel mooi wonderverhaal, juist omdat er zoveel symboliek in verscholen 

zit. Het is heel herkenbaar in onze tijd. Soms hebben we het gevoel dat ook wij 

neerbuigend kijken naar mensen die ‘anders’ zijn. Het is daarom belangrijk voor ons om 

door middel van dit verhaal nog eens op de feiten te worden gedrukt dat die 

neerbuigende houding nergens voor nodig is. Erkenning en respect, maar ook gelijke 

behandeling kunnen wonderen doen. We willen door dit verhaal veel meer handelen op 

de manier zoals Jezus deed. Iedereen is gelijk. Het mooie aan dit verhaal vinden we dat 

de lamme nog enkele vrienden heeft die zich niet schamen om met deze ‘rare’ mens rond 

te wandelen en hem door het dak bij Jezus te brengen. Door het dak symboliseert dat ze 

zich niet laag voelen of niet meer willen dat de lamme neerbuigend bekeken en benaderd 

wordt. Ze stellen zich letterlijk boven het volk met een hele figuurlijke betekenis. We 

vinden het ook mooi dat de lamme zich, nadat hij bij Jezus geweest is, veel beter voelt. 

We willen ook zo handelen en ervoor zorgen dat we op een minder wonderbaarlijke 

manier, toch ‘wonderen’ kunnen verrichten. We willen dat zijn voor onze leerlingen, maar 

ook voor anderen in ons leven, zeker voor de minderen in de maatschappij. Iedereen is 

gelijk, iedereen is een kind van God! 

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 A-stroom, terrein Pijn, 1ste graad, 2de jaar: het omgaan met pijn als een 

belangrijke levensopdracht herkennen en uitleggen; Jezus’ houding tegenover het 

menselijk lijden typeren en bespreken.  

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één en twee: de leerlingen kunnen het wonderverhaal van Jezus en de lamme in 

eigen woorden navertellen en willen dit verhaal op een creatieve manier verwerken 

(bibliodrama). 

 

Lesdoelen les één en twee:  

1. Plaatsen het wonderverhaal bij het juiste soort wonder. 

2. Zoeken naar mogelijke boodschappen in het wonderverhaal. 

3. Passen het wonderverhaal toe op het leven nu. 

4. Luisteren aandachtig en respectvol naar elkaar.  

5. Leven zich in in hun rol.  

6. Willen samenwerken in groepjes.  

7. Gaan respectvol met de opdracht en elkaar om.   
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LESVERLOOP (twee lessen) 

LES EEN  

1. Motivatiefase (5’)   

Leerkracht toont een kort filmfragment van Marc Herremans op Youtube: Walk with Marc 

Herremans, (http://www.youtube.com/watch?v=91fd55J76AM). 

 Wie kent Marc Herremans? 

 Waarom is Marc ‘lam’? 

 Wat is zijn droom? 

 Van wie krijgt hij de kracht om deze droom waar te maken? 

Marc Herremans is lam door een ongeval. Er zijn in onze wereld veel mensen die lam 

zijn, omdat ze zo geboren zijn of door een ongeval. Maar het is niet alleen iets van onze 

tijd. Ook in Jezus’ tijd waren er mensen die verlamd waren. Hierin gaan we ons 

verdiepen de komende lessen.  

 

2. Aanbrengen van informatie (20’)  doelen 1, 2, 3 en 4 

Het Bijbelverhaal van Jezus en de lamme wordt klassikaal gelezen. Na het lezen vindt er 

een bespreking plaats waarbij de symboliek en boodschap van dit verhaal gezocht en 

uitgelegd worden.  

 Wat spreekt je aan in dit verhaal? 

 Reageren wij soms ook als de menigte?  

 Ken je voorbeelden waarin wij neerbuigend kijken op mensen die ‘anders’ zijn? 

 Waarom reageren wij zo? 

 Heb jij al eens het gevoel gehad dat mensen jou ‘anders’ bekeken? 

 Wat heeft dit verhaal te maken met het verhaal van Marc Herremans? 

 Van wie krijgt de lamme in dit verhaal de kracht om de moed niet op te geven? 

 

Het is belangrijk dat de leerkracht voldoende achtergrondinformatie geeft. De leerkracht 

vertelt daarbij dat er in Jezus’ tijd werd gedacht dat mensen met een ziekte of handicap 

(in dit verhaal verlamming) gestraft waren door God. Daarom was de menigte zo 

neerbuigend naar deze lamme toe. Hij had het verdiend. Het was een straf van God dus 

hij of zijn familie moest wel iets fout gedaan hebben, dachten de mensen. De vrienden 

moesten de lamme door het dak naar binnen brengen, er was geen andere manier, een 

sterke symbolische betekenis: het vraagt moed van deze vier vrienden om tegen de 

gangbare opvattingen in een mogelijkheid te zoeken voor hun vriend om hem ‘binnen’ te 

brengen. Binnen, betekent: hem erbij laten horen. Deze vrienden geven met hun gedrag 

blijk van het feit dat ze zich niet kunnen neerleggen bij de gangbare opvattingen: ze 

komen in verzet, ze laten zich er niet door 'verlammen' (voor meer inhoud: zie 

achtergrondinformatie bij dit wonderverhaal). 

Wanneer lkr. achtergrondinformatie heeft gegeven, stelt lkr. de volgende vragen aan de 

lln.:  

 Voel jij je soms ook wel eens ‘gedragen?’ 

 Wanneer heb jij het laatst echt op je vrienden kunnen steunen? 

 Wanneer ben jij opgekomen voor jouw vriend(en)? 

 Waarom? Heb je daarbij ook neerbuigende reacties gekregen? 

 Ben jij ook al eens voor je eigen mening uitgekomen? Waarom? Hoe heb je dat 

ervaren? 

 Heb jij soms het gevoel dat je respectloos behandeld wordt, dat je er niet bij 

hoort? 

Lln. schrijven sommige antwoorden op hun werkblad (zie bijlage 3.11 Werkblad: Jezus 

en de lamme).  

http://www.youtube.com/watch?v=91fd55J76AM
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3. Verwerkingsfase: voorbereiding bibliodrama van dit wonderverhaal (30’) 

 doelen 3, 4, 5, 6 en 7 

De klas wordt in groepjes verdeeld van ongeveer vier à vijf leerlingen. Het verhaal wordt 

nagespeeld en voorbereid in deze groepjes aan de hand van de richtvragen per rol. De 

leerlingen beslissen zelf welke rol ze opnemen binnen hun groepje. Ze houden daarbij 

rekening met de vooropgestelde vragen, maar mogen zo creatief mogelijk te werk gaan. 

Ze mogen dit ook ludiek en origineel brengen, maar de boodschap en kern van dit 

verhaal mogen niet verloren gaan. 

 

Er zijn 4 à 5 rollen afhankelijk van de grootte van de groep.  

1. Rol één: lamme 

2. Rol twee: Jezus 

3. Rol drie: vriend van de lamme 

4. Rol vier en vijf: omstaanders/toeschouwers 

 

De leerlingen spelen op hun eigen manier en eigen ideeën het verhaal na, maar ze 

bespreken ook de bijhorende vragen in groep. Ze proberen zich zo goed mogelijk in hun 

rol in te leven en proberen na te denken hoe hun personage in die tijd of nu gereageerd 

zou hebben. Voor deze opdracht heeft de leerkracht verschillende verkleedkleren 

meegebracht (hoeden, lange jurken, losse kledij, pruiken, brillen, doeken…). De 

leerlingen mogen hier zelf creatief mee aan de slag gaan. Doordat deze les meerdere 

lesuren in beslag neemt kunnen de leerlingen tegen de voorstelling van hun toneeltje zelf 

nog materiaal meebrengen indien ze dit wensen.  

 

Hieronder staan de vragen genoteerd die de leerlingen moeten bespreken met hun 

groepje en verwerken in hun toneeltje:  

1. Vragen voor de lamme:  

a. Hoe voel je je? 

b. Wat zie je? 

c. Hoe voelt het om op een draagbed te liggen? 

d. Wat zou je doen of denken? 

e. Wat zou je wensen of verlangen? 

f. Voel je je verbonden met de mensen rondom jou? 

g. Hoe toon je dat?  

 

2. Vragen voor Jezus: 

a. Hoe reageer jij als de lamme naar je toe komt? 

b. Waarom help jij de lamme? 

c. Hoe voelt het om wonderen te verrichten? 

d. Wil jij graag in de belangstelling staan? 

e. Wat wil je duidelijk maken aan de lamme? 

f. Wat wil je duidelijk maken aan de toeschouwers en vrienden van de 

lamme? 

 

3. Vragen voor de vrienden van de lamme:  

a. Wat zou je doen? Wat zou je denken? 

b. Waarom helpen de vrienden de lamme door het dak? 

c. Is het ‘normaal’ wat ze doen, denk je? 

d. Willen ze iets duidelijk maken aan de lamme? Aan de toeschouwers? Aan 

Jezus? 
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4. Vragen voor de omstaanders/toeschouwers: 

a. Wat denk je als je dit ziet gebeuren? 

b. Waarom wil je dit zien? 

c. Hoe voelt het voor jullie nu dat de lamme in het middelpunt van de 

belangstelling staat? 

d. Zou hij dat met opzet doen? 

e. Hoe reageer je hierop? 

 

LES TWEE 

1. Verwerkingsfase: afwerken en voorstellen van de toneeltjes aan de klas 

(40)  doelen 3, 4, 5, 6 en 7 

Leerlingen gaan via een bibliodramaspel op verkenning naar de betekenis van ‘wonderen’ 

in een Bijbels wonderverhaal: het genezingsverhaal van de lamme in (Lc. 5,17-26). De 

leerlingen hebben dit grondig voorbereid (zie les één) en nu mogen ze deze toneeltjes 

voorstellen aan de rest van de klas.  

De toneeltjes worden telkens uitvoerig besproken en de andere leerlingen zien in dat elk 

groepje een andere kijk en boodschap in dit verhaal ziet. Doorheen het spelen van het 

verhaal nemen de leerlingen niet enkel de voorgeschreven antwoorden uit de lessen 

over. Ze komen dicht bij hun beleefde ervaring en spreken van daaruit hun verstaan, hun 

interpretatie van het gebeuren uit. Het beeld van Jezus als tovenaar wordt zo 

doorbroken. Ze leren het wonder op een andere manier te begrijpen.  

 

Hieronder staan de besprekingsvragen die de lkr. elke keer stelt na een toneeltje:  

 Wat vonden jullie van dit toneel? 

 Zijn de rollen duidelijk naar voren gekomen? 

 Hoe heeft de menigte in dit verhaal gereageerd? 

 Hoe heeft Jezus in dit verhaal gereageerd? 

 De leerling die Jezus speelde: hoe zou jij nu reageren als ze naar jou komen met 

een lamme? 

 Hoe voelde de lamme zich in dit verhaal?  

 De leerling die de lamme speelde: hoe zou jij je voelen wanneer dit je echt zou 

overkomen?  

 De menigte: zouden jullie ook zo reageren wanneer die situatie zich morgen zou 

voordoen? Waarom wel/ niet? 

 Vrienden: komen jullie ook nu zo op voor een vriend? Vond je het moeilijk om 

door die neerbuigende blikken toch voor je vriend (de lamme) op te komen? 

 Welke boodschap(pen) haal je uit dit verhaal (toneeltje)?  

 

2. Afrondingsfase: besluit en slotliedje (10’)  doelen 2 en 3 

Lkr. rondt deze les af door te zeggen dat wij allemaal zoals Jezus kunnen zijn en dat we 

voor verschillende mensen op een eenvoudige manier wonderen kunnen verrichten. Hoop 

zorgt voor wonderen. Hoop op een betere wereld, op minder lijden. Maar ook ons geloof 

en vertrouwen kunnen ons helpen om kracht te vinden en door te zetten. Bij de lamme 

zorgen vriendschap, zich niet minderwaardig voelen en zich veilig voelen (in dit geval bij 

Jezus) voor genezing. Iedereen is gelijkwaardig. We moeten opkomen voor elkaar, zoals 

de vrienden in dit verhaal deden. We moeten proberen allemaal een beetje zoals Jezus te 

zijn, maar ook zoals de lamme, waarbij we onze eigen krachten moeten ontdekken, 

durven in te gaan tegen de mening van de anderen op een deftige manier, voor onszelf 

opkomen en iedereen met respect behandelen!  
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Als afsluiter van de lessen rond het wonderverhaal van Jezus en de lamme laat de lkr. 

het liedje Leef van Walter Grootaerts en Mozaïk beluisteren. Het gaat over het feit dat 

iedereen anders is, maar toch zijn we allemaal gelijk. Iedereen heeft talenten en 

gebreken, maar daarom moeten we anderen niet oordelen en veroordelen. We zijn 

allemaal kinderen van God en moeten elkaar gelijkwaardig behandelen en liefhebben.   
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2.8.3 ASO, terrein Omgaan met verschil, 3de  jaar: Jezus en de 

blinde Bartimeüs 

 

Het verhaal (Mc. 10, 46-52) 

Ze kwamen aan in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote 

menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere 

Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbijkwam, 

begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De 

omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar Bartimeüs 

schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan 

en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij 

roept u!’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: 

‘Wat wilt ge dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan 

zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer 

zien en hij volgde hem op zijn weg.  

 

Achtergrondinformatie 

Het verhaal van de blinde Bartimeüs is een welgekende Bijbeltekst. Vaak hebben we de 

neiging deze evangelietekst dan ook over te slaan omdat we ervan overtuigd zijn dat we 

deze al goed kennen. Die redenering is echter fout, want ook al kennen we de Bijbeltekst 

of hebben we deze al vaak gehoord, toch is het belangrijk om deze steeds opnieuw te 

beluisteren of te lezen. Het is namelijk zo dat, wanneer je een Bijbeltekst meerdere 

keren leest of beluistert, je elke keer iets nieuws ontdekt, iets waar je de vorige keer had 

overgelezen of dat je het verhaal leest vanuit een ander standpunt. Zo krijgt het verhaal 

meerdere betekenissen. Door telkens opnieuw na te denken en te reflecteren over het 

verhaal, kom je tot meerdere verschillende inzichten. Als we de tekst opnieuw lezen, 

kunnen we een aantal elementen van dit fragment verduidelijken en er een accent 

opleggen.  

 

In dit Bijbelverhaal staat dat Jezus de stad Jericho verlaat met heel wat volk bij hem. 

Langs de weg die ze volgen, zit een blinde bedelaar, de zoon van Timeüs. In het Aramees 

wordt dit: Bartimeüs. Zodra deze man hoort dat Jezus van Nazareth langs deze weg 

komt, begint hij uit alle macht te schreeuwen, zonder zich druk te maken over hoe dat 

zou klinken of wat mensen van hem zouden denken. Hij schreeuwt: ‘Zoon van David, 

Jezus, heb medelijden met mij!’ Het is de eerste keer in het evangelie van Marcus dat 

Jezus zoon van David wordt genoemd.  

Zoon van David wil zeggen: de rechtmatige koning van Israël, de Messiaanse koning, op 

wie alle hoop rust en naar wie de verwachtingen van het volk uitgaan. De blinde 

Bartimeüs noemt Jezus zo als eerste en dat is toch wel speciaal, omdat blinde mensen 

toen werden beschouwd als de marginalen (= mensen aan de rand) van de 

maatschappij. 

Bartimeüs roept dan ook nog ‘Heb medelijden met mij’. Dat is een typische 

bedelaarsroep en doet ons denken aan een liedje dat soms gezongen wordt tijdens een 

eucharistieviering, namelijk ‘Kyrie Eleison’.  

 

De omstaanders die Bartimeüs zo hard horen roepen, snauwen hem toe dat hij zijn mond 

moet houden en dat hij zich moet schamen omdat hij zo tegen de Rabbi tekeer durft te 

gaan.  



103 

 

Maar daardoor begint Bartimeüs net nog harder te schreeuwen. Jezus blijft dan staan en 

zegt tegen het volk dat ze de blinde bij hem moeten roepen. De omstaanders snauwen 

Bartimeüs niet meer toe, maar veranderen van houding tegenover hem. Ze roepen hem 

en spreken hem moed in. De blinde gooit zijn mantel af en loopt naar Jezus toe. 

Uitbundiger en geloviger kan het niet. Voor een bedelaar is zijn mantel het kostbaarste 

wat hij bezit. Het is zijn kledij en beschermt hem. Bartimeüs geeft door dit te doen zijn 

eigen zekerheden op en legt het vertrouwen volledig bij Jezus. Dat is geloven.   

 

Jezus vraagt aan Bartimeüs wat hij voor hem kan doen en Bartimeüs antwoordt hierop: 

‘Rabboeni, maak dat ik terug kan zien!’ Rabboeni betekent hetzelfde als rabbi, maar is 

intenser en inniger. Het wijst op meer aandrang.  

Jezus geeft hierbij hetzelfde antwoord als in het wonderverhaal van de vrouw met de 

bloedvloeiingen. Jezus antwoordt: ‘Ga, je geloof heeft je gered.’ 

 

De evangelist Marcus wil met dit verhaal heel duidelijk het vertrouwen en het geloof in 

Jezus en God beklemtonen. De blinde kan weer zien omdat hij geloofde. Misschien dat hij 

echt terug kan zien omdat hij blind (= niet kunnen zien met je ogen) was. Of misschien 

zag hij het allemaal niet meer zitten en was hij blind voor wat er om hem heen gebeurde 

en voor de toekomst. Jezus maakt dan dat hij terug kan zien, wat betekent dat 

Bartimeüs nu wel toekomstperspectief heeft en hij weet naar waar hij moet gaan. Hij 

begrijpt welk pad hij nu moet volgen. Dat zorgt ervoor dat hij kan genezen, niet alleen 

zijn ogen, maar tot in het diepste van zijn hart. Zo krijgt zijn leven veel meer zin.  

 

Mogelijke lesaanpak voor dit wonderverhaal   

Les één: kennismaken met handicaps + wonderverhaal van de blinde Bartimeüs 

Les twee: verdieping in het wonderverhaal 

Les drie: ervaren wat het is om blind te zijn en anderen leren vertrouwen 

 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen kennen hoogstwaarschijnlijk allemaal wel mensen met een bepaalde 

handicap, zowel fysiek als mentaal. Sommige leerlingen hebben er van dichtbij mee te 

maken, voor anderen is het verder van hun bed. Toch is het een belangrijk thema om 

aan te halen tijdens de godsdienstlessen. Niet iedereen heeft het even goed of is even 

gezond. Maar ook mensen met een handicap zijn mensen en kinderen van God. We 

moeten proberen om deze mensen op een gelijkwaardige, rechtvaardige en menselijke 

manier te benaderen en er respectvol mee omgaan.  

 

We mogen ze niet afschilderen als zieke of zielige mensen, al hebben we vaak 

medelijden, toch moeten we ze waarderen en ervoor zorgen dat zij een gelukkig leven 

leiden. Het is belangrijk dat we doorheen deze lessen een positief beeld vormen over 

mensen die anders zijn en dat we die negatieve beeldvorming achter ons laten. We 

hopen door middel van deze lessenreeks de leerlingen aan te sporen om op te komen 

voor de minderen, mensen die anders zijn en neerbuigend bekeken worden door ons, 

door de maatschappij. We hopen de leerlingen te kunnen prikkelen om daarbij Jezus als 

voorbeeld te nemen. Het wonderverhaal van de genezing van de blinde Bartimeüs heeft 

dit als aanzet. Het wonder en de boodschap worden verder toegelicht. We krijgen een 

beter beeld over hoe Jezus omging met deze mensen.  
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Mensen met een handicap dragen een zware rugzak met zich mee, ze worden vaak als 

uitschot behandeld en hebben vaak geen gemakkelijk of zelfs geen menswaardig leven in 

onze maatschappij. Daar wil ik gedurende deze lessen dieper op inspelen. Iedereen heeft 

een rugzak dat hij heel zijn leven meemaakt, net zoals de blinde Bartimeüs zouden wij 

graag van die zware rugzak afgeraken of op zijn minst toch verlichten. De leerlingen 

gaan gedurende deze lessen ook nadenken over hun eigen zware rugzak, hun verleden, 

hun pijnlijke momenten en hun verlangens op geheeld en verlicht te worden. 

 

We vinden dit een heel mooi Bijbelverhaal. Ons doel in dit leven is ook steeds mensen 

proberen gelukkig te maken en waar het kan hun rugzak te verlichten en de zorgen voor 

een stuk op onze schouders te dragen. We willen onze leerlingen aansporen om iedereen 

gelijk te behandelen, want eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde, iedereen heeft 

beperkingen en gebreken, maar het gaat erover hoe je er zelf mee omgaat en hoe 

anderen jou behandelen.  

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 ASO, terrein Omgaan met verschil, 2de graad, 1ste jaar: de omgang van Jezus en 

de christenen met anders-zijn opsporen en in verband brengen met het 

godsbeeld; het omgaan met verschil als uitdaging voor het opbouwen van een 

levensbeschouwelijke identiteit bespreken. 

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN  

Les één: de leerlingen durven hun beeld over mensen met een handicap in vraag te 

stellen en ontdekken hoe we letterlijk/figuurlijk blind kunnen zijn.   

 

Lesdoelen les één:  

1. Willen en durven hun beeld over mensen met een handicap in vraag te stellen.  

2. Vormen zich een positief beeld tegenover mensen met een handicap of beperking. 

3. Sommen verschillende soorten handicaps op. 

4. Ontdekken de boodschap van het Bijbelverhaal van de genezing van de blinde 

Bartimeüs. 

5. Passen deze boodschap toe op hun eigen leven. 

6. Leggen in eigen woorden uit waarvoor wij soms letterlijk of figuurlijk blind zijn. 

 

Les twee: leerlingen passen de boodschap van het wonderverhaal van de blinde 

Bartimeüs toe op hun eigen leven en staan stil bij de rugzak die ze meedragen doorheen 

hun leven (als toepassing op de mantel die Bartimeüs draagt).  

 

Lesdoelen les twee:  

1. Ervaren wat het is om een handicap te hebben. 

2. Omschrijven welke (zware) rugzak zij meedragen. 

3. Luisteren naar elkaar. 

4. Leggen uit wie hen vertrouwen geeft en wat dit betekent voor hen. 

5. Maken een persoonlijke collage met voorbeelden van vertrouwen, liefde en 

bescherming. 

6. Leren braille ontcijferen.  
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Les drie: leerlingen ervaren wat het is om een handicap te hebben, hoe het voelt om 

afhankelijk te zijn van anderen en om anderen te vertrouwen.   

 

Lesdoelen les drie:  

1. Ervaren wat het is om een handicap te hebben. 

2. Luisteren naar elkaar. Naar elkaar luisteren. 

3. Proberen hun partner te vertrouwen.  

 

LESVERLOOP (drie lessen)  

LES EEN 

1. Motivatiefase (5’) 

Leerkracht blinddoekt een leerling en draait deze rond. Hij/zij moet proberen naar voor 

te komen en het bord te vinden om dan daarop het woord ‘blind’ te noteren. De rest van 

de klas moet de blinde sturen door links, rechts, rechtdoor te roepen. De leerkracht 

bewaakt dit, houdt de tijd in het oog en zorgt ervoor dat er geen ongelukken gebeuren 

en het zeker niet te rumoerig wordt.  

 

2. Aanbrengen van informatie: verschillende handicaps (15’)  doelen 1, 2 

en 3 

We gaan het de komende lessen hebben over mensen met een handicap en in het 

bijzonder over mensen die (bijna) blind zijn.  

 Welke soorten handicaps ken je allemaal?  

 

Lln. noteren de soorten handicaps op het werkblad en lkr. schrijft deze op bord. Het gaat 

zowel over fysieke als mentale handicaps.  

  

In het groen markeren de lln. op hun werkblaadje welke positieve benamingen zij zouden 

gebruiken voor mensen met een handicap en welke benamingen zij negatief vinden en 

nooit zouden gebruiken. Dit wordt achteraf klassikaal besproken en zo kan het tot een 

discussie komen waarbij de leerlingen merken dat iedereen andere benamingen heeft 

voor mensen met een handicap. Iedereen heeft ook een andere visie op deze mensen. 

Sommige leerlingen vinden deze mensen zielig, terwijl anderen dat niet gepast vinden als 

je ze zielig noemt.  

Lkr. legt uit wat beeldvorming betekent.  

 

Beeldvorming= het beeld dat we van mensen vormen. We moeten proberen om steeds 

een positief beeld te vormen van iedereen. 

 

3. Aanbrengen van informatie: genezing van de blinde Bartimeüs (15-20’)  

doelen 3, 4 en 5 

Lkr. leest samen met de lln. het verhaal van de genezing van de blinde Bartimeüs. 

Daarna wordt dit wonder klassikaal besproken waarbij lkr. de volgende vragen stelt:  

 Wie kende dit verhaal al? 

 Wat heeft je getroffen of geraakt in dit verhaal? Waarom? 

 Wat doet verhaal met je?  

 Reageren wij ook nu nog zoals de menigte? 

 Waarom zouden de mensen niet gewild hebben dat Bartimeüs bij Jezus kon 

komen? 

 Wat zou de boodschap van dit verhaal zijn? 
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 Heb jij al eens letterlijk of figuurlijk iemand aan de kant laten staan? Waarom? 

Hoe heb je dit opgelost?  

 Ken je mensen die blind zijn? 

 Ken je een bekend persoon die blind is? (Andrea Bocceli, de blinde zanger) 

 Heb je al eens ooit echt een blind persoon gezien? Wat dacht je toen? Hoe voelde 

je je daarbij?  

Verschillende mensen lijden aan verschillende handicaps. Er bestaan verschillende 

mensen die blind zijn, maar zij kunnen mits hulp evengoed functioneren. De boodschap 

van dit bekende Bijbelverhaal is ons ertoe aanzetten om niemand uit te sluiten. 

Beperkingen zijn geen straf van God. Deze mensen moeten we helpen en evenwaardig 

behandelen. We mogen ze niet uitsluiten of er zielig mee omgaan. Zij zijn ook mensen en 

ze verdienen allemaal een menswaardig leven. We mogen niet zoals de menigte 

reageren. We moeten deze persoon helpen en niet aan de kant laten zitten, letterlijk en 

figuurlijk. De blinde man gaf niet op, hij had kracht gekregen om zich tegen de 

neerbuigende blikken van de menigte te verzetten. Hij vertrouwde op zijn geloof en in 

Jezus. Hij is genezen, misschien niet letterlijk, maar hij kan de mooie wereld terug ‘zien’. 

Hij hoort er terug bij en kan de menigte wel aan. Hij is een kind van God en is 

evenwaardig, mits zijn beperking! Wij zouden net zoals Jezus ook mensen moeten helpen 

en geloven in elkaar en vertrouwen op het geloof. We mogen niet zoals in dit verhaal de 

blinde weghouden om hulp te krijgen. We mogen hem niet verbieden om tot Jezus te 

komen, om hulp te zoeken. We zouden kracht kunnen vinden en moeten opkomen tegen 

de neerbuiging van mensen. Niemand verdient het om minderwaardig behandeld te 

worden!  

 

Dit wordt ook ingevuld op de werkblaadjes van de leerlingen (zie bijlage 3.12 Werkblad: 

Jezus en de blinde Bartimeüs).    

 

4. Verwerkingsfase: letterlijk en figuurlijk blind zijn (10’)  doel 6 

Lkr. vraagt aan de leerlingen op welke twee manieren we blind kunnen zijn (denk 

bijvoorbeeld aan een blinde die je op straat ziet wandelen en het spreekwoord ‘ziende 

blind zijn’ of ‘zich blind staren op iets’).  

 

We kunnen letterlijk of figuurlijk blind zijn. Letterlijk blind zijn betekent dat je niet kan 

zien met je ogen. Daarnaast kunnen we ook figuurlijk blind zijn. Dat heeft te maken met 

dingen die we niet willen zien (wat wil je niet onder ogen zien?). Bijvoorbeeld: je oma is 

heel erg ziek, maar jij wilt de ernst van de situatie niet onder ogen komen; je hebt 

slechte punten en wilt niet in-zien dat je jouw jaar niet meer haalt; je loopt iemand die 

hulp nodig heeft gewoon voorbij, dan ben je blind voor jouw medemens (ook al zag je 

goed wat er gebeurde; je was ‘blind’ toen er gevochten/gepest werd en hebt daarom niet 

ingegrepen. Je ziet dus wel met je ogen wat er gebeurt, maar doet alsof je dit niet ziet.   

 

Lln. noteren dan op hun werkblad in de brilglazen waarvoor zij blind zijn of blind geweest 

zijn.  

 Waarvoor ben jij al eens blind geweest? 

 Hoe voel je je daarbij? 

 Wil je daar met opzet blind voor zijn of overkomt het je? 
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LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’)  

 Waar hebben we het vorige les over gehad? 

 Hoe ging het Bijbelverhaal van de blinde Bartimeüs ook al weer? 

 Waarom mocht Bartimeüs niet bij Jezus van het volk? 

 Geef enkele voorbeelden van figuurlijk blind zijn? 

 Wat is een positieve beeldvorming? 

 

2. Aanbrengen van informatie: blind zijn (10’)  doelen 1 en 6 

Blind zijn is niet gemakkelijk. Je kan vaak dingen moeilijk voorstellen. Stel je voor dat je 

geen besef hebt van kleuren? Je weet niet hoe je ouders eruitzien, je broer of zus. Als 

ziende kunnen we ons dat niet voorstellen. Blinden leren doorgaans hun andere zintuigen 

veel beter gebruiken dan wij. 

 Als je moest kiezen om één van je zintuigen uit te schakelen, welk zou dat dan 

zijn? Waarom? Wat zouden de voor- en nadelen zijn als je dit zintuig uitschakelt? 

 Welke hulpmiddelen kunnen blinden allemaal gebruiken om beter te kunnen 

‘zien’? 

 

Blinden hebben verschillende hulpmiddelen, zoals een blindenstok, een blindgeleidehond, 

een signaal bij verkeerslichten dat aangeeft wanneer je wel of niet mag oversteken, een 

speciale gsm, brailleboeken, brailleschrift op medicijndoosjes, speciale wekkers en 

horloges, speciaal bestek en borden. 

 

Leerlingen proberen aan de hand van een braillevoorbeeld de zinnen te ontcijferen en te 

vormen. Dit staat ook op de werkblaadjes weergegeven. Dit wordt achteraf kort 

overlopen en besproken.  

 

3. Verwerkingsfase: de ‘rugzak’ van de blinde (15’)  doelen 2 en 3 

In het verhaal dat we vorige les gelezen besproken hebben over de blinde Bartimeüs 

wordt duidelijk dat deze man een soort rugzak met zich meedraagt. Niet letterlijk, maar 

toch draagt hij een zware rugzak mee.  

 Welke rugzak zou hij met zich meedragen? 

 Zou het een zware rugzak zijn denk je? 

 Wie of wat heeft ervoor gezorgd dat die rugzak zwaarder werd? 

 Wie of wat heeft ervoor gezorgd dat hij die rugzak niet alleen moet dragen of er 

zelfs van ontdaan is? 

 

De blinde Bartimeüs draagt een zware rugzak met zich mee. Hij is blind en beperkt in het 

leven. Daarbovenop wordt er neerbuigend naar hem gekeken en wordt hij letterlijk en 

figuurlijk aan de kant van de weg gezet. Hij hoort er niet bij, niemand luistert naar hem 

en ze leggen hem steeds het zwijgen op. Dan is er Jezus over wie zoveel gesproken 

wordt, Bartimeüs raapt al zijn moed bij elkaar en ondervindt een soort kracht om recht te 

staan en Jezus te roepen. Hij blijft doorgaan, ondanks de tegenkantingen van het volk. 

Hij wil dat Jezus hem gehoord heeft en wil erkend worden. Het volk heeft er dus voor 

gezorgd dat zijn rugzak steeds zwaarder werd, maar Jezus heeft de last van zijn 

schouders of rug gehaald. Hij heeft hem ‘genezen’, de zorgen gedeeld en hem erkend als 

een waardig persoon. Hij is genezen!  
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Op jullie werkblaadjes staat er een rugzak. Je mag voor jezelf in deze rugzak noteren 

welke zware rugzak jij draagt in dit leven en wie deze rugzak lichter maakt of hem helpt 

dragen. Je mag deze rugzak ook kleuren in de kleur die jij vindt dat bij jouw rugzak past. 

Als jouw rugzak bijvoorbeeld heel zwaar weegt, kan je een hele donkere kleur gebruiken.  

Dit kan kort besproken worden achteraf als er leerlingen zijn die er in de klas over willen 

praten, maar dit is niet noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de leerlingen voor zichzelf 

nagaan welke rugzak zij meedragen in het leven, wie dit verzwaart en wie hen deze helpt 

dragen en eventueel lichter maakt.  

 

4. Aanbrengen van informatie: de mantel van B. (10’)  doelen 3 en 4 

In het verhaal van Bartimeüs kunnen we lezen dat hij arm is en langs de kant van de 

weg zit. Hij heeft enkel een mantel aan als bescherming. Toch gooit hij deze mantel af 

om bij Jezus te komen. Lkr. stelt onderstaande vragen: 

 Waarom zou hij die mantel uitdoen? Wat wil de schrijver van dit verhaal hiermee 

duidelijk maken?   

 Zou jij ook zoals in het verhaal het enige of het meest waardevolle wat je bezit 

afgeven voor iets of iemand? Waarom wel of niet? Voor wie? Wat betekent deze 

persoon voor jou? 

 Heb je zelf al eens ervaren dat iemand iets heel waardevol aan jou gaf? Hoe heb 

je dat ervaren? Wat heb je daarmee gedaan? 

 Zou Jezus dit gewaardeerd hebben, denk je? 

 

Bartimeüs was een arme man. Hij was blind en verstoten. Een mantel diende in die tijd 

als bescherming. Het beschermde hem tegen het weer en kleedde hem. Toch deed hij die 

mantel uit toen hij naar Jezus ging. Dat deed hij niet zomaar. Bartimeüs geeft door dit te 

doen zijn eigen zekerheden op en legt het vertrouwen volledig bij Jezus. Daaruit kunnen 

we afleiden dat Bartimeüs zeer sterk gelooft in Jezus.   

 

5. Verwerkingsfase: collage maken (10’)  doel 5 

De leerlingen maken tot slot een kleine collage met foto’s die ze meegebracht hebben, 

foto’s uit tijdschriften, kranten… 

Ze maken een collage met de personen die hen bescherming bieden. Ze mogen daarbij 

een stuk stof kiezen die de leerkracht meegenomen heeft. Dat stuk stof staat voor de 

mantel die bescherming en vertrouwen biedt. Ze maken een creatieve collage met de 

personen die ze vertrouwen, aan welke waarden en normen zij trouw willen blijven, wie 

of wat hen beschermt en bij wie of wat ze hun zekerheden durven los te laten om in het 

onzekere te stappen. Dit is dan een toepassing en creatieve verwerking van het verhaal 

van Bartimeüs. Hij liet zijn bezit, zijn mantel, zijn enige bescherming en zekerheid los 

omdat hij Jezus vertrouwde.  

Achteraf wordt dit klassikaal besproken en kunnen hier eventueel punten op gegeven 

worden. 

 

LES DRIE 

1. Verwerkingsfase: ervaren om blind te zijn (50’)  doelen 1, 2 en 3 

Het is heel belangrijk dat blinden leren vertrouwen op anderen en op hun hulpmiddelen. 

Anders zou een menswaardig bestaan onmogelijk zijn omdat ze de gevaren niet zouden 

kunnen inschatten en het een heel ongemakkelijk en onaangenaam bestaan zou zijn. Wij 

gaan als laatste les van dit thema zelf ervaren hoe het voelt om niets te zien. Daarbij 

hebben we allemaal een vertrouwenspartner nodig. De leerlingen mogen per twee een 

duo vormen.  
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We gaan per twee een parcours afleggen doorheen de school. We moeten naar een feest 

gaan, maar we moeten zogezegd nog eerst naar de winkel om mooie en aangepaste 

kledij te kopen. De blinde van het duo heeft zijn vriend of vriendin gevraagd om mee te 

gaan kiezen, want hij/zij kan niet zelf uitmaken wat hem/haar het beste staat. Maar 

vooraleer je in die winkel aankomt, moet je de trappen van school nog gedaan hebben 

en een heel hindernissenparcours afleggen. Het komt er dus op neer dat de blinde die 

geblinddoekt is, zijn partner voor de volle 100% probeert te vertrouwen.  

Het afleggen van het parcours en het ‘winkelen’ duren samen ongeveer 20’. Dan worden 

de rollen omgedraaid zodat iedereen één keer de blinde en de andere keer de 

vertrouwenspersoon is geweest.  

 

Het verloop van het parcours: in stilte per twee de klas verlaten (één persoon van het 

duo is geblinddoekt). Je moet de trappen van school al afgaan, maar mag niet luid 

praten, want de andere klassen hebben les. Eens je op de speelplaats gekomen bent 

moet je over een stoel stappen en onder een limbo doorwandelen. Aan het einde van het 

parcours kan je dan een hele hoop verkleedkleren vinden die door de leerkracht zijn 

meegebracht. De vertrouwenspartner moet ervoor zorgen dat de blinde zo mooi mogelijk 

gekleed is. Achteraf mag de blinddoek af en kan de ‘blinde’ keuren. Het doel van heel 

deze opdracht is om te ervaren hoe het is om zelf niet te kunnen zien wat je doet, om 

afhankelijk te zijn van anderen en deze personen dan ook te (moeten) vertrouwen.  

 

Het is belangrijk dat er voor deze opdracht duidelijke afspraken worden gemaakt die op 

voorhand met de leerlingen (via transparant) worden overlopen. Wanneer iemand zich 

niet aan deze afspraken houdt, wordt de les stilgelegd en krijgt deze leerling een taak 

rond respect.  

Afspraken voor deze werkvorm: 

 Niet roepen, enkel fluisteren; 

 Het parcours veilig afleggen; 

 De vertrouwenspersoon moet echt te vertrouwen zijn en er met de volle aandacht 

op toezien dat de blinde veilig zijn weg gaat. Er mag hier zeker en vast geholpen 

worden door de blinde zijn/haar hand vast te nemen; 

 Als het parcours afgelegd is, wachten degenen die klaar zijn, in stilte op de 

anderen en we gaan allemaal samen terug naar de klas om de rollen om te 

draaien. Niemand vertrekt zomaar; 

 Dit alles gebeurt op een volwassen, respectvolle manier. 

 

Het materiaal waarvoor de leerkracht moet zorgen:  

 Voldoende blinddoeken; 

 Verkleedkleren: veel hoeden, kroontjes, brede jurken, dassen, oude 

kostuumjassen, sjaals…; 

 Limbo (of stok over twee hogere tafels of stoelen leggen); 

 Stoel.  

 

Als iedereen blinde en vertrouwenspartner geweest is, gaat iedereen terug naar de klas 

voor een nabespreking van deze opdracht (afsluitmoment en een algemene indruk). Lkr. 

stelt hierbij de volgende vragen:  

 Wat vond je van deze opdracht? 

 Hoe heb je het ervaren om blind te zijn? 

 Kon je je vertrouwenspartner vertrouwen? 

 Wat vond je van de gekozen kledij? 
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 Wat is het moeilijkst aan deze opdracht? 

 Welke zintuigen werken beter als je niet kan zien? Is jou dat ook opgevallen toen 

je ‘blind’ was?  

 

Leerkracht vertelt het besluit van deze les: het is niet gemakkelijk om onze zekerheden 

en ons goed leven zomaar over een andere boeg te gooien. Jammer genoeg zijn er veel 

mensen die van de ene dag op de andere met een beperking moeten leren leven.  

Het is belangrijk dat we van het leven genieten en dat we mensen die ‘anders’ zijn of die 

leven met beperkingen, niet uitsluiten, maar helpen. Het is belangrijk dat we hen 

vertrouwen en bescherming geven, zoals Jezus en de mantel van Bartimeüs. Wij kunnen 

wonderen verrichten op onze manier door mensen met beperkingen minder of niet meer 

‘beperkt’ te maken of door hen te laten voelen dat ze er ook mogen zijn. We zijn allemaal 

gelijkwaardig en dat is een algemeen feit dat nageleefd moet worden. 
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2.8.4 KSO/TSO, terrein Op weg, 4de  jaar: het broodwonder 

 

Het verhaal (Joh. 6, 1-14) 

Jezus ging naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias 

genoemd. Een grote menigte volgde hem omdat ze gezien hadden welke wondertekenen 

hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten.  

Het was kort voor het joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die 

menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we broden kopen om 

deze mensen te eten te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want 

zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie 

zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven!’  

Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een 

jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel 

mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen 

zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mensen. Jezus nam de broden, sprak het 

dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, 

zoveel ze maar wilden. Toen iedereen meer dan voldoende had gegeten, zei Jezus tegen 

zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood zodat er niets verloren 

gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf 

gerstebroden. Toen de mensen het wonderteken, dat Jezus gedaan had, zagen, zeiden 

ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 

 

Achtergrondinformatie 

Net zoals de wonderverhalen die we hierboven al besproken hebben, is ook dit 

wonderverhaal een bekend verhaal voor velen. Het roept steeds vragen op en is moeilijk 

om te begrijpen: ‘Hoe kan één man met zijn vrienden vijfduizend mensen voorzien van 

voldoende eten met slechts vijf broden en twee vissen?’ De betekenis van dit 

broodwonder wordt hieronder uitgelegd.  

 

In het evangelieverhaal uit Johannes staat Jezus centraal. Een grote menigte mensen 

heeft zich rondom hem verzameld en heeft honger. Er is dus een probleem: ‘Hoe kom je 

aan voldoende brood om al deze mensen te voeden?’ Twee leerlingen van Jezus, Filippus 

en Andreas, geven daarop het volgende antwoord: ‘Zelfs twee honderd denarie, en dat 

betekende toen een heel jaarinkomen, is niet genoeg om zo veel mensen eten te geven.’ 

Toch neemt Jezus de vijf broden, spreekt het dankgebed uit en verdeelt het brood onder 

de mensen die aanwezig zijn. Ze krijgen zelfs ook vis, zoveel ze maar willen. 

