Start

punt

Handleiding
bijbelonderwijs basisschool

Proefpakket

a. in relatie tot God;
b. in relatie tot ouders, opvoeders en mensen om zich heen;
c. in relatie tot zichzelf.
d. in relatie met de schepping

In dit proefpakket vind je een overzicht van wat je aangeboden wordt in STARTPUNT.

1.

Wat is Startpunt?

God heeft de mensen binnen deze relaties verantwoordelijkheden gegeven.

STARTPUNT is een handleiding voor leerkrachten op
de basisschool, voortgekomen uit de praktijk van de
basisschool. Veel leerkrachten hebben onder leiding van
de Internationale Bijbelbond bijgedragen aan de totstandkoming van deze handleiding.

Basisvertrouwen
Dit is een centraal element in de leeftijdsfasen waarin
de kinderen van de basisschool verkeren. Ouders hebben
aanvankelijk alle verantwoordelijkheid; later komen daar de
peuterspeelzaal, kinderopvang en/of school als opvoedingsinstituten bij. De ontwikkeling van dit basisvertrouwen,
dat gefundeerd is in Godsvertrouwen, blijft een belangrijke
rol spelen tijdens alle volgende ontwikkelingsfasen van een
kind.
Als IBB vinden we het van essentieel belang te werken aan
de genoemde relaties, ook in hun onderlinge samenhang.
In de lestips zul je ideeën aangereikt krijgen die deze relaties
bespreekbaar maken.
Bij de keuze van verhalen, vertel- en lestips, enzovoort, is er
rekening gehouden met de leeftijd, de ‘maat’ van het kind:

In STARTPUNT willen we de Bijbel aan het woord laten
waarin God zich geopenbaard heeft, mede door zijn Zoon
Jezus als redder naar de wereld te sturen. Dat ‘Woord’
spreekt niet slechts een woordje mee, we willen dat
Woord binnen STARTPUNT een duidelijke plaats geven.
We geloven dat de Bijbel door God is geïnspireerd en daardoor betrouwbaar is in alles wat er in geschreven staat.

2.

Waarom Startpunt?

Veel scholen en leerkrachten zijn op zoek naar bijbels
verantwoord materiaal bij het bijbelonderwijs op de basisschool.
Doel van STARTPUNT is om kinderen te laten zien wie
de God van de Bijbel is en wat bijbelse principes voor hun
eigen leven kunnen betekenen.
Door van jongs af aan kennis van de Bijbel bij te brengen,
bied je kinderen de mogelijkheid om te gaan geloven in
Jezus Christus als redder en verlosser - in de wetenschap
dat het Woord van God levend en krachtig is en dat de
heilige Geest overtuigt.

3.

Onderbouw
De kleuter zit o.m. in de imitatiefase. Naast de aangereikte
ideeën in STARTPUNT is je eigen inzicht met betrekking tot
kleuters erg belangrijk. Vanuit je eigen beginsituatie zul je
een keuze moeten maken welke ideeën uit STARTPUNT je
wel en niet gebruikt.
Middenbouw
Bij kinderen van 6-9 jaar neemt de hoeveelheid kennis
die ze opdoen toe. Kinderen ontwikkelen in deze fase een
realiteitsbegrip.
Daar moet ook het bijbelonderwijs bij aangepast worden.
In STARTPUNT geven we ideeën aan om met kinderen na
te denken over thema’s die in hun dagelijkse leven naar
voren komen.

Hoe werkt Startpunt dat uit?

• Door een paar keer per week een bijbelverhaal aan
te bieden.
• Door bijbelse principes praktisch te maken voor het
dagelijks leven.
• Door uitnodigende lessen aan te bieden waardoor
kinderen enthousiast kunnen worden over de Bijbel.
• Door leerkrachten van informatie, werkbladen en
suggesties te voorzien.

4.

Bovenbouw
Kinderen van 10-12 jaar zijn kritischer en komen losser van
de ouders te staan. Ze komen in aanraking met mensen die
op een andere manier leven dan zij. Ze zien dat in gezinnen
verschillende waarden en normen heersen die ze niet
gewend zijn; dat er andere opvattingen zijn en andere
accenten gelegd worden.
Omdat meer kritisch denkvermogen en een sterker ontwikkeld geheugen een rol spelen in deze leeftijdsgroepen,
sluiten we pedagogisch-didactisch aan bij deze vaardigheden,
o.m. via gesuggereerde werkvormen als kringgesprek,
discussie en het zelf bijbellezen (groep 7-8).