 

Het is prachtig wat hier gebeurt. Jezus zorgt voor een groot picknick-feestmaal. Het lijkt 

alsof via de zegen een soort wonderkracht in het brood komt, waardoor de broden 

groeien en er meer dan genoeg is voor iedereen. Zoveel zelfs dat er twaalf manden vol 

brood overblijven. In dit verhaal zit een diepere dimensie. De evangelist Johannes 

probeert die dimensie tot uitdrukking te brengen via de symbolische taal van getallen en 

de bewust gekozen woorden.  

 

Het eerste dat opvalt, is de tijdsaanduiding aan het begin van het verhaal: het gebeuren 

speelt zich af bij het naderende joodse Pesachfeest. Met dit feest herdenken de joden de 

bevrijding van de slavernij in Egypte, ook wel de uittocht of exodus uit Egypte genoemd. 

Er schuilt in het verhaal ook een verwijzing naar het laatste avondmaal van Jezus, vlak 

voor zijn dood.  
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Niet alleen de tijdsaanduiding heeft een symbolische betekenis. Ook de getallen die 

Johannes gebruikt bij het opschrijven van dit wonder, hebben een symbolische functie. 

De getalsverhouding van vijf broden en twee vissen herinnert ons aan het mannaverhaal 

uit het boek Exodus van het Oude Testament (Ex. 16). Met het manna wordt het volk 

Israël op hun tocht door de woestijn gevoed. God toont zich hier te midden van de harde 

woestijntocht als een zorgzame beschermer, die zijn kinderen eten geeft als ze 

schreeuwen van de honger. Vijf dagen wordt het volk met manna gevoed en op de zesde 

dag ontvangen ze dubbel, twee keer, zoveel manna. Vijf is ook het getal van de Thora, 

want dit deel van de joodse Bijbel bevat de vijf boeken van Mozes die in het jodendom 

als levengevend worden beschouwd.  

 

‘De twaalf manden brood die overblijven, verwijzen naar de twaalf verspieders 

(verkenners) van het beloofde land’32. De vis staat symbool voor leven en dood en op 

afbeeldingen van de vroeg christelijk tijd zien we dat de vis vaak gebruikt wordt als 

‘symbool’ voor het christendom. ‘De Griekse naam voor het woord vis luidt: ICHTUS. Die 

letters worden dan gebruikt om aan te duiden wie Jezus is: Iesous Christou Theou Uios 

Soter, dat vertaald betekent: Jezus de Gezalfde, Gods Zoon en Redder’33.  

 

De evangelist Johannes vertelt ook over het misverstand van dit broodwonder. De 

mensen willen Jezus het liefst zien als een koning omdat ze van hem verwachten dat hij 

de economische en politieke crisis in die tijd zou oplossen. Ze denken dat degene die 

over brood beschikt, ervoor zal zorgen dat er altijd brood zal zijn. Ze willen van Jezus 

een soort tovenaar maken die al hun problemen oplost en zorgt dat hun wensen vervuld 

worden. Maar Jezus is, zo vertelt Johannes, geen wonderdoener. Jezus deelt niet alleen 

brood; Hij is het brood zelf. Iedereen, arm en rijk, mag aan de feestelijke maaltijd, die in 

dit verhaal beschreven wordt, deelnemen. Het brood tijdens die maaltijd 

vertegenwoordigt datgene waar Jezus kracht uit put. Hij breekt het brood, dat tijdens het 

laatste avondmaal zijn lichaam wordt, niet zomaar. Het heeft betekenis: het brood, Jezus 

dus, staat voor een leven waar ieder mens tot zijn recht komt en niemand iets 

tekortkomt. Iedereen is gelijkwaardig en een kind van God.  

Brood en ook wijn staan nog altijd centraal in het christendom. Als wij brood en wijn 

delen, drukken we daarmee uit dat christenen zich verbonden voelen met Jezus. We 

beseffen dat het in het leven om meer gaat dan ieder voor zich en God voor ons alleen. 

Het delen van brood en wijn is een gebaar van verbondenheid met God en met elkaar als 

gemeenschap. Uit Gods hand ontvangen we het leven en we worden mens wanneer we 

deel kunnen nemen aan het leven van een ander. We moeten niet bang zijn om tekort te 

komen. We geven niet alleen, maar ontvangen ook. We ontvangen vertrouwen, 

aandacht, liefde, troost, kracht en steun. Daardoor wordt de honger, figuurlijk dan, van 

de mensen in dit verhaal ook gestild. Sommigen komen tot inzicht dat Jezus de profeet is 

op wie ze al die tijd gewacht hebben.  

 

Ten slotte is het breken en delen van brood een gebaar van hoop, gericht op een nieuwe 

wereld, die zal komen en waar er genoeg brood en liefde is voor alle mensen.  

 

 

 

                                           
32 SPROTTE, A., ‘Brood uit de hemel’, Het Brandpunt, maart 2009.   
33 SPROTTE, A., ‘Brood uit de hemel’, Het Brandpunt, maart 2009.   
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Mogelijke lesaanpak voor dit wonderverhaal  

Les één: broodwonder en filmfragment Daens 

Les twee: uit brooddeeg kracht knutselen en cartoons koppelen aan het brood-

wonder 

 

BEGINSITUATIE 

Sommige leerlingen kennen het wonderverhaal van het broodwonder. Ze hebben het al 

eens gehoord en sommigen onder hen kunnen dit ook helemaal uitleggen, maar weinigen 

zullen de betekenis of de boodschap hiervan ontdekt of onthouden hebben. Daarom gaan 

we de komende lessen hier dieper op in.  

 

De leerlingen beseffen dat er in deze tijd veel mensen in armoede leven of soms zelfs 

geen boterham hebben om te eten. Andere mensen zijn veel te veel bezig met luxe in dit 

leven en we denken vaak zelfs niet meer aan delen. We handelen egoïstisch en willen 

alles zelf hebben. We willen het zelf goed hebben en anderen moet er zelf maar zien te 

geraken. ‘Ze moeten maar werk vinden’, hoor je vaak. Ook sommige leerlingen zijn van 

die mening. Het is belangrijk dat we toch stilstaan bij de mensen die het minder hebben 

en de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, niet naar school kunnen of zelfs 

geen brood kunnen kopen.  

 

Jezus deelt in dit verhaal vijf broden en twee vissen en daarvan kunnen symbolisch 5000 

mensen eten. Bij de leerlingen roept dit wonderverhaal waarschijnlijk de vraag op: ‘Hoe 

kunnen nu vijf broden en twee vissen 5000 mensen te eten geven zodat er zelfs nog 12 

manden overblijven?’ Het is belangrijk dat tijdens deze lessen de symboliek duidelijk 

gemaakt wordt bij wonderverhalen en dat we de letterlijke betekenis best achterwege 

laten.  

Op een creatieve en actieve manier nemen we de leerlingen mee op pad om te delen, 

behulpzaam te zijn, maar ook om dankbaar te leren zijn voor het eten dat elke dag weer 

op ons bord ligt. Ook de symboliek van het brood delen, de kracht voor iemand zijn, 

Jezus’ voorbeeld volgen, komt deze lessen herhaaldelijk aan bod en hierbij wordt er 

diepgang gecreëerd.   

 

Samen tafelen komt ook aan bod in dit wonderverhaal. Dit vinden we persoonlijk een 

heel mooi element. We vinden het zelf ook belangrijk om samen te tafelen, al gebeurt 

dat op kot veel minder. Dan eten we eerder gehaast of betekent tafelen iets eten aan 

een bureau met de laptop ernaast. Dus snel iets klaarmaken omdat er nog zoveel gedaan 

moet worden. Daarom koesteren we de zaterdagavonden thuis heel erg. Elke zaterdag 

eten wij samen met het gezin en de vriendjes. Dan doet mama haar uiterste best om 

steeds een lekkere menu samen te stellen en we blijven nog uren napraten, zonder dat 

er tv gekeken wordt of iemand met andere dingen bezig is. Dat zijn voor ons 

‘wondermomenten’.  

 

We vinden het zelf ook niet gemakkelijk om het verhaal te begrijpen, maar tegelijkertijd 

vinden we het wel een mooi verhaal. Het zegt veel over delen en de belangrijke en mooie 

rol van Jezus. Hij mag niet gezien worden als tovenaar, maar als je dit verhaal letterlijk 

interpreteert, is hij dat wel. Toch ‘tovert’ Jezus, zonder dus tovenaar te zijn, iets heel 

moois. Hij vindt het belang van anderen belangrijker dan zijn eigen belang. Hij is niet 

egoïstisch en probeert te delen. Zo willen we ook zijn en we hopen onze leerlingen te 

prikkelen om dit ook een beetje te doen, ook al is dat maar af en toe. Het proberen is al 

een begin om een betere wereld te creëren!  
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VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 KSO/TSO, terrein Op weg, 2de graad, 2de jaar: utopieën, futurologieën, 

eschatologieën in de eigen samenleving opsporen; het belang omschrijven van 

plaatsen en momenten voor rust, inspiratie, ontmoeting.  

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: leerlingen kunnen sociale onrechtvaardigheid omschrijven en herkennen in het 

filmfragment ‘Daens’. Ze kunnen de boodschap van het broodwonder toepassen op hun 

eigen leven en ze zijn bereid om een kracht en hulp te zijn voor anderen (in het bijzonder 

voor mensen die het echt nodig hebben).  

 

Lesdoelen les één: 

1. Luisteren naar elkaar. 

2. Verwoorden wat sociale onrechtvaardigheid is. 

3. Passen de boodschap en kern van het wonderverhaal toe op hun eigen leven. 

4. Kijken aandachtig naar het filmfragment en beantwoorden hierover vragen. 

5. Koppelen het broodwonder aan de eucharistie.  

 

Les twee: leerlingen kunnen aan de hand van cartoons het broodwonder toelichten. Ze 

beseffen dat samen tafelen veel aangenamer is dan alleen eten. De leerlingen kunnen 

aan de hand van brooddeeg een symbolische kracht knutselen die ze dan willen geven 

aan mensen van wie zij denken dat ze het nodig te hebben.   

 

Lesdoelen les twee:  

1. Leggen een link tussen de cartoons en het broodwonder. 

2. Luisteren aandachtig naar elkaar. 

3. Verwoorden hun lievelingsmaaltijd. 

4. Verduidelijken het mooie aan samen tafelen. 

5. Knutselen met brooddeeg een symbolische kracht. 

6. Verwoorden voor wie zij een kracht willen zijn en wie zij een nieuwe wereld 

toewensen. 

 

LESVERLOOP (twee lessen) 

LES EEN 

1. Motivatiefase (10’)  doelen 1 en 2 

Leerkracht vraagt vier leerlingen naar voor en vertelt de bezinningstekst waarbij ze ook 

doet (lkr. heeft stukjes stokbrood bij om uit te delen) wat ze vertelt. Er worden vier 

leerlingen naar voor geroepen. Eén leerling vertegenwoordigt de blanke, een andere 

leerling vertegenwoordigt een gele, nog een andere leerling de zwarte en de laatste Zuid- 

en Midden-Amerika.  

 

Bezinningstekst uit Warme woorden p.118 

Stel je eens voor: een tafel, vier tafelgenoten, vier boterhammen. Eén van hen is blank: 

hij vertegenwoordigt West-Europa en Noord-Amerika. 

De tweede is gelig: hij zit er voor de helft van de mensheid. De zwarte vertegenwoordigt 

Afrika. Iemand uit Latijns-Amerika zit er voor Zuid- en Midden-Amerika. 

De blanke neemt een boterham voor zichzelf en begint te eten. De anderen denken bij 

zichzelf dat dit niet echt beleefd is, maar ze zeggen niets.  
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De blanke neemt een tweede boterham en eet hem ook met smaak op. De anderen 

denken bij zichzelf ‘wat een slokop’ en ze winden zich op. Voor de verontwaardigde ogen 

van de anderen neemt de blanke de derde boterham en eet ook deze helemaal op. Dan 

groet hij hen, staat op en gaat weg. ‘Smakelijk!’ roept hij nog vanuit de verte. De drie 

anderen verdelen zonder iets te zeggen de laatste boterham onder elkaar. Wil je cijfers? 

25% van de mensen verbruiken 75% van de goederen van deze wereld: dat zijn wij. 

75% van de mensen verbruiken 25% van de goederen van deze wereld: dat zijn de 

anderen. Een blanke verbruikt dus negenmaal zoveel als een niet-blanke. Elke blanke 

kost dus veel aan de mensheid... En het ergste is: wij weten het, zij weten het en zij 

weten dat wij het weten. 

 

Leerkracht stelt volgende vragen: 

 Hoe voelde dat voor jou, blanke? 

 Hoe voelde dat voor de anderen? 

 Wat vinden de anderen van de verdeling van het stokbrood? 

 Wat vind je juist onrechtvaardig? 

 Waarom krijgt de blanke er meer? 

 Wat is sociale onrechtvaardigheid?  

 

Er wordt hierbij mee genoteerd op de werkblaadjes (zie bijlage 3.13 Werkblad: het 

broodwonder). 

Onze wereld is niet eerlijk verdeeld, de meeste mensen worden onrechtvaardig 

behandeld. Dit is echt onrechtvaardig, want iedereen heeft recht op evenveel ‘stokbrood’ 

(voedsel). De drie anderen in dit verhaal worden onrechtvaardig behandeld op basis van 

de plaats waar ze geboren werden en uit welk gezin/afkomst ze komen.  

 

Lkr. stelt dan de volgende vragen: 

 Heb je zelf al eens te maken gehad met onrechtvaardigheid? 

 Kan je voorbeelden geven van onrechtvaardigheid of armoede? 

 

2. Aanbrengen van informatie: filmfragment Daens (15-20’)  doelen 1 en 4 

Lkr. toont een filmfragment uit de film Daens. Daarbij is te zien dat de priester tijdens 

een misviering het wonderverhaal van het broodwonder vertelt. Jezus brak de vijf broden 

en kon er 5000 mensen mee voeden. Een jongen die de mis bijwoonde, legt achteraf ook 

aan de rivier vijf stukjes brood en twee vissen op een zelfgebouwd stenen altaar. Hij blijft 

bidden en smeken voor meer voedsel.  

 

Leerkracht stelt na het bekijken van het fragment de volgende vragen: 

 Waarvoor bidt deze jongen? 

 Waarom is hij teleurgesteld? 

 Welk fragment sprak je het meeste aan? 

 Is er in dit fragment sprake van sociale onrechtvaardigheid? 

 Aan welk Bijbelverhaal doet dit fragment je denken? 

 

De antwoorden op enkele van deze vragen worden mee genoteerd door de leerlingen op 

hun werkblaadje.   

 

In de filmscène zie je een jongen op de grond van een rivier zitten. Hij heeft een altaar 

van stenen gebouwd met daarop vijf stukjes brood en twee vissen.  
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Vervolgens begint hij het Onzevader te bidden, hopend en wachtend op het wonder 

waarover priester Daens in zijn preek had verteld. Er gebeurt echter niets. Hij probeert 

het nog een keer, maar als hij na gebed zijn ogen opent, zijn het nog steeds vijf stukjes 

brood en twee vissen. Teleurgesteld staat de jongen op en loopt weg. Wat moet hij met 

dat verhaal als het toch van geen kanten klopt? Brood was schaars en duur in de tijd 

waarin deze jongen leefde. De film speelt zich af aan het einde van de 19de eeuw in een 

klein Belgisch stadje. Het was de tijd waarin de industrialisatie net op gang kwam en 

waarin fabrieksarbeiders onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. Armoede 

en honger bepaalden het leven van die mensen. Sociale voorzieningen bestonden niet en 

dat rijken hun macht en welvaart zouden delen, dat zat er niet in. De hoofdpersoon uit 

deze film is priester Daens die zich het lot van deze mensen aantrekt en zich voor hen 

inzet. Op een indrukwekkende manier wordt verteld over de strijd van deze priester en 

de christelijke sociale beweging voor de Vlaamse arbeiders tegen armoede en onrecht. 

 

3. Aanbrengen van informatie: het broodwonder (20’)  doelen 1, 3 en 5 

Dan wordt het Bijbelfragment van het broodwonder klassikaal gelezen. Daarna stelt lkr. 

de volgende vragen: 

 Zijn er woorden in de tekst die je niet begrijpt? 

 Wat heeft je getroffen in dit verhaal? Waarom? 

 Hoe interpreteer je dit verhaal? 

 Wat is de rol van Jezus in dit verhaal? 

 Welke tips pas je toe als je een wonderverhaal leest? Waar houd je dus rekening 

mee bij het lezen? 

 Wat zou de boodschap van dit verhaal zijn?  

 Hoe wordt het hier duidelijk gemaakt dat Jezus niet mee doet aan sociale 

onrechtvaardigheid? 

 Vergelijk dit Bijbelverhaal met het filmfragment in Daens. 

 Waar hoor je de zin ‘en hij brak het brood en deelde het’ nog? 

 Wat betekent de eucharistie? 

De antwoorden op sommige vragen worden mee genoteerd op het werkblad.  

 

Voor antwoord op de vragen: zie achtergrondinformatie bij dit wonderverhaal.  

Om dit verhaal te lezen en goed te begrijpen is er dus voldoende achtergrondinformatie 

nodig. De leerkracht kan daarbij ook de symboliek van de getallen verduidelijken aan de 

leerlingen en de tips bij het lezen van wonderverhalen klassikaal herhalen. Het belangrijk 

dat we niet historiseren. We mogen dit verhaal niet geschiedkundig nagaan. We mogen 

het navertellen, maar dan niet geschiedkundig en als een sprookje. We moeten steeds 

bereid zijn om op zoek te gaan en te blijven zoeken naar de betekenissen. We mogen 

ook niet psychologiseren waarbij we Jezus als tovenaar zien en dat het een verhaal is dat 

enkel bij de mensen in die tijd kan gebeuren. Nee, ook nu moeten wij dit verhaal blijven 

lezen en doorvertellen om samen aan die boodschap te werken en dit toe te passen op 

ons eigen leven.  

Dit verhaal kunnen we linken aan de eucharistie. De priester zegt daar ook: ‘Ik breek dit 

brood en deel het’. Daar wordt verwezen naar het laatste avondmaal, maar zeker en vast 

ook naar het broodwonder.  

We willen daardoor een stukje van Jezus opnemen en we willen handelen zoals hem. We 

nemen Jezus als ons voorbeeld. Als wij naar de eucharistie gaan, krijgen we een hostie. 

Dan zegt de priester: ‘Het lichaam van Christus’ en wij zeggen dan: ‘Amen’.  
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Daar wordt mee bedoeld dat wij een stukje van Jezus opnemen, dat ook wij een kracht 

willen zijn voor anderen en dromen van een mooie wereld, een Rijk Gods. Doordat wij 

amen zeggen, beamen wij dat we dit willen en ernaar streven.  

 Deel jij vaak of ben je eerder egoïstisch? 

 Ga je vaak naar de misviering en neem jij dan deel aan de eucharistie? 

 Hoop jij op een nieuwe wereld? 

 Hoe ziet jouw droomwereld eruit? 

 Hoe zou jij kunnen helpen om die droomwereld waar te maken? 

 

LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Waar hebben we het vorige les allemaal over gehad? 

 Wie vertelt het broodwonder eens na?  

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

 Over welk soort wonderverhaal gaat het? 

 Wat heeft de eucharistie te maken met het broodwonder? 

 

2. Verwerkingsfase: cartoons bespreken (10’)  doelen 1 en 2 

Leerlingen werken per twee. Ze bekijken de cartoons op de werkblaadjes. Ze proberen er 

telkens onder te schrijven wat het betekent en hoe dit gekoppeld kan worden aan het 

broodwonder. Achteraf wordt dit klassikaal besproken en eventueel verbeterd. 

 

3. Aanbrengen van informatie: honger naar samenzijn (10’)  doelen 3 en 4 

Samen tafelen is zoveel leuker en mooier dan alleen eten. Vaak eet je heel snel omdat je 

gehaast bent. De mooie symboliek van het samenzijn gaat dan verloren. Lkr. stelt 

volgende vragen en speelt in op de antwoorden van de leerlingen: 

 Wanneer eten jullie thuis samen? 

 Zijn er dagen waarop je eens iets specialer eet? 

 Wat eet je dan? 

 Wanneer heb jij honger naar samenzijn? Bij wie ben je dan het liefst? Waarom? 

 Hoe ziet een ideale maaltijd er voor jou uit? Wat eet je dan? Met wie en waar?  

 Wat is er zo fijn aan samen tafelen? 

 

4. Verwerkingsfase: van brooddeeg een symbolische kracht knutselen (40’) 

 doelen 1, 5 en 6 (eventueel volgende les verder afwerken) 

We weten nu al dat de boodschap van dit wonderverhaal is om mensen kracht te geven 

om elkaar te helpen. Het brood breken en delen betekent hopen op een nieuwe, goede 

en mooie wereld en kracht vinden om het Rijk Gods hier op aarde met z’n allen waar te 

maken. Als afsluiter voor dit thema krijgen jullie allemaal een anderhalve kop bloem, een 

halve kop water en een kopje zout. De leerkracht heeft ook voor elke leerling een 

deegkom voorzien. Eerst wordt het brooddeeg goed gemengd en vervolgens maken de 

leerlingen met dat brooddeeg een symbool dat voor hen kracht voorstelt. Als de lln. hun 

symbool hebben gemaakt, wordt dit klassikaal besproken. De leerkracht neemt al deze 

symbolen voorzichtig mee naar de ovens van de school of naar de oven thuis. De 

symbolen worden dan anderhalf uur gebakken op 125°C. Als ze klaar zijn, zijn deze 

krachtsymbolen steenhard. Ze kunnen eventueel nog versierd of geverfd worden. De 

leerlingen krijgen deze symbolen dan terug en mogen deze dan geven aan een persoon 

van wie zij vinden dat die een duwtje in de rug kan gebruiken of voor wie zij een kracht 

en steun willen zijn. Het kan ook zijn dat ze deze mensen terug hoop willen geven en een 

nieuwe, mooie wereld toewensen. 
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Enkele voorbeelden van krachtsymbolen: een duif, een hand, een hart, een glimlachend 

gezicht… 

 

Afspraken voor bij dit lesonderdeel: 

 Op een volwassen manier met deze opdracht omgaan; 

 Rustig en zelfstandig werken; 

 Goed nadenken over je symbool en er een gepaste uitleg bij kunnen geven; 

 Goed doorwerken; 

 Alles wordt netjes opgeruimd, desnoods gepoetst indien nodig. 

 

Nodige materiaal voor deze lesopdracht: 

 Voldoende plastic voor over de tafels; 

 Voldoende zakken bloem; 

 Voldoende zout; 

 Water; 

 Kopjes; 

 Voldoende deegkommen (ijsdozen of plastic dozen).  

 

Leerkracht stelt volgende vragen bij de nabespreking van de krachtsymbolen: 

 Waarom heb je daarvoor gekozen? 

 Op welke manier stelt jouw symbool kracht voor?  

 Aan wie zou je het willen geven? Waarom? 
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2.8.5 BSO, terrein Wat ervaar ik aan grenzen in het samen-leven?, 
6de  jaar: dodenopwekking van de dochter van Jaïrus 

 

Het verhaal (Mc. 5, 21-43) 

Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar hem 

uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een 

synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan 

naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven 

lag; ze was zijn enige kind. […] Er kwam iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider 

van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 

Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 

Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan, 

behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. Alle 

aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: 

‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, maar slaapt.’ Ze lachten hem uit, omdat 

ze wisten dat ze gestorven was. Jezus nam haar hand vast en zei met luide stem: 

‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf de 

opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd; hij gebood hen tegen 

niemand te zeggen wat er was gebeurd. 

 

Achtergrondinformatie 

Het wonderverhaal van het dochtertje van Jaïrus is een moeilijk wonderverhaal voor de 

meeste gelovige lezers. Heel vaak worden wij in onze nabije omgeving geconfronteerd 

met ziekte en overlijden. Ook bij de wonderverhalen die meer te maken hebben met 

voedsel, is het moeilijk voor ons om dit te begrijpen.  

Dit verhaal is een verhaal dat dicht bij onze leefwereld staat. Het is herkenbaar voor 

velen onder ons. Heel veel mensen lijden aan een ernstige ziekte waarbij de artsen 

gezegd hebben dat deze zieken nog van het leven moeten genieten. Een echte genezing 

zal er niet meer inzitten. Zij hopen dan nog harder op een mirakel, een wonder. Waarom 

worden zij niet net zoals het dochtertje van Jaïrus gered, genezen door Jezus of door hun 

geloof in God? Waarom worden ook goede, eerlijke en gelovige mensen zo gekwetst met 

deze ziektes? Waarom moeten zij nu juist lijden? Daarom is dit verhaal vaak moeilijk te 

begrijpen, juist omdat het ons zo raakt. Het wonderverhaal van de dodenopwekking van 

het dochtertje van Jaïrus wordt vaak gekoppeld aan het wonderverhaal van de 

bloedvloeiende vrouw. Het zijn twee wonderverhalen in elkaar gegoten, maar elk met 

zijn eigen betekenis en boodschap. Wij bespreken in deze achtergrondinformatie 

voornamelijk de dodenopwekking van het dochtertje van Jaïrus. 

 

De genezing van de bloedvloeiende vrouw vindt onderweg plaats, tussen de vraag van 

Jaïrus aan Jezus om zijn dochter te genezen en de aankomst bij zijn huis. De evangelist 

Marcus schrijft deze twee wonderverhalen niet zomaar door elkaar. Er zijn een aantal 

gelijkenissen. De dochter van Jaïrus is twaalf jaar en de vrouw die Jezus aanraakt kampt 

al twaalf jaar met bloedvloeiingen. Hier komt het getal twaalf sterk naar voor. Jezus 

noemt hen beiden ‘dochter’, hoewel het om een oudere vrouw gaat en een meisje van 

twaalf dat beschouwd wordt als een volwassen vrouw in die tijd.  

 

Wat nog heel opvallend is in dit verhaal, is het gebaar van het aanraken. De 

bloedvloeiing maakt de vrouw onrein. Dat wordt in Jezus’ tijd aanzien als een straf van 

God. Het is haar verdiende loon om twaalf jaar menstruele bloedingen te hebben.  
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Deze vrouw is vuil en niet hygiënisch. Alles wat zij aanraakt, wordt onrein. Ze is daarom 

verstoten en wordt uitgesloten en net als de melaatse, is ze maatschappelijk dood. Ze 

mag daardoor niet naar de tempel.  

 

De enige hoop die de vrouw heeft, is Jezus. Daarom raakt ze Jezus’ kleed aan. Jezus 

voelt een kracht uit hem wegstromen en vraagt wie hem heeft aangeraakt. Zo erkent hij 

de vrouw. Er worden hierbij ook religieuze en maatschappelijke reinigingswetten 

overschreden. Net hetzelfde gebeurt ook met het gestorven dochtertje van Jaïrus. Jezus 

neemt haar bij de hand. Als ze werkelijk dood is, overschrijdt hij daarmee de joodse 

reinigingswetten. Een dood lichaam moet in het jodendom snel begraven worden en is 

onrein. Door Jezus’ aanraking komen beide vrouwen weer tot leven. 

Bij dit handelen van Jezus zijn er twee thema’s. Jezus handelt grensoverschrijdend door 

de wetten te overtreden en redt daardoor de twee vrouwen. Het andere thema is dat het 

in een relatie gebeurt. Ondanks al die mensen voelt Jezus die ene vrouw en zij hem. De 

rest doet er even niet meer toe.  

 

Ook bij het dochtertje van Jaïrus weet Jezus juist te handelen. De vader heeft de hoop 

bijna opgegeven, net zoals de dokters bij de bloedvloeiende vrouw de hoop op genezing 

hadden begraven. Jezus zorgt voor vertrouwen en is de redder, de verlosser. Beide 

vrouwen zijn ook bang. Het dochtertje is bang om te sterven of is misschien al 

gestorven, dan heeft Jezus niet zeker het dochtertje terug tot leven geroepen, maar hij 

kan de nabije familie en vrienden wel gerustgesteld hebben door over het hiernamaals, 

het leven bij God en de hemel te vertellen. Hij kan de angst van de nabestaanden 

kalmeren. Hij geeft het vertrouwen in het geloof aan. Geloof en vertrouwen staan 

tegenover de angst. Zolang je bang bent voor dingen, heb je geen vertrouwen. Zolang je 

bang bent voor mensen, heb je geen vertrouwen in hen, in jezelf en in God. Vertrouwen 

is je angsten loslaten. 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, maar deze vrouwen en Jaïrus doen het 

toch.  

 

De genezing van deze vrouw en het dochtertje gaan niet vanzelf, het overkomt hen niet. 

Er wordt niet zomaar ‘getoverd’. Ze nemen zelf initiatief om naar Jezus toe te gaan. Ze 

laten zich niet afschrikken om bij Jezus te komen, noch door de menigte noch door de 

leerlingen van Jezus. Hetzelfde thema zien we in het verhaal van de vier vrienden met de 

lamme man, in het verhaal van de Syrofenisische vrouw en de blinde Bartimeüs.  

 

De belangrijkste boodschap van al deze genezingsverhalen is dat God niets oplost. We 

moeten zelf met onze obstakels en moeilijkheden leren omgaan. De redding ligt in het 

zelf overwinnen van de hinderpalen. De kracht om deze dingen te doen, komt van God. 

 

Mogelijke lesaanpak voor dit wonderverhaal   

Les één: rouwproces + dodenopwekking dochter van Jaïrus 

Les twee: verdieping wonderverhaal + ziekenzalving 

 

BEGINSITUATIE 

Leerlingen zullen allemaal van veraf of zelfs dichtbij al geconfronteerd geweest zijn met 

de dood. Dit is een moeilijk thema, maar dat mag zeker niet uit de weg gegaan worden, 

dit is zelfs heel belangrijk. Heel veel leerlingen kampen bij dit onderwerp met 

verschillende vragen zoals: waarom ging juist die persoon dood? Wat is er na de dood? Is 

er wel een hemel? Wat is de hemel?...  
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Deze les is een belangrijke les voor de leerlingen. Het kan voor hen aanwijzen dat ze 

toch geloven in een hemel of iets na dit leven. Sommige leerlingen zullen daarbij 

vertrouwen op God en Jezus, anderen zullen zeggen dat het na dit leven voorgoed stopt 

of dat we wederkeren als iets of iemand anders. Deze les draagt ook bij tot de zingeving 

van leerlingen. De leerlingen denken na over hoe zij dit leven willen beleven, want 

iedereen is sterfelijk, zelf de koning/president of een heel bekende popster, ook Jezus.  

 

Bij dit onderwerp sluit het wonderverhaal van de dodenopwekking van de dochter van 

Jaïrus mooi aan. Jezus verricht hier een wonder door de dochter uit de dood te laten 

opstaan. Dood heeft vele betekenissen. Maar onze visie op dit verhaal is de figuurlijke 

betekenis. We geloven eerder in het feit dat Jezus door zijn overtuiging en geloof de 

vader op een bepaalde manier heeft kunnen geruststellen dat zijn dochter het nu goed 

heeft in de hemel. Ze is bij God in die mooie hemel en ooit gaan wij daar ook naartoe. 

Het zou natuurlijk ook echt gebeurd kunnen zijn, dat de dochter toch in een soort trance 

of bijna- doodervaring was en dat Jezus haar zo heeft kunnen redden. Toch is dit moeilijk 

voor leerlingen om te begrijpen, want als ze dit geloven dan heerst er die wrange vraag 

waarom Jezus en God net niet hun geliefde ook zo gered hebben? De vraag waarom zal 

gedurende deze lessen vaak terugkomen, maar dat is normaal en daar is ook ruimte voor 

tijdens deze lessen. We willen de leerlingen helpen groeien in hun geloof en vertrouwen, 

maar ook bij hun vragen over de dood en het hiernamaals.  

 

Het zal hoogstwaarschijnlijk een emotionele les worden, maar daar is in een 

godsdienstles ruimte en tijd voor. Leerlingen mogen hun emoties tonen, dat is een teken 

dat ze mee zijn met de les. We hopen dat sommige leerlingen hier iets van meepikken en 

misschien zelfs een beetje steun en kracht kunnen vinden. Voor ons was zo’n les in het 

middelbaar altijd heel belangrijk en deugddoend. Daarom proberen we dit ook op zo’n 

goed mogelijke manier te doen in onze lessen.  

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 BSO, terrein Wat ervaar ik aan grenzen in het samen-leven?, 3de graad, 2de jaar: 

onderscheiden hoe men in de maatschappij omgaat met grenservaringen; het 

omgaan van christenen met lijden en dood typeren.    

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: leerlingen kunnen omgaan met emoties en kunnen het rouwproces van Manu 

Keirse uitleggen. Ze beseffen dat rouwen een proces is van onbepaalde duur. Iedereen 

rouwt anders en daar dient ook respect voor opgebracht te worden. De leerlingen 

proberen de boodschap uit het wonderverhaal te zoeken en linken dit met de dood en 

hemel. 

 

Lesdoelen les één: 

1. Luisteren naar elkaar. 

2. Gaan om met de gevoelens van medeleerlingen. 

3. Leggen het rouwproces volgens Manu Keirse uit. 

4. Geven hun eigen mening. 

5. Verwoorden de boodschap van het wonderverhaal en passen die toe op hun eigen 

leven.  

6. Denken op een respectvolle en persoonlijke manier aan een dierbare overledene.  
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Les twee: de leerlingen kunnen uitleggen dat het verhaal van de dodenopwekking van de 

dochter van Jaïrus een voorloper is van de ziekenzalving. Ze willen hun eigen mening 

geven bij stellingen over de dood en ze kunnen op een serene manier, door gebruik te 

maken van een kaarsje, muziek en tekst, terugdenken aan een dierbare overledene. 

 

Lesdoelen les twee: 

1. Naar elkaar luisteren. 

2. Omgaan met de gevoelens van de medeleerlingen. 

3. Leggen uit waarom het verhaal van het dochtertje van Jaïrus een voorloper is van 

de ziekenzalving. 

4. Denken op een respectvolle en persoonlijke manier aan een dierbare overledene.  

5. Willen hun eigen mening geven.  

6. Verwoorden wat ze nog zouden doen als ze nog maar één dag te leven hadden.  

 

LESVERLOOP (twee lessen) 

LES EEN 

1. Motivatiefase (5’) 

Lln. luisteren naar het liedje Testament van Bram Vermeulen. Daarna stelt lkr. de 

volgende vragen: 

 Waarover gaat dit liedje? 

 Welke zin(nen) hebben je getroffen in dit lied? 

 Zet je dit liedje ooit op om aan iemand speciaal te denken? 

 Wat zou de zanger bedoelen met ‘Ik ben niet echt dood moet je weten’? 

 

2. Aanbrengen van informatie: het rouwproces volgens Manu Keirse (20’)  

doelen 1, 2, 3 en 6 

Veel leerlingen hebben reeds een dierbaar persoon of dier verloren. Jullie hebben dan 

allemaal al een rouwproces doorgemaakt. Leerkracht stelt bijhorende vragen: 

 Weet er iemand hoe zo’n rouwproces verloopt? Welke stappen zouden er allemaal 

aan bod komen?  

Lkr. licht rouwproces toe. Lln. vullen dit in op hun werkblad (zie bijlage 3.14 Werkblad: 

dodenopwekking van de dochter van Jaïrus).   

 

Verlies verwerken is rouwarbeid verrichten. In de rouwarbeid onderscheidt men vier 

taken, die men achtereenvolgens moet afwerken om tot verwerking te komen. Het woord 

rouwtaken wijst erop dat de rouwende actief iets kan doen, maar ook dat anderen 

kunnen helpen een taak op te nemen.  

1. Aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies. De werkelijkheid onder 

ogen zien is niet gemakkelijk en het duurt enige tijd vooraleer de sfeer van 

verdoving en onwerkelijkheid wegtrekt. Men kan zo intens verlangen naar de 

overledene, dat men deze meent te horen en te zien. Confrontatie met de 

werkelijkheid, zoals aanwezigheid op het stervensmoment, groeten van de 

overledene, erover praten … helpen om deze eerste rouwtaak af te werken.  

2. Het ervaren van de pijn van het verlies. Er is absoluut geen weg om de pijn 

heen. De enige weg naar verwerken is recht door de pijn heen te gaan. Als de pijn 

niet wordt gevoeld, komt deze op een later moment terug. Deze pijn kan zich 

uiten in lichamelijke opstoten van pijn, in hevig wenen en snikken, in allerlei 

lichamelijke klachten, in agressie en schuldgevoelens. Feestdagen zijn voor 

rouwenden vaak treurdagen: dagen van groot gemis en van intens verdriet.  
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3. Zich aanpassen aan de omgeving zonder de overledene. Ook dit is weer 

verschillend voor elke rouwende, afhankelijk van wat de overledene betekende. 

Dit houdt in: vervanging zoeken voor bepaalde functies en taken, verwerken van 

het verlies van status, van idealisering van de overledene geleidelijk terug komen 

tot een reëel beeld.  

4. Een nieuwe plaats geven aan de overledene en opnieuw leren houden van 

het leven. De intensiteit van de band wordt anders en alle aandacht gaat niet 

meer naar het verloren leven.  

Het rouwproces is ‘voltooid’ als de vier taken zijn vervuld. Het is onmogelijk een precieze 

tijdsduur voor een rouwproces te omschrijven. Twee jaar is niet te lang en vijf jaar is een 

normale periode om het sterven van een kind te verwerken. Een criterium van 

verwerking is dat men aan de overledene kan denken zonder steeds intense pijn te 

ervaren, alhoewel iets van de pijn van het verlies een leven lang duurt. Verdriet na 

verlies gaat met mensen mee doorheen hun verdere leven, zoals de schaduw van een 

mens hem overal vergezelt. Het eindresultaat van verwerking is ‘integratie’ en niet 

‘vergeten’. Vergeten is geen troost, het is ontkenning van verdriet. 

 

 Is er iemand die zich kan terugvinden in dit rouwproces? 

 Bij welke stap plaats je je op dit moment? 

 Merk je dat je deze stappen bewust of onbewust ook toepast? 

 Welke stap vind je het moeilijkst? 

 Ben je al tot stap 4 geraakt? Zo ja, wat voor een plaats heeft de overledene dan 

bij jou gekregen?  

 

Noteer voor jezelf op de wolk iets over je dierbare overledene. Een mooie herinnering, 

een kenmerk, de manier waarop je die persoon verloren bent, wat je nog wil zeggen… 

Als er leerlingen zijn die hier in de klas iets over willen zeggen, dan mag dit altijd, maar 

niemand wordt hiertoe verplicht. De leerlingen krijgen hier ook rustig de tijd voor.  

 

3. Aanbrengen van nieuwe informatie: online condoleren (10’)  doelen 2 

en 4 

Lkr. leest klassikaal de tekst over het online condoleren op de netwerksite Facebook. 

Leerkracht stelt volgende bijhorende vragen: 

 Wie heeft er al eens gecondoleerd aan de hand van een netwerksite? 

 Vind je dit een mooi gebaar van de zus van Femke? 

 Vind je dat een online rouwregister kan? Waarom wel/niet? 

 

4. Aanbrengen van nieuwe informatie: dodenopwekking van de dochter van 

Jaïrus (15’)  doelen 1,4 en 5 

Lkr. leest en bespreekt samen met de lln. de Bijbeltekst. Lkr. stelt hierbij de volgende 

vragen: 

 Wat zou de boodschap van dit verhaal zijn? 

 Waarom zou de vader zo gesmeekt hebben bij Jezus? 

 Waarom zou Jezus gevraagd hebben om aan niemand te vertellen wat er gebeurd 

is? 

 Betekent de zin ‘Wees niet bang, maar geloof en ze zal worden gered’ iets voor 

jou? Waarom wel/ waarom niet? 

 Wat is er volgens jou na de dood? Waarom denk je dat? Hoop je dat? 

 Herken je in dit verhaal de rol van God? 
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Het zou kunnen dat de dochter in dit verhaal effectief terug tot leven gewekt is, maar 

meer waarschijnlijk is het geloof en vertrouwen in Jezus. Hij die de nabestaanden, in dit 

geval de ouders en kennissen, geruststelt en vertrouwen schenkt in geloof. De dochter is 

verrezen. Ze is in goede handen, ze is bij God. Dit verhaal kan een aanleiding zijn tot een 

discussie in de klas over de betekenis en boodschap van dit verhaal. Het verhaal zou ons 

kracht en sterkte kunnen geven in moeilijke tijden. De idee dat er na de dood nog iets is 

en dat het leven niet stopt, zijn daarbij een grote steun. Als we onze angsten voor de 

dood loslaten, kunnen we vertrouwen en geloven. We kunnen genieten van het leven en 

focussen ons niet op wat er ‘daarna’ komt. De rol van God wordt in dit verhaal ontdaan 

door Jezus, die vertrouwen en geloof schenkt. Hij verkondigt het woord Gods. 

 

LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Waar hebben we het vorige les over gehad? 

 Wat zijn de vier stappen van het rouwproces volgens Manu Keirse? 

 Hoe verliep het wonderverhaal van het dochtertje van Jaïrus en wat was de 

boodschap hiervan? 

 Waarom wilde Jezus niet dat het werd doorverteld? 

 

2. Aanbrengen van informatie: ziekenzalving gekoppeld aan het 

wonderverhaal (15’)   doelen 1 en 3 

Lkr. deelt enkele gebedsprentjes uit. Op al deze prentjes staat genoteerd dat de 

overledene gesterkt is door de ziekenzalving. Lkr. stelt hierbij de volgende vragen: 

 Wat zie je op elk gebedsprentje geschreven staan? 

 Wat zou dit sacrament te maken hebben met het wonderverhaal dat we 

besproken hebben? 

 Ken je iemand die dit sacrament toegediend heeft gekregen? Waarom werd dit 

toegediend? Gaf het kracht? 

 

Lln. schrijven het antwoord op deze vragen op hun werkblad. Lkr. licht het 

ziekensacrament toe.  

 

Eigenlijk is dit wonderverhaal al een soort van voorloper op het sacrament de 

ziekenzalving. Jezus gaat bij de bijna stervende (of reeds gestorven) dochter van Jaïrus 

langs om kracht te geven. Hij spreekt haar goede moed toe, bidt misschien zelfs voor 

haar. Hij wilt er zijn en ervoor zorgen dat ze niet alleen is. Hij geeft haar moed. Dat is 

eigenlijk een voorloper op het sacrament van de ziekenzalving. Vroeger kreeg enkel een 

stervende het sacrament van de ziekenzalving. Dus als je wist dat een priester 

langskwam om je het ‘laatste’ sacrament toe te dienen, dan wist je dat het zover was. Je 

zou bijna sterven. Nu is dat niet meer. Nu kan iedereen dat vragen, gewoon om kracht 

en steun te krijgen. Maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. De 

voorwaarden nu zijn: je moet nog leven en bij bewustzijn zijn. Het sacrament wordt dus 

niet meer toegediend als je niet bij je volle verstand bent en wanneer je al gestorven 

bent. Het moet kracht en steun geven en je moet er zelf om vragen. Als je dit sacrament 

toegediend krijgt, kan je kiezen om dit alleen te doen of met mensen die je lief zijn. Je 

hebt ook de mogelijkheid om te biechten. Het wil dus niet meer zeggen dat je perse 

stervende bent als je om dit sacrament vraagt. Het sacrament heeft een dubbele 

betekenis, namelijk hoop op nieuw leven en herstel, anderzijds hoop op leven na de 

dood.  
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Dit sacrament bestaat uit twee belangrijke onderdelen, namelijk de handoplegging en 

zalving. Ze drukken precies uit wat de zieke verlangt: goede zorgen en geborgenheid 

boven zijn hoofd van mensen om zich heen, maar ook van God. Zalven met olie die terug 

gezond of heel wil maken. Een ziekenzalving is geen gebeuren tussen de zieke en de 

priester alleen. De familie en ook de verzorgende mensen horen erbij. In die brede kring 

wordt met de zieke gebeden en worden deze betekenisvolle gebaren gedaan. 

 

3. Verwerkingsfase: stellingen (10’)  doelen 1, 2 en 5 

De leerkracht leest onderstaande stellingen voor en de leerlingen staan recht als ze niet 

akkoord zijn met de stelling en blijven zitten als ze wel akkoord zijn. Ze verwoorden 

telkens waarom ze wel/niet akkoord zijn.  

  

Stellingen: 

 ‘Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.’ 

 ‘Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg, maar verlaat je niet.’ 

 ‘Ik ben niet dood, ik ben slechts aan de overkant.’ 

 

4. Verwerkingsfase: op een kaarsje de naam van een dierbaar persoon 

schrijven en aansteken (10’)  doelen 1, 2 en 4  

De lkr. steekt vooraan een grote kaars aan en zet rustige, instrumentale muziek op 

(Enya bijvoorbeeld). Ze geeft aan elke leerling een theelichtje met daarop een kleine 

witte enveloppensticker geplakt. Lkr. vraagt om het stil te maken. Als het stil is, mogen 

de leerlingen nadenken over hun dierbare overleden persoon of personen. Ze mogen de 

naam op het kaarsje schrijven en wanneer ze klaar zijn, mogen ze in stilte naar voor 

komen en dit aansteken aan de grote kaars.  

Ze zetten het kaarsje op hun bank en zo denken ze extra aan hun dierbare 

overledene(n). Als er leerlingen zijn die hier in de klas iets over willen vertellen, dan mag 

dat. Anders is een moment van rust ook heel gepast bij dit lesonderdeel. 

 

5. Verwerkingsfase: wat als je nog maar 24 uren te leven hebt? (10’)  

doelen 1, 5 en 6  

Noteer voor jezelf wat je zou doen als je nog maar 24 uren te leven hebt: wie wil je nog 

zien? Wat wil je echt nog gedaan/gegeten/gevoeld hebben? Lln. die willen, mogen dit 

delen met de klas.  
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2.8.6 BSO, terrein Groeiend persoonlijk engagement, vierde 
graad: de bruiloft te Kana  

 

Verhaal (Joh. 2, 1-12)  

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en 

ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, 

zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ 

zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 

‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Op de bruiloft stonden voor het joodse 

reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 

Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.  

Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden 

ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde - hij wist 

niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten 

– riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn 

voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn 

grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn 

moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen. 
 

Achtergrondinformatie 

Ook dit wonderverhaal is een heel bekend wonderverhaal. Dit verhaal geeft één van de 

eerste keren, dat Jezus een wonder verricht, weer. Water verandert in wijn, in heel 

goede wijn zelfs. Zes vaten van twee tot drie metreten. Met metreten wordt de Griekse 

inhoudsmaat van ongeveer 40 liter bedoeld. Dus nagerekend wordt er in dit verhaal 

gesproken over 80 tot 120 liter. Dat is dan 480 tot 600 liter wijn. Deze grote hoeveelheid 

wordt niet zomaar vermeld in het wonderverhaal. Het is bedoeld als beeldspraak, een 

verwijzing naar iets.  

 

In het evangelie van Johannes verricht Jezus zeven handelingen, die tekenen worden 

genoemd. De verandering van water in wijn is daarvan het eerste. Al deze tekenen 

verricht Jezus in het openbaar en er zijn altijd veel mensen aanwezig, zo ook hier op de 

bruiloft. Het karakter van deze tekenen vormt de essentie. Ze betekenen iets.  

De bedoeling is zichtbaar te maken wie Jezus is zodat de mensen gaan geloven in Jezus 

als Gods zoon en ook door Hem gezonden. Alleen buitengewone gebeurtenissen kunnen 

laten zien hoe buitengewoon de invloed, de werking en de kracht van Jezus zijn. 

 

Dit Bijbelsverhaal is eigenlijk een raar verhaal. Het gaat over een bruiloft, maar de bruid 

wordt helemaal niet genoemd en de bruidegom komt pas op het einde van het 

wonderverhaal aan bod. Verder lijkt het op het eerste gezicht een simpel verhaal waarin 

water in wijn wordt veranderd, maar tegelijkertijd zitten er ook een aantal verwijzingen 

in. 

 

Het begint al met de derde dag. De derde dag is in de bijbel steeds de dag waarop alles 

weer goed komt; het is een dag van het Eeuwige. Op de derde dag openbaarde God zijn 

heerlijkheid aan zijn volk op de berg Sinaï en op de derde dag zal Jezus uit de doden 

verrijzen. Op deze dag keert wanhoop in hoop om. 
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Op de derde dag in dit verhaal openbaart Jezus Gods heerlijkheid door water in wijn te 

veranderen te Kana in Galilea. Als je deze tekst goed doorgrondt, ontdek je Kanaän in dit 

verhaal, het beloofde land.  

 

Met water wordt er in dit verhaal ook het water van de Jordaan, van de scheiding tussen 

woestijn en beloofde land, bedoeld. Water is de grens naar later, waar je over en door 

moet, waarin je gedoopt wordt. Water en de doop waarbij water nodig is, keren mensen 

om. Mensen gaan door het water op weg, beginnen aan een nieuw leven. Ze zijn in 

beweging gezet. Daarom beschrijft Johannes deze tekenen: om mensen in beweging te 

zetten en ze tot geloof te brengen, zodat de lezers zullen geloven dat Jezus de Messias 

is, de Zoon van God. 

 

Jezus zet mensen in beweging: ze kunnen terug zien, zijn van hun verlamming verlost, 

staan op uit de dood en water verandert in wijn, heel veel goede wijn. Deze wijn staat 

voor het beloofde land, voor het koninkrijk.  

 

Na het water, de doortocht, het weggaan uit het gewone is er de wijn. Dit wordt aanzien 

als het bijzondere. Er is een nieuwe tijd aangebroken. De leerlingen zijn hiervan getuige. 

Daarom staat er vermeld in dit verhaal: ‘Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen 

geloofden in hem.’ Wij als gelovige lezers vertellen net zoals Jezus’ leerlingen dit verhaal 

door en geloven in hem. 

 

De symboliek van een bruiloft in de Bijbel is heel opmerkelijk. In de Bijbel staat een 

bruiloft steeds voor de nieuwe werkelijkheid van Gods herscheppende kracht. Het water 

wordt herschapen in wijn.  

 

De oude wereld wordt vernieuwd, het gewone wordt een groot feest, de wereld moet een 

paradijs worden. Er worden zes vaten veranderd in wijn, geen zeven. Wat toch ook een 

heilig getal is. Johannes gebruikt hier niet het getal zeven, wat het getal van de volheid 

is. Wij geloven wel, maar zijn nog onderweg, wij hebben de volheid of het beloofde land 

nog niet bereikt. Het echte feest moet nog beginnen, maar de tekenen zijn er al.  

 

Mogelijke lesaanpak voor dit wonderverhaal   

Les één: verliefdheid en echte liefde 

Les twee: parabel van de zandkorrels en bruiloft te Kana 

Les drie: een huwelijk voorbereiden 

 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal al eens verliefd geweest of koesteren 

bepaalde gevoelens van liefde voor bepaalde personen. Dat kan een echte liefdesrelatie 

zijn, maar ook een relatie met veel liefde tussen leerlingen en hun ouders of goede 

vrienden. De leerlingen zitten in hun laatste jaar middelbaar. Ze zijn de 18 al 

voorbijgestreefd en werpen stilletjes aan een blik in de onbekende toekomst. Sommigen 

onder hen gaan verder studeren, anderen gaan werken en sommige leerlingen zijn zelfs 

van plan om te gaan samenwonen of te trouwen.  

 

Dit is een les die gaat over ware liefde en het kerkelijk huwelijk. De leerlingen hebben 

doorgaans in hun hele middelbare opleiding al vaak over liefde, verliefdheid en 

seksualiteit gesproken en geleerd. Dit is een kleine herhaling op deze lessen, maar met 

een veel diepere betekenis.  
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We gaan het meer hebben over ware liefde en het kerkelijk huwelijk. Dit gaat de meeste 

leerlingen aanspreken, omdat dit heel veel met hun leven te maken heeft. Na dit 

schooljaar zit voor de meeste de schoolcarrière erop en beginnen ze aan hun ‘echte’ 

leven. Wij willen hen daarin zo goed mogelijk voorbereiden.  

Liefde is daarbij een heel belangrijk punt. Er is in deze lessen voldoende ruimte voor 

discussies, eigen meningen en vragen. Een huwelijk of een relatie loopt niet van een 

leien dakje. Er moet aan gewerkt worden. Een relatie bestaat uit geven en nemen, voor 

elkaar opkomen, elkaar beschermen, maar ook vertrouwen en vrijheid geven. Het is vaak 

water bij de wijn doen. Dat wordt dan in het wonderverhaal ‘de bruiloft te Kana’ duidelijk 

gemaakt. Een huwelijk of relatie is niet altijd ‘wijn’, het is soms ook ‘water’, maar het is 

belangrijk dat je ernaar streeft om te werken aan een relatie en elkaar graag te zien en 

te respecteren.  

 

Wijzelf willen ook trouwen voor de kerk. We hebben beiden een vaste partner waar we 

heel gelukkig mee zijn en waarmee we een toekomst willen opbouwen. Daarom spreekt 

deze les ons ook aan. Een kerkelijk huwelijk is heel belangrijk voor ons, wij willen niet 

alleen onze liefde en trouw aan onze partner duidelijk maken, maar nog meer voor God. 

We willen God als getuige voor onze liefde voor onze toekomstige mannen. Dit geeft een 

veel mooiere en echtere toets aan het huwelijk. God staat centraal in ons leven en op 

deze zeer bijzondere dag, mag ook Hij zeker en vast niet vergeten worden. Hij wordt 

daarbij nog eens extra in de ‘spotlights’ gezet. De liefde wordt dan op een veel specialere 

manier bezegeld. 

 

VERANTWOORDING 

Situering in het leerplan 

 BSO, terrein Groeiend persoonlijk engagement, vierde graad: de eigen 

engagementen tegenover mens en samenleving motiveren en bevragen vanuit 

hun mensbevorderend of mensverdrukkend karakter; bereid zijn te zoeken naar 

trouw en evenwicht in genomen engagementen.   

 

ALGEMEEN LESDOEL EN LESDOELEN 

Les één: de leerlingen sommen de kenmerken van verliefdheid op en beschrijven de 

eigenschappen van een goede relatie.  

 

Lesdoelen les één: 

1. Sommen de kenmerken van verliefdheid op. 

2. Omschrijven wat echte liefde is. 

3. Leggen uit wat liefde voor hen betekent.  

4. Luisteren naar elkaar. 

5. Gaan respectvol met elkaars gevoelens om. 

6. Beschrijven hun ideale partner.  

7. Geven hun eigen mening.  

 

Les twee: de leerlingen kunnen de boodschap van het wonderverhaal uitleggen. Ze 

begrijpen dat de gang van een relatie vaak water bij de wijn doen is. Ze kunnen de 

symbolen van een huwelijk verklaren.  
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Lesdoelen les twee:  

1. Luisteren naar elkaar. 

2. Geven hun eigen mening. 

3. Ontdekken de boodschappen van de parabel en het wonderverhaal en passen die 

toe op hun leven.  

4. Verduidelijken de symbolen van het huwelijk. 

5. Leggen uit waarom het voor christenen zo belangrijk is om voor de kerk te 

trouwen. 

 

Les drie: de leerlingen kunnen in groep een huwelijk voorbereiden. Ze kunnen daarbij 

samenwerken en de opdracht op een volwassen manier realiseren.  

 

Lesdoelen les drie: 

1. Luisteren naar elkaar. 

2. Geven hun eigen mening. 

3. Werken samen in groep. 

4. Bedenken een originele trouw met de gebruikelijke symboliek van een christelijk 

huwelijk. 

 

LESVERLOOP (drie lessen) 

LES EEN 

1. Motivatiefase (5’) 

Leerkracht laat een filmpje zien over een huwelijk op Youtube: Zo zijn wij getrouwd van 

VT4: (http://www.youtube.com/watch?v=3xjVY0zGSew). 

Lkr. stelt daarna de volgende vragen: 

 Wat vind je van dit filmpje? 

 Vind je dat het kan dat dit op tv uitgezonden wordt in een wedstrijdprogramma? 

Waarom wel/niet? 

 Vind je dit romantisch? 

 Is er hier sprake van echte liefde, denk je? Waarom wel/niet? 

Dit filmpje geeft een beeld weer van een doorsnee huwelijk. Het heeft te maken met 

liefde en het huwelijk, waar deze volgende lessen dan ook over zullen gaan.  

 

2. Aanbrengen van informatie: verliefd wat nu? (20’)  doelen 1 en 4 

Lkr. leest klassikaal de tekst over de eerste verliefdheid. Lkr. stelt dan de volgende 

vragen: 

 Welke fragmenten spreken je aan? Waarom? 

 Herken je sommige fragmenten die je zelf al eens meegemaakt hebt? 

 Hoe voelde je je bij je eerste verliefdheid? 

 Ben je blij dat die persoon je eerste echte ‘liefde’ was? Waarom wel/niet? 

 Heb je soms bij de verliefdheid ook gevoelens van schaamte gehad zoals in dit 

verhaal? 

 

Verliefdheid is een wonderbaar gevoel dat tegelijk zeer kwetsbaar is. Je gevoel trekt je 

naar de andere toe, maar je weet niet goed of je er zomaar onmiddellijk kunt op ingaan. 

Je weet niet goed of en hoe ze beantwoord zullen worden. Daarom is het belangrijk 

verliefdheid de tijd te geven. Wie zijn tijd neemt om verliefd te worden, hoeft zichzelf en 

de ander niet te forceren. Je tijd nemen om verliefd te worden wil ook zeggen jezelf beter 

leren kennen en ontdekken hoe echt je gevoelens zijn. Verliefdheid kan uitgroeien tot 

echte liefde en kan het leven zoveel mooier maken. 

http://www.youtube.com/watch?v=3xjVY0zGSew
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3. Verwerkingsfase 1: liefde is… (10’)  doelen 3, 4 en 5 

De leerlingen noteren op de werkblaadje (zie bijlage 3.15 Werkblad: de bruiloft te Kana). 

rond ‘liefde is’, wat liefde voor hen betekent. Dat kan heel uiteenlopend zijn. Sommige 

zullen echt een naam opschrijven, maar anderen zullen meer karaktereigenschappen of 

eigenschappen voor een goede relatie opschrijven. 

Dit wordt achteraf besproken en de leerkracht noteert de antwoorden ook mee op bord.  

 

4. Aanbrengen van informatie: wat is echte liefde? (10’)  doelen 2, 3, 4, 5, 

6 en 7 

Lkr. stelt de volgende vragen: 

 Hoe ziet je ideale partner eruit? 

 Som vijf eigenschappen op die jij belangrijk vindt in een relatie.  

De antwoorden op deze twee vragen worden ook genoteerd op de werkblaadjes. 

 

Iedereen heeft verschillende eigenschappen die hij/zij belangrijk vindt in een relatie. 

Maar de meest terugkomende is ‘trouw zijn’. De ideale partner is ook bij iedereen 

verschillend en maar goed ook. Het zou erg zijn als we allemaal op hetzelfde type zouden 

vallen. Mensen zijn allemaal verschillend en allemaal zijn we geïnteresseerd in 

verschillende types. Dit geeft een multiculturele samenleving en maakt het leven ook zo 

boeiend.  

 

5. Verwerkingsfase: stellingenspel (10’)  doelen 3, 4, 5 en 7 

Dan wordt er een stellingenspel gespeeld. Hierbij leest de leerkracht enkele stellingen 

voor waar de leerlingen persoonlijk op moeten antwoorden. Het zijn persoonlijke vragen. 

Wanneer ze akkoord zijn met de stelling, blijven ze zitten. Anders staan ze recht. Na het 

lezen van elke stelling wordt deze ook uitvoerig, klassikaal besproken.  

 

Hieronder worden de stellingen weergegeven: 

 Ware liefde bestaat niet! 

 Je kan van meerdere personen houden en op meerdere personen verliefd worden! 

 Trouwen voor de kerk is voor mij geen meerwaarde voor een relatie! 

 Een levenlang bij dezelfde persoon blijven is saai! 

 De belangrijkste eigenschap van een relatie is voor mij: liefde! 

 

LES TWEE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Waar hebben we het vorige les over gehad? 

 Welke kenmerken van verliefdheid zijn er allemaal? 

 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een goede relatie die in deze klas 

vooral aan bod kwamen? 

 

2. Aanbrengen van informatie: de parabel van de zandkorrels (10’)  

doelen 1, 2 en 3 

Lkr. leest samen met de leerlingen de parabel van de zandkorrels en bespreekt deze 

daarna.   

 Welke fragmenten in deze parabel hebben je aangesproken? 

 Wat is het antwoord van de moeder aan haar huwende dochter? 

 Wat betekent dit verhaal voor jou? 

 Ga je akkoord met het antwoord van de mama? Waarom wel/waarom niet? 
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3. Verwerkingsfase: huwen voor de kerk of niet? (5’)  doelen 1 en 2 

Leerlingen markeren de zinnen op hun werkblaadje over het huwelijk waarmee ze 

akkoord gaan. Dit wordt achteraf klassikaal besproken. 

 

4. Aanbrengen van informatie: de bruiloft te Kana (10’)  doelen 1, 2 en 3 

Lkr. leest dan klassikaal de Bijbeltekst en bespreekt deze nadien met de lln. door de 

volgende vragen te stellen:  

 Waarom zegt Maria dat de bedienden naar Jezus moeten luisteren? 

 In welke andere Bijbelverhalen merk je dat de derde dag een heel belangrijke dag 

is? 

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal?  

 Wat wordt er bedoeld met water bij de wijn doen? 

 Heb je zelf al eens ooit water bij de wijn gedaan? 

 Hoe ervaar jij geven en nemen in relaties? 

 Wie wil er trouwen voor de kerk? Waarom? 

 

5. Aanbrengen van informatie: het huwelijk (20’)  doelen 1, 2, 4 en 5 

Bij een kerkelijk huwelijk wordt er ook verwacht dat het kersverse koppel trouwt voor de 

wet. Maar het koppel moet ook een document ondertekenen dat ze echt voor de kerk 

getrouwd zijn, dat wordt de ondertrouw genoemd. Eens je voor de kerk getrouwd bent, 

kan je dat nooit meer. Enkel als er echt onderzoek en een hele rechtszaak gevoerd is, 

kan het gebeuren dat een persoon voor de tweede keer voor de kerk mag trouwen, maar 

dat is eerder uitzondering dan regel. Het is toch de bedoeling dat je slechts één keer 

trouwt in je leven.  

 

De leerlingen zoeken op de computer op wat de symbolen, die vaak bij een kerkelijk 

huwelijk gebruikt worden, betekenen. Dit wordt dan verder klassikaal besproken. De 

leerkracht toont deze voorbeelden (lkr. heeft de meeste van deze symbolen bij) en 

vertelt hierover (extra informatie geven). Er is hier ook veel ruimte voor vragen en eigen 

voorbeelden. Deze theorie is te vinden op de werkblaadjes. 

  

Lkr. stelt dan de volgende vragen: 

 Welke symbolen spreken je aan? Waarom? 

 Welke symbolen zou je nooit op je huwelijk willen? Waarom? 

De leerlingen vullen per twee de tekst in en deze wordt achteraf uitvoerig besproken, 

met nog enkele persoonlijke voorbeelden en uitleg van de leerkracht en leerlingen. Dit 

vinden de lln. ook allemaal terug op hun werkblaadje.  

 

LES DRIE 

1. Herhalingsfase (5’) 

 Waar hebben we het de afgelopen lessen over gehad? 

 Wat bedoelt men met water bij de wijn doen? 

 Wat was de boodschap van het wonderverhaal? 

 Waarvoor stonden de symbolen van een duif, rijst en een wit kleed bij een 

huwelijk? 
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2. Verwerkingsfase: een huwelijk voorbereiden (45’)  doelen 1, 2, 3 en 4 

De leerlingen worden in vijf groepen verdeeld. Ze hebben veel informatie gekregen over 

een christelijk huwelijk. De leerkracht legt de opdracht uit: 

Marieken en Tim gaan trouwen op 6 augustus 2011. Zij zijn allebei heel gelovig, maar 

vormen toch een modern, jong en tof koppel. Marieken houdt zich erg vast aan de 

christelijke waarden en wil daarom een mooi, persoonlijk kerkelijk huwelijk. Ze wil graag 

een mooi wit kleed. Samen hebben ze beslist dat ze gaan trouwen in een gezellige 

feestzaal. Over het feestmenu raken ze het niet eens, net zoals de bloemen. 

 

De opdracht bestaat erin dat de vijf groepen van de klas dit huwelijk gaan voorbereiden. 

Eén groep mag het kleed kiezen en beschrijft dit ook uitvoerig. Er moet ook een 

dresscode zijn, maar welke? Dat bepaalt groep één. Deze groep bepaalt ook wat Tim 

draagt, de ouders en de schoonouders en de getuigen.  

 

De tweede groep kiest de bloemen en de aankleding van de kerk: welke bloemen? Wat 

wordt het bruidsboeket (belangrijk dat deze groep overlegt met groep één zodat de kleur 

van de bloemen mooi is bij de kleur van de kleding)? Zijn er bruidskindjes en dragen ze 

ook een boeketje? Ook de uitnodigen, menukaartjes en een eventuele bedanking worden 

door deze groep bedacht.  

 

De derde groep zorgt voor het feestmenu: wat eten we en wat is het budget? Hoeveel en 

welke gangen? Is er een receptie? Welke servetten? Stof of papier? Welke kleur? 

Bespreek dit met het zaalteam.  

 

De vierde groep zorgt voor de aankleding van de zaal, het avondfeest, de receptie, maar 

ook voor de dj: welke muziek? Welke stoelen en tafels? Overleg met de menugroep. 

 

De vijfde en belangrijkste groep, is de groep die de misviering in elkaar gaat steken: 

welke teksten en liedjes worden er gebruikt in de mis? Hierbij helpt de leerkracht om de 

volgorde van de misviering in goede banen te leiden, hoewel de leerlingen dit de voorbije 

jaren tijdens de godsdienstlessen al geleerd hebben.  

 

De leerlingen typen alles netjes uit, maken collages van de bloemen, de jurk en de 

menu’s, maar ook de teksten worden hierin verwerkt. De leerkracht bundelt alles samen 

en hier worden punten op gegeven. Elke leerling krijgt ook zo’n boekje. Er worden 

punten gegeven op samenwerking, luisteren naar elkaar, creativiteit en het geheel. Deze 

opdracht is verspreid over meerdere lessen. Op deze manier kunnen de leerlingen 

misschien later wel gebruik maken van hun zelfgemaakt trouwboekje.  
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http://clubvinrouge.nl/?id=0151  

3.1 Werkblad: de onvruchtbare vijgenboom 

De onvruchtbare vijgenboom (blanco) 

 

1 De parabel van de onvruchtbare vijgenboom  

 

Het verhaal (Lc. 13, 6-9) 

[…] Jezus vertelde hen deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard 

geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen 

de wijngaardenier: ‘Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom 

vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient 

tot niets en put alleen de grond uit.’ Maar de wijngaardenier zei: 

‘Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 

eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal 

hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u 

hem alsnog omhakken.’’ 

 

PARABEL =  ..........................................................................................................  

Er bestaan  .............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus heeft heel veel parabels verteld aan de mensen die we terugvinden in de Bijbel.  

 Waarom vertelde Jezus parabels aan de mensen? Wat wilde hij duidelijk maken 

door het vertellen van parabels?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Een parabel is… 

- een verhaal zonder inleiding, 

verteld in de verleden tijd. 

- een vreemd en toch 

concreet en vertrouwd 

verhaal. 

- een doordenkertje. 

- een raadselachtig verhaal 

met een ongewone afloop en 

een open einde. 

- een oproepend verhaal dat 

de toehoorder of lezer 

uitnodigt om zijn leven te 

veranderen.  

 

http://clubvinrouge.nl/?id=0151
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http://www.mijntuin.org/plants/

75-Vijgenboom  

http://www.archief.pluizuit.be/04

0125/Twee%20kikkers.htm  

2 Twee kikkers  

 

Twee kleine kikkers vielen in een kruik vol melk. Ze konden er niet meer uitkomen.  

De eerste kikker gaf al snel de moed op. ‘Het heeft geen zin dat ik hier blijf zwemmen’, 

zei hij, ‘ik zal er toch nooit uit geraken. Dit is een uitzichtloze situatie.’ En hij vouwde zijn 

pootjes dicht en liet zich naar de bodem zinken. Zo verdronk hij. 

 

De tweede kikker had meer hoop in zijn hart. Hij zei: ‘God heeft me een kikkerhoofdje en 

kikkerpootjes gegeven. Ik zal doen wat ik kan. Ik wil niet zomaar opgeven. Ik wil leven.’ 

Hij roeide zonder ophouden met zijn pootjes, zo lang en zo krachtig dat de melk dik werd 

en veranderde in boter. Triomfantelijk ging de kikker op de klomp boter zitten en stak 

zijn kopje fier in de lucht.  

 

 Toon aan, met behulp van de kenmerken van een parabel, dat het verhaal van de 

twee kikkers een niet-Bijbelse parabel is.  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

3 En nu is het aan ons… 

 

OPDRACHT 

Eén van de kenmerken van een parabel is dat een parabel altijd 

een open einde heeft. Het is de bedoeling dat we op zoek gaan 

naar wat de parabel ons wil vertellen en deze betekenis(sen) 

proberen toe te passen in ons eigen leven.  

Ook de parabel van de onvruchtbare vijgenboom heeft een open 

einde. De parabel laat ons bijvoorbeeld nadenken over wat er 

verder zou gebeurd zijn met de onvruchtbare vijgenboom.  

 

Jullie gaan nu individueel een einde schrijven voor de parabel van de onvruchtbare 

vijgenboom. Hieronder schrijf je een kladversie van jouw einde en tegen de volgende les 

geef je op een takenblad jouw zelfgeschreven einde van deze parabel af. 

 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

  

http://www.mijntuin.org/plants/75-Vijgenboom
http://www.mijntuin.org/plants/75-Vijgenboom
http://www.archief.pluizuit.be/040125/Twee%20kikkers.htm
http://www.archief.pluizuit.be/040125/Twee%20kikkers.htm
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4 Bespreking van de parabel van de onvruchtbare vijgenboom 

 

We gaan nu enkele elementen van de parabel van dichterbij bekijken zodat we meer 

achtergrondinformatie over de parabel hebben. 

 Waarom is het belangrijk dat we voldoende achtergrondinformatie hebben over 

een parabel? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................   

 Waar staat deze vijgenboom? Waarom is dat gegeven belangrijk? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat wil de eigenaar van de wijngaard dat er gebeurt met de vijgenboom? 

Waarom?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wil de wijngaardenier dat ook? Waarom niet? Wat zou de wijngaardenier hebben 

dat de eigenaar niet heeft (welke eigenschappen)? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat besluit de wijngaardenier te doen? Wat vind je daarvan? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

5 Betekenis(sen) van de parabel in onze tijd 

 

Een parabel nodigt ons uit om op zoek te gaan naar de betekenis ervan in ons leven. 

Onderstaande kader kan helpen om de parabel op ons leven toe te passen.  

 

In de parabel In ons leven 

De vijgenboom 
 

 

De onvruchtbare vijgenboom 

 

 

 

 

 

De eigenaar van de wijngaard 

 

 

 

 

 

 

De wijngaardenier  
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 Welke boodschappen kan de parabel dus voor ons hebben?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

6 Jouw vijgenboom 

 

De parabel van de onvruchtbare vijgenboom vertelt ons dat ieder van ons eigenlijk een 

vijgenboom is, die soms onvruchtbare periodes heeft. Elke boom heeft zijn vruchten en 

er wordt wel eens gezegd dat je een boom kan herkennen aan zijn vruchten. Een 

vijgenboom herkennen we aan zijn vijgen omdat dat iets typisch is aan een vijgenboom, 

want aan een appelboom bijvoorbeeld zal je nooit een vijg zien hangen.  

 

 Wanneer wij een vijgenboom voorstellen, wat kunnen de vruchten aan onze boom 

dan allemaal voorstellen? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 We kunnen pas vruchten dragen wanneer we in goede grond staan en wanneer er 

voor ons gezorgd wordt. Wie of wat kan er allemaal zorgen voor een goede 

voedingsbodem voor onze vijgenboom?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

OPDRACHT 

Schrijf in deze kader de vruchten van jouw vijgenboom en wie of wat jouw vijgenboom 

een goede voedingsbodem bezorgt. Volgende les mag je dan jouw vijgenboom met zijn 

vruchten en voedingsbodem schilderen.  

 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

  

http://www.intermobiel.com/

viewpage.asp?pag_id=1312 

http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=1312
http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=1312
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http://clubvinrouge.nl/?id=0151  

De onvruchtbare vijgenboom (ingevuld) 

 

1 De parabel van de onvruchtbare vijgenboom  

 

Het verhaal (Lc. 13, 6-9) 

[…] Jezus vertelde hen deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard 

geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen 

de wijngaardenier: ‘Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom 

vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient 

tot niets en put alleen de grond uit.’ Maar de wijngaardenier zei: 

‘Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 

eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal 

hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u 

hem alsnog omhakken.’’ 

 

PARABEL = een vergelijking, gelijkenis (kenmerken staan hieronder) 

Er bestaan Bijbelse (de meeste door Jezus verteld) en niet-Bijbelse parabels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus heeft heel veel parabels verteld aan de mensen die we terugvinden in de Bijbel.  

 Waarom vertelde Jezus parabels aan de mensen? Wat wilde hij duidelijk maken 

door het vertellen van parabels?  

Een parabel is (zie kenmerken) een verhaal dat voor iedereen concreet en 

verstaanbaar is. Het roept mensen op om hun leven (positief) te veranderen. 

Jezus wilde door het vertellen van parabels (Bijbelse dus) zijn boodschap van 

liefde, vergeving en barmhartigheid duidelijk maken. Ook toonde hij doorheen 

de parabels (en de beelden die daarbij gebruikt worden) wat de droom van God 

is voor onze wereld.   

Een parabel is… 

- een verhaal zonder inleiding, 

verteld in de verleden tijd. 

- een vreemd en toch 

concreet en vertrouwd 

verhaal. 

- een doordenkertje. 

- een raadselachtig verhaal 

met een ongewone afloop en 

een open einde. 

- een oproepend verhaal dat 

de toehoorder of lezer 

uitnodigt om zijn leven te 

veranderen.  

 

http://clubvinrouge.nl/?id=0151
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http://www.mijntuin.org/plants/7

5-Vijgenboom  

http://www.archief.pluizuit.be/04

0125/Twee%20kikkers.htm  

2 Twee kikkers  

 

Twee kleine kikkers vielen in een kruik vol melk. Ze konden er niet meer uitkomen.  

De eerste kikker gaf al snel de moed op. ‘Het heeft geen zin dat ik hier blijf zwemmen’, 

zei hij, ‘ik zal er toch nooit uit geraken. Dit is een uitzichtloze situatie.’ En hij vouwde zijn 

pootjes dicht en liet zich naar de bodem zinken. Zo verdronk hij. 

 

De tweede kikker had meer hoop in zijn hart. Hij zei: ‘God heeft me een kikkerhoofdje en 

kikkerpootjes gegeven. Ik zal doen wat ik kan. Ik wil niet zomaar opgeven. Ik wil leven.’ 

Hij roeide zonder ophouden met zijn pootjes, zo lang en zo krachtig dat de melk dik werd 

en veranderde in boter. Triomfantelijk ging de kikker op de klomp boter zitten en stak 

zijn kopje fier in de lucht. 

 

 Toon aan, met behulp van de kenmerken van een parabel, dat het verhaal van de 

twee kikkers een niet-Bijbelse parabel is.  

Het is een niet-Bijbelse parabel omdat deze niet in de Bijbel staat. Het is een 

parabel omdat: 

- Het verhaal zonder inleiding begint (‘Twee kleine kikkers…); 

- Het een vreemd (twee kikkers die in een kruik vol melk vallen…) verhaal 

is, maar ook concreet en vertrouwd (het zijn twee kikkers, een kruik vol 

melk => dingen die iedereen kent); 

- Het verhaal een open einde heeft (er wordt niet gezegd wat die kikker 

daarna gaat doen en er wordt niet gezegd wat de betekenis is van deze 

parabel); 

- Het verhaal een onverwacht einde heeft (je zou denken dat beide kikkers 

gaan verdrinken, maar dat gebeurt niet); 

- Het verhaal ons uitnodigt om erover na te denken (gebruiken wij ook 

onze mogelijkheden of geven we het direct op wanneer we in een 

moeilijke situatie komen zoals de eerste kikker?). 

 

3 En nu is het aan ons…  

 

OPDRACHT 

Eén van de kenmerken van een parabel is dat een parabel altijd 

een open einde heeft. Het is de bedoeling dat we op zoek gaan 

naar wat de parabel ons wil vertellen en deze betekenis(sen) 

proberen toe te passen in ons eigen leven.  

Ook de parabel van de onvruchtbare vijgenboom heeft een open 

einde. De parabel laat ons bijvoorbeeld nadenken over wat er 

verder zou gebeurd zijn met de onvruchtbare vijgenboom.  

 

Jullie gaan nu individueel een einde schrijven voor de parabel van de onvruchtbare 

vijgenboom. Hieronder schrijf je een kladversie van jouw einde en tegen de volgende les 

geef je op een takenblad jouw zelfgeschreven einde van deze parabel af. 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN ELKE LEERLING.   

http://www.mijntuin.org/plants/75-Vijgenboom
http://www.mijntuin.org/plants/75-Vijgenboom
http://www.archief.pluizuit.be/040125/Twee%20kikkers.htm
http://www.archief.pluizuit.be/040125/Twee%20kikkers.htm
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4 Bespreking van de parabel van de onvruchtbare vijgenboom 

 

We gaan nu enkele elementen van de parabel van dichterbij bekijken zodat we meer 

achtergrondinformatie over de parabel hebben. 

 Waarom is het belangrijk dat we voldoende achtergrondinformatie hebben over 

een parabel? 

Om de parabel in zijn context te plaatsen en deze beter te begrijpen.  

 Waar staat deze vijgenboom? Waarom is dat gegeven belangrijk? 

In een wijngaard. Omdat een vijgenboom meestal langs de kant van de weg 

staat en op harde grond: zelfs daar kan hij groeien en vruchten dragen. Maar de 

boom in deze parabel staat in een wijngaard, in extra goede grond, en zou dus 

zeker vruchten moeten dragen, maar dat doet hij niet.  

 Wat wil de eigenaar van de wijngaard dat er gebeurt met de vijgenboom? 

Waarom?  

Hij wil de vijgenboom laten omhakken omdat hij teleurgesteld is dat de boom al 

drie jaar achter elkaar geen vruchten draagt en alleen maar voedsel afneemt 

van de wijnstokken.  

 Wil de wijngaardenier dat ook? Waarom niet? Wat zou de wijngaardenier hebben 

dat de eigenaar niet heeft (welke eigenschappen)? 

De wijngaardenier wil dit niet omdat hij de boom nog een kans wil geven. De 

wijngaardenier heeft misschien meer geduld, tijd, hoop, inzicht. Eigenschappen 

die de eigenaar van de wijngaard waarschijnlijk niet heeft.  

 Wat besluit de wijngaardenier te doen? Wat vind je daarvan? 

Hij gaat het komende jaar de grond rond de vijgenboom omspitten en de boom 

extra bemesten (extra aandacht geven dus). PERSOONLIJK ANTWOORD 

 

5 Betekenis(sen) van de parabel in onze tijd 

 

Een parabel nodigt ons uit om op zoek te gaan naar de betekenis ervan in ons leven. 

Onderstaande kader kan helpen om de parabel op ons leven toe te passen.  

 

In de parabel In ons leven 

De vijgenboom 
Ieder van ons, een mens.  

 

De onvruchtbare vijgenboom 

Iemand die een moeilijke periode 

doormaakt en daardoor geen 

vruchten kan dragen (= zorgen voor 

anderen, blij zijn, hoopvol zijn…). Die 

moeilijke, dorre periode kan een 

rouwperiode zijn, een scheiding, een 

genezingsproces, een periode van 

gepest worden…  
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De eigenaar van de wijngaard 

Mensen die iemand geen extra kans 

willen geven, de hoop opgeven, geen 

tijd hebben of willen geven aan 

mensen die dat heel erg nodig 

hebben (bijvoorbeeld zeggen tegen 

iemand die een geliefd persoon 

verloren heeft dat hij/zij gewoon 

moet verder gaan met zijn/haar 

leven en niet mag stilstaan bij 

zijn/haar verdriet), mensen die 

iemand anders afschrijven omwille 

van zijn verleden of fouten uit het 

verleden…  

De wijngaardenier  

God, een leerkracht die het opneemt 

voor een leerling, een ouder die 

zijn/haar kind blijft bemoedigen ook 

al hebben ze op school gezegd dat er 

niets meer aan te doen is, iemand die 

tegen een zieke of rouwende zegt dat 

hij/zij verdrietig mag zijn en zich 

minder goed mag voelen…  

 

 Welke boodschappen kan de parabel dus voor ons hebben?  

- Iedere mens komt in zijn leven dorre, onvruchtbare periodes tegen. Het 

is hoopvol om dan te weten dat er iemand/Iemand is die in jou blijft 

geloven. 

- Dat we voor andere mensen best in de rol kruipen van de wijngaardenier 

en tegen alle wanhoop in toch blijven geloven in onze eigen of iemand 

anders zijn kansen. 

- Dat het tijd vraagt om doorheen een dorre periode te komen en dat we op 

zo’n moment mensen nodig hebben zoals de wijngaardenier.  

- Dat we iemand niet moeten afschrijven als ‘die deugt toch niet’ of ‘daar 

valt toch niets mee te beginnen’. Misschien moeten we eerst naar onszelf 

kijken en nagaan wat wij kunnen doen voor die persoon, net zoals de 

wijngaardenier doet.  

 

6 Jouw vijgenboom 

 

De parabel van de onvruchtbare vijgenboom vertelt dat ieder van ons eigenlijk een 

vijgenboom is, die soms onvruchtbare periodes heeft. Elke boom heeft zijn vruchten en 

er wordt wel eens gezegd dat je een boom kan herkennen aan zijn vruchten. Een 

vijgenboom herkennen we aan zijn vijgen omdat dat iets typisch is aan een vijgenboom, 

want aan een appelboom bijvoorbeeld zal je nooit een vijg zien hangen.  

 

 Wanneer wij een vijgenboom voorstellen, wat kunnen de vruchten aan onze boom 

dan allemaal zijn? 

Dingen die kenmerkend zijn voor ons: hobby, naam, bijnaam, kledingstijl, 

bepaald symbool, ritueel, kleur, gebeurtenis in je leven, haarkleur,  
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http://www.intermobiel.com/

viewpage.asp?pag_id=1312 

een moedervlek op je lichaam of veel sproeten, een eigenschap zoals 

behulpzaam, snel jaloers, ordelijk…  

 We kunnen pas vruchten dragen wanneer we in goede grond staan en wanneer er 

voor ons gezorgd wordt. Wie of wat kan er allemaal zorgen voor een goede 

voedingsbodem voor onze vijgenboom?  

Iemand die goed voor je zorgt, bij wie je je veilig voelt of iets/iemand waarvan 

je energie van krijgt: mama, papa, iemand uit de familie/vriendenkring, 

huisdier, hobby, bepaalde plaats of gebeurtenis…  

 

OPDRACHT 

Schrijf in deze kader de vruchten van jouw vijgenboom en wie of wat jouw vijgenboom 

een goede voedingsbodem bezorgt. Volgende les mag je dan jouw vijgenboom met zijn 

vruchten en voedingsbodem schilderen.  

 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=1312
http://www.intermobiel.com/viewpage.asp?pag_id=1312
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3.2 Werkblad: de farizeeër en de tollenaar  

Bidden en stilte (blanco) 
 

1 Een brief  

 

Lieve  ............................... , 

 

ik heb je al zo dikwijls proberen te bereiken, door mensen, door gebeurtenissen, maar ik 

wil nu eens direct met je praten, in een brief. Weet je… jij, jij bent mijn oogappel, voor 

jou heb ik een boontje en wat voor één. Reeds lang ken ik je, nog voor je geboren was. 

Misschien heb je dat niet altijd gezien, maar jij ligt mij nauw aan het hart. 

 

Ik weet van je goede bedoelingen, maar ik ken ook je angsten, je verdriet, je kwaadheid 

en mislukkingen. Zo ken ik je en zo geniet ik ook als ik je zie rondlopen op de wereld. 