Pedagogische uitgangspunten

Belangrijke basisprincipes, kernwoorden uit de Bijbel,
enzovoort, krijgen voor kinderen betekenis wanneer ze via
verhalen worden ontdekt en beleefd en vervolgens worden
'doorvertaald' naar de overige opvoedingspraktijk en het
dagelijks leven om ons heen.
STARTPUNT tracht een waardevolle bijdrage te leveren aan
deze interactie, kennis, inzicht en beleving.

5.

6.

Didactische principes

A. Op schoolniveau

Ontwikkelingspsychologische
aspecten

STARTPUNT werkt met een chronologisch vertelrooster.
Hierdoor krijgen de kinderen in de midden- en bovenbouw
inzicht in de structuur van de Bijbel en in de tijd waarin de
gebeurtenissen zich afspeelden.

Vanuit bijbels oogpunt is de mens iemand die in relaties
leeft:
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STARTPUNT heeft ook een concentrische opbouw. Iedere
twee jaar komen ongeveer dezelfde verhalen terug, maar
dan verdiept, op het niveau van de kinderen. Op deze
manier lopen de kinderen tijdens hun basisschooltijd
vier keer de hele Bijbel door en hebben ze kennis van
belangrijke verhalen en feiten van de Bijbel.

7.

Wat Startpunt biedt

Een chronologisch vertelrooster waarbij in twee jaar een
zorgvuldige selectie van bijbelverhalen verteld wordt. Het
rooster is zo opgebouwd dat in de meeste gevallen iedere
week één bijbelverhaal hetzelfde is in alle groepen. Aan de
hand van dat verhaal is er voor iedere week een weekthema
geschreven dat je in de groep kunt gebruiken maar ook
voor de gezamenlijke weekopening. Per map is er een apart
hoofdstuk met meer inhoudelijke achtergrondinformatie bij
de bijbelverhalen die behandeld worden.

STARTPUNT werkt daarnaast ook met thema’s. Meestal is
er sprake van een weekthema dat voor de hele basisschool
gelijk is. De verhalen van de betreffende week worden
samengevat in één thema. Dit functioneert als oriëntatiepunt voor de week of als opstapje voor een weekopening
of -sluiting.

Vertelschetsen
Iedere week bevat drie korte vertelschetsen (groep 7-8 twee
vertelschetsen en één leesschets) die de leerkracht een
idee geven hoe het verhaal verteld kan worden. Deze zijn
voorzien van korte inleidingen, die aansluiten bij het verhaal.
Verder kun je een (kinder)bijbel naar keuze gebruiken.

B. Op groepsniveau
• Structuur
Het is belangrijk om kinderen een vaste structuur te bieden.
In STARTPUNT worden ideeën aangereikt voor liederen,
verhalen en verwerkingen, die allemaal op elkaar zijn
afgestemd. In gebed kun je ook aanhaken bij zaken die in
de bijbelverhalen aan de orde zijn geweest.

Groep 1-2
Voor deze groep zijn ook drie verhalen per week vermeld.
Het kan zijn dat je twee keer per week vertelt, vandaar dat
er per week een verhaal aangegeven is in het overzicht van
de lessen dat je kunt weglaten of twee verhalen die je
gemakkelijk kunt combineren tot één verhaal.

• Doel
De vertelling van bijbelverhalen is een middel en geen
doel. Door de vertelling en de verwerking hiervan (zie
lestips) willen we een bepaalde beleving overbrengen,
ervaring opdoen, verbanden met het dagelijks leven laten
zien, verplaatsen in een andere situatie, kennis overdragen
of eventueel een gedragsverandering bewerkstelligen.

Verteltips
Hier zijn tips opgenomen die je helpen het verhaal op een
andere manier te vertellen. Ze geven soms verrassende
invalshoeken. Probeer met de fantasie die je hierbij
gebruikt bijbel- en cultuurgetrouw te werk te gaan.

• Beginsituatie
Het is van belang om, afhankelijk van de beginsituatie van
je groep aan te sluiten bij hun beleving, ervaring, kennis en
de actualiteit van het moment. Kinderen moeten leren
leven in de 21e eeuw en de Bijbel daarin leren toepassen.
Net zoals bij begrijpend lezen is ‘actualisering van de voorkennis’ nodig om je verhaal te laten ‘landen’.
Zeker wanneer je in je groep veel kinderen hebt, die uit
gezinnen komen waarin men niet met de Bijbel omgaat,
zul je veel creativiteit nodig hebben om de bijbelse principes
duidelijk te maken. In STARTPUNT geven we hier een aanzet toe, maar je zult zelf vast nog meer ideeën hebben over
hoe je dat kunt doen.