Uren kan ik met plezier naar je kijken: hoe jij leeft en probeert te leven en je dromen 

probeert uit te bouwen.  

 

Dikwijls ben ik ook heel bezorgd om je: als je pijn hebt of verdriet, als het niet loopt 

zoals je het hebt bedoeld. Weet je wat ik erg vind, als je je schaamt voor mij, als je 

beschaamd bent voor jezelf, als je jezelf verstopt, als je anders wil zijn dan je bent. Want 

zoals jij, zo is er niemand op deze wereld. Zoals jij bent, zo zie ik je juist graag. 

 

Mijn droom is dat je mag openbloeien, worden wie je bent, blij zijn om wie je bent in 

deze wereld. Zo hebben anderen jou juist nodig. Je krijgt soms heel wat verwijten en 

tegenslagen te verwerken. Toch ben ik bij je, loop ik naast je en soms achter je, mijn 

hand op je schouder. Daar mag je zeker van zijn. 

 

Mijn vraag aan jou is dan ook: … zie je er iets in, zouden wij twee samen kunnen gaan? 

Laat me eens weten wat je ervan denkt. Ik ben benieuwd naar je antwoord. 

 

Met heel hartelijke groeten. 

 

God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden is een manier om te communiceren met God. 

  

 Bidden  
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2 Wat betekent bidden voor jou? 

 Duid hieronder de uitspraken aan die de betekenis van bidden in jouw leven nu 

weergeven. 

 Duid in een andere kleur de uitspraken aan die de betekenis van bidden in jouw 

leven vroeger weergeven.   

 Duid in nog een andere kleur de uitspraken aan die Jezus zou aanduiden als jij 

aan hem zou vragen wat bidden in zijn leven betekend heeft.  

 
 
Bidden is aan God laten zien hoe jij je voelt en wat je meemaakt. 

 
Bidden, dat doe ik nooit. 

 
Waarom zou ik bidden? Dat helpt toch niets. 

 

 

Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.  
 

Bidden is kijken met de ogen van God naar de wereld.  
 

Bidden is het even stil maken in mezelf en tot rust komen. 
 

Bidden is een kaarsje branden voor iemand die ik graag zie of om steun voor iets moeilijks. 
 

Bidden is vragen aan God om me te beschermen. 

 

Bidden is vragen aan God om me te helpen. 
 

Bidden doe je best samen.  
 

Bidden is luisteren naar wat God jou te vertellen heeft. 
 

Bidden is voor oude mensen. 

 

Ik bid om iets te bereiken in mijn leven. 

 

Bidden betekent niets voor mij.  
 
Ik bid soms tijdens de mis, bij Kerstmis of Pasen bijvoorbeeld.  

 

 

Bidden, ik vind dat je dat alleen doet, in stilte.  

 
Op onze jeugdbeweging wordt er gebeden voor het eten of is er een gebedsmoment voor het 

slapengaan. Dat vind ik nuttig en geeft me rust.  

 

 

 .............................................................................................................................  

 

 

  

http://www.medium4you

.be/Begin-al-maar-te-

bidden.html  

http://www.painetworks.com

/previews/je/je3215.html  

http://www.medium4you.be/Begin-al-maar-te-bidden.html
http://www.medium4you.be/Begin-al-maar-te-bidden.html
http://www.medium4you.be/Begin-al-maar-te-bidden.html
http://www.painetworks.com/previews/je/je3215.html
http://www.painetworks.com/previews/je/je3215.html
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3 De parabel van de farizeeër en de tollenaar  

 

Het verhaal (Lc. 18, 9-14) 

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, 

vertelde Jezus de volgende gelijkenis: ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te 

bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar 

rechtop en bad bij zichzelf: ‘God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die 

roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik 

vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.’ De tollenaar 

echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. 

In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij zondaar genadig.’ Ik 

zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die 

ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden.’ 

 

 
De twee hoofdrolspelers in de parabel 

De farizeeër De tollenaar 

Welke houding neemt 

deze persoon aan 

tijdens het bidden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor iemand is 

deze persoon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan wie vertelt Jezus deze parabel? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Van wie dachten de farizeeën dat hij naar huis zou gaan als een rechtvaardig 

man? Waarom? Hoe gaat de farizeeër naar huis?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wie gaat er naar huis als een rechtvaardig man? Waarom hij en niet de andere? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Waartoe zou deze parabel ons willen aanzetten?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................   
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4 Pray van Justin Bieber  

 

I just can't sleep tonight 

Knowing that things ain't right 

It's in the papers 

It's on the TV 

It's everywhere that I go 

Children are crying 

Soldiers are dying 

Some people don't have a home 

 

But I know there's sunshine behind that 

rain 

I know there's good times behind that 

pain 

Hey, can you tell me how I can make a 

change 

 

Refrein (x2) 

I close my eyes and I can see a better 

day 

I close my eyes and pray 

  

I lose my appetite 

Knowing kids starve tonight 

And when I sit up 

Cause my dinner is still on my plate 

Ooehh, I got a vision 

To make a difference and it's starting 

today 

 

Cause I know there's sunshine behind 

that rain 

I know there's good times behind that 

pain 

Haven't tell me how I can make a 

change 

 

Refrein (x2)  

 

I pray for the broken-hearted 

I pray for the life not started 

 

I pray for all the ones not breathing 

I pray for all the souls in need 

I pray, can you give 'em one today 

 

I just can't sleep tonight 

Can someone tell me how to make a 

change 

 

Refrein (x2)  

 

I pray 

I pray 

I close my eyes and pray 

 

Vertaling  

 

Ik kan gewoon niet slapen vannacht  

Wetend dat dingen niet rechtvaardig zijn   

Het staat in de kranten  

Het komt op TV  

Ik kom het tegen overal waar ik ga   

Kinderen huilen  

Soldaten gaan dood  

Sommige mensen hebben geen huis  

 

Maar ik weet dat er zon is achter die 

regen  

Ik weet dat er goede tijden zijn achter 

die pijn  

Kan jij me vertellen hoe ik het verschil 

kan maken  

 

Refrein (x2) 

Ik sluit mijn ogen en kan een betere dag 

zien  

Ik sluit mijn ogen en bid  

 

Ik verlies mijn eetlust  

Wetend dat kinderen verhongeren 

vanavond en als ik rechtop zit,  

want mijn eten staat nog steeds op mijn 

bord, Ooehh, ik heb een idee om het 

verschil te maken en dat begint vandaag  

  

 

Want ik weet dat er zon is achter die 

regen  

Ik weet dat er goede tijden zijn achter 

die pijn  

Ze hebben me niet verteld hoe ik een 

verschil kan maken  

 

Refrein (x2)  

 

Ik bid voor de gebroken harten  

Ik bid voor het leven dat niet begonnen 

is 

Ik bid voor allen die niet kunnen ademen  

Ik bid voor alle mensen in nood  

Ik bid, kan je hen één geven vandaag  

 

Ik kan gewoon niet slapen vannacht  

Kan iemand mij vertellen hoe je het 

verschil kan maken   

 

Refrein (x2)  

 

Ik bid  

Ik bid  

Ik sluit mijn ogen en bid 
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 Wat heeft bidden met het sluiten van de ogen te maken? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat heeft bidden met het zien van een nieuwe dag te maken?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Hoe weet Justin dat er zonneschijn na regen komt en goede tijden na slechte 

tijden? Op wie of wat vertrouwt hij? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat betekent het verschil maken in iemand zijn leven? Hoe kan bidden daarbij 

helpen? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Waarom bidden mensen eigenlijk?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Positief/leuk/niet vervelend Negatief/niet leuk/vervelend 

Lawaai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met welke gsm bel jij wel eens naar de 

binnenkant? 
 

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-

Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Belle

n-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml  

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Bellen-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Bellen-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Bellen-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml
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5 Jezus bidt 

Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er 

te bidden. (Lc 5, 16)  

 
Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de 

berg op om er te bidden. (Mc 6, 46) 

 

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om 

te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. (Lc 6, 12) 

 

Jezus zei: ‘Als je bidt, wees dan niet als schijnheiligen. Ze staan graag in de synagogen 

en op de hoeken van de straten te bidden om op te vallen bij de mensen. Maar als je 

bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht en bid tot je Vader, die in het 

verborgene is.’  

 

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 

leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden.’ Jezus zei hen: ‘Jullie kunnen zo bidden: 

‘Onze …’ (Lc 11, 1-4)  

 

Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De 

nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. (Mt 14, 23) 

 

 

 Jezus bidt 

Waar? 

 

 

 

Hoe? 

 

 

 

Wanneer? 

 

 

 

Voor wie? 

 

 

 

 

Wat vindt Jezus 

belangrijk als je bidt? 

 

 

 

Welk gebed heeft Jezus 

ons geleerd? 

Ken je dat (nog)? 

 

 

 

  

http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/

?gr=792122&page=8  

http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/?gr=792122&page=8
http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/?gr=792122&page=8
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Vul het gebed aan dat Jezus ons geleerd heeft:  

 
 ..............................................................  

die in de hemel zijt,  

geheiligd  ................................................  

Uw Rijk kome, 

 ..............................................................  

op aarde als in de hemel, 

Geef ons  .................................................  

 ..............................................................  

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en  ......................................................... , 

maar  ......................................................  

 

 ..............................................................  en dat betekent:  ....................................  
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Bidden en stilte (ingevuld) 
 

1 Een brief  

 

Lieve Hanne/Anne, 

 

ik heb je al zo dikwijls proberen te bereiken, door mensen, door gebeurtenissen, maar ik 

wil nu eens direct met je praten, in een brief. Weet je… jij, jij bent mijn oogappel, voor 

jou heb ik een boontje en wat voor één. Reeds lang ken ik je, nog voor je geboren was. 

Misschien heb je dat niet altijd gezien, maar jij ligt mij nauw aan het hart. 

 

Ik weet van je goede bedoelingen, maar ik ken ook je angsten, je verdriet, je kwaadheid 

en mislukkingen. Zo ken ik je en zo geniet ik ook als ik je zie rondlopen op de wereld. 

Uren kan ik met plezier naar je kijken: hoe jij leeft en probeert te leven en je dromen 

probeert uit te bouwen.  

 

Dikwijls ben ik ook heel bezorgd om je: als je pijn hebt of verdriet, als het niet loopt 

zoals je het hebt bedoeld. Weet je wat ik erg vind, als je je schaamt voor mij, als je 

beschaamd bent voor jezelf, als je jezelf verstopt, als je anders wil zijn dan je bent. Want 

zoals jij, zo is er niemand op deze wereld. Zoals jij bent, zo zie ik je juist graag. 

 

Mijn droom is dat je mag openbloeien, worden wie je bent, blij zijn om wie je bent in 

deze wereld. Zo hebben anderen jou juist nodig. Je krijgt soms heel wat verwijten en 

tegenslagen te verwerken. Toch ben ik bij je, loop ik naast je en soms achter je, mijn 

hand op je schouder. Daar mag je zeker van zijn. 

 

Mijn vraag aan jou is dan ook: … zie je er iets in, zouden wij twee samen kunnen gaan? 

Laat me eens weten wat je ervan denkt. Ik ben benieuwd naar je antwoord. 

 

Met heel hartelijke groeten. 

 

God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden is een manier om te communiceren met God. 

  

 Bidden  

Brainstorm rond bidden, 

enkele voorbeelden: 

Onzevader, God, de mis, 

handen vouwen, kruisteken, 

praten, paternoster, stilte, 

kaarsje branden… 
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2 Wat betekent bidden voor jou? PERSOONLIJK 

 Duid hieronder de uitspraken aan die de betekenis van bidden in jouw leven nu 

weergeven. 

 Duid in een andere kleur de uitspraken aan die de betekenis van bidden in jouw 

leven vroeger weergeven.   

 Duid in nog een andere kleur de uitspraken aan die Jezus zou aanduiden als jij 

aan hem zou vragen wat bidden in zijn leven betekend heeft.  

 
 
Bidden is aan God laten zien hoe jij je voelt en wat je meemaakt. 

 
Bidden, dat doe ik nooit. 

 
Waarom zou ik bidden? Dat helpt toch niets. 

 

 

Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.  
 

Bidden is kijken met de ogen van God naar de wereld.  
 

Bidden is het even stil maken in mezelf en tot rust komen. 
 

Bidden is een kaarsje branden voor iemand die ik graag zie of om steun voor iets moeilijks. 
 

Bidden is vragen aan God om me te beschermen. 

 

Bidden is vragen aan God om me te helpen. 
 

Bidden doe je best samen.  
 

Bidden is luisteren naar wat God jou te vertellen heeft. 
 

Bidden is voor oude mensen. 

 

Ik bid om iets te bereiken in mijn leven. 

 

Bidden betekent niets voor mij.  
 

Ik bid soms tijdens de mis, bij Kerstmis of Pasen bijvoorbeeld.  

 

 

Bidden, ik vind dat je dat alleen doet, in stilte.  

 
Op onze jeugdbeweging wordt er gebeden voor het eten of is er een gebedsmoment voor het 

slapengaan. Dat vind ik nuttig en geeft me rust.  

 

 

 .............................................................................................................................  

 

 

  

http://www.medium4you

.be/Begin-al-maar-te-

bidden.html  

http://www.painetworks.com

/previews/je/je3215.html  

http://www.medium4you.be/Begin-al-maar-te-bidden.html
http://www.medium4you.be/Begin-al-maar-te-bidden.html
http://www.medium4you.be/Begin-al-maar-te-bidden.html
http://www.painetworks.com/previews/je/je3215.html
http://www.painetworks.com/previews/je/je3215.html


152 

 

3 De parabel van de farizeeër en de tollenaar  

 

Het verhaal (Lc. 18, 9-14) 

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, 

vertelde Jezus de volgende gelijkenis: ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te 

bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar 

rechtop en bad bij zichzelf: ‘God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die 

roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik 

vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.’ De tollenaar 

echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. 

In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij zondaar genadig.’ Ik 

zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die 

ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden.’ 

 

 
De twee hoofdrolspelers in de parabel 

De farizeeër De tollenaar 

Welke houding neemt 

deze persoon aan 

tijdens het bidden? 

Uit de hoogte, denkt dat 

hij alles goed doet en 

geen bekering nodig 

heeft. Hij kijkt min-

achtend naar anderen. Hij 

is alleen bezig met 

zichzelf. Hij kijkt alleen 

naar zichzelf i.p.v. in 

zichzelf te kijken.  

De tollenaar is zich 

bewust van zijn fouten en 

kijkt in zichzelf, naar zijn 

hart. Hij oordeelt niet 

over anderen en houdt 

zich ver van de heilige 

plaats.  

Wat voor iemand is 

deze persoon? 

De farizeeën zijn in Jezus’ 

tijd een soort van 

volksbeweging die een 

zeer strikte naleving van 

de wet vooropstellen. Ze 

hechten ook veel belang 

aan de mondeling 

overgeleverde wetten 

waardoor ze té strikt deze 

wetten naleven. De 

wetten worden zo een 

keurslijf en werken angst, 

dwang en schijnheiligheid 

in de hand. 

Tollenaars zijn in de ogen 

van de mensen in Jezus’ 

tijd zondaars. Ze staan 

aan de kant van de 

bezetter (de Romeinen). 

Ze innen de belastingen 

en eisen veel meer geld 

dan nodig is zodat ze hun 

eigen zakken kunnen 

vullen.  

 

 Aan wie vertelt Jezus deze parabel? 

Jezus vertelt deze parabel waarschijnlijk aan de mensen die op dat moment bij 

hem staan, maar onder hen zullen er zich veel farizeeën bevonden hebben, 

want Jezus heeft hen op het oog met deze parabel.  

 Van wie dachten de farizeeën dat hij naar huis zou gaan als een rechtvaardig 

man? Waarom? Hoe gaat de farizeeër naar huis?  

De farizeeën dachten dat de farizeeër als een rechtvaardig man naar huis zou 

gaan omdat ze denken dat zij in de ogen van God de beste zijn. Maar de 

farizeeër keert naar huis terug zoals hij gekomen is (niet gerechtvaardigd dus).   
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 Wie gaat er naar huis als een rechtvaardig man? Waarom hij en niet de andere? 

De tollenaar gaat naar huis als een rechtvaardig man omdat zijn gebed oprecht 

en eenvoudig is. De tollenaar maakt zich klein voor God, is zich bewust van zijn 

fouten en durft deze ook uit te spreken voor God. De farizeeër doet net het 

omgekeerde.  

 Waartoe zou deze parabel ons willen aanzetten?  

- Om anderen niet te veroordelen. 

- Om niet naar onszelf te kijken (uit de hoogte en ervan overtuigd dat we 

alles goed doen), maar in onszelf (in ons hart, bewust van onze fouten en 

tekorten). 

- Om er ons van bewust te worden dat we in ons leven zowel farizeeër als 

tollenaar zijn. 

- Om ons duidelijk te maken dat we onszelf moeten zien zoals we zijn en 

dat alleen dan bidden ons kan veranderen.  
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4 Pray van Justin Bieber  

 

I just can't sleep tonight 

Knowing that things ain't right 

It's in the papers 

It's on the TV 

It's everywhere that I go 

Children are crying 

Soldiers are dying 

Some people don't have a home 

 

But I know there's sunshine behind that 

rain 

I know there's good times behind that 

pain 

Hey, can you tell me how I can make a 

change 

 

Refrein (x2) 

I close my eyes and I can see a better 

day 

I close my eyes and pray 

  

I lose my appetite 

Knowing kids starve tonight 

And when I sit up 

Cause my dinner is still on my plate 

Ooehh, I got a vision 

To make a difference and it's starting 

today 

 

Cause I know there's sunshine behind 

that rain 

I know there's good times behind that 

pain 

Haven't tell me how I can make a 

change 

 

Refrein (x2)  

 

I pray for the broken-hearted 

I pray for the life not started 

 

I pray for all the ones not breathing 

I pray for all the souls in need 

I pray, can you give 'em one today 

 

I just can't sleep tonight 

Can someone tell me how to make a 

change 

 

Refrein (x2)  

 

I pray 

I pray 

I close my eyes and pray 

 

Vertaling  

 

Ik kan gewoon niet slapen vannacht  

Wetend dat dingen niet rechtvaardig zijn   

Het staat in de kranten  

Het komt op TV  

Ik kom het tegen overal waar ik ga   

Kinderen huilen  

Soldaten gaan dood  

Sommige mensen hebben geen huis  

 

Maar ik weet dat er zon is achter die 

regen  

Ik weet dat er goede tijden zijn achter 

die pijn  

Kan jij me vertellen hoe ik het verschil 

kan maken  

 

Refrein (x2) 

Ik sluit mijn ogen en kan een betere dag 

zien  

Ik sluit mijn ogen en bid  

 

Ik verlies mijn eetlust  

Wetend dat kinderen verhongeren 

vanavond en als ik rechtop zit,  

want mijn eten staat nog steeds op mijn 

bord, Ooehh, ik heb een idee om het 

verschil te maken en dat begint vandaag  

 

 

Want ik weet dat er zon is achter die 

regen  

Ik weet dat er goede tijden zijn achter 

die pijn  

Ze hebben me niet verteld hoe ik een 

verschil kan maken  

 

Refrein (x2)  

 

Ik bid voor de gebroken harten  

Ik bid voor het leven dat niet begonnen 

is 

Ik bid voor allen die niet kunnen ademen  

Ik bid voor alle mensen in nood  

Ik bid, kan je hen één geven vandaag  

 

Ik kan gewoon niet slapen vannacht  

Kan iemand mij vertellen hoe je het 

verschil kan maken   

 

Refrein (x2)  

 

Ik bid  

Ik bid  

Ik sluit mijn ogen en bid 
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 Wat heeft bidden met het sluiten van de ogen te maken? 

Mensen sluiten vaak hun ogen wanneer ze bidden om helemaal tot zichzelf te 

kunnen komen en zich af te sluiten van wat er rondom hen gebeurt. 

 Wat heeft bidden met het zien van een nieuwe dag te maken?  

Door te bidden kan je dingen op een rijtje zetten en deze vanuit een 

hoopvolle/positieve invalshoek bekijken. Dat geeft moed om aan een nieuwe 

dag te beginnen en geeft ook hoop om de dag positief te starten.  

 Hoe weet Justin dat er zonneschijn na regen komt en goede tijden na slechte 

tijden? Op wie of wat vertrouwt hij? 

Hij zou op God kunnen vertrouwen en daardoor voelen/vertrouwen dat na 

regen zonneschijn komt omdat er Iemand is die voor hem zorgt. Het kan ook 

zijn dat hij al iets ergs in zijn leven heeft meegemaakt, maar dat hij dat een 

plaats heeft kunnen geven in zijn leven. Zo heeft hij misschien ervaren dat er na 

regen zonneschijn komt.  

 Wat betekent het verschil maken in iemand zijn leven? Hoe kan bidden daarbij 

helpen? 

Het verschil maken in iemands leven betekent dat je die persoon bijstaat in 

moeilijke tijden en er mee voor zorgt dat hij/zij terug een hoopvolle toekomst 

tegemoetgaat. Bidden kan mensen hiervoor de kracht, hoop, geloof geven.  

 Waarom bidden mensen eigenlijk?  

Om stil te worden, om te erkennen dat ze niet alles in eigen handen 

hebben, om hulp te vragen voor …, om bescherming/genezing/hulp te 

vragen, om hun zorgen, geluk, vreugde, verdriet bij God te leggen en 

daardoor dingen beter te kunnen plaatsen…  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Met welke gsm bel jij wel eens naar de 

binnenkant? 
 

Brainstorm over hoe je het stil kan maken in jezelf, enkele voorbeelden: 

fietsen, sporten, muziek beluisteren, in de natuur wandelen, bidden, 

kaarsje gaan branden, naar de sterren kijken… 

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-

Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Belle

n-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml  

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Bellen-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Bellen-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/226777/2008/04/01/Bellen-met-gsm-schadelijker-dan-sigaretten.dhtml
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 Positief/leuk/niet vervelend Negatief/niet leuk/vervelend 

Lawaai 

Op een feestje, in de klas, 

aan tafel, wanneer je muziek 

luistert…  

 

 

 

 

Tijdens een toets, examen…, 

wanneer je moet leren of 

huiswerk maken, wanneer je 

een serieus gesprek aan het 

voeren bent, wanneer je 

verdrietig bent of wilt slapen… 

Stilte 

Tijdens een toets, examen, 

huiswerk… 

Wanneer je verdrietig/bang 

bent, wanneer je alleen wilt 

zijn, wanneer je aan het 

slapen bent…  

Tijdens een gesprek 

(vervelende stilte), wanneer je 

bang/alleen bent, soms in de 

klas…  

 

5 Jezus bidt 

Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er 

te bidden. (Lc 5, 16)  

 
Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de 

berg op om er te bidden. (Mc 6, 46) 

 

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om 

te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.           

(Lc 6, 12) 

 

Jezus zei: ‘Als je bidt, wees dan niet als schijnheiligen. Ze staan graag in de synagogen 

en op de hoeken van de straten te bidden om op te vallen bij de mensen. Maar als je 

bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht en bid tot je Vader, die in het 

verborgene is.’  

 

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 

leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden.’ Jezus zei hen: ‘Jullie kunnen zo bidden: 

‘Onze …’ (Lc 11, 1-4)  

 

Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De 

nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. (Mt 14, 23) 

 

 

 Jezus bidt 

Waar? 

Op een berg, op eenzame plaatsen, in de synagoge.  

 

 

Hoe? 

Meestal met weinig woorden (vooral zeggen wat hij 

voelt tegen zijn Vader = God), het Onzevader.  

 

Wanneer? 
Wanneer hij alleen is, wanneer het nacht is.  

 

Voor wie? 
De zieken, zwakke mensen, mensen aan de rand 

van de maatschappij, zichzelf, God.  

 

Wat vindt Jezus 

belangrijk als je bidt? 

 

Dat je niet schijnheilig bent, dat je dit op een 

rustige plaats doet en voor jezelf.  

 

 

 

http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/

?gr=792122&page=8  

http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/?gr=792122&page=8
http://worldevangelisationnetworkwen.punt.nl/?gr=792122&page=8
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Welk gebed heeft Jezus 

ons geleerd? 

Ken je dat (nog)? 

 

Het Onzevader 

 

Vul het gebed aan dat Jezus ons geleerd heeft:  

 
Onze Vader 

die in de hemel zijt,  

geheiligd zijt Uw naam 

Uw Rijk kome, 

Uw wil geschiede  

op aarde als in de hemel, 

Geef ons heden ons 

dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade.  

 

Amen en dat betekent: het zij zo, dat het zo mag gebeuren. 

  



158 

 

3.3 Meditatieoefening  

Momenten van stilte komen niet altijd vanzelf, want we zeggen: ‘We maken het stil’. 

Stilte heeft voor vele mensen een genezende kracht en geeft ons een ander zicht op 

onszelf. Bij deze oefening gaan we kijken naar de stille ruimte in onszelf (ALLES HEEL 

TRAAG LEZEN).  

 

Ga staan en schud eerst je armen en daarna je benen los. 

Ga dan liggen (of comfortabel zitten) en zeg je lichaam zich te ontspannen, zeg je voeten 

zich te ontspannen, je tenen, je onderbenen, je knieën, je bovenbenen, je billen, je buik, 

je borst, je nek, je armen, je handen, je schouders, je gezicht, je neus, je ogen, je hoofd, 

je geest. Zeg: ‘Ik ben ontspannen’. 

 

Centreer jezelf en visualiseer een plaats voor je waar je graag bent. Aan zee, in een tuin, 

een plaats bij je thuis, bij je oma of opa... en kijk goed naar die plaats. Kijk naar alle 

dingen die je ziet: bomen, keukentafel, lamp, bloemen, boeken, horloge, kleur van de 

muren... Luister naar de geluiden die je hoort: het lopen van water, mensen die praten, 

muziek die zacht op staat, een auto die voorbijrijdt, misschien hoor je het tikken van een 

klok of hoor je helemaal niets.  

 

Je kijkt en luistert en je bent rustig. En dan komt er iemand naar je toe. Je ziet nu 

iemand naar je toekomen. Iemand die jij op dit moment nodig hebt, graag ziet, mist, 

iemand om wie je geeft... Misschien zijn het meerdere personen. Hij of zij komt/komen 

naar je toe. Bekijk hem/haar goed: wat hebben ze aan, welke kleur van ogen hebben ze, 

wat is de kleur van zijn/haar haar, hoe lang is het, lacht hij of zij naar jou?... Je bekijkt 

hem/haar goed en je lacht, want je bent blij dat je hem/haar ziet. Zegt hij of zij iets 

tegen jou? Luister maar aandachtig naar wat hij/zij zegt tegen jou.  

 

Jouw persoon heeft een geschenkje voor je bij. Een groot of een klein, maakt niet uit. 

Maar het is een geschenkje voor jou alleen en je mag het opendoen. Je voelt je blij. Je 

kijkt naar je geschenkje en bestudeert het langs alle kanten. Welke kleur heeft het? Wat 

kan je ermee doen? ... Je lacht.  

 

Je bedankt jouw persoon voor dat mooie geschenk en je neemt afscheid, want het is tijd 

om terug te komen. Je zegt dag en dank je wel en geeft hem/haar een knuffel, een kus, 

een hand... En je komt rustig terug naar de plaats waar je je nu bevindt. En wanneer je 

afscheid hebt genomen en je persoon weg is, mag je jouw ogen terug opendoen. 
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3.4 Werkblad: de parabel van de talenten 

Jezelf worden: jouw talenten (blanco)   

 

1 Een talentenjacht  

 

 Welk talent heeft Susan?  

 .............................................................................................................................  

 Er wordt gezegd dat ze verlegen is. Wie/wat zorgt ervoor dat ze haar talent om 

prachtig te zingen toch gebruikt? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat was er gebeurd met Susan als ze haar talent om te zingen had begraven? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 Welke kansen krijgt ze nu door haar talent te gebruiken?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

2 De parabel van de talenten  

 

Het verhaal (Mt. 25, 14-30) 

‘Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren 

bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 

Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog 

een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 

Meteen ging de man, die vijf talent ontvangen had, op weg om 

er handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. 

Op dezelfde wijze verdiende de man, die er twee had 

gekregen, er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, 

besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.  

 

Na lange tijd keerde de landheer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 

Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf 

talent erbij met de woorden: ‘Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, 

ik heb er vijf talent bijverdiend.’ Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een 

goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van 

een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van 

je heer.’ Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: ‘Heer, u 

hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bijverdiend.’ 

Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 

http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%

20zondag%20door%20het%20jaar%202011

%20jaar%20A.html  

 

http://ichtus.be/2011/05/gods-got-talent/  

http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%20zondag%20door%20het%20jaar%202011%20jaar%20A.html
http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%20zondag%20door%20het%20jaar%202011%20jaar%20A.html
http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%20zondag%20door%20het%20jaar%202011%20jaar%20A.html
http://ichtus.be/2011/05/gods-got-talent/
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Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 

aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’  

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: ‘Heer, ik wist 

van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt 

geplant en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.’  

 

Zijn heer antwoordde hem: ‘Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai 

waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de 

bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij mijn terugkomst mijn kapitaal met rente 

hebben terug ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien 

heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, 

hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die 

eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.’  

 

 Duid met een kleurtje de zinnen aan die jou raken in deze parabel.   

 

 Wat stelt een talent voor in deze parabel?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Welke betekenis geven we nu aan een talent? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Hoe worden de talenten verdeeld over de drie dienaren? Is er iemand die geen 

talent krijgt? Wat kan daar de betekenis van zijn? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Maakt het uit hoeveel talent de dienaren hebben? Waarom niet? Wat is er wel van 

belang?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat heeft de derde dienaar met zijn talent gedaan? Waarom zou hij dat begraven 

hebben?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wie wordt er met de landheer eigenlijk bedoeld, denk je? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat is het Matthëuseffect? Duid dit aan in de tekst en verklaar.  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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 Welke boodschap(pen) zitten er volgens jou in deze parabel? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 Nu is een talent iets waar je goed in bent. Schrijf rond de afbeelding jouw talenten 

op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.branchewijzers.nl/talenten  

http://www.branchewijzers.nl/talenten
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3 Tableau vivant van de parabel van de talenten  

 

Een tableau vivant is een levend schilderij. Het is de bedoeling dat een fragment van een 

verhaal zo goed mogelijk wordt nagebootst. Hierbij nemen sommigen onder jullie de rol 

van een personage op zich en proberen ze zich in die rol in te leven (door een bepaalde 

houding aan te nemen, lichaamstaal te gebruiken…). Die rol is wel beperkt in tijd (het is 

een momentopname zoals op een schilderij of foto en je moet dus geen toneelspelen of 

praten) en beperkt in plaats (de personages bewegen niet, net zoals op een 

schilderij/foto).    

 

 Welke fragmenten van deze parabel kunnen nagebootst worden in een tableau 

vivant?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

  

STAPPENPLAN TABLEAU VIVANT  

1. Je leest je fragment en kadert het in het 

geheel van het verhaal. 

2. Welke personages spelen er mee in dat 

fragment? Hoe zouden deze personages 

zich voelen op dat moment? Hoe zou je 

met je lichaam dat gevoel weergeven? 

3. Kies een personage en kruip in zijn/haar 

rol.  

4. Ga bij de andere personages staan en 

neem je houding aan. Let daarbij op je 

lichaamshouding, lichaamstaal en mimiek 

(= gezichtsuitdrukking).  

5. Wanneer iedereen denkt klaar te zijn, 

staat iedereen stil en stellen jullie een 

tableau vivant voor.   

6. Wie niet deelneemt aan het vormen van 

een tableau vivant, kijkt aandachtig naar 

het tableau vivant dat de anderen vormen 

en geeft eventueel tips.  
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Jezelf worden: jouw talenten (ingevuld)   

 

1 Een talentenjacht  

 

 Welk talent heeft Susan?  

Ze heeft een prachtige stem en kan dus heel mooi zingen.  

 Er wordt gezegd dat ze verlegen is. Wie/wat zorgt ervoor dat ze haar talent om 

prachtig te zingen toch gebruikt? 

Haar moeder heeft haar altijd aangemoedigd om te zingen. Sinds haar moeder 

twee jaar geleden overleden is, heeft ze de kracht gevonden om met haar stem 

naar buiten te komen.  

 Wat was er gebeurd met Susan als ze haar talent om te zingen had begraven? 

Dan was ze nooit bekend geworden, had ze niet de kans gekregen om haar stem 

verder te ontwikkelen, had ze geen boodschap kunnen geven aan de wereld 

(boodschap = ga ervoor om je talenten te ontwikkelen en oordeel nooit over 

iemand op basis van zijn/haar uiterlijk).  

 Welke kansen krijgt ze nu door haar talent te gebruiken?  

Ze kan haar stem verder ontwikkelen, kan naar buiten komen met haar 

boodschap voor de wereld, ze kan groeien als mens en zo andere talenten 

verder ontwikkelen.  

 

2 De parabel van de talenten  

 

Het verhaal (Mt. 25, 14-30) 

‘Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren 

bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan 

de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een 

ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 

ging de man, die vijf talent ontvangen had, op weg om er 

handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op 

dezelfde wijze verdiende de man, die er twee had gekregen, er 

twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld 

van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.  

 

Na lange tijd keerde de landheer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 

Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf 

talent erbij met de woorden: ‘Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, 

ik heb er vijf talent bij verdiend.’ Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een 

goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van 

een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van 

je heer.’ Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: ‘Heer, u 

hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bijverdiend.’ 

Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 

Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 

aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’  

http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%

20zondag%20door%20het%20jaar%202011

%20jaar%20A.html  

 

http://ichtus.be/2011/05/gods-got-talent/  

http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%20zondag%20door%20het%20jaar%202011%20jaar%20A.html
http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%20zondag%20door%20het%20jaar%202011%20jaar%20A.html
http://www.petruscanisiusstichting.nl/33e%20zondag%20door%20het%20jaar%202011%20jaar%20A.html
http://ichtus.be/2011/05/gods-got-talent/
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Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: ‘Heer, ik wist 

van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt 

geplant en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.’  

 

Zijn heer antwoordde hem: ‘Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai 

waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de 

bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij mijn terugkomst mijn kapitaal met rente 

hebben terug ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien 

heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, 

hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die 

eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.’ 

 

 Duid met een kleurtje de zinnen aan die jou raken in deze parabel.   

 

 Wat stelt een talent voor in deze parabel?  

Een talent stelt in de parabel een munteenheid voor, vandaar dat die ook in het 

enkelvoud wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld twee euro…). 1 talent = 6000 

denariën en 1 denarie = het dagloon van een gewone arbeider.  

 Welke betekenis geven we nu aan een talent? 

Nu is een talent iets waar je goed in bent.  

 Hoe worden de talenten verdeeld over de drie dienaren? Is er iemand die geen 

talent krijgt? Wat kan daar de betekenis van zijn? 

De talenten worden ongelijk verdeeld, maar elke dienaar krijgt iets. Dus iedere 

mens heeft zijn/haar talenten. Er bestaat niemand zonder talenten. Iedereen 

kan zijn best doen en ervoor zorgen dat je, met de talenten die aan jou 

toevertrouwd zijn, iets moois maakt.   

 Maakt het uit hoeveel talent de dienaren hebben? Waarom niet? Wat is er wel van 

belang?  

Het heeft geen belang hoeveel talenten je hebt, want daar gaat het niet over. 

Het belangrijkste is dat jij als mens je talenten gebruikt.  

 Wat heeft de derde dienaar met zijn talent gedaan? Waarom zou hij dat begraven 

hebben?  

De derde dienaar heeft zijn talent begraven. Misschien was hij bang van de heer 

(zoals hij ook zelf zegt) of was hij jaloers op de anderen omdat hij maar één 

talent kreeg. Of misschien had hij een gebrek aan zelfvertrouwen of was hij 

boos. 

 Wie wordt er met de landheer eigenlijk bedoeld, denk je? 

God omdat God ons onze talenten geeft en omdat wij in Zijn ogen de moeite 

waard zijn (ook al hebben we ‘maar’ één talent). God wil dat we van ons leven 

iets moois maken met de talenten die we hebben en dus niet bij de pakken 

blijven zitten of alleen maar kijken naar wat we niet hebben.  
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 Wat is het Matthëuseffect? Duid dit aan in de tekst en verklaar.  

Zie onderstreepte zin in het verhaal. Dit wordt het Mattheüseffect genoemd 

omdat het staat geschreven in het evangelie van Mattheüs. Er wordt niet 

bedoeld dat rijken (dus mensen met veel geld) steeds rijker worden en armen 

steeds armer. Jezus heeft een ander soort rijkdom op het oog wanneer hij dit 

vertelt. Wanneer je jouw talenten begraaft, leef je arm omdat je geen kansen 

creëert voor jezelf en niet kan groeien als mens. Je leeft dus arm en eindigt 

arm, wanneer je jouw talenten steeds opnieuw begraaft. Wanneer je 

daarentegen jouw talenten gebruikt, ontwikkel je nieuwe mogelijkheden voor 

jezelf, kan je jezelf worden en groeien als mens. Wanneer je groeit, word je 

rijker vanbinnen (in je hart): je voelt je goed en straalt dit ook uit naar de 

mensen rondom jou. Je leeft dus ‘rijk’ wanneer je jouw talenten gebruikt en 

daardoor zal je steeds rijker worden.  

 

 Welke boodschap(pen) zitten er volgens jou in deze parabel? 

- We moeten avontuurlijke mensen zijn, mensen die iets durven te 

ondernemen met hun talenten. We kunnen dan inderdaad falen, maar wie 

nooit iets verkeerd doet, heeft niet echt geleefd.  

- Iedereen is in wezen goed. Iedereen is in Gods ogen de moeite waard.  

- Onze talenten ontdekken en deze ook gebruiken.  

 

 Nu is een talent iets waar je goed in bent. Schrijf rond de afbeelding jouw talenten 

op.  

 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.branchewijzers.nl/talenten  

http://www.branchewijzers.nl/talenten
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3 Tableau vivant van de parabel van de talenten  

 

Een tableau vivant is een levend schilderij. Het is de bedoeling dat een fragment van een 

verhaal zo goed mogelijk wordt nagebootst. Hierbij nemen sommigen onder jullie de rol 

van een personage op zich en proberen ze zich in die rol in te leven (door een bepaalde 

houding aan te nemen, lichaamstaal te gebruiken…). Die rol is wel beperkt in tijd (het is 

een momentopname zoals op een schilderij of foto en je moet dus geen toneelspelen of 

praten) en beperkt in plaats (de personages bewegen niet, net zoals op een 

schilderij/foto).    

 

 Welke fragmenten van deze parabel kunnen nagebootst worden in een tableau 

vivant?  

De landheer die op reis vertrekt en zijn drie dienaren bij zich roept om zijn 

bezittingen te verdelen; de verdeling van zijn bezittingen (ingezoomd op de drie 

dienaren en hun reactie wanneer ze een talent ontvangen van de heer); wat de 

drie dienaren doen met het deel dat hen is toevertrouwd; de landheer die 

terugkomt en zijn dienaren terug bij zich roept; het moment dat de 

eerste/tweede/derde dienaar vertelt wat hij met zijn talent gedaan heeft; het 

moment dat de landheer de eerste en tweede dienaar goede en trouwe dienaren 

noemt en de derde een laffe dienaar; het moment dat de landheer boos wordt 

op de derde dienaar…  

  

STAPPENPLAN TABLEAU VIVANT  

7. Je leest je fragment en kadert het in het 

geheel van het verhaal. 

8. Welke personages spelen er mee in dat 

fragment? Hoe zouden deze personages 

zich voelen op dat moment? Hoe zou je 

met je lichaam dat gevoel weergeven? 

9. Kies een personage en kruip in zijn/haar 

rol.  

10. Ga bij de andere personages staan en 

neem je houding aan. Let daarbij op je 

lichaamshouding, lichaamstaal en mimiek 

(= gezichtsuitdrukking).  

11. Wanneer iedereen denkt klaar te zijn, 

staat iedereen stil en stellen jullie een 

tableau vivant voor.   

12. Wie niet deelneemt aan het vormen van 

een tableau vivant, kijkt aandachtig naar 

het tableau vivant dat de anderen vormen 

en geeft eventueel tips.  
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3.5 Werkblad: de verloren zoon 

De parabel van de verloren zoon (blanco) 

 

1 Van vlees en bloed  

 

OPDRACHT 

Kijk aandachtig naar de fragmenten die de leerkracht toont uit de serie Van vlees en 

bloed, die zeer populair was begin 2009. Wat er in die serie gebeurt, vinden we ook terug 

in een verhaal uit de Bijbel, meer bepalend in de parabel van de verloren zoon.  

Wanneer je de fragmenten hebt bekeken, ga je in de Bijbel op zoek naar de parabel van 

de verloren zoon en lees je deze.  

Dan ga je, alleen of per twee, op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen wat er 

gebeurt in Van vlees en bloed en in de parabel van de verloren zoon. We kunnen 

namelijk zeggen dat, wat er gebeurt in Van vlees en bloed, een modern voorbeeld is van 

de parabel van de verloren zoon. Je schrijft de gelijkenissen en verschillen in de kader 

hieronder op.  

 

 Gelijkenissen tussen… 

 

Verschillen tussen… 

 

 

 

 

 

 

 

… Van vlees en bloed en 

de parabel van de 

verloren zoon. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 De parabel van de verloren zoon 

 

Vervolgens zei Jezus: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: 

‘Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.’ De vader verdeelde zijn 

vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af 

naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen 

hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een 

zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij 

vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die 

hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag 

zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te 

eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij 

tot zichzelf en dacht: ‘De dagloners van mijn vader 

hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de 

honger.  

http://www.alsdatalnietmeermag.be/57

8/van-vlees-en-bloed-facebook-

groepen.html  

http://www.creatov.nl/2011/03/verloren

-en-gevonden-in-beeld/ 

 

http://www.alsdatalnietmeermag.be/578/van-vlees-en-bloed-facebook-groepen.html
http://www.alsdatalnietmeermag.be/578/van-vlees-en-bloed-facebook-groepen.html
http://www.alsdatalnietmeermag.be/578/van-vlees-en-bloed-facebook-groepen.html
http://www.creatov.nl/2011/03/verloren-en-gevonden-in-beeld/
http://www.creatov.nl/2011/03/verloren-en-gevonden-in-beeld/
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Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de 

hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel 

mij als een van uw dagloners.’ Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn 

vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, 

viel hem om de hals en kuste hem. 