Achtergrondtips
Hier wordt een korte uitleg gegeven bij één of meerdere
bijbelgedeelten van de betreffende week.
Lestips
De bijbelverhalen worden praktisch verwerkt. Er worden
ideeën gegeven over hoe je met de kinderen kunt doorpraten over een thema of wat je kunt knutselen naar
aanleiding van één van de bijbelverhalen. Vaak wordt ook
naar aanleiding van dat thema met de kinderen besproken
wat voor consequentie dat heeft voor het leven in deze tijd.
Liedtips
Een aantal liederen dat bij de verhalen van de week past.
Hierbij is een keuze gemaakt uit verschillende bestaande
bundels. Probeer je keuze actueel te houden met de uitgave
van nieuwe cd’s en bundels.

• Leeractiviteiten en werkvormen
In STARTPUNT neemt het vertellen van de bijbelse geschiedenissen een belangrijke plaats in. Redenen zijn:
• Door het luisteren naar verhalen leren kinderen hun
gevoelens hanteren en verfijnen.
• Samen naar verhalen luisteren heeft een samenbindend
effect, het versterkt relaties en vormt deze.
• Door het vertellen wordt een kind in staat gesteld zijn
eigen morele beslissingen te nemen en te toetsen.
• In het Joodse volk bestaat ook een ‘vertelcultuur’.
Vanuit je eigen beroepsopleiding en je ervaring ben je
voldoende in staat allerlei werkvormen te hanteren en
in STARTPUNT beperken wij ons daarom tot het beknopt
aangeven van mogelijkheden op dit gebied.

Verwerking
Regelmatig is er een werkblad toegevoegd dat vrij gekopieerd
mag worden voor het gebruik in je eigen groep.
Extra
Af en toe staat er een toneelstukje aangegeven of een
verhaal om voor te lezen. Dit is een extra activiteit bij de
betreffende week om nog eens op een heel andere manier
de aandacht te vestigen op het weekthema of een bijbelverhaal.

• Verwerking
Je vindt in STARTPUNT regelmatig verwerkingen, die je
voor gebruik in je eigen groep mag kopiëren. Bovendien
kun je op basis van aangereikte verwerkingsvoorbeelden
op je eigen creatieve manier nieuwe eraan toevoegen,
bijvoorbeeld door internet te raadplegen.

STARTPUNT bestaat uit twee jaaruitgaven voor de groepen
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere groep heeft dus twee jaarmappen.
Daarmee kan in een cyclus van twee jaar een lijn van de
hele Bijbel doorgenomen worden.
Inhoudsopgave en jaarrooster per leerjaar kun je vinden op
www.ibb.nu.

• Evaluatie
Af en toe wordt er een tip gegeven waarmee je de kennis
van de kinderen kunt toetsen.
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GROEP 1-2
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Weekthema: De weg terug
Ruth 1:1-22

Ruth 2:1-23

Verhuizen

Ruth en Boaz

Inleiding

Inleiding

Farah woont nog niet zo lang in Nederland. Eerst
woonde ze in een ander land. Ze spreekt wel
Nederlands, maar thuis spreekt ze haar eigen taal.
Alles is anders hier: het huis, de mensen op straat,
de school, het eten . . . Dat is best moeilijk. Gelukkig
heeft ze wel vriendinnetjes op school. Ze gaat ook wel
eens bij hen spelen. Verhuizen is soms leuk, maar
ook wel eens moeilijk.

Laat (zo mogelijk) korenaren zien. Wat gebeurt hiermee? Wat maken wij ervan? Hoe smaakt meel? Laat
de kinderen hun vinger nat maken en in een bakje
met meel dopen. Zonder meel kun je geen brood
bakken en zonder eten kun je niet leven.