 

‘Vader’, zei zijn zoon tegen hem, ‘ik heb gezondigd tegen de 

hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd 

te worden.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal vlug 

het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan 

zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en 

slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van 

mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en 

is teruggevonden.’ En ze begonnen feest te vieren. 

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en 

dichterbij kwam, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en 

vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: ‘Uw broer is thuisgekomen en 

uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft 

teruggekregen.’ Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam 

naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik 

voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs 

nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon 

van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor 

hem het gemeste kalf geslacht.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij 

me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren 

en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is 

teruggevonden.’ 

 

 Duid in het verhaal aan wat jou getroffen heeft in deze parabel.  

 

Beantwoord de volgende vragen en schrijf je antwoord op een apart blad.  

1. Waarom vraagt de jongste zoon zijn erfdeel aan zijn vader? 

2. Hoe reageert de vader hierop? Hoe had de vader nog kunnen reageren? Waarom 

zou hij zo reageren? 

3. Wat wordt er dan over de vader gezegd wanneer de jongste zoon terugkomt? Hoe 

reageert hij? Waarom?  

4. Wie verschijnt er dan ten tonele? Waarom is de oudste zoon kwaad? Begrijp je die 

reactie? Zou jij ook zo reageren als jij je in een gelijkaardige situatie zou 

bevinden? Waarom (of hoe zou je dan wel reageren)? 

5. Wat zegt de oudste zoon dan tegen zijn vader? Hoe noemt hij zijn broer? Wat 

antwoordt de vader daarop? Wat bedoelt hij daarmee? 

6. Waarover laat de parabel ons nadenken? Waartoe wil de parabel ons aanzetten?  

7. De titel van de parabel luidt: ‘De verloren zoon’. Wie is de verloren zoon volgens 

jou? Waarom? 

8. Wie stelt de vader eigenlijk voor in de parabel?  

9. Ben je al eens de verloren zoon geweest? In welke situatie? Wanneer kwam je tot 

‘inzicht’? Hoe werd je opgevangen? 

10. Wanneer ben je al eens de oudste zoon geweest? In welke situatie? Waarom 

reageerde je zo? Wanneer is je boosheid verminderd? Wie zei toen iets dat jou 

hielp? 

http://newharvest.punt.nl/index.ph

p?r=1&id=385560&tbl_archief=0  

 

http://newharvest.punt.nl/index.php?r=1&id=385560&tbl_archief=0
http://newharvest.punt.nl/index.php?r=1&id=385560&tbl_archief=0
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11. Wanneer kunnen we reageren zoals de vader? Heb je al eens in die positie 

gestaan? Bij wie vind je het belangrijk dat die zoals de vader reageert? Waarom 

bij die persoon? 

 

3 De moeder in de parabel van de verloren zoon  

 

Bekijk het schilderij ‘de terugkeer van de verloren zoon’ 

van Rembrandt. Bespreek de volgende vragen met je buur 

en schrijf jullie antwoorden hieronder op:  

 Wat zie je allemaal op dit schilderij? (welke 

personen, hun houding, kleuren, sfeer…) 

 Wie is vader, de oudste zoon, de jongste? Welke 

houding nemen ze aan? Waarmee kan je dit 

verbinden in de parabel? 

 We vroegen ons af waar de moeder zich bevond in 

de parabel. Is zij aanwezig op dit schilderij? Hoe?  

 Kijk eens naar de handen van de vader. Valt er jou 

iets op? Wat? Wat zou daar de betekenis van zijn? 

 
  

 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................   

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

OPDRACHT 

Schrijf op kleine stukjes papier wat bij jouw mannelijke hand (wat heb je van thuis 

meegekregen dat je waardevol vindt: waarden, rituelen, houding…) en wat bij jouw 

vrouwelijke hand hoort (wat is jou al vergeven, wat heb jij al vergeven of wat zou er nog 

moeten vergeven worden?). 

Klei dan jouw mannelijke en vrouwelijke hand en verwerk die kleine papiertjes daarin. 

  

http://www.hourofpower.nl/files/20060820.htm 

http://www.hourofpower.nl/files/20060820.htm
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De parabel van de verloren zoon (ingevuld)  

 

1 Van vlees en bloed  

 

OPDRACHT 

Kijk aandachtig naar de fragmenten die de leerkracht toont uit de serie Van vlees en 

bloed, die zeer populair was begin 2009. Wat er in die serie gebeurt, vinden we ook terug 

in een verhaal uit de Bijbel, meer bepalend in de parabel van de verloren zoon.  

Wanneer je de fragmenten hebt bekeken, ga je in de Bijbel op zoek naar de parabel van 

de verloren zoon en lees je deze.  

Dan ga je, alleen of per twee, op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen wat er 

gebeurt in Van vlees en bloed en in de parabel van de verloren zoon. We kunnen 

namelijk zeggen dat wat er gebeurt in Van vlees en bloed een modern voorbeeld is van 

de parabel van de verloren zoon. Je schrijft de gelijkenissen en verschillen in de kader 

hieronder op.  

 

 Gelijkenissen tussen… 

 

Verschillen tussen… 

 

 

 

 

 

 

 

… Van vlees en bloed en 

de parabel van de 

verloren zoon. 

 

 

 

 

 

 

- Beide zonen zijn een 

hele tijd weg geweest en 

hebben toen veel geld 

opgedaan.  

- Beide zonen komen tot 

inzicht dat ze het thuis 

nog niet zo slecht 

hadden en dat ze de 

verkeerde weg opgegaan 

waren. 

- Beide zonen worden 

feestelijk ontvangen (in 

serie met feestmaal = 

vogelnestjes) en in 

parabel met gemest kalf. 

 

Kan nog aangevuld 

worden met eigen 

ideeën. 

- De reactie van de 

vaders verschilt (in de 

parabel is de vader blij 

dat zijn zoon terug is, in 

de serie helemaal niet). 

- In de serie is er een 

moeder aanwezig, in de 

parabel wordt zij niet 

vermeld. 

- Er is geen oudste zoon 

in de serie, in de parabel 

wel. Maar eigenlijk 

kunnen we zeggen dat 

de vader in de serie 

reageert zoals de oudste 

zoon in de parabel en dat 

de moeder in de serie de 

rol speelt van de vader 

in de parabel. 

 

2 De parabel van de verloren zoon 

 

Vervolgens zei Jezus: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: 

‘Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.’ De vader verdeelde zijn 

vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af 

naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en 

zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, 

werd dat land getroffen door een zware hongersnood en 

begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van 

de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn 

varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen 

met de peulen die de varkens te eten kregen, maar 

niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: 

http://www.alsdatalnietmeermag.be/57

8/van-vlees-en-bloed-facebook-

groepen.html  

http://www.creatov.nl/2011/03/verloren-

en-gevonden-in-beeld/ 

 

http://www.alsdatalnietmeermag.be/578/van-vlees-en-bloed-facebook-groepen.html
http://www.alsdatalnietmeermag.be/578/van-vlees-en-bloed-facebook-groepen.html
http://www.alsdatalnietmeermag.be/578/van-vlees-en-bloed-facebook-groepen.html
http://www.creatov.nl/2011/03/verloren-en-gevonden-in-beeld/
http://www.creatov.nl/2011/03/verloren-en-gevonden-in-beeld/
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‘De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de 

honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd 

tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; 

behandel mij als een van uw dagloners.’ Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn 

vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op 

zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 

 

‘Vader’, zei zijn zoon tegen hem, ‘ik heb gezondigd tegen de 

hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon 

genoemd te worden.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: 

‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem 

een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het 

gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want 

deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij 

was verloren en is teruggevonden.’ En ze begonnen feest te 

vieren. 

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en dichterbij kwam, hoorde hij 

muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen 

had. De knecht zei tegen hem: ‘Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het 

gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.’ Hij werd 

woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte 

hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u 

ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje 

gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, 

die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf 

geslacht.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van 

mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je 

broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.’ 

 

 Duid in het verhaal aan wat jou getroffen heeft in deze parabel. PERSOONLIJK  

 

Beantwoord de volgende vragen en schrijf je antwoord op een apart blad. 

1. Waarom vraagt de jongste zoon zijn erfdeel aan zijn vader? 

Hij wil de wijde wereld intrekken, op eigen benen staan. Hij wil zelfstandig zijn 

en iets maken van zijn leven. 

 

2. Hoe reageert de vader hierop? Hoe had de vader nog kunnen reageren? Waarom 

zou hij zo reageren? 

De vader geeft hem zijn erfdeel. De vader reageert zo omdat hij zijn zoon 

kansen wil geven om zelfstandig te worden, ook al weet hij misschien dat het 

gaat mislukken. De vader wil zijn vertrouwen schenken in de mogelijkheden 

van zijn zoon en hem dus geen kansen ontnemen. De vader had ook kwaad 

kunnen reageren en zeggen dat hij zoiets niet mag doen. De vader had hem 

kunnen tegenhouden en zijn erfdeel niet geven. De vader had hem kunnen 

verwijten dat je zoiets toch niet vraagt of doet…  

 

3. Wat wordt er dan over de vader gezegd wanneer de jongste zoon terugkomt? Hoe 

reageert hij? Waarom?  

De vader staat op de uitkijk. Hij hoopt elke dag dat hij zijn zoon zou zien 

terugkomen in de verte.  

http://newharvest.punt.nl/index.ph

p?r=1&id=385560&tbl_archief=0  

 

http://newharvest.punt.nl/index.php?r=1&id=385560&tbl_archief=0
http://newharvest.punt.nl/index.php?r=1&id=385560&tbl_archief=0
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Wanneer hij zijn zoon dat ziet terugkomen, loopt hij naar hem toe, neemt hem 

vast en kust hem. Hij is zeer blij dat zijn zoon is teruggekomen. Hij reageert zo 

omdat hij dacht dat zijn zoon verloren/gestorven was, maar dat is niet zo. De 

vader heeft zijn zoon teruggevonden/levend terug gekregen. Daarom is er 

zoveel vreugde. 

 

4. Wie verschijnt er dan ten tonele? Waarom is de oudste zoon kwaad? Begrijp je die 

reactie? Zou jij ook zo reageren als jij je in een gelijkaardige situatie zou 

bevinden? Waarom (of hoe zou je dan wel reageren)? 

Dan komt de oudste zoon terug van het veld. Hij is kwaad omdat zijn broer een 

groot feest krijgt, terwijl die al het geld van hun vader verkwist heeft. Hij heeft 

daarentegen altijd naar zijn vader geluisterd en gedaan wat van hem gevraagd 

werd. Hij begrijpt niet dat hij geen feest krijgt van zijn vader. PERSOONLIJK 

ANTWOORD. 

 

5. Wat zegt de oudste zoon dan tegen zijn vader? Hoe noemt hij zijn broer? Wat 

antwoordt de vader daarop? Wat bedoelt hij daarmee? 

Wanneer de vader dan naar buiten gaat naar zijn oudste zoon, zegt de oudste 

zoon: ‘Waarom krijgt die zoon van u (hij zegt niet ‘mijn broer’, wel ‘die zoon van 

u’), die al uw bezittingen verkwist heeft aan de hoeren, een feest? Waarom 

krijg ik geen feest, ik die altijd zo gehoorzaam ben en mijn plicht vervul?’  

De vader antwoordt hierop dat de oudste zoon altijd bij hem is en dat alles van 

hem (de vader) ook van hem (de oudste zoon) is. Hij krijgt elke dag liefde van 

zijn vader en mag elke dag genieten van zijn aanwezigheid. De jongste zoon 

daarentegen heeft jaren de liefde en aanwezigheid van zijn vader gemist. De 

vader wil de jongste zoon nu extra liefde geven door een groot feest voor hem 

te geven. 

 

6. Waarover laat de parabel ons nadenken? Waartoe wil de parabel ons aanzetten?  

De parabel laat ons nadenken over wanneer wij verloren zijn en wanneer wij tot 

inzicht zijn gekomen. Daarnaast laat de parabel ons ook in de rol van de oudste 

zoon en vader kruipen: wanneer zijn wij jaloers omdat iemand anders zogezegd 

meer krijgt dan wij, terwijl we zelf zoveel krijgen/hebben, maar dat niet zien? 

Wanneer pinnen wij mensen vast op hun verleden zoals de oudste zoon? 

Wanneer hebben wij zo iemand nodig als de vader in de parabel, iemand die op 

ons staat te wachten en ons met liefde ontvangt, ook wanneer we de verkeerde 

richting hebben genomen? Of wanneer kunnen wij zoals de vader zijn?  

De parabel laat ons ook nadenken over het beeld dat we van God hebben. De 

parabel schetst ons een mooi beeld van God: God is zoals een trouwe vader die 

steeds op de uitkijk staat en wacht tot wij naar hem (terug)gaan. Wij verwijten 

God soms dat hij niet aanwezig is in ons leven (vooral wanneer we het moeilijk 

hebben), maar wie weet staat God dan ook op ons te wachten, maar beseffen 

we dat niet. De parabel laat ons dus over vele vragen nadenken en wil ons 

aanzetten om te doen zoals de vader. 

 

7. De titel van de parabel luidt: ‘De verloren zoon’. Wie is de verloren zoon volgens 

jou? Waarom? 

Zowel de jongste als de oudste zoon kan de verloren zoon zijn: de jongste zoon 

was eerst verloren omdat hij wegging bij zijn thuis en hij de verkeerde weg 

opging door zijn geld uit te geven aan slechte dingen.  
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Daarna komt hij tot inzicht en is hij niet meer verloren, want hij wordt 

teruggevonden door zijn vader en eigenlijk vindt hij zelf ook de liefde van zijn 

vader/thuis terug.  

De oudste zoon daarentegen loopt pas verloren wanneer zijn broer terug 

thuiskomt. Hij is verloren omdat hij zijn broer vastpint op zijn verleden, de 

liefde van zijn vader niet kent (onvoorwaardelijke liefde) en voor alles iets wil 

krijgen (voor wat hoort wat).  

 

8. Wie stelt de vader eigenlijk voor in de parabel?  

God.  

 

9. Ben je al eens de verloren zoon geweest? In welke situatie? Wanneer kwam je tot 

‘inzicht’? Hoe werd je opgevangen? 

Mensen kunnen de verloren zoon zijn wanneer ze aan drugs hebben gezeten en 

daarna ervan kunnen afkicken, wanneer er jou kansen worden ontnomen, 

wanneer je een beslissing neemt en achteraf beseft dat dit de domste beslissing 

is die je ooit hebt kunnen nemen, wanneer we op onze eigen benen willen staan 

en denken dat we de wereld alleen aankunnen, wanneer we denken dat we God 

niet nodig hebben of dat hij ons in de steek laat… PERSOONLIJK ANTWOORD. 

 

10. Wanneer ben je al eens de oudste zoon geweest? In welke situatie? Waarom 

reageerde je zo? Wanneer is je boosheid verminderd? Wie zei toen iets dat jou 

hielp? 

We zijn de oudste zoon wanneer we anderen vastpinnen op hun verleden, 

jaloers zijn om uiterlijke redenen, denken dat we alles perfect doen, 

voorwaarden stellen aan iemands liefde… PERSOONLIJK ANTWOORD. 

 

11. Wanneer kunnen we reageren zoals de vader? Heb je al eens in die positie 

gestaan? Bij wie vind je het belangrijk dat die zoals de vader reageert? Waarom 

bij die persoon? 

Wanneer mensen ons vertrouwen (een extra duwtje in de rug) nodig hebben, 

mensen rondom ons falen en een nieuwe kans vragen, mensen om vergeving 

vragen wanneer er iets is misgelopen… PERSOONLIJK ANTWOORD (bij mama, 

papa, oma, opa, leerkracht, lief, vriend/vriendin…) 

 

3 De moeder in de parabel van de verloren zoon  

 

Bekijk het schilderij ‘de terugkeer van de verloren zoon’ 

van Rembrandt. Bespreek de volgende vragen met je buur 

en schrijf jullie antwoorden hieronder op:  

 Wat zie je allemaal op dit schilderij? (welke 

personen, hun houding, kleuren, sfeer…) 

 Wie is vader, de oudste zoon, de jongste? Welke 

houding nemen ze aan? Waarmee kan je dit 

verbinden in de parabel? 

 We vroegen ons af waar de moeder zich bevond in 

de parabel. Is zij aanwezig op dit schilderij? Hoe?  

 Kijk eens naar de handen van de vader. Valt er jou 

iets op? Wat? Wat zou daar de betekenis van zijn? 

 

http://www.hourofpower.nl/files/20060820.htm 

http://www.hourofpower.nl/files/20060820.htm
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PERSOONLIJK ANTWOORD 

De vader is de man met de baard die zijn twee handen legt op de persoon die 

voor hem geknield neerzit. De jongste zoon is de figuur die voor de vader 

neerknielt. De oudste zoon staat rechts van de vader (heeft ook een baard). 

Daarachter staan waarschijnlijk twee knechten. Links vanboven kan je een 

vrouw zien (misschien de moeder). De vader legt beschermend zijn handen op 

de rug van zijn jongste zoon. Daarmee drukt hij waarschijnlijk uit dat hij blij is 

dat zijn zoon teruggekomen is en dat hij mag rekenen op zijn vader. De jongste 

zoon knielt voor zijn vader omdat hij vergeving wil vragen voor zijn fouten. De 

oudste zoon staat recht en kijkt neerbuigend en nors naar zijn broer en vader 

(komt ook naar voor in de parabel).  

De vrouw links vanboven kan de moeder misschien zijn.  

De vader heeft een mannelijke en vrouwelijke hand. Misschien vertegen-

woordigt die vrouwelijke hand de moeder. Voor meer informatie over die 

mannelijke en vrouwelijke hand: zie achtergrondinformatie.  

 

OPDRACHT 

Schrijf op kleine stukjes papier wat bij jouw mannelijke hand (wat heb je van thuis 

meegekregen dat je waardevol vindt: waarden, rituelen, houding…) en wat bij jouw 

vrouwelijke hand hoort (wat is jou al vergeven, wat heb jij al vergeven of wat zou er nog 

moeten vergeven worden?). 

Klei dan jouw mannelijke en vrouwelijke hand en verwerk die kleine papiertjes daarin.  
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3.6 Werkblad: de arbeiders in de wijngaard 

De parabel van de arbeiders in de wijngaard (blanco) 

 

1 Werken om te… LEVEN… om te werken  
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 Ben je akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken van de ouders/zoon? 

Waarom wel/niet?  

 

Uitspraak 

 

Akkoord Niet akkoord 

Geen werk wil zeggen geen toekomst hebben.    

Wie niet werkt, zal niet eten.   

Er is lang niet voor iedereen werk.    

Het is een schande als je werkloos bent.    

Muziek spelen, jeugdtrainer zijn, gaan 

wandelen met oudere mensen… het zijn 

allemaal nutteloze bezigheden.  

  

 

2 Vrijwilligerswerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillig =  

……………………… + 

………………………… 
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 Waarom zouden mensen aan vrijwilligerswerk doen? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk in onze samenleving?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Bekijk de lijst met allerlei voorbeelden van vrijwilligerswerk.  

o Welk vrijwilligerswerk zou je graag willen doen? Waarom? 

o Welk vrijwilligerswerk zou je nooit willen doen? Waarom? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Ben je akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken? Waarom wel/niet?  

Uitspraak Akkoord 
Niet 

akkoord 

Wie gratis meehelpt in een organisatie, verklaar ik voor gek. Ik 

vind dat je op z’n minst een kleine vergoeding moet krijgen voor 

elk werk dat je doet.  

  

Vrijwilligerswerk, dat is vooral iets voor vrouwen.   
Vrijwilligerswerk zou verplicht moeten worden voor mensen die 

werkloos of gepensioneerd zijn.  
  

Vrijwilligerswerk, dat is niets voor jongeren. Ze hebben het te druk 

met andere activiteiten.  
  

Zonder vrijwilligerswerk valt onze maatschappij in elkaar.    
 

3 De parabel van de arbeiders in de wijngaard 

 

Het verhaal (Mt. 20, 1-16) 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren 

op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te 

zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 

een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen 

naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er 

opnieuw op uit en toen hij anderen werkloos op het 

marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: ‘Gaan 

jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal 

rechtvaardig zijn.’ En ze gingen erheen. Rond het 

middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur 

later weer, en handelde als tevoren.  

Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op 

weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: 

 http://www.encampagne.com/omgeving.htm  

http://www.encampagne.com/omgeving.htm
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‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ ‘Niemand wilde ons in dienst nemen,’ 

antwoordden ze. Hij zei hen: ‘Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.’ Toen de avond 

gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: ‘Roep de arbeiders 

bij je en betaal hen het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.’ 

En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voor en kregen ieder een denarie. 

En toen zij, die als eersten waren gekomen, naar voor stapten, dachten ze dat zij wel 

meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Toen ze die in handen 

hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ‘Die laatsten hebben één uur 

gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende 

zon de hele dag hebben volgehouden.’ Hij gaf een van hen ten antwoord: ‘Beste man, ik 

behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één 

denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal 

hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het 

kwaad bloed dat ik goed ben?’ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de 

laatsten.’  

 

Het is belangrijk dat we wat achtergrondinformatie hebben over de parabel om de 

parabel beter te begrijpen.  

 

 Wat is een denarie?  

 .............................................................................................................................  

 Waarom gaat de landheer op zoek naar dagloners? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat zegt hij tegen de arbeiders van het elfde uur? Waarom zouden zij nog niet in 

dienst genomen zijn?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Hoeveel loon krijgen de arbeiders van het elfde uur?  

 .............................................................................................................................  

 Wat denken de arbeiders van het eerste uur wanneer ze dat zien? Waarom 

denken ze dat?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Krijgen ze meer dan de arbeiders van het elfde uur? Waarom niet? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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 Wat zeggen ze tegen hun landheer? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 Wat antwoordt de landheer? Wat vind je daarvan?   

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welke boodschap(pen) geeft Jezus ons via deze parabel? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

  

4 Een nieuwe wereld, Gods droom  

 

Jezus schetst ons in de parabel van de arbeiders in de wijngaard een nieuwe wereld.  

 Wat wordt er bedoeld met een nieuwe wereld? Wat is de droom van God? Wat is 

er in de nieuwe wereld dat er in de oude wereld niet is? Brainstorm hierover met 

de klas en schrijf dit op rond de tekstballon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de parabel 
Wie/wat wordt er 

eigenlijk bedoeld? 

  

 

Landheer 
 

 

Arbeiders 
 

 

Werken in de wijngaard 
 

 

Arbeiders van het eerste 

uur 

 

Arbeiders van het elfde 

uur 

 

 

 

Een nieuwe wereld, 

Gods droom 
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OPDRACHT 

God heeft een droom voor onze wereld. Hij droomt een nieuwe wereld voor ons. 

Misschien heb jij ook al eens gedroomd over een nieuwe wereld. 

Schrijf hieronder op (in woorden, zinnen…) hoe jij een nieuwe wereld droomt. Een 

moeilijkheid hierbij is dat jij ervoor moet zorgen dat God ook blij is met jouw nieuwe 

wereld.  

Breng tegen de volgende les een schaar, lijm en oude 

tijdschriften en kranten (waarin geknipt mag worden) mee. 

Maak een collage van jouw nieuwe wereld. Het is dus de 

bedoeling dat je in kranten en tijdschriften op zoek gaat naar 

woorden en foto’s die jouw nieuwe wereld voorstellen. 

Wanneer iedereen zijn collage gemaakt heeft, stel je jouw 

nieuwe wereld voor en leg je uit aan de rest van de klas 

waarom God blij zou zijn met die wereld van jou.   

 

  

http://kinderenvanhetlicht.blogspot.com/2010/

08/de-wereld-van-de-ziel.html  

 

http://kinderenvanhetlicht.blogspot.com/2010/08/de-wereld-van-de-ziel.html
http://kinderenvanhetlicht.blogspot.com/2010/08/de-wereld-van-de-ziel.html
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De parabel van de arbeiders in de wijngaard (ingevuld) 

 

1 Werken om te… LEVEN… om te werken  
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 Ben je akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken van de ouders/zoon? 

Waarom wel/niet? PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING 

 

Uitspraak 

 

Akkoord Niet akkoord 

Geen werk wil zeggen geen toekomst hebben.    

Wie niet werkt, zal niet eten.   

Er is lang niet voor iedereen werk.    

Het is een schande als je werkloos bent.    

Muziek spelen, jeugdtrainer zijn, gaan 

wandelen met oudere mensen… het zijn 

allemaal nutteloze bezigheden.  

  

 

2 Vrijwilligerswerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillig =  

vrij + wil  

Brainstorm over vrijwillig, 

enkele voorbeelden: niet 

verplicht, voor andere 

mensen, eigen keuze, 

vrijwilligersloon…  
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 Waarom zouden mensen aan vrijwilligerswerk doen? 

Inzet voor de samenleving, andere mensen ontmoeten, verder zetten van job, 

kwaliteiten inzetten, je nuttig maken, iets bijleren, iets doen voor andere 

mensen…  

 Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk in onze samenleving?  

Veel organisaties steunen op vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is de tegenhanger 

van altijd maar geld willen verdienen met de dingen die je doet. Het is 

daarnaast ook een andere manier (niet met geld, wel met mensen en hun 

persoonlijkheid) van bezig zijn met de  samenleving.  

 Bekijk de lijst met allerlei voorbeelden van vrijwilligerswerk.  

o Welk vrijwilligerswerk zou je graag willen doen? Waarom? 

o Welk vrijwilligerswerk zou je nooit willen doen? Waarom? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN ELKE LEERLING 

 Ben je akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken? Waarom wel/niet?  

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN ELKE LEERLING  

Uitspraak Akkoord 
Niet 

akkoord 

Wie gratis meehelpt in een organisatie, verklaar ik voor gek. Ik 

vind dat je op z’n minst een kleine vergoeding moet krijgen voor 

elk werk dat je doet.  

  

Vrijwilligerswerk, dat is vooral iets voor vrouwen.   
Vrijwilligerswerk zou verplicht moeten worden voor mensen die 

werkloos of gepensioneerd zijn.  
  

Vrijwilligerswerk, dat is niets voor jongeren. Ze hebben het te druk 

met andere activiteiten.  
  

Zonder vrijwilligerswerk valt onze maatschappij in elkaar.    
 

3 De parabel van de arbeiders in de wijngaard 

 

Het verhaal (Mt. 20, 1-16) 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren 

op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een 

dagloon van een denarie overeengekomen was, 

stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later 

trok hij er opnieuw op uit en toen hij anderen 

werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook 

tegen hen: ‘Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, 

de betaling zal rechtvaardig zijn.’ En ze gingen 

erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals 

op uit, en drie uur later weer, en handelde als 

tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag 

nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er 

nog steeds stond. Hij vroeg hen: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ 

‘Niemand wilde ons in dienst nemen,’ antwoordden ze. Hij zei hen: ‘Gaan jullie ook maar 

naar de wijngaard.’ 

 http://www.encampagne.com/omgeving.htm  

http://www.encampagne.com/omgeving.htm
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Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: ‘Roep 

de arbeiders bij je en betaal hen het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig 

met de eersten.’ En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voor en kregen 

ieder een denarie. En toen zij, die als eersten waren gekomen, naar voor stapten, 

dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Toen 

ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ‘Die laatsten 

hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder 

de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.’ Hij gaf een van hen ten antwoord: 

‘Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het 

loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu 

eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet 

het kwaad bloed dat ik goed ben?’ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de 

laatsten.’ 

 

Het is belangrijk dat we wat achtergrondinformatie hebben over de parabel om de 

parabel beter te begrijpen.  

 

 Wat is een denarie?  

Het loon dat een arbeider krijgt in Jezus’ tijd om één dag te werken.  

 Waarom gaat de landheer op zoek naar dagloners? 

Het de tijd is om de druiven te plukken en hij heeft mensen nodig die de druiven 

in zijn wijngaard willen plukken.  

 Wat zegt hij tegen de arbeiders van het elfde uur? Waarom zouden zij nog niet in 

dienst genomen zijn?  

Wanneer de landheer het elfde uur terug gaat om nog dagloners te vinden en hij 

daar nog mensen ziet staan, zegt hij: ‘Waarom staan jullie hier nog?’  

Die dagloners zijn nog niet in dienst genomen omdat ze misschien ziek zijn, niet 

zo sterk of mooi zijn. Misschien hebben ze een beperking.  

 Hoeveel loon krijgen de arbeiders van het elfde uur?  

De arbeiders van het elfde uur krijgen één denarie als loon.  

 Wat denken de arbeiders van het eerste uur wanneer ze dat zien? Waarom 

denken ze dat?  

De arbeiders van het eerste uur denken dan dat ze meer dan een denarie gaan 

krijgen omdat zij heel de dag gewerkt hebben en ook werkten in de hete zon. 

De arbeiders van het elfde uur hebben minder lang gewerkt dan zij en werkten 

in de schaduw (’s avonds).  

 Krijgen ze meer dan de arbeiders van het elfde uur? Waarom niet? 

Nee, ze krijgen niet meer. Ze krijgen ook één denarie omdat de landheer dat 

loon met hen afgesproken had.  

 Wat zeggen ze tegen hun landheer? 

‘Waarom krijgen die van het elfde uur evenveel als wij terwijl wij heel de dag in 

de hete zon hebben gewerkt? Dat is onrechtvaardig van u.’ 
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 Wat antwoordt de landheer? Wat vind je daarvan?   

‘Ik ben toch niet onrechtvaardig, want we hebben dat loon afgesproken. Of ben 

je misschien kwaad omdat ik goed ben?’ PERSOONLIJK ANTWOORD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welke boodschap(pen) geeft Jezus ons via deze parabel? 

God droomt voor ons een nieuwe wereld waar arbeid ook wordt beloond (het is 

geen luilekkerland bij God), maar en dat is het nieuwe, er wordt ook gezorgd 

voor mensen die nog op zoek zijn naar werk, voor zieken of mensen met een 

handicap die helemaal niet kunnen werken. Iedereen zorgt er voor iedereen. 

Mensen leven samen in liefde en lief en leed worden in verbondenheid gedeeld. 

 

4 Een nieuwe wereld, Gods droom  

 

VOOR ANTWOORD OP DE VRAAG: ZIE HIERBOVEN EN IN LESVOORBEREIDING  

  

In de parabel 
Wie/wat wordt er 

eigenlijk bedoeld? 

Het koninkrijk van de 

hemel 

Een nieuwe wereld, de 

droom die God heeft 

voor onze wereld. 

Landheer 
God 

 

Arbeiders 
Wij, de mensen 

 

Werken in de wijngaard 

Leven op aarde, deel 

uitmaken van de 

samenleving en zorg 

dragen voor Gods 

schepping 

Arbeiders van het eerste 

uur 

Zij die geld zeer 

belangrijk vinden en 

voor alles betaald willen 

worden, die graag gezien 

zijn bij de mensen 

omwille van hun 

uiterlijk, aanzien, geld… 

Arbeiders van het elfde 

uur 

Zij die aan de kant 

blijven staan omdat ze 

een andere mening 

hebben, er ‘vreemd’ 

uitzien, een 

‘minderwaardige’ 

studiekeuze of beroep 

hebben… 
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3.7 Lijst vrijwilligerswerk  

 

Vrijwilligerswerk: wat kan je allemaal doen?  
 

 Huiswerkbegeleiding  

 Zaalmedewerker sociaal restaurant 

 Maaltijdbegeleiding bij oudere mensen in rusthuis 

 Monitor voor kinderen in opvangcentrum voor asielzoekers 

 Met ouderen wandelen in de tuin 

 Vrijwilliger palliatieve thuiszorg 

 Bezoek aan eenzame ouderen 

 Moreel consulent voor gevangenissen 

 Vrijwilliger bij de Liga voor Mensenrechten (ontwerper flyers, uitdenken 

campagnes rond privacy, helpen organiseren van studiedagen, debatten, 

straatacties…) 

 Vervoer (en begeleiding) van mindermobielen/rolstoelgebruikers met busje van 

organisatie 

 Administratieve hulp 

 Wereldwinkelier  

 Klusjesman/vrouw 

 Spelbegeleiders educatief spel Jeugd Rode Kruis 

 Bouwkampen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika 

 Ondersteunen kookactiviteiten 

 Bibliotheekmedewerker Zorgbib 

 M museum Leuven is op zoek naar … vrijwilligers voor verzendingen  

 Ondersteuning, opvang en begeleiding van baby’s en peuters uit kansarme 

gezinnen 

 Poetshulp 

 Beantwoorden telefoon en e-mail van De Druglijn 

 Vrijwilliger Bloedinzameling 

 Vrijwilliger met luisterend oor voor Teleblok  

 Nachtoppas bij zorgbehoevende mensen 

 Sportlesgeefster Vrouwengroep 

 Wasserijhulp 

 Nederlands leren aan persoon met handicap 

 Onthaal JAC (= Jongeren Advies Centrum)  

 Begeleider praatgroep Combinne (om Nederlands beter te leren spreken) 

 Hulpdienst vrijwilliger Rode Kruis 

 Vrijwilliger Broederlijk Delen 

 Vrijwilliger Tele-Onthaal 

 …  

 

 

Voor wie niet kan kiezen… http://www.vrijwilligerswerk.be/node/vacatures  

 

 

  

http://www.vrijwilligerswerk.be/node/vacatures
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3.8 Artikel motivatiefase  

 

Oma en kleinzoon negen dagen na aardbeving levend gevonden onder puin in 
Japan 

Een wonder… negen dagen na de aardbeving en tsunami in Japan werden toch nog twee 

mensen levend onder het puin gevonden. Het zijn de 80-jarige Sumi Abe en haar 16-jarige 

kleinzoon Jin. Ze lagen in de keuken bedolven onder de resten van hun verwoeste huis in 

de stad Ishinomaki. Jin Abe werd opgemerkt toen hij om hulp had geroepen vanaf het dak 

van het huis in de zwaar getroffen stad Ishinomaki en hij leidde de hulpverleners 
vervolgens naar zijn oma. Hij had zich pas zondag los kunnen trekken vanonder het puin. 

Volgens een politiewoordvoerder waren de twee licht onderkoeld, maar bij bewustzijn. Ze 

zijn per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ishinomaki is een van de steden die het 

zwaarst werden getroffen door de aardbeving en tsunami. De reddingswerkers hadden de 

hoop om nog overlevenden te vinden zo goed als opgegeven. Volgens een nieuwe 

voorlopige officiële balans kostte de ramp van 11 maart het leven aan 8.133 mensen. Er 
zijn nog 12.272 vermisten. 

Knack, zondag 20 maart 2011  
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3.9 Werkblad: het stillen van de storm en lopen over 
water 

Wonderverhalen (blanco) 

 

1 Soorten wonderverhalen  

 

 Wat is een wonder? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Welke wonderen heb jij al meegemaakt? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Geef tips bij het lezen van wonderverhalen 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

In het Nieuwe Testament wordt er gesproken van vier soorten wonderverhalen. Noteer 

deze vier soorten en geef telkens een voorbeeld van een verhaal uit de Bijbel en een 

voorbeeld van nu.   

 

Soort wonder 

 

Voorbeeld uit de Bijbel 

 

Voorbeeld van nu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 http://www.lezen.nu/  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lezen.nu/images/producten/9033829290.jpg&imgrefurl=http://www.lezen.nu/boeken/wonderen-van-jezus-luikjesboek.html&usg=__88zU3tECWi-dgYECqCKt0oMDnvE=&h=200&w=198&sz=12&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=2D8HsuBYS6p1fM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images?q=wonderen+van+jezus&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=kD-cTdmKLYzsOaCUyPoG
http://www.lezen.nu/
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2 Het stillen van de storm  

Het verhaal van stillen van de storm (Mc. 4, 30-31) 

Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Laten we het meer oversteken’. Ze stuurden de menigte weg en namen Jezus, die al in de boot 

was, mee. Er waren ook andere boten bij. Er stak een hevige storm op en 

de golven beukten tegen de boot zodat die vol water kwam te staan. Jezus 

lag achterin de boot te slapen. Zijn hoofd lag op een kussen. De leerlingen 

maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we 

vergaan?’ Jezus werd wakker en sprak de wind streng toe en hij zei tegen 

het meer: ‘Rustig! Wees stil!’ En de wind ging liggen en het meer werd 

volkomen stil. ‘Waarom zijn jullie zo bang?’, vroeg hij hen, ‘hebben jullie 

nog steeds geen geloof?’ 

 

 

 

 Wat is het wonder in dit Bijbelfragment? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Noteer in de stekelvorm wanneer jij al eens bang bent geweest en in de hand wie jou 

toen geholpen heeft en op welke manier.  

 

 

 

 

 

  

http://goodbookshop.nl/pages/boeken/babypeuterboekjes.php  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.2dehandsboeken.be/images/assets/item/112/big/0.jpg&imgrefurl=http://www.2dehandsboeken.be/cat/kinderboeken/24-kinderboeken-vanaf-4-jaar/page/3&usg=__mUOPimGIRYF0zxhx9ZBInvbKkLc=&h=600&w=594&sz=231&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=8n0JriIuefehCM:&tbnh=135&tbnw=134&prev=/images?q=wonderen+van+jezus&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=kD-cTdmKLYzsOaCUyPoG
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hand.gif&imgrefurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hoewordjevampier.htm&usg=__WH4y7nNMxHhhir8ZMrm6JeywE1o=&h=393&w=337&sz=8&hl=nl&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=ja_ldAte6hiInM:&tbnh=124&tbnw=106&prev=/search?q=hand&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=GNPsTYmjKc6eOqDYoYYB
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.2dehandsboeken.be/images/assets/item/112/big/0.jpg&imgrefurl=http://www.2dehandsboeken.be/cat/kinderboeken/24-kinderboeken-vanaf-4-jaar/page/3&usg=__mUOPimGIRYF0zxhx9ZBInvbKkLc=&h=600&w=594&sz=231&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=8n0JriIuefehCM:&tbnh=135&tbnw=134&prev=/images?q=wonderen+van+jezus&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=kD-cTdmKLYzsOaCUyPoG
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hand.gif&imgrefurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hoewordjevampier.htm&usg=__WH4y7nNMxHhhir8ZMrm6JeywE1o=&h=393&w=337&sz=8&hl=nl&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=ja_ldAte6hiInM:&tbnh=124&tbnw=106&prev=/search?q=hand&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=GNPsTYmjKc6eOqDYoYYB
http://goodbookshop.nl/pages/boeken/babypeuterboekjes.php
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3 Lopen over water  

 

Walk on water van Milk Inc.  

  

There was a time 

When nothing would last 

There was a time 

I held on to the past 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

There was a time I lost my faith 

There was a time I could only hate 

You are my shepherd, you are my guide 

I followed your dark eyes right into the night 

You are my saviour, you took control 

You came and touched my soul 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

There was a time when nothing would last 

There was a time I held on to the past 

You were my shepherd, you were my guide 

I followed your dark eyes right into the night 

You were my saviour, you took control 

You came and touched my soul 

 

But why are you still overshadowed by a doubt 

If only you could see the love that carries me 

 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

Er was eens een tijd 

Dat niets zou blijven 

Er was een tijd 

Dat ik vasthield aan het verleden 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

Over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Er was eens een tijd dat ik mijn vertrouwen verloor 

Er was eens een tijd dat ik alleen kon haten 

Jij bent mijn herder, jij bent mijn gids 

Volg je donkere ogen recht de nacht in 

Jij bent mijn redder, jij nam de touwtjes in handen 

Je kwam en je raakte mijn ziel  

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Er was eens een tijd, dat ik mijn vertrouwen verloor 

Er was eens een tijd dat ik alleen kon haten 

Jij bent mijn herder, jij bent mijn gids 

Volg je donkere ogen, recht de nacht in 

Jij bent mijn redder, jij nam de touwtjes in handen 

Je kwam en je raakte mijn ziel  

 

Maar waarom word je nog steeds overschaduwd 

door een duisternis, alleen jij zou de liefde die 

mij draagt kunnen zien 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 
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Het verhaal van lopen over water (Mt. 14, 22-33) 

Jezus vroeg de leerlingen om in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 

overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen Jezus de 

mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht 

viel en hij was daar helemaal alleen.  

De boot was intussen al ver van het vaste land verwijderd en 

werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. 

Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar de leerlingen in 

de boot, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het 

meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een 

spook!’ en ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak 

Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u 

het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei: ‘Kom!’ 

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe 

sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red 

me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep Petrus vast en zei: ‘Kleingelovige, 

waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot 

bogen de anderen voor Jezus en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 

 

 

 Welk soort wonderverhaal is dit? 

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat heeft het liedje Walk on water van Milk Inc te maken met het bovenstaande 

wonderverhaal van Jezus? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Welke rol speelt God in dit verhaal? Welke rol speelt Jezus? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Noteer in het water voor wie of wat jij over water zou lopen en waarom. Noteer in de boot welke storm jij wil trotseren en waarom. 

Noteer in het hart welk(e) wonder(en) jij zou willen verrichten en waarom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.compassi.be/leerlingen/projecten/water.htm  

 

www.nukleuren.nl  

  

 

http://www.diemen.pvda.nl/general/Verkiezingen/Verkiezingsprog

ramma/Verkiezingsprogramma+2010+2014.html 

http://www.compassi.be/leerlingen/projecten/water.htm
http://www.nukleuren.nl/
http://www.diemen.pvda.nl/general/Verkiezingen/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma+2010+2014.html
http://www.diemen.pvda.nl/general/Verkiezingen/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma+2010+2014.html
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Wonderverhalen (ingevuld) 

 

1 Soorten wonderverhalen  

 

 Wat is een wonder? 

Een wonder is een bovennatuurlijke gebeurtenis die door (goddelijke) krachten 

wordt veroorzaakt. Het is (wetenschappelijk) onverklaarbaar.  

 

 Welke wonderen heb jij al meegemaakt? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING, bijvoorbeeld: een 

dierbaar persoon overleeft een ernstige ziekte.  

 

 Geef tips bij het lezen van wonderverhalen 

Niet historiseren: niet nagaan of dit geschiedkundig juist kan zijn. We 

moeten steeds voorzichtig zijn bij het navertellen. We mogen niet te 

veel geschiedenis vertellen en ook niet in sprookjesvorm. We moeten steeds op 

zoek gaan naar de boodschap, waarbij we ook niet mogen psychologiseren. 