Vertelschets

Ruth en Noömi zijn heel arm, er is geen man die
voor hen zorgt. Ruth wil op het land gaan werken.
Er wordt overal koren gemaaid. Ze gaat naar het
land van een rijke man en raapt daar de aren op
die de maaiers laten vallen. Die mag ze zomaar meenemen. Daar hoeft ze niet voor te betalen. Ze werkt
hard. Ze wil zo graag goed voor Noömi zorgen.
De baas van het land, Boaz, komt kijken. Hij ziet dat
Ruth goed haar best doet. Hij vraagt aan een knecht:
‘Wie is deze vrouw?’ ‘Dat is de jonge vrouw die met
Noömi meegekomen is uit Moab.’ Boaz gaat naar
Ruth toe en zegt: ’Blijf maar op mijn land werken
hoor. Als je dorst hebt zullen mijn knechten je water
geven.’ Boaz praat nog even met Ruth. Hij heeft al
gehoord hoe goed ze voor Noömi zorgt en zegt:
‘Ik hoop dat de Here zo ook voor jou zal zorgen.’
Ruth bedankt hem omdat hij zo vriendelijk is voor
een vrouw uit een vreemd land. Dan gaan Boaz en
de knechten eten. Boaz zegt: ‘Ruth, kom er ook maar
bij.’ En hij geeft haar brood. Na het eten zegt Boaz
tegen de knechten dat ze wat extra aren moeten
laten vallen voor Ruth. Hij wil Ruth helpen om goed
voor Noömi te zorgen.
Het wordt avond en Ruth is klaar met het rapen.
Zo, nu nog de korrels uit de aren halen. Tjonge, dat
is veel. Wat zal Noömi daar blij mee zijn. En ja hoor,
Noömi is heel blij als ze ziet dat Ruth zoveel geraapt
heeft. Ze heeft genoeg koren om brood te bakken.
Ze vraagt: ’Bij wie ben je vandaag op het land
geweest?’ ‘Ik ben bij Boaz geweest’, vertelt Ruth,
‘en ik mag blijven komen totdat al het koren gemaaid
is. Hij was heel vriendelijk voor mij.’ Noömi dankt de
Here. Ze kent Boaz wel. Ze vertelt Ruth dat de Here
haar geholpen heeft, want Boaz is familie en hij kan
hen misschien helpen . . .

Vertelschets

Het heeft al een hele tijd niet geregend in het land
Israël. Er groeit bijna niets meer. En daardoor is er
ook weinig eten. De mensen krijgen honger. ‘Noömi’,
zegt Elimelek, ‘er is bijna niets meer te eten voor ons
en onze kinderen. Ik heb gehoord dat er in Moab nog
wel koren groeit. Zullen we daar naar toe gaan?’
Noömi vindt het heel moeilijk. Naar een ander land?
Waar ze niemand kennen? Maar ja als ze hier blijven,
sterven ze misschien wel van de honger. ‘Goed. Ik
denk ook dat het het beste is’, zegt ze. En daar gaan
ze met hun kinderen.
Nadat zij een tijd in dat land hebben gewoond, sterft
de vader. De zonen worden groot en trouwen. De één
trouwt met Orpa en de ander trouwt met Ruth.
Noömi is blij met deze schoondochters. Dan sterven
ook haar zonen. Nu is Noömi heel verdrietig in het
vreemde land: ze heeft geen man en geen zonen
meer. Gelukkig zorgen Orpa en Ruth goed voor haar.
Toch wil ze terug naar haar eigen land. Ruth en Orpa
gaan met haar mee. Als ze al ver gelopen hebben,
zegt Noömi: ‘Gaan jullie maar terug naar jullie eigen
familie. Ik hoop dat de Heer jullie een andere man
geeft om mee te trouwen.’ Maar Ruth en Orpa willen
niet terug. ‘Nee, wij gaan met u mee naar uw volk.’
Maar Noömi zegt weer: ‘Ga toch terug! Ik krijg toch
geen zonen meer waar jullie mee zouden kunnen
trouwen?’ Dan neemt Orpa huilend afscheid en gaat
terug. Ruth wil niet terug, zij blijft. Ze zegt: ’Ik blijf bij
u en waar u heengaat, zal ik ook heengaan. Uw volk
is mijn volk en uw God is mijn God.’ Noömi ziet dat
Ruth meent wat zij zegt. Zo komen ze samen in
Betlehem. De mensen praten er met elkaar over en
zeggen: ‘Heb jij het al gehoord? Noömi is terug!’
Tegen de mensen zegt Noömi: ‘Noem mij niet meer
Noömi (de gelukkige) maar noem mij Mara (de
verdrietige). De mensen begrijpen dat Noömi veel
verdriet heeft gehad maar zij zien ook hoe Ruth voor
Noömi zorgt.
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Achtergrondtips