Daar bedoelen we mee dat we niet enkel mogen denken dat dit wonder bij dat 

bepaald personage in het verhaal alleen gebeurd is. De boodschap en het 

wonder kunnen bij iedereen, ook vandaag, gebeuren. 

 

In het Nieuwe Testament wordt er gesproken van vier soorten wonderverhalen. Noteer 

deze vier soorten en geef telkens een voorbeeld van een verhaal uit de Bijbel en een 

voorbeeld van nu.   

 

Soort wonder 

 

Voorbeeld uit de Bijbel 

 

Voorbeeld van nu 

 

Natuurwonderen 

 

 

 

Stillen van de storm 

Lopen over water 

Broodwonder 

Overlevenden na zware 

aardbeving in Japan 

(2011) 

Jongen van 11 overleeft 

als enige een 

vliegtuigcrash (2010) 

 

Genezingswonderen 

 

 

 

Genezing van de blinde 

Genezing van de lamme 

Genezing van de melaatse(n) 

Genezen van een ernstige 

ziekte, genezen van de 

EHEC-bacterie, na een 

zwaar ongeval toch terug 

gezond verklaard worden 

(of terug kunnen praten/ 

stappen).  

 

 

Duiveluitdrijving 

 

 

 

Bezetene in de synagoge 

Bevrijding van en man met 

demonische geesten 

 

Uit een zware depressie 

komen, verlossing of 

verhelpen van zware 

geestelijke ziektes, 

bijvoorbeeld: borderline 

 

Dodenopwekking 

 

Dodenopwekking van de zoon 

van de weduwe 

Dodenopwekking van het 

dochtertje van Jaïrus 

 

Ontwaken na klinisch 

dood verklaard te zijn.  

 http://www.lezen.nu/  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lezen.nu/images/producten/9033829290.jpg&imgrefurl=http://www.lezen.nu/boeken/wonderen-van-jezus-luikjesboek.html&usg=__88zU3tECWi-dgYECqCKt0oMDnvE=&h=200&w=198&sz=12&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=2D8HsuBYS6p1fM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images?q=wonderen+van+jezus&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=kD-cTdmKLYzsOaCUyPoG
http://www.lezen.nu/
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2 Het stillen van de storm  

 

Het stillen van de storm (Mc. 4, 30-31) 

Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Laten we het meer oversteken’. Ze stuurden de menigte weg en namen Jezus, die al in de boot 

was, mee. Er waren ook andere boten bij. Er stak een hevige storm op en 

de golven beukten tegen de boot zodat die vol water kwam te staan. Jezus 

lag achterin de boot te slapen. Zijn hoofd lag op een kussen. De leerlingen 

maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we 

vergaan?’ Jezus werd wakker en sprak de wind streng toe en hij zei tegen 

het meer: ‘Rustig! Wees stil!’ En de wind ging liggen en het meer werd 

volkomen stil. ‘Waarom zijn jullie zo bang?’, vroeg hij hen, ‘hebben jullie 

nog steeds geen geloof?’ 

 

 

 Wat is het wonder in dit Bijbelfragment? 

Jezus bedaart de zware, onverwoestbare storm. Hij doet dit door de zee het 

zwijgen op te leggen. 

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

In ons leven hebben we ook vaak te maken met zware stormen. Ook wij zijn 

vaak bang en moedeloos, ons vertrouwen en ons geloof zinken vaak weg. Maar 

toch wordt met dit verhaal duidelijk gemaakt dat angst ons leven niet mag 

bepalen en dat we de storm in ons leven kunnen trotseren als we vertrouwen 

hebben in Jezus, in elkaar en in ons geloof.  

 

Noteer in de stekelvorm wanneer jij al eens bang bent geweest en in de hand wie jou 

toen geholpen heeft en op welke manier. PERSOONLIJK ANTWOORD  

 

 

 

 

http://goodbookshop.nl/pages/boeken/babypeuterboekjes.php  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.2dehandsboeken.be/images/assets/item/112/big/0.jpg&imgrefurl=http://www.2dehandsboeken.be/cat/kinderboeken/24-kinderboeken-vanaf-4-jaar/page/3&usg=__mUOPimGIRYF0zxhx9ZBInvbKkLc=&h=600&w=594&sz=231&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=8n0JriIuefehCM:&tbnh=135&tbnw=134&prev=/images?q=wonderen+van+jezus&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=kD-cTdmKLYzsOaCUyPoG
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hand.gif&imgrefurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hoewordjevampier.htm&usg=__WH4y7nNMxHhhir8ZMrm6JeywE1o=&h=393&w=337&sz=8&hl=nl&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=ja_ldAte6hiInM:&tbnh=124&tbnw=106&prev=/search?q=hand&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=GNPsTYmjKc6eOqDYoYYB
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.2dehandsboeken.be/images/assets/item/112/big/0.jpg&imgrefurl=http://www.2dehandsboeken.be/cat/kinderboeken/24-kinderboeken-vanaf-4-jaar/page/3&usg=__mUOPimGIRYF0zxhx9ZBInvbKkLc=&h=600&w=594&sz=231&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=8n0JriIuefehCM:&tbnh=135&tbnw=134&prev=/images?q=wonderen+van+jezus&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=kD-cTdmKLYzsOaCUyPoG
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hand.gif&imgrefurl=http://www.freewebs.com/echtevampiers/hoewordjevampier.htm&usg=__WH4y7nNMxHhhir8ZMrm6JeywE1o=&h=393&w=337&sz=8&hl=nl&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=ja_ldAte6hiInM:&tbnh=124&tbnw=106&prev=/search?q=hand&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=GNPsTYmjKc6eOqDYoYYB
http://goodbookshop.nl/pages/boeken/babypeuterboekjes.php
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3 Lopen over water  

Walk on water van Milk Inc.  

 

 

There was a time 

When nothing would last 

There was a time 

I held on to the past 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

 

There was a time I lost my faith 

There was a time I could only hate 

You are my shepherd, you are my guide 

I followed your dark eyes right into the night 

You are my saviour, you took control 

You came and touched my soul 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

There was a time when nothing would last 

There was a time I held on to the past 

You were my shepherd, you were my guide 

I followed your dark eyes right into the night 

You were my saviour, you took control 

You came and touched my soul 

 

But why are you still overshadowed by a doubt 

If only you could see the love that carries me 

 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

I would walk on water, just to be with you 

walk on water, just to be with you 

split the ocean, cross the sea 

walk on water, if you believe 

 

Er was eens een tijd 

Dat niets zou blijven 

Er was een tijd 

Dat ik vasthield aan het verleden 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

Over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

 

Er was eens een tijd, dat ik mijn vertrouwen verloor 

Er was eens een tijd dat ik alleen kon haten 

Jij bent mijn herder, jij bent mijn gids 

Volg je donkere ogen recht de nacht in 

Jij bent mijn redder, jij nam de touwtjes in handen 

Je kwam en je raakte mijn ziel  

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Er was eens een tijd, dat ik mijn vertrouwen verloor 

Er was eens een tijd dat ik alleen kon haten 

Jij bent mijn herder, jij bent mijn gids 

Volg je donkere ogen, recht de nacht in 

Jij bent mijn redder, jij nam de touwtjes in handen 

Je kwam en je raakte mijn ziel 

 

Maar waarom word je nog steeds overschaduwd 

door een duisternis, alleen jij zou de liefde die 

mij draagt kunnen zien 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 

 

Ik zou over water lopen, alleen maar om bij je te zijn 

over water lopen, gewoon om bij je te zijn 

De zee splijten, de zee oversteken 

Over water lopen, als je gelooft 
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Het verhaal van lopen over water (Mt. 14, 22-33) 

Jezus vroeg de leerlingen om in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 

overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen Jezus de 

mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om afzondering te bidden. De nacht viel 

en hij was daar helemaal alleen.  

De boot was intussen al ver van het vaste land verwijderd en 

werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. 

Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar de leerlingen in 

de boot toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op 

het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een 

spook!’ en ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak 

Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u 

het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei: ‘Kom!’ 

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe 

sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red 

me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep Petrus vast en zei: ‘Kleingelovige, 

waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot 

bogen de anderen voor Jezus en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 

 

 

 Welk soort wonderverhaal is dit? 

Dit is een natuurwonder, want Jezus loopt over water.  

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

Ook in dit verhaal wordt duidelijk gemaakt dat wij vaak niet geloven, we willen 

wel, maar toch vinden we vaak redenen om dit niet te doen. Net zoals Petrus 

die gelooft dat de man op het water Jezus is en vertrekt. Opeens twijfelt hij en 

door zijn twijfelen, zinkt hij. De boodschap is hier dus dat we moeten durven 

vertrouwen en geloven en onze angsten proberen te overwinnen. Dan zullen er 

‘wonderen’ gebeuren en zullen we een aangenaam leven leiden.  

 Wat heeft het liedje Walk on water van Milk Inc te maken met het bovenstaande 

wonderverhaal van Jezus? 

In dit wonderverhaal loopt Jezus over water, net zoals Linda van Milk Inc zingt. 

Jezus loopt over water om bij zijn leerlingen te zijn. ‘Walk on water if you 

believe’ zingt Linda. Dat bedoelt Jezus ook, wanneer hij Petrus roept: ‘Loop 

maar over het water, als je me gelooft of als je gelooft!’  

 

 Welke rol speelt God in dit verhaal? Welke rol speelt Jezus? 

God wordt vertegenwoordigd door Jezus. Hij stelt het geloof en vertrouwen 

voor dat we via Jezus leren kennen. Jezus is de vertrouwenspersoon die ons 

trouw is en op wie we kunnen vertrouwen en bouwen. 
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Noteer in het water voor wie of wat jij over water zou lopen en waarom. Noteer in de boot welke storm jij wil trotseren en waarom. 

Noteer in het hart welk(e) wonder(en) jij zou willen verrichten en waarom. PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING  

 

 

 

http://www.compassi.be/leerlingen/projecten/water.htm  

 

www.nukleuren.nl  

  

 

http://www.diemen.pvda.nl/general/Verkiezingen/Verkiezingsprog

ramma/Verkiezingsprogramma+2010+2014.html 

http://www.compassi.be/leerlingen/projecten/water.htm
http://www.nukleuren.nl/
http://www.diemen.pvda.nl/general/Verkiezingen/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma+2010+2014.html
http://www.diemen.pvda.nl/general/Verkiezingen/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma+2010+2014.html
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3.10 Combineren van wonderverhalen uit de Bijbel en soorten wonderen   

Knip de kaartjes uit en verdeel ze over de klas zoals in les één over de soorten wonderen wordt uitgelegd. 

Genezing van de 

melaatse: Jezus geneest een man die al jaren 

melaats is.  
 

Het broodwonder: Jezus zorgt ervoor 

dat vijf broden en twee vissen 5000 mensen voeden en 
dat er zelfs nog 12 manden met voedsel over zijn. 

De bruiloft te Kana: Jezus 

verandert water in wijn op de bruiloft.  
 

 

Genezing van de lamme: 

Jezus zorgt dat een lamme weer kan lopen. 

De verrijzenis: Jezus is verrezen! 

 

 

 

De schepping: God heeft de wereld 

geschapen: de dieren, de planten, de mens. 

De bloedvloeiende vrouw: 

Jezus geneest een vrouw van jarenlange bloedvloeiingen. 

De doodopwekking van 
het dochtertje van Jaïrus: 

Jezus wekt een 12- jarig meisje op uit de dood. 

Genezing van een man 

bezeten door demonen: 

duiveluitdrijving bij een man door Jezus. 
 

Genezing van de vrouw 

die jarenlang krom liep. 
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Dodenopwekking Blind Melaats 
  

www.tirzah.punt.nl  

www.pylgeralmanak.nl 

www.collectiontrade.nl  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://tirzah.punt.nl/upload/jezus_logo_170.jpg&imgrefurl=http://tirzah.punt.nl/&usg=__Se_zSEKAKONKCoWFNz6vHuDm9bc=&h=615&w=456&sz=37&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=bFiXgou1mA7pYM:&tbnh=136&tbnw=101&prev=/search?q=dodenopwekking+door+jezus&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=CAPtTc2rA4-dOom_uXw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://tirzah.punt.nl/upload/jezus_logo_170.jpg&imgrefurl=http://tirzah.punt.nl/&usg=__Se_zSEKAKONKCoWFNz6vHuDm9bc=&h=615&w=456&sz=37&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=bFiXgou1mA7pYM:&tbnh=136&tbnw=101&prev=/search?q=dodenopwekking+door+jezus&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=CAPtTc2rA4-dOom_uXw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://tirzah.punt.nl/upload/jezus_logo_170.jpg&imgrefurl=http://tirzah.punt.nl/&usg=__Se_zSEKAKONKCoWFNz6vHuDm9bc=&h=615&w=456&sz=37&hl=nl&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=bFiXgou1mA7pYM:&tbnh=136&tbnw=101&prev=/search?q=dodenopwekking+door+jezus&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=CAPtTc2rA4-dOom_uXw
http://www.tirzah.punt.nl/
http://www.collectiontrade.nl/
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3.11 Werkblad: Jezus en de lamme 

Jezus en de lamme (blanco) 

 

Het verhaal van Jezus en de lamme (Lc. 5, 17-26) 

Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor 

ook farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea, 

Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was 

werkzaam in hem opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar 

mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen 

wilden brengen om voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen 

kans om door de mensenmassa heen te komen en dus gingen ze op 

het dak en laten hem op het bed door een opening in het tegeldak 

naar beneden zakken tot vlak voor Jezus.  

 

Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De 

geschriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: ‘Wie is die man dat hij 

deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’  

Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 

Wat is gemakkelijker, te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ of: ‘Sta op en loop?’  

Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’  

 

Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, neem uw bed en ga naar huis.’ En 

onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, nam het bed waarop hij had 

gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij in God geloofde.  

Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben 

we iets ongelooflijks gezien!’  

 

 Welke rol heeft Jezus in dit wonderverhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Wat is de boodschap van dit verhaal? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Wie heeft jou al eens ooit gedragen? Waarom?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Wie heb jij al eens gedragen? Waarom? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

www.holyhome.nl  

http://www.loesje.nl/n
ode/931 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.holyhome.nl/bijbelplaten-big/genezing van de lamme-650.jpg&imgrefurl=http://www.holyhome.nl/bps-48.html&usg=__e6F2H0nYZ7W_JHhS8GxagWDL3R8=&h=729&w=599&sz=115&hl=nl&start=16&zoom=0&itbs=1&tbnid=Qvm-Izk6hOhACM:&tbnh=141&tbnw=116&prev=/images?q=de+lamme+en+zijn+vrienden&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbm=isch&ei=bGyxTYHfD8WAswbs9_XpCw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img253.imageshack.us/img253/5868/bignl93045.jpg&imgrefurl=http://www.dutchgrammar.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=2561&start=15&usg=__Fp23skCIXG74iiXBdwipINEbJ10=&h=500&w=354&sz=39&hl=nl&start=40&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eh19Ll3wcsIpAM:&tbnh=130&tbnw=92&prev=/search?q=helpen&start=36&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=9eDwTbPUG4SXOsjv8PAC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.holyhome.nl/bijbelplaten-big/genezing van de lamme-650.jpg&imgrefurl=http://www.holyhome.nl/bps-48.html&usg=__e6F2H0nYZ7W_JHhS8GxagWDL3R8=&h=729&w=599&sz=115&hl=nl&start=16&zoom=0&itbs=1&tbnid=Qvm-Izk6hOhACM:&tbnh=141&tbnw=116&prev=/images?q=de+lamme+en+zijn+vrienden&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbm=isch&ei=bGyxTYHfD8WAswbs9_XpCw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img253.imageshack.us/img253/5868/bignl93045.jpg&imgrefurl=http://www.dutchgrammar.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=2561&start=15&usg=__Fp23skCIXG74iiXBdwipINEbJ10=&h=500&w=354&sz=39&hl=nl&start=40&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eh19Ll3wcsIpAM:&tbnh=130&tbnw=92&prev=/search?q=helpen&start=36&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=9eDwTbPUG4SXOsjv8PAC
http://www.holyhome.nl/
http://www.loesje.nl/node/931
http://www.loesje.nl/node/931
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 Wat wordt er met deze cartoon bedoeld?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat heeft dit verhaal te maken met het verhaal van Marc Herremans?  

 ______________________________________________________________________  

 

  

‘Ik ben blij dat je genezen bent, want 

dan je kan me nu helpen om dat dak te 

maken!’ 

www.radiovisie.eu  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.cinebel.be/portal/resources/movie/1001384/ba17430.jpg&imgrefurl=http://www.cinebel.be/nl/film/1001384-To-walk-again.htm&usg=__cMlisSeUrOqzL2ygJKtexWIzo9k=&h=475&w=356&sz=45&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rmaXXj_l--b8OM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/search?q=marc+herremans&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=KyHzTcOzHsybOvzQ9IwH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.cinebel.be/portal/resources/movie/1001384/ba17430.jpg&imgrefurl=http://www.cinebel.be/nl/film/1001384-To-walk-again.htm&usg=__cMlisSeUrOqzL2ygJKtexWIzo9k=&h=475&w=356&sz=45&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rmaXXj_l--b8OM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/search?q=marc+herremans&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=KyHzTcOzHsybOvzQ9IwH
http://www.radiovisie.eu/
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Jezus en de lamme (ingevulde versie) 

 

Het verhaal van Jezus en de lamme (Lc. 5, 17-26) 

Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor 

ook farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea, 

Judea en uit Jeruzalem waren gekomen.  De kracht van de Heer was 

werkzaam in hem opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar 

mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen 

wilden brengen om voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen 

kans om door de mensenmassa heen te komen en dus gingen ze op 

het dak en laten hem op het bed door een opening in het tegeldak 

naar beneden zakken tot vlak voor Jezus.  

 

Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De 

geschriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: ‘Wie is die man dat hij 

deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’  

Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 

Wat is gemakkelijker, te zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ of: ‘Sta op en loop?’  

Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’  

 

Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, neem uw bed en ga naar huis.’ En 

onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, nam het bed waarop hij had 

gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij in God geloofde.  

Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben 

we iets ongelooflijks gezien!’  

 

 Welke rol heeft Jezus in dit wonderverhaal? 

Jezus is de wonderdoener. Hij zorgt ervoor dat de lamme weer kan 

lopen. Al dan niet letterlijk, hij is niet meer gehandicapt. 

 Wat is de boodschap van dit verhaal? 

Je moet geloven en vertrouwen. Waar een wil is, is een weg. God 

geeft je de kracht om vooruit te gaan, het is aan jou om dat ook te 

doen. Als je gelooft, word je gered. Niemand is minderwaardig, we 

zijn allemaal kinderen van God! 

 Wie heeft jou al eens ooit gedragen? Waarom?  

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING.  

 Wie heb jij al eens gedragen? Waarom? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING. 

 

 

 

 

www.holyhome.nl  

http://www.loesje.nl/n
ode/931 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.holyhome.nl/bijbelplaten-big/genezing van de lamme-650.jpg&imgrefurl=http://www.holyhome.nl/bps-48.html&usg=__e6F2H0nYZ7W_JHhS8GxagWDL3R8=&h=729&w=599&sz=115&hl=nl&start=16&zoom=0&itbs=1&tbnid=Qvm-Izk6hOhACM:&tbnh=141&tbnw=116&prev=/images?q=de+lamme+en+zijn+vrienden&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbm=isch&ei=bGyxTYHfD8WAswbs9_XpCw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img253.imageshack.us/img253/5868/bignl93045.jpg&imgrefurl=http://www.dutchgrammar.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=2561&start=15&usg=__Fp23skCIXG74iiXBdwipINEbJ10=&h=500&w=354&sz=39&hl=nl&start=40&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eh19Ll3wcsIpAM:&tbnh=130&tbnw=92&prev=/search?q=helpen&start=36&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=9eDwTbPUG4SXOsjv8PAC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.holyhome.nl/bijbelplaten-big/genezing van de lamme-650.jpg&imgrefurl=http://www.holyhome.nl/bps-48.html&usg=__e6F2H0nYZ7W_JHhS8GxagWDL3R8=&h=729&w=599&sz=115&hl=nl&start=16&zoom=0&itbs=1&tbnid=Qvm-Izk6hOhACM:&tbnh=141&tbnw=116&prev=/images?q=de+lamme+en+zijn+vrienden&hl=nl&sa=G&gbv=2&tbm=isch&ei=bGyxTYHfD8WAswbs9_XpCw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img253.imageshack.us/img253/5868/bignl93045.jpg&imgrefurl=http://www.dutchgrammar.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=2561&start=15&usg=__Fp23skCIXG74iiXBdwipINEbJ10=&h=500&w=354&sz=39&hl=nl&start=40&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eh19Ll3wcsIpAM:&tbnh=130&tbnw=92&prev=/search?q=helpen&start=36&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=9eDwTbPUG4SXOsjv8PAC
http://www.holyhome.nl/
http://www.loesje.nl/node/931
http://www.loesje.nl/node/931
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 Wat wordt er met deze cartoon bedoeld?  

De lamme is genezen en kan door Jezus’ wonder terug lopen. De vrienden 

hebben hem door het dak moeten brengen. Dus nu zegt de eigenaar dat hij dat 

moet maken omdat hij terug kan lopen (= genezen). 

 

 Wat heeft dit verhaal te maken met het verhaal van Marc Herremans?  

Marc is lam geworden door een ongeval tijdens het sporten. Hij brak zijn 

rug. Zijn droom is om ooit terug te lopen (to walk again) en hij vindt 

daarbij steun en kracht bij zijn vrouw en vrienden, maar ook bij zijn 

eigen doorzettingsvermogen. Hij voelt zich niet minder of anders dan 

andere mensen.   

 

  

‘Ik ben blij dat je genezen bent, want 

dan je kan me nu helpen om dat dak te 

maken!’ 

www.radiovisie.eu  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.cinebel.be/portal/resources/movie/1001384/ba17430.jpg&imgrefurl=http://www.cinebel.be/nl/film/1001384-To-walk-again.htm&usg=__cMlisSeUrOqzL2ygJKtexWIzo9k=&h=475&w=356&sz=45&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rmaXXj_l--b8OM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/search?q=marc+herremans&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=KyHzTcOzHsybOvzQ9IwH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.cinebel.be/portal/resources/movie/1001384/ba17430.jpg&imgrefurl=http://www.cinebel.be/nl/film/1001384-To-walk-again.htm&usg=__cMlisSeUrOqzL2ygJKtexWIzo9k=&h=475&w=356&sz=45&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rmaXXj_l--b8OM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/search?q=marc+herremans&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=KyHzTcOzHsybOvzQ9IwH
http://www.radiovisie.eu/
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3.12 Werkblad: Jezus en de blinde Bartimeüs  

Genezing van de blinde Bartimeüs (blanco) 

 

1 Mensen met een handicap  

 

 Welke soorten handicaps ken je allemaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

Voor mensen met een handicap gebruiken we veel woorden. Deze woorden die we aan 

hen toekennen, kunnen een positieve, maar ook een negatieve beeldvorming zijn. 

Markeer de positieve benamingen die jij gebruikt om iemand met een handicap te 

noemen in het groen en de negatieve benamingen in het rood.   

 

Sukkelaar – Persoon met een handicap – Schuld – Rechten – Onaangepast – Mens – 

Bedreiging – Patiënt – Mogelijkheden – Onbekend – Zelfzorg – Ongeval – Afzondering – 

Kosten – Integratie – Hulpbehoevend – Loser – Zichzelf zijn – Ziek – Eigenwaarde – 

Mondig – Contact – Afstand – Profiteur – Instelling - Hulpeloos – Menselijke zorg – 

Lastpak – Minderheid – Gelijkwaardig – Uitzondering – Meerwaarde – Normaal – Pijnlijk – 

Vriendschap – Zelfstandig – Liefdadigheid – Mindervalide – Andersvalide – Gelukkig – 

100% - Medelijden – 50% - Gehandicapt – Afwijking – Onbekwaam – Aanwezig – 

Onvolwaardig  

  

 

 

  

Beeldvorming = 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

www.nl.toonpool.com  

http://www.nl.toonpool.com/
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Het verhaal van Jezus en de blinde Bartimeüs (Mc. 10, 46-52) 

Ze kwamen aan in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en 

gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat 

daar langs de kant van de weg een blinde bedelaar, een zekere 

Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  

Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbijkwam, begon hij 

te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met 

mij! De omstanders snauwden dat hij zijn mond moest houden. 

Maar Bartimeüs schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David heb 

medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze 

riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u!’ Hij gooide zijn 

mantal af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt ge dat ik voor u 

doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: 

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op 

zijn weg. 

 

 Wat heeft jou geraakt in dit verhaal? Waarom? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Over welk wonder gaat dit verhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 

 Hoe interpreteer jij dit verhaal? Kan de blinde echt terug zien of bekijk je het 

eerder symbolisch? Verklaar je antwoord.  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Noteer in de brilglazen waarvoor jij al eens (letterlijk of figuurlijk) blind bent geweest of 

waarvoor je nu nog steeds blind bent.  

 

 

 

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaa

tsen/E/Evangelien%20/%20Overzic
ht/752/  

http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolplaten.com/bril-t18809.jpg&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html&usg=__15fvfOC_5-fxpT_E1E_Y0HXUJ1s=&h=531&w=750&sz=84&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=sh0_bSEu8cVcmM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/search?q=bril&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=TSXvTY_uE4bn-gbSgqjTBw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=752-5&width=420&height=300&imgrefurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien / Overzicht/752/&usg=__aAuq9qfIU9mB1N6h8kKzCrh2XUk=&h=300&w=420&sz=19&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=sBCsJKQcXjLnGM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images?q=jezus+en+de+blinde&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=f26xTfapFsrIsgbn5rXxCw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolplaten.com/bril-t18809.jpg&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html&usg=__15fvfOC_5-fxpT_E1E_Y0HXUJ1s=&h=531&w=750&sz=84&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=sh0_bSEu8cVcmM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/search?q=bril&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=TSXvTY_uE4bn-gbSgqjTBw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=752-5&width=420&height=300&imgrefurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien / Overzicht/752/&usg=__aAuq9qfIU9mB1N6h8kKzCrh2XUk=&h=300&w=420&sz=19&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=sBCsJKQcXjLnGM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images?q=jezus+en+de+blinde&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=f26xTfapFsrIsgbn5rXxCw
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien%20/%20Overzicht/752/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien%20/%20Overzicht/752/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien%20/%20Overzicht/752/
http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html
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Blinden lezen met hun vingers. Ze lezen en schrijven in braille. Ze voelen over de 

bolletjes. Neem de braillecode door en probeer onderstaande zinnen te ontleden of te 

schrijven in braille. 

 

 
 Wat staat hier geschreven? 

 
 

 ______________________________________________________________________  

 

 Probeer in braille de volgende zinnen te schrijven.  

 

 Blind is leren vooruitzien. 

 

 

 

 

 

 Braille is niet zo gemakkelijk. 
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Noteer in de afbeelding wat jij allemaal meedraagt in jouw levensrugzak, wie jouw 

rugzak verzwaart of jou net helpt om hem mee te dragen en eventueel te lichter te 

maken. Kleur deze rugzak ook in de voor jou best passende kleur.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.myplaceofpeace.com/parelsite/kidsimages/rugzakgroot.gif&imgrefurl=http://www.myplaceofpeace.com/parelsite/knutselpagina.htm&usg=__kiAl0jsv4mr6Cz0V8_tCoVggt_4=&h=666&w=595&sz=7&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=HMvIX2BlI2WWlM:&tbnh=138&tbnw=123&prev=/search?q=rugtas&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=PDfvTcfRPMKfOo2-zN4B
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 Welke rugzak draagt Bartimeüs met zich mee?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wie maakt zijn rugzak zwaarder? Waarom? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wie helpt zijn rugzak te verlichten? Hoe doet hij dat?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

  

www.nl.toonpool.com  

 
 

http://www.nl.toonpool.com/
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Genezing van de blinde Bartimeüs (ingevulde versie) 

 

1 Mensen met een handicap  

 

 Welke soorten handicaps ken je allemaal? 

We maken een onderscheid tussen fysieke en 

mentale handicaps.  

Fysieke handicaps kunnen zijn: verlamming, open 

rug, hersenbloeding waardoor je beperkt bent in je 

functioneren. 

Mentale handicaps: syndroom van down, mentaal 

beperkt door ongevallen of hersenbloedingen/ 

herseninfarcten, ADHD, Gilles de La Tourette…  

 

Voor mensen met een handicap gebruiken we veel woorden. Deze woorden die we aan 

hen toekennen, kunnen een positieve, maar ook een negatieve beeldvorming zijn. 

Markeer de positieve benamingen die jij gebruikt om iemand met een handicap te 

noemen in het groen en de negatieve benamingen in het rood. PERSOONLIJK 

 

Sukkelaar – Persoon met een handicap – Schuld – Rechten – Onaangepast – Mens – 

Bedreiging – Patiënt – Mogelijkheden – Onbekend – Zelfzorg – Ongeval – Afzondering – 

Kosten – Integratie – Hulpbehoevend – Loser – Zichzelf zijn – Ziek – Eigenwaarde – 

Mondig – Contact – Afstand – Profiteur – Instelling - Hulpeloos – Menselijke zorg – 

Lastpak – Minderheid – Gelijkwaardig – Uitzondering – Meerwaarde – Normaal – Pijnlijk – 

Vriendschap – Zelfstandig – Liefdadigheid – Mindervalide – Andersvalide – Gelukkig – 

100% - Medelijden – 50% - Gehandicapt – Afwijking – Onbekwaam – Aanwezig – 

Onvolwaardig  

  

 

 

 

 

 

  

Beeldvorming = 

 
het beeld dat we vormen over mensen. Het is de bedoeling dat we naar een zo 

positief mogelijk beeld streven van iedereen, zeker over mensen die ‘anders’ zijn! 

www.nl.toonpool.com  

http://www.nl.toonpool.com/
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Het verhaal: Jezus en de blinde Bartimeüs (Mc. 10, 46-52) 

Ze kwamen aan in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd 

door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar langs de 

kant van de weg een blinde bedelaar, een zekere Bartimeüs, de zoon 

van Timeüs.  

Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbijkwam, begon hij te 

schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! De 

omstanders snauwden dat hij zijn mond moest houden. Maar 

Bartimeüs schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David heb medelijden 

met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en 

zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u!’ Hij gooide zijn mantal af, sprong op 

en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt ge dat ik voor u doe?’ De blinde 

antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw 

geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. 

 

 Wat heeft jou geraakt in dit wonderverhaal? Waarom? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING, bijvoorbeeld: de vraag die Jezus 

stelt aan de blinde.  

 

 Over welk wonder gaat dit verhaal?  

Een genezingswonder. 

 

 Hoe interpreteer jij dit verhaal? Kan de blinde echt terug zien of bekijk je het 

eerder symbolisch? Verklaar je antwoord.  

PERSOONLIJK ANTWOORD. Beide antwoorden zijn goed, want de leerlingen 

interpreteren allemaal anders de Bijbelverhalen. Sommigen zullen letterlijk 

geloven dat de blinde genezen is, dat kan, maar we hebben daar geen bewijzen 

voor. Anderen gaan meer in de symbolische betekenis geloven omdat het voor 

hen onmogelijk lijkt dat dit echt zou gebeurd zijn. Zij zullen dan geloven dat de 

blinde op zijn manier de wereld weer kan ‘zien’ en door een rooskleurige bril 

‘kijkt’. 

 

Noteer in de brilglazen waarvoor jij al eens (letterlijk of figuurlijk) blind bent geweest of 

waarvoor je nu nog steeds blind bent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaa

tsen/E/Evangelien%20/%20Overzic
ht/752/  

http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolplaten.com/bril-t18809.jpg&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html&usg=__15fvfOC_5-fxpT_E1E_Y0HXUJ1s=&h=531&w=750&sz=84&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=sh0_bSEu8cVcmM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/search?q=bril&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=TSXvTY_uE4bn-gbSgqjTBw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=752-5&width=420&height=300&imgrefurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien / Overzicht/752/&usg=__aAuq9qfIU9mB1N6h8kKzCrh2XUk=&h=300&w=420&sz=19&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=sBCsJKQcXjLnGM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images?q=jezus+en+de+blinde&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=f26xTfapFsrIsgbn5rXxCw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolplaten.com/bril-t18809.jpg&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html&usg=__15fvfOC_5-fxpT_E1E_Y0HXUJ1s=&h=531&w=750&sz=84&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=sh0_bSEu8cVcmM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/search?q=bril&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=TSXvTY_uE4bn-gbSgqjTBw
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/image.php?image=752-5&width=420&height=300&imgrefurl=http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien / Overzicht/752/&usg=__aAuq9qfIU9mB1N6h8kKzCrh2XUk=&h=300&w=420&sz=19&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=sBCsJKQcXjLnGM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images?q=jezus+en+de+blinde&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&ei=f26xTfapFsrIsgbn5rXxCw
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien%20/%20Overzicht/752/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien%20/%20Overzicht/752/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Evangelien%20/%20Overzicht/752/
http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bril-i18809.html
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Blinden lezen met hun vingers. Ze lezen en schrijven in braille. Ze voelen over de 

bolletjes. Neem de braillecode door en probeer onderstaande zinnen te ontleden of te 

schrijven in braille. 

 

 
 Wat staat hier geschreven? 

 
Het is vandaag mooi weer 

 

 Probeer in braille de volgende zinnen te schrijven.  

 

 Blind is leren vooruitzien. 

 

 

 

 

 Braille is niet zo gemakkelijk. 
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Noteer in de afbeelding wat jij allemaal meedraagt in jouw levensrugzak, wie jouw 

rugzak verzwaart of jou net helpt om hem mee te dragen en eventueel te lichter te 

maken. Kleur deze rugzak ook in de voor jou best passende kleur. PERSOONLIJK 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.myplaceofpeace.com/parelsite/kidsimages/rugzakgroot.gif&imgrefurl=http://www.myplaceofpeace.com/parelsite/knutselpagina.htm&usg=__kiAl0jsv4mr6Cz0V8_tCoVggt_4=&h=666&w=595&sz=7&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=HMvIX2BlI2WWlM:&tbnh=138&tbnw=123&prev=/search?q=rugtas&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=PDfvTcfRPMKfOo2-zN4B
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 Welke rugzak draagt Bartimeüs met zich mee?  

Hij is blind en dit wordt in Jezus’ tijd beschouwd als een straf van God. Hij 

wordt neerbuigend bekeken en letterlijk aan de kant gezet. Hij wordt dus als 

uitschot behandeld.  

 

 Wie maakt zijn rugzak zwaarder? Waarom? 

De mensen helpen hem niet, ze erkennen hem zelfs niet. Hij wordt letterlijk en 

figuurlijk aan de kant van de weg gezet.  

 

 Wie helpt zijn rugzak te verlichten? Hoe doet hij dat?  

Jezus. Hij wil wel luisteren en hem helpen. Hij erkent Bartimeüs als een 

menswaardig mens. Hij is niet de blinde die niet meetelt voor Jezus. Bartimeüs 

krijgt de kracht van God om Jezus te roepen, om niet meer blind te zijn. zijn 

rugzak wordt door beide krachten (Jezus en God) verlicht. Uiteindelijk volgt dan 

ook de menigte. 

   

 

 

 

 

  

www.nl.toonpool.com  

 
 

http://www.nl.toonpool.com/
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3.13 Werkblad: het broodwonder 

Het broodwonder (blanco) 

 

 Wat is sociale onrechtvaardigheid?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Welke mensen worden oneerlijk behandeld? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Welke mensen hebben het moeilijk om zich van  voedsel te voorzien? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Waarvoor bidt de jongen in het filmfragment van Daens? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat heeft je geraakt in dit filmfragment? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Is er hier sprake van onrechtvaardigheid? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Het verhaal van het broodwonder (Joh. 6, 1-14) 

Jezus ging naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het 

meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte volgde hem omdat ze 

gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging 

de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten.  

Het was kort voor het joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen 

keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan 

Filippus: ‘Waar kunnen we broden kopen om deze mensen te eten te 

geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou 

gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 

iedereen een klein stukje brood te geven!’  

Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een 

jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel 

mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen 

zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mensen.  

www.kbs-frb.be  

 

http://users.telenet.be/daens/film.htm  

www.beeldmeditaties.nl  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln_bestanden/image003.jpg&imgrefurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln.htm&usg=__YY4vl4oY4T-AQAYjni0viGc1XrM=&h=364&w=825&sz=53&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DJLdQSvWxVY-UM:&tbnh=64&tbnw=144&prev=/search?q=brood+delen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NITwTZeRHIeZOtPQqOMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln_bestanden/image003.jpg&imgrefurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln.htm&usg=__YY4vl4oY4T-AQAYjni0viGc1XrM=&h=364&w=825&sz=53&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DJLdQSvWxVY-UM:&tbnh=64&tbnw=144&prev=/search?q=brood+delen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NITwTZeRHIeZOtPQqOMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln_bestanden/image003.jpg&imgrefurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln.htm&usg=__YY4vl4oY4T-AQAYjni0viGc1XrM=&h=364&w=825&sz=53&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DJLdQSvWxVY-UM:&tbnh=64&tbnw=144&prev=/search?q=brood+delen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NITwTZeRHIeZOtPQqOMC
http://www.kbs-frb.be/
http://users.telenet.be/daens/film.htm
http://www.beeldmeditaties.nl/
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Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen 

die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel ze maar wilden. Toen iedereen meer dan 

voldoende had gegeten, zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 

stukken brood zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden 

met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden. Toen de mensen het wonderteken, 

dat Jezus gedaan had, zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld 

zou komen.’  

 

 Duid in de tekst met een kleur de dingen aan die jou getroffen hebben. 

 

 Wat is Jezus’ rol in dit Bijbelverhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat is de boodschap van dit verhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Over welk soort wonder gaat het hier?  

 ______________________________________________________________________  

 

 Hoe wordt er duidelijk gemaakt dat Jezus niet meedoet aan sociale 

onrechtvaardigheid? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Vergelijk dit Bijbelverhaal met het filmfragment uit de film Daens. 

 

Bijbelverhaal 

 

Filmfragment Daens 
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 Waar horen we de zin ‘en hij brak het brood en deelde het’ nog? 

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat betekent dit?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Het brood breken en delen betekent ook hopen op een nieuwe wereld. Hoe ziet 

jouw droomwereld eruit? 
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Bekijk per twee onderstaande cartoons. Probeer er telkens onder te schrijven wat de cartoon betekent en hoe je dit koppelt aan het 

broodwonder.  

                  
‘Mijn mama zei me de hele lunch op te eten!’                                                                                                     ‘Oh nee, weeral restjes…’ 
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 Heb jij soms honger naar samen zijn? Bij wie kan je die honger stillen? Leg uit. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Hoe ziet jouw ideale maaltijd eruit? Wat eet je dan? Waar en met wie? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Brooddeeg om een symbolische kracht mee te knutselen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Ingrediënten 

Per persoon: 

 1.5 kopje bloem  

 0.5 kopje water  

 1 kopje zout  

Bereiden 

Roer alles goed door elkaar. Maak er een symbool mee 

dat voor jou kracht vertegenwoordigt. Als het klaar is, 

geef je het aan de leerkracht en deze zal het in de 

oven laten bakken tot het gehard is. Daarna kan je het 

aan iemand geven van wie jij vindt dat die persoon een 

duwtje in de rug verdient of aan wie jij een betere 

wereld toewenst.  

 

www.kook-salon.nl  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.stoed.nl/inloop/maaltijdcloche.gif&imgrefurl=http://www.stoed.nl/inloop/activiteiten_donderdag.html&usg=__Z0Qwp4YEXuqWzBE_UCcSSQrJcIE=&h=216&w=220&sz=4&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7pagPE6JcNNx8M:&tbnh=105&tbnw=107&prev=/search?q=maaltijd&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CLHwTZ6JIo2bOsW63P0C
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bsgodender.be/joomla/images/stories/200_koksmuts-en-lepel ipod photo.jpg&imgrefurl=http://www.bsgodender.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=419:koken-in-2kk&Itemid=6&usg=__5mP9vXdWitrjwtYmRkRJE5HqIPw=&h=176&w=187&sz=8&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=h7H-0zRLnprSsM:&tbnh=96&tbnw=102&prev=/search?q=koksmuts&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=x7HwTebXOMLtOdnrye0C
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.stoed.nl/inloop/maaltijdcloche.gif&imgrefurl=http://www.stoed.nl/inloop/activiteiten_donderdag.html&usg=__Z0Qwp4YEXuqWzBE_UCcSSQrJcIE=&h=216&w=220&sz=4&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7pagPE6JcNNx8M:&tbnh=105&tbnw=107&prev=/search?q=maaltijd&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CLHwTZ6JIo2bOsW63P0C
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bsgodender.be/joomla/images/stories/200_koksmuts-en-lepel ipod photo.jpg&imgrefurl=http://www.bsgodender.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=419:koken-in-2kk&Itemid=6&usg=__5mP9vXdWitrjwtYmRkRJE5HqIPw=&h=176&w=187&sz=8&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=h7H-0zRLnprSsM:&tbnh=96&tbnw=102&prev=/search?q=koksmuts&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=x7HwTebXOMLtOdnrye0C
http://www.kook-salon.nl/
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Het broodwonder (ingevuld) 

 

 Wat is sociale onrechtvaardigheid? 

Onrechtvaardig behandeld worden. Sommige mensen niet 

eerlijk behandelen omwille van hun afkomst, huidskleur, de 

plaats waar ze geboren zijn of uit welk gezin ze komen. 

 Welke mensen worden oneerlijk behandeld? 

Armen, zieken, gehandicapten, mensen met een mentale 

achterstand, mensen die gepest worden, in vele landen 

kinderen en vrouwen…. 

 Welke mensen hebben het moeilijk om zich van  voedsel te voorzien? 

Armen en soms ook zieken.  

 

 Waarvoor bidt de jongen in het filmfragment van Daens? 

Hij heeft van de priester gehoord in de mis dat Jezus een 

wonder verricht had door vijf broden en twee vissen over 5000 

mensen te verdelen en dat er zelfs nog 12 manden met voedsel 

overbleven. Hij bidt dat hetzelfde wonder bij hem mag 

gebeuren.  

 

 Wat heeft je geraakt in dit filmfragment? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING. 

 Is er hier sprake van onrechtvaardigheid? 

Ja, in die tijd was er veel kinderarbeid en werden er veel mensen uitgebuit. De 

fabrieksbazen wilden alleen maar winst maken en dachten niet na over een 

veilig en menswaardig bestaan voor hun werknemers of families. Priester Daens 

probeert hier wel iets aan te doen.  

 

Het verhaal van het broodwonder (Joh. 6, 1-14) 

Jezus ging naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het 

meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte volgde hem omdat 

ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus 

ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten.  

Het was kort voor het joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen 

keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan 

Filippus: ‘Waar kunnen we broden kopen om deze mensen te eten te 

geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou 

gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 

iedereen een klein stukje brood te geven!’  

Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een 

jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel 

mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen 

zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mensen. Jezus nam de broden, sprak het 

dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, 

zoveel ze maar wilden.  

www.kbs-frb.be  

 

http://users.telenet.be/daens/film.htm  

www.beeldmeditaties.nl  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln_bestanden/image003.jpg&imgrefurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln.htm&usg=__YY4vl4oY4T-AQAYjni0viGc1XrM=&h=364&w=825&sz=53&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DJLdQSvWxVY-UM:&tbnh=64&tbnw=144&prev=/search?q=brood+delen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NITwTZeRHIeZOtPQqOMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln_bestanden/image003.jpg&imgrefurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln.htm&usg=__YY4vl4oY4T-AQAYjni0viGc1XrM=&h=364&w=825&sz=53&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DJLdQSvWxVY-UM:&tbnh=64&tbnw=144&prev=/search?q=brood+delen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NITwTZeRHIeZOtPQqOMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln_bestanden/image003.jpg&imgrefurl=http://www.bijbelse-katechese.nl/bouwstenen/eerstelingen/brkn_dln.htm&usg=__YY4vl4oY4T-AQAYjni0viGc1XrM=&h=364&w=825&sz=53&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DJLdQSvWxVY-UM:&tbnh=64&tbnw=144&prev=/search?q=brood+delen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NITwTZeRHIeZOtPQqOMC
http://www.kbs-frb.be/
http://users.telenet.be/daens/film.htm
http://www.beeldmeditaties.nl/
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Toen iedereen meer dan voldoende had gegeten, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze 

en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden. Toen 

de mensen het wonderteken, dat Jezus gedaan had, zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de 

profeet zijn die in de wereld zou komen.’  

 

 Duid in de tekst met een kleur de dingen aan die jou getroffen hebben. 

 

 Wat is Jezus’ rol in dit Bijbelverhaal? 

Hij is de wonderdoener. Hij zorgt voor voldoende voedsel en is de eerlijke man, 

de profeet, maar niet de machtige, financiële koning, op wie iedereen hoopt. 

 

 Wat is de boodschap van dit verhaal? 

Iedereen is gelijk, iedereen verdient gelijkwaardig 

behandeld te worden. Het brood vertegenwoordigt Jezus. 

We krijgen een kracht van Jezus om net hetzelfde te doen, 

om te delen en niemand over het hoofd te zien, om elkaar te 

helpen en kracht te geven. Door het brood te delen en te 

breken, hopen we tegelijkertijd op een nieuwe, betere 

wereld, ook wel het Rijk Gods genoemd. 

 

 Over welk soort wonder gaat het hier?  

Een natuurwonder. 

 

 Hoe wordt er duidelijk gemaakt dat Jezus niet meedoet aan sociale 

onrechtvaardigheid? 

Jezus verdeelt het brood en vis over alle mensen, hij maakt geen onderscheid 

tussen arm of rijk, vrouw of man, kind of volwassene. Iedereen is gelijk, 

iedereen is een kind van God 

 Vergelijk het Bijbelverhaal met het filmfragment uit de film Daens. 

 

Bijbelverhaal 

 

 

Filmfragment Daens 

 

Een man (Jezus) staat centraal. 

 

5 broden en 2 vissen 

 

Geen altaar 

 

Het geloof staat centraal 

 

Eerst het ongeloof van de menigte, 

achteraf een opluchting en bevestiging 
 hij is de profeet! 

 

 

 

Het jongetje staat centraal 

 

5 stukjes brood en 2 visjes 

 

Een nagemaakt altaar van stenen 

 

Bidden van Onze Vader= geloof 

 

Ongeloof jongetje omdat er geen 

vermenigvuldiging is. 
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 Waar horen we de zin ‘en hij brak het brood en deelde het’ nog? 

In de misviering tijdens de eucharistie.  

 Wat betekent dit?  

We eten het ‘brood’ en nemen Jezus in ons op. We willen handelen zoals hem. 

We willen een kracht zijn voor anderen en dromen van een nieuwe wereld. We 

beamen dit door ‘amen’ te zeggen.  

 Het brood breken en delen betekent ook hopen op een nieuwe wereld. Hoe ziet 

jouw droomwereld eruit? PERSOONLIJK ANTWOORD  
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Bekijk per twee onderstaande cartoons. Probeer er telkens onder te schrijven de cartoon betekent en hoe je dit koppelt aan het 

broodwonder.  

                  
‘Mijn mama zei me de hele lunch op te eten!’                                                                                                      ‘Oh nee, weeral restjes…’ 

 

In het wonderverhaal zijn er nog 12 

manden met voedsel over en iedereen 

heeft genoeg gegeten. Jezus heeft 

gedeeld en samen eten is belangrijk 

en veel smakelijker. Als je deelt, is 

het voor jezelf en voor de anderen 

veel fijner. Er is dus voldoende 

voedsel. Deze jongen eet alles op in 

zijn eentje. Dat is niet de boodschap 

van het verhaal. Samen zijn en kracht 

krijgen en geven, maar tegelijkertijd 

ook delen, is veel belangrijker en veel 

fijner dan alles alleen te doen en zelf 

op te eten.  

 Foodfight betekent in het Nederlands: 

voedselgevecht. Doordat er zoveel 

voedsel is, kan je het wel interpreteren 

als een feestje, een gevecht en spelen 

met voedsel. Dat is helemaal niet de 

bedoeling. Jezus deelt het brood en hij 

verdeelt het over het volk. Dit als 

bedoeling om samen één te zijn, samen 

te eten, samen kracht te krijgen en te 

geven. Niet om voedsel te verspillen. 

We moeten dankbaar zijn voor wat we 

krijgen en hebben.  

 Deze cartoon geeft de overschot van de 

12 manden met voedsel weer. Jezus 

heeft voldoende voedsel voorzien en er 

is zelfs nog over. Er wordt gedeeld en 

samen genoten van de maaltijd. Het 

geloof in God is er. We moeten dankbaar 

zijn voor wat we krijgen, voor ons leven 

en voor alles wat groeit en bloeit. Dus 

ook voor ons voedsel. Zelfs restjes zijn 

voedsel en er zijn mensen die minder 

hebben dan wij. Daar moeten we ook 

aan denken wanneer we iets weggooien 

waarvan we vinden dat het te oud en 

niet meer lekker is.  
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 Heb jij soms honger naar samen zijn? Bij wie kan je die honger stillen? Leg uit. 

PERSOONLIJK ANTWOORD.  

 Hoe ziet jouw ideale maaltijd eruit? Wat eet je dan? Waar en met wie? 

PERSOONLIJK ANTWOORD.  

 

 Brooddeeg om een symbolische kracht mee te knutselen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Ingrediënten 

Per persoon: 

 1.5 kopje bloem  

 0.5 kopje water  

 1 kopje zout  

Bereiden 

Roer alles goed door elkaar. Maak er een symbool mee 

dat voor jou kracht vertegenwoordigt. Als het klaar is, 

geef je het aan de leerkracht en deze zal het in de 

oven laten bakken tot het gehard is. Daarna kan je het 

aan iemand geven van wie jij vindt dat die persoon een 

duwtje in de rug verdient of aan wie jij een betere 

wereld toewenst.  

 

www.kook-salon.nl  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.stoed.nl/inloop/maaltijdcloche.gif&imgrefurl=http://www.stoed.nl/inloop/activiteiten_donderdag.html&usg=__Z0Qwp4YEXuqWzBE_UCcSSQrJcIE=&h=216&w=220&sz=4&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7pagPE6JcNNx8M:&tbnh=105&tbnw=107&prev=/search?q=maaltijd&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CLHwTZ6JIo2bOsW63P0C
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bsgodender.be/joomla/images/stories/200_koksmuts-en-lepel ipod photo.jpg&imgrefurl=http://www.bsgodender.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=419:koken-in-2kk&Itemid=6&usg=__5mP9vXdWitrjwtYmRkRJE5HqIPw=&h=176&w=187&sz=8&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=h7H-0zRLnprSsM:&tbnh=96&tbnw=102&prev=/search?q=koksmuts&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=x7HwTebXOMLtOdnrye0C
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.stoed.nl/inloop/maaltijdcloche.gif&imgrefurl=http://www.stoed.nl/inloop/activiteiten_donderdag.html&usg=__Z0Qwp4YEXuqWzBE_UCcSSQrJcIE=&h=216&w=220&sz=4&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7pagPE6JcNNx8M:&tbnh=105&tbnw=107&prev=/search?q=maaltijd&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CLHwTZ6JIo2bOsW63P0C
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bsgodender.be/joomla/images/stories/200_koksmuts-en-lepel ipod photo.jpg&imgrefurl=http://www.bsgodender.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=419:koken-in-2kk&Itemid=6&usg=__5mP9vXdWitrjwtYmRkRJE5HqIPw=&h=176&w=187&sz=8&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=h7H-0zRLnprSsM:&tbnh=96&tbnw=102&prev=/search?q=koksmuts&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=x7HwTebXOMLtOdnrye0C
http://www.kook-salon.nl/
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3.14 Werkblad: dodenopwekking van de dochter van 
Jaïrus  

Dodenopwekking van de dochter van Jaïrus (blanco) 

 

 

Het rouwproces volgens Manu Keirse verloopt in vier stappen. 

 

 

 

 Bij welke stap zou jij jezelf nu plaatsen? 

 ______________________________________________________________________  

 

Schrijf of teken hieronder iets over een dierbare overledene. Dat kunnen 

karaktereigenschappen zijn, mooie herinneringen, de manier waarop die persoon 

gestorven is, waarom deze persoon belangrijk voor jou is… 

 

 

 

 

 

 

 

1.  De werkelijkheid onder ogen zien: de 
overleden persoon komt niet meer terug.                   

 

2.  De pijn van het verlies en het gemis 
ervaren, de leegte voelen. 

 
3.  Vervanging zoeken voor bepaalde functies 

en taken, eventueel een vervanger voor de 

rol van de overledene. 

 
4.  Opnieuw leren houden van het leven. Niet 

alle aandacht en intensiteit gaan nog naar 

de overledene.  

 

 

www.pastoralezorg.be  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://metta.punt.nl/upload/plaatjes/afscheid.jpg&imgrefurl=http://metta.punt.nl/?id=465378&r=1&usg=__d_opbp4eiH-IOihcBofij5fzcS8=&h=299&w=400&sz=21&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=1BU86bDUyjOTGM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=afscheid&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.pastoralezorg.be/
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Rouwen op Facebook (29/12/2009) 

Vandaag een triest, maar ergens mooi bericht in Het Nieuwsblad naar aanleiding van het 
overlijden van Femke De Mayer.  

 

Femke De Mayer (22) kwam zondagochtend om het leven in een verkeersongeval. Nauwelijks 

anderhalve dag later betuigden al bijna 3.000 vrienden hun medeleven op het online rouwregister 
dat zus Elke opende. ‘Dat doet ongelooflijk deugd’, zegt vader Erik.  

Nauwelijks enkele uren na het ongeluk opende zus Elke (24) op de netwerksite Facebook een 

online rouwregister. Anderhalve dag later staat de teller al op meer dan 2.900 steunbetuigingen. 

Bijna elke minuut schrijft iemand zijn gedachten neer in het rouwregister van de populaire vrouw 
uit Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas.  

‘De vlotte, assertieve en knappe meid die veel te vroeg uit het leven werd gerukt.’ ‘Wie gaat er nu 

de show stelen en de pannen van het dak dansen?’ ‘Je genoot van het leven als was het een feest, 

wij vergeten nooit hoe bijzonder je bent geweest.’ ‘Het eeuwige zonnetje, een zotte doos en 

vriend van iedereen.’ Het is maar een greep uit de massale reacties van haar vrienden. 

Vader Erik De Mayer is verrast door de massale steunbetuigingen. ‘We hebben bewust een 

register geopend op Facebook omdat het de ideale manier is om veel jongeren te bereiken. Dat er 

op zo’n korte tijd duizenden mensen het rouwregister tekenden, overvalt ons wel, maar die 
reacties doen ongelooflijk veel deugd.’  

‘Het beeld dat die mensen van Femke ophangen, klopt ook helemaal. Ze was een vrolijke en 

knappe verschijning die duidelijk veel vrienden had – veel meer nog dan ik zelf wist.'  
 

 

 Vind je dat het kan een online rouwregister? Waarom wel, waarom niet? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Het verhaal van de dodenopwekking van de dochter van Jaïrus (Mc. 5, 21-43) 

Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; 

iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen 

die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, 

viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, 

want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op 

sterven lag; ze was zijn enige kind. […] Er kwam iemand uit het huis 

van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is 

gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ Maar Jezus hoorde het 

en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ Toen 

hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar 

binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en 

moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van 

verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, maar 

slaapt.’ Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Jezus nam haar hand 

vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond 

meteen op. Hij gaf de opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren 

verbijsterd; hij gebood hen tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.  

 

 Duid de dingen in de tekst aan die je verwonderd of getroffen hebben.  

 

 Waarom zou Jezus gevraagd hebben om aan niemand te vertellen wat er gebeurd 

is? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Betekent de zin ‘Wees niet bang, maar geloof en ze zal worden gered’ iets voor 

jou? Waarom wel/ waarom niet? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat is er volgens jou na de dood? Omcirkel wat voor jou past.  

 

Er is niks meer    We keren allemaal terug als iets anders 

   De hemel 

 

Ik weet het niet, is er iets?

Er is iets, maar ik kan niet goed zeggen wat 

 

Er start een nieuw leven na dit leven                      

 

Een plaats waar we iedereen die overleden is, terugzien  

www.backbonemedia.be  

http://www.backbonemedia.be/
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 Op welk van de zeven sacramenten is dit wonderverhaal een voorloper? 

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat zijn de voorwaarden opdat je dit sacrament toegediend krijgt? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Wat is de dubbele betekenis van de ziekenzalving? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 De ziekenzalving bestaat uit twee belangrijke delen: de heilige olie en de 

handoplegging. Noteer de betekenis van beide onderdelen. 

 

 

 
  www.hln.be  

 

 
 

 

 
www.hadasja.nl  

 

 
 
 
 
 
 

 

 Wat zou je doen als je nog maar 24 uren te leven hebt? Wie wil je echt nog zien? 

En wat wil je nog zeggen/doen/proeven/ervaren? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  

www.kerknet.be  

http://www.hln.be/
http://www.hadasja.nl/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/11/7/2/media_xl_963482.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/928988/2009/07/14/Homo-s-genezen-met-handoplegging-in-Nederlands-leger.dhtml&usg=__cJR2k4cSUl20CC-MphzB42CGxC8=&h=264&w=466&sz=7&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IkH92YlRc0skgM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/search?q=handoplegging&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=_9nwTd27J4-gOoCt5ewC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/img.php?t=ro_gfx&id=89&w=180&imgrefurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=201&usg=__fpJ2U8YFoqv8f52We3LWs5M7_Yc=&h=180&w=180&sz=6&hl=nl&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v--J9wSA1m_l9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=ziekenzalving+olie&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=VdrwTbykMsPtOY-FmeMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2303/foto_1224942691.jpg&imgrefurl=http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=6657&usg=__-H_zAy3Mw4IOMCUveRvvLJRm2tU=&h=95&w=113&sz=10&hl=nl&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=XJPO7RSdZxzg_M:&tbnh=72&tbnw=86&prev=/search?q=ziekenzalving&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=YNjwTbiJIMmXOrzg9ekC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/11/7/2/media_xl_963482.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/928988/2009/07/14/Homo-s-genezen-met-handoplegging-in-Nederlands-leger.dhtml&usg=__cJR2k4cSUl20CC-MphzB42CGxC8=&h=264&w=466&sz=7&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IkH92YlRc0skgM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/search?q=handoplegging&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=_9nwTd27J4-gOoCt5ewC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/img.php?t=ro_gfx&id=89&w=180&imgrefurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=201&usg=__fpJ2U8YFoqv8f52We3LWs5M7_Yc=&h=180&w=180&sz=6&hl=nl&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v--J9wSA1m_l9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=ziekenzalving+olie&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=VdrwTbykMsPtOY-FmeMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2303/foto_1224942691.jpg&imgrefurl=http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=6657&usg=__-H_zAy3Mw4IOMCUveRvvLJRm2tU=&h=95&w=113&sz=10&hl=nl&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=XJPO7RSdZxzg_M:&tbnh=72&tbnw=86&prev=/search?q=ziekenzalving&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=YNjwTbiJIMmXOrzg9ekC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/11/7/2/media_xl_963482.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/928988/2009/07/14/Homo-s-genezen-met-handoplegging-in-Nederlands-leger.dhtml&usg=__cJR2k4cSUl20CC-MphzB42CGxC8=&h=264&w=466&sz=7&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IkH92YlRc0skgM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/search?q=handoplegging&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=_9nwTd27J4-gOoCt5ewC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/img.php?t=ro_gfx&id=89&w=180&imgrefurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=201&usg=__fpJ2U8YFoqv8f52We3LWs5M7_Yc=&h=180&w=180&sz=6&hl=nl&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v--J9wSA1m_l9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=ziekenzalving+olie&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=VdrwTbykMsPtOY-FmeMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2303/foto_1224942691.jpg&imgrefurl=http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=6657&usg=__-H_zAy3Mw4IOMCUveRvvLJRm2tU=&h=95&w=113&sz=10&hl=nl&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=XJPO7RSdZxzg_M:&tbnh=72&tbnw=86&prev=/search?q=ziekenzalving&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=YNjwTbiJIMmXOrzg9ekC
http://www.kerknet.be/
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Dodenopwekking van de dochter van Jaïrus (ingevuld) 

 

 

Het rouwproces volgens Manu Keirse verloopt in vier stappen. 

 

 

 

 Bij welke stap zou jij jezelf nu plaatsen? 

PERSOONLIJK ANTWOORD.  

 

Schrijf of teken hieronder iets over een dierbare overledene. Dat kunnen 

karaktereigenschappen zijn, mooie herinneringen, de manier waarop die persoon 

gestorven is, waarom deze persoon belangrijk voor jou is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aanvaarden van het verlies De werkelijkheid onder ogen zien: de 
overleden persoon komt niet meer terug.                      

 

2. Ervaren van de pijn van het 
verlies 

De pijn van het verlies en het gemis 
ervaren, de leegte voelen. 

 

3. Aanpassen aan de omgeving 
zonder de overledene 

Vervanging zoeken voor bepaalde functies 

en taken, eventueel een vervanger voor de 

rol van de overledene. 

 

4. De overledene een nieuwe 
plaats geven 

Opnieuw leren houden van het leven. Niet 

alle aandacht en intensiteit gaan nog naar 
de overledene.  

 

PERSOONLIJK ANTWOORD  

www.pastoralezorg.be  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://metta.punt.nl/upload/plaatjes/afscheid.jpg&imgrefurl=http://metta.punt.nl/?id=465378&r=1&usg=__d_opbp4eiH-IOihcBofij5fzcS8=&h=299&w=400&sz=21&hl=nl&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=1BU86bDUyjOTGM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=afscheid&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.pastoralezorg.be/
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Rouwen op Facebook (29/12/2009) 

Vandaag een triest, maar ergens mooi bericht in Het Nieuwsblad naar aanleiding van het 
overlijden van Femke De Mayer.  

 

Femke De Mayer (22) kwam zondagochtend om het leven in een verkeersongeval. Nauwelijks 

anderhalve dag later betuigden al bijna 3.000 vrienden hun medeleven op het online rouwregister 
dat zus Elke opende. ‘Dat doet ongelooflijk deugd’, zegt vader Erik.  

Nauwelijks enkele uren na het ongeluk opende zus Elke (24) op de netwerksite Facebook een 

online rouwregister. Anderhalve dag later staat de teller al op meer dan 2.900 steunbetuigingen. 

Bijna elke minuut schrijft iemand zijn gedachten neer in het rouwregister van de populaire vrouw 
uit Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas.  

‘De vlotte, assertieve en knappe meid die veel te vroeg uit het leven werd gerukt.’ ‘Wie gaat er nu 

de show stelen en de pannen van het dak dansen?’ ‘Je genoot van het leven als was het een feest, 

wij vergeten nooit hoe bijzonder je bent geweest.’ ‘Het eeuwige zonnetje, een zotte doos en 

vriend van iedereen.’ Het is maar een greep uit de massale reacties van haar vrienden.  

Vader Erik De Mayer is verrast door de massale steunbetuigingen. ‘We hebben bewust een 

register geopend op Facebook omdat het de ideale manier is om veel jongeren te bereiken. Dat er 

op zo’n korte tijd duizenden mensen het rouwregister tekenden, overvalt ons wel, maar die 
reacties doen ongelooflijk veel deugd.’  

‘Het beeld dat die mensen van Femke ophangen, klopt ook helemaal. Ze was een vrolijke en 

knappe verschijning die duidelijk veel vrienden had – veel meer nog dan ik zelf wist.'  
 

 

 Vind je dat het kan een online rouwregister? Waarom wel, waarom niet? 

EIGEN MENING. 
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Het verhaal van de dodenopwekking van de dochter van Jaïrus (Mc. 5, 21-43) 

Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; 

iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen 

die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, 

viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, 

want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op 

sterven lag; ze was zijn enige kind. […] Er kwam iemand uit het huis 

van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is 

gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ Maar Jezus hoorde het 

en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ Toen 

hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar 

binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader 

en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich 

van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, maar 

slaapt.’ Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Jezus nam haar hand 

vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond 

meteen op. Hij gaf de opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren 

verbijsterd; hij gebood hen tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.  

 

 Duid de dingen in de tekst aan die je verwonderd of getroffen hebben.  

 

 Waarom zou Jezus gevraagd hebben om aan niemand te vertellen wat er gebeurd 

is? 

Jezus wil niet opscheppen. Hij wil niet als een tovenaar beschouwd worden. Hij 

wil mensen helpen, maar er mag van hem geen groot en machtig man gemaakt 

worden. 

 

 Betekent de zin ‘Wees niet bang, maar geloof en ze zal worden gered’ iets voor 

jou? Waarom wel/ waarom niet? 

PERSOONLIJK ANTWOORD. 

 

 Wat is er volgens jou na de dood? Omcirkel wat voor jou past.  

 

Er is niks meer    We keren allemaal terug als iets anders 

   De hemel 

 

Ik weet het niet, is er iets?

Er is iets, maar ik kan niet goed zeggen wat 

 

Er start een nieuw leven na dit leven                      

 

Een plaats waar we iedereen die overleden is,terugzien   

www.backbonemedia.be  

http://www.backbonemedia.be/
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 Op welk van de zeven sacramenten is dit wonderverhaal een voorloper? 

Op het sacrament van de ziekenzalving.  

 

 Wat zijn de voorwaarden opdat je dit sacrament toegediend krijgt? 

Je moet het zelf willen, je moet nog bij je volle bewustzijn zijn en 

je mag niet gestorven zijn.  

 

 Wat is de dubbele betekenis van de ziekenzalving? 

Hoop op nieuw leven en herstel + hoop op leven na de dood. 

 

 De ziekenzalving bestaat uit twee belangrijke delen: de heilige olie en de 

handoplegging. Noteer de betekenis van beide onderdelen. 

 

 

 
  www.hln.be  

 

 

 

Handoplegging: goede zorgen en geborgenheid boven 

het hoofd van mensen om zich heen, maar ook van God. 

 

 
www.hadasja.nl  

 

 
 

Zalven met olie die terug gezond of heel wil maken. 

 

 Wat zou je doen als je nog maar 24 uren te leven hebt? Wie wil je echt nog zien? 

En wat wil je nog zeggen/doen/proeven/ervaren? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING. 

  

www.kerknet.be  

http://www.hln.be/
http://www.hadasja.nl/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/11/7/2/media_xl_963482.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/928988/2009/07/14/Homo-s-genezen-met-handoplegging-in-Nederlands-leger.dhtml&usg=__cJR2k4cSUl20CC-MphzB42CGxC8=&h=264&w=466&sz=7&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IkH92YlRc0skgM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/search?q=handoplegging&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=_9nwTd27J4-gOoCt5ewC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/img.php?t=ro_gfx&id=89&w=180&imgrefurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=201&usg=__fpJ2U8YFoqv8f52We3LWs5M7_Yc=&h=180&w=180&sz=6&hl=nl&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v--J9wSA1m_l9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=ziekenzalving+olie&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=VdrwTbykMsPtOY-FmeMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2303/foto_1224942691.jpg&imgrefurl=http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=6657&usg=__-H_zAy3Mw4IOMCUveRvvLJRm2tU=&h=95&w=113&sz=10&hl=nl&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=XJPO7RSdZxzg_M:&tbnh=72&tbnw=86&prev=/search?q=ziekenzalving&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=YNjwTbiJIMmXOrzg9ekC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/11/7/2/media_xl_963482.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/928988/2009/07/14/Homo-s-genezen-met-handoplegging-in-Nederlands-leger.dhtml&usg=__cJR2k4cSUl20CC-MphzB42CGxC8=&h=264&w=466&sz=7&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IkH92YlRc0skgM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/search?q=handoplegging&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=_9nwTd27J4-gOoCt5ewC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/img.php?t=ro_gfx&id=89&w=180&imgrefurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=201&usg=__fpJ2U8YFoqv8f52We3LWs5M7_Yc=&h=180&w=180&sz=6&hl=nl&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v--J9wSA1m_l9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=ziekenzalving+olie&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=VdrwTbykMsPtOY-FmeMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2303/foto_1224942691.jpg&imgrefurl=http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=6657&usg=__-H_zAy3Mw4IOMCUveRvvLJRm2tU=&h=95&w=113&sz=10&hl=nl&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=XJPO7RSdZxzg_M:&tbnh=72&tbnw=86&prev=/search?q=ziekenzalving&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=YNjwTbiJIMmXOrzg9ekC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hln.be/static/FOTO/pe/11/7/2/media_xl_963482.jpg&imgrefurl=http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/928988/2009/07/14/Homo-s-genezen-met-handoplegging-in-Nederlands-leger.dhtml&usg=__cJR2k4cSUl20CC-MphzB42CGxC8=&h=264&w=466&sz=7&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IkH92YlRc0skgM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/search?q=handoplegging&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=_9nwTd27J4-gOoCt5ewC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/img.php?t=ro_gfx&id=89&w=180&imgrefurl=http://www.rknieuws.net/verdieping/?id=201&usg=__fpJ2U8YFoqv8f52We3LWs5M7_Yc=&h=180&w=180&sz=6&hl=nl&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v--J9wSA1m_l9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=ziekenzalving+olie&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=VdrwTbykMsPtOY-FmeMC
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2303/foto_1224942691.jpg&imgrefurl=http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=6657&usg=__-H_zAy3Mw4IOMCUveRvvLJRm2tU=&h=95&w=113&sz=10&hl=nl&start=6&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=XJPO7RSdZxzg_M:&tbnh=72&tbnw=86&prev=/search?q=ziekenzalving&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=YNjwTbiJIMmXOrzg9ekC
http://www.kerknet.be/
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3.15 Werkblad: de bruiloft te Kana 

De bruiloft te Kana (blanco) 

 

1 Verliefd, wat nu? 

Bijna vijftien was ik. En ik was er helemaal niet op voorbereid. Tot dan 

had ik 'achteraf bekeken' een nogal vage voorstelling van verliefdheid 

gehad: iets om mee te lachen, als het je zus overkwam. 

Het begon allemaal op een fuif, een doodgewone fuif, zoals ik er al 

zoveel had  meegemaakt. Ik kende er weinig mensen, maar na een 

poosje zag ik een jongen die vroeger bij mijn broer in de klas had 

gezeten. Ik moest even goed kijken, want hij was wel wat veranderd. 

Waarom, weet ik niet, maar ik bleef naar hem kijken, hem tussen de mensen met mijn 

ogen volgen. Toen er een bamba gespeeld werd, ging ik hem eruit halen. Tussen de 

zoentjes door legde ik hem nogal beverig (waarom eigenlijk?) uit langs welke omweg ik 

hem kende. Hij reageerde wat afwezig, kende me ook nog wel. Even later stond ik in de 

kring, hij kwam mijn richting uit. Wat me toen overkwam – ik kom er nog altijd niet uit! 

Mijn maag draaide een halve slag om, mijn benen deden opeens niet meer wat ze 

moesten doen en in mijn oren en onder mijn hersenpan begon alles te suizen en te 

kloppen –en dat gebeurde allemaal tegelijk.  

Meteen daarna ging er een pijnscheut door me heen: hij ging doodleuk het meisje naast 

mij eruit halen. Ik wist niet waar ik moest kijken, en keek dus maar strak voor me uit.  

Die houding moest ik verward weer opgeven, want hij vroeg me wat mijn broer nu deed. 

Ik struikelde over mijn woorden, herbegon, en hoe meer ik dacht dat hij me wel een dom 

dutske zou vinden, hoe raarder de toeren die ik begon uit te halen. Bovendien hield ik 

angstvallig zijn ogen in de gaten, want ik voelde het schaamrood gewoon over mijn 

kaken glijden. En sinds die avond zat hij in mijn kop en ik kreeg hem er niet meer uit. 

Koortsachtig begon ik te ontleden wat hij wel van mij zou denken. Vond hij me een toffe? 

Had ik niet te onnozel gedaan? Zag ik er wel goed uit? Ondertussen droomde ik van de 

gekste situaties. Honderden experimentele gesprekken in mijn hoofd, houdingen, 

ontmoetingen… Bij alles wat ik deed, dacht ik: zou hij dat leuk vinden? Zou hij graag 

lezen? Houdt hij ook van dezelfde muziek als ik? Af en toe zag ik hem, en via 

gemeenschappelijke vrienden kwam ik terecht in een kringetje mensen die altijd samen 

optrokken. Maar in plaats van fijn was dit verschrikkelijk moeilijk: ik pijnigde telkens 

mijn hersens om gespreksonderwerpen te vinden, kreeg kramp in mijn oren door 

gesprekken te willen opvangen en liep dagen na elkaar zinnen te analyseren die hij 

gezegd had. De ene dag voelde ik me fantastisch omdat ik wist dat ik hem weer zou zien, 

de volgende dag kon mijn bui omgeslagen zijn in moedeloosheid of het gevoel dat ik 

mezelf belachelijk aan het maken was. Ik kon mezelf niet meer volgen. Uiteindelijk is het 

nog 'aan' geraakt ook. Maar daar herinner ik me niet veel meer van. Het was allemaal 

angstig en spannend en heerlijk in het begin, maar al gauw erg kaal. 

We vloeiden langzaam uit elkaar, zo maar. Het vervaagde gewoon: 

geen dramatisch einde, we zagen elkaar minder en minder en toen 

helemaal niet meer.  

Alles bij elkaar heeft het toch een jaar geduurd. Ik heb er veel over 

bijgeleerd, over mezelf, over verliefd-zijn, over het onderscheid tussen 

verliefd-zijn in de films en in werkelijkheid. Toen wilde ik nooit meer 

verliefd worden, maar nu kan ik daarom glimlachen. Verliefdheid krijgt 

met de jaren een andere inhoud: ik weet niet goed hoe dat te 

omschrijven. Het is minder onstuimig, realistischer, warmer. Voor mij dus geen verhalen 

meer over die eerste verliefdheid. Er waren heerlijke momenten bij, maar de hoofdindruk 

is donker. En toch was het leuk. Raar maar waar… 

www.mediatheek.thinkquest.nl  

www.mediatheek.thinkquest.nl  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/anja_verliefd.gif&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/verliefd.htm&usg=__HKK8VyAflgNj0IJLw9XAYFZCuRk=&h=252&w=240&sz=21&hl=nl&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=BD5DYc0QaDzjcM:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/search?q=verliefd&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=lS3zTY3VAYSgOpPrqK4H
http://www.mediatheek.thinkquest.nl/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/anja_verliefd.gif&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/verliefd.htm&usg=__HKK8VyAflgNj0IJLw9XAYFZCuRk=&h=252&w=240&sz=21&hl=nl&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=BD5DYc0QaDzjcM:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/search?q=verliefd&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=lS3zTY3VAYSgOpPrqK4H
http://www.mediatheek.thinkquest.nl/
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 Welke fragmenten spreken je aan? Waarom? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Verliefdheid overkomt iedereen wel eens. Bij verliefdheid kunnen we een aantal 

kenmerken omschrijven: 

 

 ___________________________________ : de sterke gevoelservaring van de 

verliefdheid brengt vaak heel veel verwarring met zich mee. Je bent ten prooi gevallen 

aan tegenstrijdige gevoelens. Het ene moment ben je zielsgelukkig, direct erna 

diepbedroefd en je weet jezelf geen raad van onzekerheid. 

 

 ___________________________________ : veel anderen zijn al lang vergeten hoe het 

was om verliefd te zijn. Sommigen vinden het belachelijk en overdreven. Dit maakt het 

moeilijk voor wie verliefd is: ze weten met zichzelf geen raad en mensen rondom hen 

begrijpen ze ook niet. 

 

 ___________________________________ : waar je ook bent, je denkt de ganse tijd 

aan de andere. Je kan je moeilijk concentreren. Als je nog maar in de buurt van de straat 

komt waar hij/zij woont, voel je je al goed. Je zoekt allerlei redenen om bij elkaar te 

kunnen zijn en afstand of tijdstip spelen hierbij geen rol. 

 

 ___________________________________ : verliefde mensen verliezen vaak de 

werkelijkheid rondom hen uit het oog. Ze zien enkel elkaar nog, ze verwachten alles van 

elkaar. Verliefdheid heeft iets weg van versmelten. Men wil samenzijn, samenleven met 

de andere. Verliefdheid is belangrijk, want het is het begin van een relatie. Het is 

verlangen naar een relatie. 

 

 ___________________________________ : in feite is verliefd zijn ook voor een groot 

deel wensen dat de ander naar jou verlangt. Dit verlangen brengt het gevoel van eenheid 

en maakt van het verliefd- zijn een unieke ervaring die alle wensen en verlangens lijkt te 

vervullen. Gevoelens worden als eeuwigdurend beleefd. Verliefden hebben dan ook vaak 

geen begrip voor hun ouders als zij hen erop wijzen dat ze nog zo jong zijn of dat het wel 

zal overgaan. 

 

 ___________________________________ : de verliefden zijn een deel van elkaar 

geworden. Ze zijn zo in de ban van elkaar dat ze door de wolken zweven. Het klikt en ze 

voelen zich zo goed samen dat het lijkt alsof er aan deze toestand nooit nog een einde 

zal komen. Ze begrijpen elkaar volkomen en alles is even mooi en goed.  

 

 Noteer wat voor jou liefde is: 
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 Hoe ziet jouw ideale partner eruit?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 Som vijf eigenschappen op die jij belangrijk vindt in 

een relatie 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 

2 De parabel van de zandkorrels 

Eens was er een jonge vrouw. Op de vooravond van haar huwelijk 

stond ze bij haar mama en keek naar de zon die onderging in 

volle zee. Toen vroeg ze: ‘Mama, mijn papa houdt van je en is je 

altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen opdat mijn man me 

steeds meer zou beminnen?’ 

De moeder zweeg en dacht even na... Dan bukte zij zich en vulde 

elke hand met zand. Zo kwam ze bij haar dochter staan. 

Stilzwijgend knelde ze de vingers van één hand steeds feller om 

het zand. Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het 

zand eruit gleed. Toen zij haar hand opende, kleefden nog maar enkele vochtige korrels 

aan haar handpalm. Maar haar andere hand had ze open gehouden als een kleine schaal. 

Daar bleven de zandkorrels liggen en schitterden in het licht van de ondergaande zon. 

Toen keek de moeder haar dochter aan en zei zacht: ‘Dit is mijn antwoord’. 

 

 Duid aan wat jou in deze parabel aanspreekt.  

 

 Wat is het antwoord van de mama aan haar huwende dochter? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

Markeer de onderstaande zinnen waarmee je akkoord gaat: 

Ik wil trouwen voor de kerk omdat: 

 door de bloemen, de sfeer en de mooie plechtigheid alles veel ‘echter’ is dan op 

het gemeentehuis 

 met elkaar door het leven gaan een belangrijke stap is die ik met een plechtig 

ritueel wil vieren. 

 ik op de ene of andere manier God en Jezus een plaats wil geven in ons leven als 

gehuwden, ook al weet ik niet zo goed hoe. 

 dat in onze familie de gewoonte is. De familie zou teleurgesteld zijn als ik dit niet 

zou doen. 

 de christelijke waarden voor mij zinvol zijn en ik daarnaar wil trachten te leven. 

 ik weet dat dit belangrijk is voor mijn partner. Ik wil hem/haar een plezier doen. 

www.flickr.com  

 

www.melancholia.typepad.com  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/58/220279254_17c20cbec5.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/220279254/&usg=__8RudvLJDODDAvt_ICoWZNmhw0gU=&h=470&w=500&sz=101&hl=nl&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=FKae62O97E8EvM:&tbnh=122&tbnw=130&prev=/search?q=love&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=QTXzTdKZK9GbOpSbxKQH
http://www.flickr.com/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/58/220279254_17c20cbec5.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/220279254/&usg=__8RudvLJDODDAvt_ICoWZNmhw0gU=&h=470&w=500&sz=101&hl=nl&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=FKae62O97E8EvM:&tbnh=122&tbnw=130&prev=/search?q=love&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=QTXzTdKZK9GbOpSbxKQH
http://www.melancholia.typepad.com/
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 trouwen voor de kerk definitiever is dan trouwen voor de wet. 

 ik geloof dat er toch iets meer is, een kracht die ons bijeengebracht heeft. 

 ik onze toekomstige kinderen graag een veilig nest wil geven. 

 ik onze jarenlange liefdesrelatie wil bevestigen. 

 

Ik wil helemaal niet trouwen voor de kerk omdat: 

 ik helemaal niet geloof. 

 ik dat geen meerwaarde vind voor onze relatie. 

 mijn partner dat niet wil. 

 het te duur is. 

 … 

 

3 De bruiloft te Kana 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder 

van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de 

bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van 

Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ 

zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder 

de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Op 

de bruiloft stonden voor het joodse reinigingsritueel zes stenen 

watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 

‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit en 

breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het 

water dat wijn geworden was, proefde - hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de 

bedienden die het water geschept hadden wisten – riep hij de bruidegom en zei tegen 

hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder 

goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, 

gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden 

in hem. Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, 

en daar bleven ze een paar dagen. 

 

 Waarom zegt Maria dat de bedienden naar Jezus moeten luisteren? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 In welke andere Bijbelverhalen merk je dat de derde dag een heel belangrijke dag 

is? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 Wat wordt er bedoeld met water bij de wijn doen? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

www.trouwkaartjes.com  
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4 Het huwelijk  

 Bij een huwelijk worden er steeds terugkomende symbolen gebruikt. Probeer per 

twee deze symbolen te verklaren. 

 

      
www.schoolvoorjournalistiek.com  

 

 

 

 

      
www.forum.belgiumdigital.com  

 

 

 

    
www.floralie-online.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          
www.goudentrouwgids.com 

 

 

 

 

 
www.radio1.be 

 

http://www.schoolvoorjournalistiek.com/
http://www.forum.belgiumdigital.com/
http://www.floralie-online.be/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/wp-content/uploads/2010/10/Duif1.jpg&imgrefurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2010/10/utrechts-stadscircus-fluistert-met-duiven/&usg=__JN0phmuuQWVDLO5WBHErmTHlDyo=&h=360&w=400&sz=18&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGeDfZKi7ttSYM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/search?q=duif&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NMD0TYTIM8SUOofOlK8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.themarryingguy.com/rings.jpg&imgrefurl=http://forum.belgiumdigital.com/f7/ik-zoek-twee-ringen-34118.html&usg=__s1Ul1fhjkq0vwbPUO-n7ZoIsKyg=&h=337&w=568&sz=32&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zjNwvskbklDkxM:&tbnh=80&tbnw=134&prev=/search?q=ringen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=acD0Tcr3GIyVOtTHmZEH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.floralie-online.be/used images/bruidsboeket.gif&imgrefurl=http://www.floralie-online.be/creaties1.html&usg=__u-z83tuSuQ_ZmPj0qLDNC1G8R10=&h=1000&w=1500&sz=505&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=W4-gBBNKLdTEFM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/search?q=bruidsboeket&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=nMD0Tee-M4igOvb2_YwH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.jpg&imgrefurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.html&usg=__eNEc4b4TewHkBnZmMX5wYkUJQjY=&h=448&w=313&sz=16&hl=nl&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-t2MZ3483VTU0M:&tbnh=127&tbnw=89&prev=/search?q=bruidsjurk&start=18&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=18D0Tef8EYWXOqD2lKgH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.radio1.be/files/imagecache/thumbnail/thumbs/water bij wijn.jpg&imgrefurl=http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/water-bij-wijn&usg=__A8RpH4jSWKbrvMFsKH01ty7KdAI=&h=100&w=100&sz=3&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=136es6LmyQ4jJM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/search?q=water+en+wijn&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CMH0Ter4E4igOpTe5J8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/wp-content/uploads/2010/10/Duif1.jpg&imgrefurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2010/10/utrechts-stadscircus-fluistert-met-duiven/&usg=__JN0phmuuQWVDLO5WBHErmTHlDyo=&h=360&w=400&sz=18&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGeDfZKi7ttSYM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/search?q=duif&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NMD0TYTIM8SUOofOlK8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.themarryingguy.com/rings.jpg&imgrefurl=http://forum.belgiumdigital.com/f7/ik-zoek-twee-ringen-34118.html&usg=__s1Ul1fhjkq0vwbPUO-n7ZoIsKyg=&h=337&w=568&sz=32&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zjNwvskbklDkxM:&tbnh=80&tbnw=134&prev=/search?q=ringen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=acD0Tcr3GIyVOtTHmZEH
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Vul de onderstaande tekst in en kies uit: jawoord, wijwater, leven, bruidspaar, God, 

eucharistieviering, priester, doopsel, sacrament. 

 

De kersverse gehuwden trouwen meestal tijdens een  ___________________________  

Deze viering wordt dan naar hun eigen voorkeur ingevuld. Het  ____________________   

wordt aan de ingang van de kerk opgewacht door vrienden en familie. Vaak wordt het 

koppel besprenkeld met ________________  als herinnering aan het  _______________  

Het bruidspaar mag zelf de misviering vorm geven door de Bijbelteksten te kiezen. De 

man en vrouw dienen elkaar het huwelijkssacrament toe door hun  _________________   

aan elkaar te geven. In deze trouwbeloften schenken zij zich weg aan elkaar, voor altijd. 

Het koppel dient dus zelf aan elkaar het  ____________________  toe. Het koppel geeft 

elkaar de rechterhand en man en vrouw spreken elk om beurt de trouwbeloften uit.  

De trouwbelofte gaat als volgt: 

  

(Naam van de bruid of 

bruidegom), ik aanvaard je 

als mijn vrouw/man en ik 

beloof je trouw te blijven in 

goede en kwade dagen, in 

armoede en rijkdom, in 

ziekte en gezondheid. 

Ik wil je liefhebben en 

waarderen, al de dagen van 

ons leven.  

 

http://www.rijstkoker.nl/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/images/rijstgerechten.jpg&imgrefurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/rijst.html&usg=__VfDpObpJf2xDJ3VOAI6pP0zSnj4=&h=300&w=300&sz=45&hl=nl&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=B708M3TncSA_SM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=rijst&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=U8H0TcKmH8-cOof3xZkH
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De  _______________________  bevestigt deze huwelijksbelofte en het bruidspaar 

bezegelt dit door de ringen te overhandigen. Het huwelijkssacrament is nu ontvangen en 

de bruid en bruidegom mogen elkaar nu kussen. De priester stelt nog enkele vragen 

waarop de bruid en bruidegom om de beurt ‘ja, ik wil’ antwoorden.  

Het bruidspaar toont aan elkaar en alle aanwezigen hoe graag ze elkaar zien en met 

elkaar door het ______________  willen gaan. Maar dit beloven ze op deze manier nog 

intenser aan  ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           www.chrispie.punt.nl/upload/huwelijk 

 

  

http://www.chrispie.punt.nl/upload/huwelijk
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De bruiloft te Kana (ingevuld) 

 

1 Verliefd, wat nu? 

Bijna vijftien was ik. En ik was er helemaal niet op voorbereid. Tot dan 

had ik 'achteraf bekeken' een nogal vage voorstelling van verliefdheid 

gehad: iets om mee te lachen, als het je zus overkwam. 

Het begon allemaal op een fuif, een doodgewone fuif, zoals ik er al 

zoveel had  meegemaakt. Ik kende er weinig mensen, maar na een 

poosje zag ik een jongen die vroeger bij mijn broer in de klas had 

gezeten. Ik moest even goed kijken, want hij was wel wat veranderd. 

Waarom, weet ik niet, maar ik bleef naar hem kijken, hem tussen de mensen met mijn 

ogen volgen. Toen er een bamba gespeeld werd, ging ik hem eruit halen. Tussen de 

zoentjes door legde ik hem nogal beverig (waarom eigenlijk?) uit langs welke omweg ik 

hem kende. Hij reageerde wat afwezig, kende me ook nog wel. Even later stond ik in de 

kring, hij kwam mijn richting uit. Wat me toen overkwam – ik kom er nog altijd niet uit! 

Mijn maag draaide een halve slag om, mijn benen deden opeens niet meer wat ze 

moesten doen en in mijn oren en onder mijn hersenpan begon alles te suizen en te 

kloppen –en dat gebeurde allemaal tegelijk.  

Meteen daarna ging er een pijnscheut door me heen: hij ging doodleuk het meisje naast 

mij eruit halen. Ik wist niet waar ik moest kijken, en keek dus maar strak voor me uit.  

Die houding moest ik verward weer opgeven, want hij vroeg me wat mijn broer nu deed. 

Ik struikelde over mijn woorden, herbegon, en hoe meer ik dacht dat hij me wel een dom 

dutske zou vinden, hoe raarder de toeren die ik begon uit te halen. Bovendien hield ik 

angstvallig zijn ogen in de gaten, want ik voelde het schaamrood gewoon over mijn 

kaken glijden. En sinds die avond zat hij in mijn kop en ik kreeg hem er niet meer uit. 

Koortsachtig begon ik te ontleden wat hij wel van mij zou denken. Vond hij me een toffe? 

Had ik niet te onnozel gedaan? Zag ik er wel goed uit? Ondertussen droomde ik van de 

gekste situaties. Honderden experimentele gesprekken in mijn hoofd, houdingen, 

ontmoetingen… Bij alles wat ik deed, dacht ik: zou hij dat leuk vinden? Zou hij graag 

lezen? Houdt hij ook van dezelfde muziek als ik? Af en toe zag ik hem, en via 

gemeenschappelijke vrienden kwam ik terecht in een kringetje mensen die altijd samen 

optrokken. Maar in plaats van fijn was dit verschrikkelijk moeilijk: ik pijnigde telkens 

mijn hersens om gespreksonderwerpen te vinden, kreeg kramp in mijn oren door 

gesprekken te willen opvangen en liep dagen na elkaar zinnen te analyseren die hij 

gezegd had. De ene dag voelde ik me fantastisch omdat ik wist dat ik hem weer zou zien, 

de volgende dag kon mijn bui omgeslagen zijn in moedeloosheid of het gevoel dat ik 

mezelf belachelijk aan het maken was. Ik kon mezelf niet meer volgen. Uiteindelijk is het 

nog 'aan' geraakt ook. Maar daar herinner ik me niet veel meer van. Het was allemaal 

angstig en spannend en heerlijk in het begin, maar al gauw erg kaal. 

We vloeiden langzaam uit elkaar, zo maar. Het vervaagde gewoon: 

geen dramatisch einde, we zagen elkaar minder en minder en toen 

helemaal niet meer.  

Alles bij elkaar heeft het toch een jaar geduurd. Ik heb er veel over 

bijgeleerd, over mezelf, over verliefd-zijn, over het onderscheid tussen 

verliefd-zijn in de films en in werkelijkheid. Toen wilde ik nooit meer 

verliefd worden, maar nu kan ik daarom glimlachen. Verliefdheid krijgt 

met de jaren een andere inhoud: ik weet niet goed hoe dat te 

omschrijven. Het is minder onstuimig, realistischer, warmer. Voor mij dus geen verhalen 

meer over die eerste verliefdheid. Er waren heerlijke momenten bij, maar de hoofdindruk 

is donker. En toch was het leuk. Raar maar waar… 

 

www.mediatheek.thinkquest.nl  

www.mediatheek.thinkquest.nl  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/anja_verliefd.gif&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/verliefd.htm&usg=__HKK8VyAflgNj0IJLw9XAYFZCuRk=&h=252&w=240&sz=21&hl=nl&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=BD5DYc0QaDzjcM:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/search?q=verliefd&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=lS3zTY3VAYSgOpPrqK4H
http://www.mediatheek.thinkquest.nl/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/anja_verliefd.gif&imgrefurl=http://mediatheek.thinkquest.nl/~jre0146/allebei/verliefd/verliefd.htm&usg=__HKK8VyAflgNj0IJLw9XAYFZCuRk=&h=252&w=240&sz=21&hl=nl&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=BD5DYc0QaDzjcM:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/search?q=verliefd&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=lS3zTY3VAYSgOpPrqK4H
http://www.mediatheek.thinkquest.nl/
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 Welke fragmenten spreken je aan? Waarom? 

PERSOONLIJK ANTWOORD VAN DE LEERLING. 

 

Verliefdheid overkomt iedereen wel eens. Bij verliefdheid kunnen we een aantal 

kenmerken omschrijven: 

 

Tegenstrijdige gevoelens: de sterke gevoelservaring van de verliefdheid brengt vaak 

heel veel verwarring met zich mee. Je bent ten prooi gevallen aan tegenstrijdige 

gevoelens. Het ene moment ben je zielsgelukkig, direct erna diepbedroefd en je weet 

jezelf geen raad van onzekerheid. 

 

De anderen begrijpen je niet: veel anderen zijn al lang vergeten hoe het was om 

verliefd te zijn. Sommigen vinden het belachelijk en overdreven. Dit maakt het moeilijk 

voor wie verliefd is: ze weten met zichzelf geen raad en mensen rondom hen begrijpen 

ze ook niet. 

 

Je wil bij elkaar zijn: waar je ook bent, je denkt de ganse tijd aan de andere. Je kan je 

moeilijk concentreren. Als je nog maar in de buurt van de straat komt waar hij/zij woont, 

voel je je al goed. Je zoekt allerlei redenen om bij elkaar te kunnen zijn en afstand of 

tijdstip spelen hierbij geen rol. 

 

Spiegelwederkerigheid: verliefde mensen verliezen vaak de werkelijkheid rondom hen 

uit het oog. Ze zien enkel elkaar nog, ze verwachten alles van elkaar. Verliefdheid heeft 

iets weg van versmelten. Men wil samenzijn, samenleven met de andere. Verliefdheid is 

belangrijk, want het is het begin van een relatie. Het is verlangen naar een relatie. 

 

Ik verlang dat jij naar mij verlangt: in feite is verliefd zijn ook voor een groot deel 

wensen dat de ander naar jou verlangt. Dit verlangen brengt het gevoel van eenheid en 

maakt van het verliefd- zijn een unieke ervaring die alle wensen en verlangens lijkt te 

vervullen. Gevoelens worden als eeuwigdurend beleefd. Verliefden hebben dan ook vaak 

geen begrip voor hun ouders als zij hen erop wijzen dat ze nog zo jong zijn of dat het wel 

zal overgaan. 

 

De verliefden begrijpen elkaar helemaal: de verliefden zijn een deel van elkaar 

geworden. Ze zijn zo in de ban van elkaar dat ze door de wolken zweven. Het klikt en ze 

voelen zich zo goed samen dat het lijkt alsof er aan deze toestand nooit nog een einde 

zal komen. Ze begrijpen elkaar volkomen en alles is even mooi en goed.  

 

 Noteer wat voor jou liefde is: 
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 Hoe ziet jouw ideale partner eruit?  

PERSOONLIJK ANTWOORD. 

 

 Som vijf eigenschappen op die jij belangrijk vindt in 

een relatie 

PERSONNLIJK ANTWOORD  

 

 

 

 

 

2 De parabel van de zandkorrels 

Eens was er een jonge vrouw. Op de vooravond van haar huwelijk 

stond ze bij haar mama en keek naar de zon die onderging in 

volle zee. Toen vroeg ze: ‘Mama, mijn papa houdt van je en is je 

altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen opdat mijn man me 

steeds meer zou beminnen?’ 

De moeder zweeg en dacht even na... Dan bukte zij zich en vulde 

elke hand met zand. Zo kwam ze bij haar dochter staan. 

Stilzwijgend knelde ze de vingers van één hand steeds feller om 

het zand. Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het 

zand eruit gleed. Toen zij haar hand opende, kleefden nog maar enkele vochtige korrels 

aan haar handpalm. Maar haar andere hand had ze open gehouden als een kleine schaal. 

Daar bleven de zandkorrels liggen en schitterden in het licht van de ondergaande zon. 

Toen keek de moeder haar dochter aan en zei zacht: ‘Dit is mijn antwoord’. 

 

 Duid aan wat jou in deze parabel aanspreekt.  

 

 Wat is het antwoord van de mama aan haar huwende dochter? 

Als je je partner krampachtig vasthoudt en hem steeds controleert, geen 

vrijheid geeft, dan loopt je relatie/ huwelijk op een gegeven moment spaak. 

Elkaar vertrouwen, liefhebben en een beetje vrij laten, is de sleutel voor een 

goede relatie.  

 

Markeer de onderstaande zinnen waarmee je akkoord gaat: PERSOONLIJK 

Ik wil trouwen voor de kerk omdat: 

 door de bloemen, de sfeer en de mooie plechtigheid alles veel ‘echter’ is dan op 

het gemeentehuis 

 met elkaar door het leven gaan een belangrijke stap is die ik met een plechtig 

ritueel wil vieren. 

 ik op de ene of andere manier God en Jezus een plaats wil geven in ons leven als 

gehuwden, ook al weet ik niet zo goed hoe. 

 dat in onze familie de gewoonte is. De familie zou teleurgesteld zijn als ik dit niet 

zou doen. 

 de christelijke waarden voor mij zinvol zijn en ik daarnaar wil trachten te leven. 

 ik weet dat dit belangrijk is voor mijn partner. Ik wil hem/haar een plezier doen. 

 trouwen voor de kerk definitiever is dan trouwen voor de wet. 

www.flickr.com  

 

www.melancholia.typepad.com  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/58/220279254_17c20cbec5.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/220279254/&usg=__8RudvLJDODDAvt_ICoWZNmhw0gU=&h=470&w=500&sz=101&hl=nl&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=FKae62O97E8EvM:&tbnh=122&tbnw=130&prev=/search?q=love&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=QTXzTdKZK9GbOpSbxKQH
http://www.flickr.com/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/58/220279254_17c20cbec5.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/220279254/&usg=__8RudvLJDODDAvt_ICoWZNmhw0gU=&h=470&w=500&sz=101&hl=nl&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=FKae62O97E8EvM:&tbnh=122&tbnw=130&prev=/search?q=love&hl=nl&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=QTXzTdKZK9GbOpSbxKQH
http://www.melancholia.typepad.com/
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 ik geloof dat er toch iets meer is, een kracht die ons bijeengebracht heeft. 

 ik onze toekomstige kinderen graag een veilig nest wil geven. 

 ik onze jarenlange liefdesrelatie wil bevestigen. 

 

Ik wil helemaal niet trouwen voor de kerk omdat: 

 ik helemaal niet geloof. 

 ik dat geen meerwaarde vind voor onze relatie. 

 mijn partner dat niet wil. 

 het te duur is. 

 … 

 

3 De bruiloft te Kana 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder 

van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de 

bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van 

Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ 

zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder 

de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Op 

de bruiloft stonden voor het joodse reinigingsritueel zes stenen 

watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 

‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit en 

breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het 

water dat wijn geworden was, proefde - hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de 

bedienden die het water geschept hadden wisten – riep hij de bruidegom en zei tegen 

hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder 

goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, 

gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden 

in hem. Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, 

en daar bleven ze een paar dagen. 

 

 Waarom zegt Maria dat de bedienden naar Jezus moeten luisteren? 

Zij vertrouwt Jezus en weet al langer dat hij niet zomaar een gewone man is, hij 

is de zoon van God, die wonderen kan verrichten. Daarom wil Maria Jezus de 

bruiloft hier kan ‘redden’. 

 

 In welke andere Bijbelverhalen merk je dat de derde dag een heel belangrijke dag 

is? 

Het verrijzenisverhaal: op de derde dag stond Jezus op uit de dood. 

De berg in Sinaï: op de derde dag openbaarde God zich. 

 

 Wat is de boodschap van dit wonderverhaal? 

Jezus verandert water in wijn. Daar wordt mee bedoeld dat hij een nieuwe 

wereld schept. Een bruiloft betekent in de Bijbel het begin van een nieuwe 

mooie wereld. Maar daarbij moet er in relaties soms wel eens water bij de wijn 

gedaan worden. 

 

 

www.trouwkaartjes.com  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.trouwkaartjes.com/Afbeeldingen nieuw/roos.jpg&imgrefurl=http://www.trouwkaartjes.com/&usg=__iyGk3eqPL1it_4ZJCej-fCHujyg=&h=480&w=640&sz=48&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=k5YMdUh2MsjkXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/search?q=bruiloft&hl=nl&sa=G&biw=1419&bih=709&gbv=2&tbm=isch&ei=srX0TfOuFoTrOYf1kKMH
http://www.trouwkaartjes.com/
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 Wat wordt er bedoeld met water bij de wijn doen? 

Een relatie bestaat uit geven en nemen. Niet alles loopt van een leien dakje. 

Daarom is het belangrijk dat je water bij de wijn doet. Je geeft soms toe in 

plaats van steeds je eigen wil en mening door te drukken. Dat doe je uit liefde 

en respect voor elkaar.  

 

4 Het huwelijk  

 Bij een huwelijk worden er steeds terugkomende symbolen gebruikt. Probeer per 

twee deze symbolen te verklaren. 

 

      
www.schoolvoorjournalistiek.com  

 

Na de misviering laat het bruidspaar meestal twee 

duiven los. Deze staan voor het samen weg vliegen en 

samen je plan leren trekken als kersvers gehuwd 

koppel. De duif staat ook symbool voor vrede, geluk 

en vrijheid. 

 

 

      
www.forum.belgiumdigital.com  

 

De ringen die aan elkaar gegeven worden, staan 

symbool voor de eeuwigdurende liefde. Een ring is 

een cirkel en heeft dus geen begin- en eindpunt. Zo 

zou de liefde tussen het bruidspaar ook moeten zijn. 

Door een trouwring te dragen, maak je aan de wereld 

bekend dat je getrouwd bent. 

 

    
www.floralie-online.be  

 

Bloemen staan symbool voor het groeien. Er wordt 

daarmee bedoeld dat een relatie steeds groeit en 

nooit volledig afgerond is. Elke soort bloem of kleur 

van een bloem heeft een andere betekenis. Enkele 

voorbeelden: rode rozen: ik hou van je, witte roos: 

voor altijd samen, een lelie: je bent lief, een orchidee: 

je bent mooi… 

 

http://www.schoolvoorjournalistiek.com/
http://www.forum.belgiumdigital.com/
http://www.floralie-online.be/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/wp-content/uploads/2010/10/Duif1.jpg&imgrefurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2010/10/utrechts-stadscircus-fluistert-met-duiven/&usg=__JN0phmuuQWVDLO5WBHErmTHlDyo=&h=360&w=400&sz=18&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGeDfZKi7ttSYM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/search?q=duif&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NMD0TYTIM8SUOofOlK8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.themarryingguy.com/rings.jpg&imgrefurl=http://forum.belgiumdigital.com/f7/ik-zoek-twee-ringen-34118.html&usg=__s1Ul1fhjkq0vwbPUO-n7ZoIsKyg=&h=337&w=568&sz=32&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zjNwvskbklDkxM:&tbnh=80&tbnw=134&prev=/search?q=ringen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=acD0Tcr3GIyVOtTHmZEH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.floralie-online.be/used images/bruidsboeket.gif&imgrefurl=http://www.floralie-online.be/creaties1.html&usg=__u-z83tuSuQ_ZmPj0qLDNC1G8R10=&h=1000&w=1500&sz=505&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=W4-gBBNKLdTEFM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/search?q=bruidsboeket&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=nMD0Tee-M4igOvb2_YwH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/wp-content/uploads/2010/10/Duif1.jpg&imgrefurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2010/10/utrechts-stadscircus-fluistert-met-duiven/&usg=__JN0phmuuQWVDLO5WBHErmTHlDyo=&h=360&w=400&sz=18&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGeDfZKi7ttSYM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/search?q=duif&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NMD0TYTIM8SUOofOlK8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.themarryingguy.com/rings.jpg&imgrefurl=http://forum.belgiumdigital.com/f7/ik-zoek-twee-ringen-34118.html&usg=__s1Ul1fhjkq0vwbPUO-n7ZoIsKyg=&h=337&w=568&sz=32&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zjNwvskbklDkxM:&tbnh=80&tbnw=134&prev=/search?q=ringen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=acD0Tcr3GIyVOtTHmZEH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.floralie-online.be/used images/bruidsboeket.gif&imgrefurl=http://www.floralie-online.be/creaties1.html&usg=__u-z83tuSuQ_ZmPj0qLDNC1G8R10=&h=1000&w=1500&sz=505&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=W4-gBBNKLdTEFM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/search?q=bruidsboeket&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=nMD0Tee-M4igOvb2_YwH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/wp-content/uploads/2010/10/Duif1.jpg&imgrefurl=http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2010/10/utrechts-stadscircus-fluistert-met-duiven/&usg=__JN0phmuuQWVDLO5WBHErmTHlDyo=&h=360&w=400&sz=18&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGeDfZKi7ttSYM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/search?q=duif&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=NMD0TYTIM8SUOofOlK8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.themarryingguy.com/rings.jpg&imgrefurl=http://forum.belgiumdigital.com/f7/ik-zoek-twee-ringen-34118.html&usg=__s1Ul1fhjkq0vwbPUO-n7ZoIsKyg=&h=337&w=568&sz=32&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zjNwvskbklDkxM:&tbnh=80&tbnw=134&prev=/search?q=ringen&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=acD0Tcr3GIyVOtTHmZEH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.floralie-online.be/used images/bruidsboeket.gif&imgrefurl=http://www.floralie-online.be/creaties1.html&usg=__u-z83tuSuQ_ZmPj0qLDNC1G8R10=&h=1000&w=1500&sz=505&hl=nl&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=W4-gBBNKLdTEFM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/search?q=bruidsboeket&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=nMD0Tee-M4igOvb2_YwH
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www.goudentrouwgids.com 

 

Een witte bruidsjurk is al eeuwenoud een traditie. Wit 

staat symbool voor sereniteit, maagdelijkheid en 

puurheid. 

 

 

 
www.radio1.be 

 

Water bij de wijn doen. Wijn als feestdrank. De 

symboliek van deze twee dranken staat voor water bij 

de wijn doen: geven en nemen in relaties en van 

elkaar houden. Je eigen wil aan de kant leren 

schuiven voor de noden van je partner. 

 
www.rijstkoker.nl 

De feestgangers gooien rijst naar het buitenkomende 

bruidspaar. Rijst staat symbool voor vruchtbaarheid 

en geluk.  

 

Vul de onderstaande tekst in en kies uit: jawoord, wijwater, leven, bruidspaar, God, 

eucharistieviering, priester, doopsel, sacrament. 

 

De kersverse gehuwden trouwen meestal tijdens een eucharistieviering.  

Deze viering wordt dan naar hun eigen voorkeur ingevuld. Het bruidspaar  

wordt aan de ingang van de kerk opgewacht door vrienden en familie. Vaak wordt het 

koppel besprenkeld met wijwater als herinnering aan het doopsel. 

Het bruidspaar mag zelf de misviering vorm geven door de Bijbelteksten te kiezen. De 

man en vrouw dienen elkaar het huwelijkssacrament toe door hun jawoord  

aan elkaar te geven. In deze trouwbeloften schenken zij zich weg aan elkaar, voor altijd.  

Het koppel dient dus zelf aan elkaar het sacrament toe. Het koppel geeft elkaar de 

rechterhand en man en vrouw spreken elk om beurt de trouwbeloften uit.  

De trouwbelofte gaat als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Naam van de bruid of 

bruidegom), ik aanvaard je 

als mijn vrouw/man en ik 

beloof je trouw te blijven in 

goede en kwade dagen, in 

armoede en rijkdom, in 

ziekte en gezondheid. 

Ik wil je liefhebben en 

waarderen, al de dagen van 

ons leven.  

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.jpg&imgrefurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.html&usg=__eNEc4b4TewHkBnZmMX5wYkUJQjY=&h=448&w=313&sz=16&hl=nl&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-t2MZ3483VTU0M:&tbnh=127&tbnw=89&prev=/search?q=bruidsjurk&start=18&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=18D0Tef8EYWXOqD2lKgH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.radio1.be/files/imagecache/thumbnail/thumbs/water bij wijn.jpg&imgrefurl=http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/water-bij-wijn&usg=__A8RpH4jSWKbrvMFsKH01ty7KdAI=&h=100&w=100&sz=3&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=136es6LmyQ4jJM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/search?q=water+en+wijn&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CMH0Ter4E4igOpTe5J8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/images/rijstgerechten.jpg&imgrefurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/rijst.html&usg=__VfDpObpJf2xDJ3VOAI6pP0zSnj4=&h=300&w=300&sz=45&hl=nl&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=B708M3TncSA_SM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=rijst&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=U8H0TcKmH8-cOof3xZkH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.jpg&imgrefurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.html&usg=__eNEc4b4TewHkBnZmMX5wYkUJQjY=&h=448&w=313&sz=16&hl=nl&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-t2MZ3483VTU0M:&tbnh=127&tbnw=89&prev=/search?q=bruidsjurk&start=18&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=18D0Tef8EYWXOqD2lKgH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.radio1.be/files/imagecache/thumbnail/thumbs/water bij wijn.jpg&imgrefurl=http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/water-bij-wijn&usg=__A8RpH4jSWKbrvMFsKH01ty7KdAI=&h=100&w=100&sz=3&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=136es6LmyQ4jJM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/search?q=water+en+wijn&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CMH0Ter4E4igOpTe5J8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/images/rijstgerechten.jpg&imgrefurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/rijst.html&usg=__VfDpObpJf2xDJ3VOAI6pP0zSnj4=&h=300&w=300&sz=45&hl=nl&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=B708M3TncSA_SM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=rijst&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=U8H0TcKmH8-cOof3xZkH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.jpg&imgrefurl=http://www.goudentrouwgids.com/bedrijvengids/amsterdam/bruidsjurk.html&usg=__eNEc4b4TewHkBnZmMX5wYkUJQjY=&h=448&w=313&sz=16&hl=nl&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-t2MZ3483VTU0M:&tbnh=127&tbnw=89&prev=/search?q=bruidsjurk&start=18&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1419&bih=709&ndsp=18&tbm=isch&ei=18D0Tef8EYWXOqD2lKgH
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.radio1.be/files/imagecache/thumbnail/thumbs/water bij wijn.jpg&imgrefurl=http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/water-bij-wijn&usg=__A8RpH4jSWKbrvMFsKH01ty7KdAI=&h=100&w=100&sz=3&hl=nl&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=136es6LmyQ4jJM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/search?q=water+en+wijn&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=CMH0Ter4E4igOpTe5J8H
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/images/rijstgerechten.jpg&imgrefurl=http://www.lekker-eten-gezond-afvallen.com/rijst.html&usg=__VfDpObpJf2xDJ3VOAI6pP0zSnj4=&h=300&w=300&sz=45&hl=nl&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=B708M3TncSA_SM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=rijst&um=1&hl=nl&biw=1419&bih=709&tbm=isch&ei=U8H0TcKmH8-cOof3xZkH
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De priester bevestigt deze huwelijksbelofte en het bruidspaar bezegelt dit door de 

ringen te overhandigen. Het huwelijkssacrament is nu ontvangen en de bruid en 

bruidegom mogen elkaar nu kussen. De priester stelt nog enkele vragen waarop de bruid 

en bruidegom om de beurt ‘ja, ik wil’ antwoorden.  

Het bruidspaar toont aan elkaar en alle aanwezigen hoe graag ze elkaar zien en met 

elkaar door het leven willen gaan. Maar dit beloven ze op deze manier nog intenser aan 

God. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           www.chrispie.punt.nl/upload/huwelijk 

 

  

http://www.chrispie.punt.nl/upload/huwelijk
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4 De parabel- en wonderquiz 

Voor het vierde middelbaar (ASO/TSO), na vier jaren geleerd te hebben over parabels en 

wonderverhalen, vindt er op het einde van het schooljaar een afsluitende quiz plaats over 

parabels en wonderverhalen. Voor deze quiz rekenen we ± twee lesuren (quiz zelf, 

nabespreking en prijs overhandigen). 

Deze quiz heeft een denk-, doe- en muziekronde. Hieronder staat het verloop van de 

quiz uitgeschreven.   

 

De klas wordt in drie à vier groepen verdeeld. Elke groep kiest een naam voor zijn/haar 

groep. Deze groepsnaam moet te maken hebben met wonderverhalen of parabels, 

bijvoorbeeld de zaaiers, de lopende lammen, de getalenteerde vijgenboom, de 

teruggevonden zonen/dochters... 

De leerkracht is de quizmaster en houdt de punten bij op het bord. Per juist antwoord 

krijgt de groep één punt. De denk- en muziekronde worden gespeeld met alle groepen 

samen. De doeronde wordt per groep gespeeld. Deze ronde bestaat uit een uitbeeld- en 

tekenronde waarbij één groepslid van de groep het gevraagde uitbeeldt of tekent. Het is 

de bedoeling dat de andere groepsleden van die groep (de andere groepen zwijgen en 

kijken aandachtig) raden, binnen een bepaalde tijd (30”), wat er uitgebeeld of getekend 

wordt door hun teamgenoot. Wanneer de groepsleden dit juist raden, krijgen ze één 

punt. Wanneer de groep het niet kan raden, gaat de beurt over naar de groep rechts van 

deze groep. Ze krijgen dan de kans om te raden wat er werd uitgebeeld of getekend. De 

groep die het juiste raadt, krijgt één punt. 

 

De groep met de meeste punten verdient natuurlijk een prijs. Elk groepslid van de 

winnende groep krijgt een zakje snoep met daarin verschillende soorten vruchtensnoep 

(aardbei, kers, perzik…). Hiermee willen we hen de boodschap geven dat zij hopelijk 

vrucht dragen van de godsdienstlessen (in het bijzonder van die over wonderverhalen en 

parabels) en dat zij de boodschap hiervan mogen doorgeven aan anderen zodat onze 

lessen hun vruchten mogen afwerpen. De groepsleden van de verliezende groepen 

krijgen ieder één vruchtsnoepje zodat ook zij vrucht mogen dragen.  

 

Vooraleer de quiz wordt gestart, is het nodig dat de leerkracht enkele afspraken maakt 

met de leerlingen.  

 In stilte en rustig aan de quiz deelnemen; 

 Werk samen op een volwassen manier met respect voor elkaar;  

 Tijdens de denk- en muziekronde schrijft één iemand van elke groep de 

antwoorden op een blad papier (lkr. zorgt voor deze papieren). De quizmaster 

komt dan kijken naar elk antwoord en geeft al dan niet een punt aan de 

verschillende groepen.  

 Tijdens de doeronde is er telkens één groep aan de beurt. De groepen die dan niet 

aan zet zijn, volgen aandachtig en in stilte mee, want zij kunnen nog een punt 

verdienen wanneer die groep het fout raadt.  

 En natuurlijk geldt ook voor deze quiz: ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen.’  
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RONDE EEN: de denkronde  

De quizmaster leest de vragen één voor één voor. De leerlingen schrijven telkens het 

antwoord op de vraag op hun blad papier. Na elke vraag gaat de quizmaster langs bij de 

verschillende groepen en geeft hen één punt indien het antwoord juist is. Anders wordt 

er geen punt gegeven. De quizmaster trekt voor elk punt één streepje op het bord onder 

de juiste groepsnaam.  

 

Hieronder staan de vragen voor de denkronde met daarachter tussen haakjes het juiste 

antwoord dat nog kan aangevuld worden door de leerkracht zelf.  

 

1. Geef de definitie van een wonder. (Een buitennatuurlijk, onverklaarbaar voorval, 

niet wetenschappelijk te benaderen) 

2. Geef twee voorbeelden van een wonder dat vandaag nog gebeurt. (Overleven van 

een vliegtuigcrash, ontwaken uit een lange coma, een baby krijgen…) 

3. Geef twee kenmerken van een parabel. (Open einde, zet de toehoorder aan om 

na te denken en net zo te doen, concreet en vertrouwd verhaal, een verhaal 

zonder inleiding…) 

4. Noem de vier soorten wonderen. (Natuurwonderen, genezingswonderen, 

duiveluitdrijvingen en dodenopwekkingen) 

5. Waarom staan er zoveel parabels in het Nieuwe Testament? (Jezus heeft heel veel 

parabels verteld en die staan geschreven in het Nieuwe Testament) 

6. Waarom vertelt Jezus ons parabels? (Hij wil door het vertellen van een parabel 

zijn boodschap van liefde, vergeving en barmhartigheid verkondigen. Ook geeft 

hij ons zo een concreet en duidelijk beeld van wie God is en wat de droom van 

God is voor onze wereld) 

7. Geef drie tips bij het lezen van een wonderverhaal. (niet historiseren, niet 

psychologiseren en bij het navertellen de boodschap duidelijk maken) 

8. Waarom is het belangrijk dat we over voldoende achtergrondinformatie 

beschikken wanneer we een parabel of wonderverhaal lezen? (Om bepaalde 

aspecten beter te begrijpen en om de boodschap van het verhaal juist te 

interpreteren) 

9. Vergelijk de houding van de farizeeër en de tollenaar wanneer ze aan het bidden 

zijn. (Zie achtergrondinformatie van parabel van de farizeeër en tollenaar voor het 

antwoord) 

10. Geef een voorbeeld van een Bijbelverhaal bij een genezingswonder en een 

natuurwonder. (Genezingswonder: Jezus en de lamme, Jezus geneest de blinde, 

Jezus en de melaatsen, Jezus en de lazarus, bloedvloeiende vrouw… 

Natuurwonder: het stillen van de storm, over water lopen, het broodwonder, de 

bruiloft te Kana…) 

 

RONDE TWEE: de doeronde  

De doeronde wordt per groep gespeeld. Deze ronde bestaat uit een uitbeeld- en 

tekenronde waarbij één groepslid van de groep het gevraagde uitbeeldt of tekent. Het is 

de bedoeling dat de andere groepsleden van die groep (de andere groepen zwijgen en 

kijken aandachtig) raden, binnen een bepaalde tijd (30”), wat er uitgebeeld of getekend 

wordt door hun teamgenoot. Wanneer de groepsleden dit juist raden, krijgen ze één 

punt. Wanneer de groep het niet kan raden, gaat de beurt over naar de groep rechts van 

deze groep. Ze krijgen dan de kans om te raden wat er werd uitgebeeld of getekend. De 

groep die het juiste raadt, krijgt één punt. De quizmaster trekt voor elk punt één 

streepje op het bord onder de juiste groepsnaam.   
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De leerkracht heeft op voorhand kaartjes gemaakt en op elk kaartje staat een situatie 

geschreven die de leerling moet uitbeelden of tekenen. 

 

De uitbeeldronde  

Een leerling van de eerste groep trekt een kaartje en denkt na over hoe hij/zij gaat 

uitbeelden wat er op het kaartje geschreven staat. Wanneer de leerling zegt dat hij/zij er 

klaar voor is, gaan de 30” in (quizmaster heeft een chronometer bij om dit exact te 

kunnen bepalen).  

Wanneer de teamgenoten van deze leerling het juist hebben kunnen raden binnen de 

30”, krijgen ze één punt. Anders gaat de beurt over naar de volgende groep (de groep 

rechts van deze groep).  

Elke groep beeldt telkens twee situaties uit. Dus na het uitbeelden van situatie één, 

beeldt de eerste groep situatie twee uit (een andere leerling van die groep beeldt nu uit). 

Daarna is de volgende groep aan de beurt.  

 

Mogelijke situaties om uit te beelden:  

1. De vier vrienden die hun lamme vriend door het dak laten zakken tot bij Jezus.  

2. De wijngaardenier die de grond rond de vijgenboom omspit. 

3. De oudste zoon die niet naar het feest van de jongste zoon wil. 

4. Jezus die de storm bedaart. 

5. Jezus die met vijf broden en twee vissen 5000 mensen te eten geeft. 

6. De arbeiders van het elfde uur die wachten op het marktplein tot iemand hen in 

dienst neemt. 

7. Jaïrus die aan Jezus komt vragen om zijn dochtertje te genezen.  

8. Jezus die de duivel uitdrijft. 

 

De tekenronde  

Een leerling van de eerste groep trekt een kaartje en denkt na over hoe hij/zij gaat 

tekenen wat er op het kaartje geschreven staat. Wanneer de leerling zegt dat hij/zij er 

klaar voor is, gaan de 30” in.  

Wanneer de teamgenoten van deze leerling het juist hebben kunnen raden binnen de 

30”, krijgen ze één punt. Anders gaat de beurt over naar de volgende groep (de groep 

rechts van deze groep).  

Elke groep tekent telkens twee situaties. Dus na het tekenen van situatie één, tekent 

dezelfde groep situatie twee (een andere leerling van die groep tekent nu). Daarna is de 

volgende groep aan de beurt. 

 

Mogelijke situaties om te tekenen:  

1. De blinde die terug kan zien. 

2. Water dat in wijn verandert. 

3. De derde dienaar die zijn talent begraaft.  

4. De verloren zoon die beseft dat hij fout bezig is. 

5. De tollenaar die bidt in de tempel. 

6. Jezus die loopt over water. 

7. De leerlingen die bang zijn wanneer het begint te stormen.  

8. De landheer die het loon geeft aan de arbeiders van het elfde uur.  
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RONDE DRIE: de muziekronde  

Deze ronde wordt terug met alle groepen gespeeld. De quizmaster laat telkens de 

refreinen van onderstaande liedjes één voor één horen. De leerlingen krijgen steeds 30” 

de tijd om na elk refrein op te schrijven welke parabel of welk wonderverhaal hierbij 

past. Na elk refrein, wanneer de 30” voorbij zijn, gaat de quizmaster langs bij de 

verschillende groepen en geeft hen één punt indien het antwoord juist is. Anders wordt 

er geen punt gegeven. De quizmaster trekt voor elk punt één streepje op het bord onder 

de juiste groepsnaam.  

 

Mogelijke liedjes om te gebruiken tijdens deze ronde:  

1. Walk on Water van Milk Inc. (Jezus die over water loopt) 

2. Leef van Walter Grootaers en Mozaïek. (Parabel van de talenten/een 

genezingswonder)  

3. Blind van Milk Inc. (Genezing van de blinde Bartimeüs) 

4. Pray van Justin Bieber. (De parabel van de farizeeër en de tollenaar) 

5. Bruiloftsmars (The Wedding March) van Mendelssohn. (De bruiloft te Kana) 

6. Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. (een dodenopwekking) 

 

Na het spelen van deze verschillende rondes, is de winnaar bekend. De groep met de 

meeste punten wint.  

De quizmaster overhandigt de prijs aan de winnende groep en geeft een troostprijs aan 

de andere groepen. Het is belangrijk dat de quizmaster de symbolische betekenis van 

deze prijs toelicht (zie hierboven).  

 

Op het einde van de quiz stelt de lkr. deze afsluitende vragen aan de lln. als 

nabespreking van de quiz en het schooljaar: 

 Hoe heb je deze quiz ervaren?  

 Was het moeilijk? 

 Hoe verliep de samenwerking? 

 Wat heb je onthouden van parabels en wonderverhalen? 

 Wat vond je hier leuk/boeiend aan? Wat niet leuk? Wat miste je? 

 Wat is je algemene indruk van de godsdienstlessen tijdens dit schooljaar? 
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Woord achteraf  
 

We zijn zeer tevreden met het eindresultaat van ons eindwerk. Het is voor ons een mooi 

bewijs van al het harde werk dat we geleverd hebben. We zijn allebei vol overgave en 

goede moed aan deze uitdaging begonnen en dit is het resultaat. 

Het heeft soms wel bloed, zweet en tranen gekost. We hebben tijdens dit eindwerk nog 

maar eens beseft dat godsdienstlessen maken heel veel energie vraagt. We vinden het 

dan ook jammer dat we onze creatief uitgewerkte lessen nu niet kunnen geven, maar we 

hopen dat we er in de toekomst gebruik van kunnen maken.   

 

Door ons te verdiepen in parabels en wonderverhalen uit de Bijbel zijn we allebei tot de 

conclusie gekomen dat de Bijbel voor ons een bijzondere en betekenisvollere plaats heeft 

gekregen in ons leven. We vinden dat parabels en wonderverhalen ons iets moois en 

leerrijks te vertellen hebben. Ze zeggen veel over ons. De boodschappen in de verhalen 

hebben ook nu zeker en vast een doel en kunnen ons helpen om een goed mens te 

worden. Ze sporen ons ook aan om goed te doen voor anderen. 

 

Tijdens het maken van de lessen is zeer duidelijk geworden hoe belangrijk 

achtergrondinformatie bij een Bijbelverhaal is. Je kan de klas niet instappen met een 

parabel of wonderverhaal wanneer je niet over voldoende achtergrondinformatie 

beschikt. Die informatie is belangrijk om het verhaal te kunnen plaatsen in zijn context 

en om mogelijke boodschap(pen) ervan over te brengen aan de leerlingen. We spreken 

van mogelijke boodschap(pen) omdat dé boodschap niet bestaat. We zijn er ons immers 

van bewust dat we een parabel of wonderverhaal over tien jaar weer vanuit een ander 

standpunt lezen en dus nog een diepere betekenis kunnen ontdekken in deze mooie 

verhalen. Een verhaal uit de Bijbel is nooit volledig af en bijgevolg is elke gemaakte 

godsdienstles voor verdieping vatbaar. We willen steeds op zoek blijven gaan naar welke 

betekenis een wonderverhaal of parabel in ons leven op dat moment heeft. We gaan dus 

op pad met de Bijbel als onze gids.   

 

Voor ons is het een meerwaarde om de Bijbel te mogen gebruiken in de klas. We willen 

leerlingen hier op een uitdagende manier mee leren omgaan en hen daarvoor boeien.   

 

Daarnaast dromen we er allebei van om over een aantal jaren voor de kerk te trouwen. 

In onze misviering willen we  graag de parabel van de zandkorrels en de parabel 

‘voetstappen in het zand’ gebruiken. Ook het wonderverhaal ‘de bruiloft in Kana’ lijkt ons 

een boeiende evangelietekst voor tijdens een huwelijksviering. De boodschap van deze 

verhalen vinden wij zeer betekenisvol en willen we dan ook aan anderen laten horen, 

zeker aan onze toekomstige mannen.  

 

Tot slot willen we vermelden dat we op een bepaalde manier genoten hebben van het 

maken van dit eindwerk. Het betekent veel voor onze vriendschap dat wij dit eindwerk 

samen mochten realiseren. Het heeft ervoor gezorgd dat we elkaar meer zagen en 

vaststelden dat we hier ook op dezelfde golflengte zaten. Onze vriendschap is er alleen 

maar door versterkt.  
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