Ruth 4:1-17

In de poort van de stad werden de zaken afgehandeld. Hier vond men de oudsten (stadsbestuur) en
voldoende getuigen. Kinderloosheid gold als een
grote ramp en schande. Daarom was men in Israël
het zwagerhuwelijk verplicht. Was een man gehuwd
en kinderloos gestorven, dan moest de naaste bloedverwant zijn weduwe trouwen. De eerstgeboren
zoon uit dit huwelijk werd dan de wettelijke zoon en
erfgenaam van de overledene. Op die manier werd
ook de familienaam in Israël in stand gehouden. In
dit verhaal gaat de losserplicht (het terugkopen van
de door nood verkochte erfgoederen) samen met het
zwagerhuwelijk.

Hoe Boaz helpt
Inleiding

Hoe moesten de mensen Noömi ook al weer noemen?
Noömi was heel verdrietig toen zij terugkwam in
Betlehem. Maar door alle dingen die nu gebeuren,
wordt het verdriet van Noömi steeds minder. Laat
een paar kinderen Noömi uitbeelden.

Vertelschets

Als al het koren gemaaid is, is het feest op het land.
Boaz wil Ruth en Noömi graag helpen, maar dan
moet hij ook met Ruth trouwen. Zou dat wel kunnen?
Hij gaat naar de wijze mannen van de stad om raad
te vragen. Er is nog een andere man, die ook zou
kunnen helpen.
De mannen praten er lang over. Ze vinden dat Boaz
Ruth het beste kan helpen. Boaz is nog niet
getrouwd en de andere man heeft al een vrouw en
kinderen. Aan het eind van het gesprek trekt die man
zijn sandaal uit en geeft die aan Boaz. Daarmee laat
hij aan iedereen zien dat Boaz met Ruth mag trouwen.
‘Het is goed’, zegt hij daarmee. Boaz staat op en zegt:
‘Jullie weten allemaal precies wat we afgesproken
hebben. Ik het koop het land dat van Noömi was. En
ik geef het aan haar terug. Ook trouw ik met Ruth.’
Alle mannen zeggen: ‘Ja, wij hebben alles gehoord
en gezien. Wat je zegt is goed. We wensen je veel
geluk en hopen dat God jou en Ruth kinderen zal
geven.’ Natuurlijk krijgt de man zijn sandaal weer
terug, maar voor iedereen is het nu duidelijk. Boaz
is blij, want hij houdt veel van Ruth. Een tijdje later
is het feest: Boaz en Ruth gaan trouwen! Na een
poosje wordt er een baby’tje geboren. De Here geeft
hen een zoon. Boaz en Ruth zijn heel blij. Ze noemen
hem Obed. Noömi is natuurlijk ook heel blij. Nu is
ze oma geworden. Zij mag voor het kleine kindje
zorgen. Ze dankt de Here. Zij hoeft nu niet langer
Mara genoemd te worden. Nee, ze is nu weer blij.
Alle verdriet is weg. Weet je wat zo leuk is? Heel veel
jaren later wordt uit de familie van Ruth en Boaz de
Here Jezus geboren.

Lestips

1. Praat met de kinderen over mensen die in een
voor hen vreemd land wonen. Zendelingen gaan
naar een vreemd land. Asielzoekers komen in
Nederland wonen. Zou het makkelijk zijn om je
thuis te voelen als er zoveel dingen vreemd zijn?
Jonge kinderen passen zich vaak snel aan.
Misschien zijn er kinderen in de klas die iets uit
een ander land kunnen laten zien.
2. Verhuizen naar een ander land gebeurt vaak met
containers. Ieder kind krijgt de vorm van een
container en mag daarin tekenen wat hij of zij zou
meenemen. Al die containers worden op en naast
elkaar geplakt en daar omheen wordt een grote
boot getekend.
3. Een spel om in het speellokaal te spelen. Maak
een parcours waar allerlei dingen liggen die
opgeraapt kunnen worden (pittenzakken, kranten,
e.a. kleine voorwerpen). De kinderen mogen
in een bepaalde tijd zoveel mogelijk oprapen.
Wie heeft er het meest opgeraapt?
4. Leg in de leeshoek boekjes neer over koren,
de bakkerij en alles wat met brood en bakken te
maken heeft.

Liedtips

Naomi ging naar Betlehem en Ruth ging mee
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Zeg niet meer ‘nee’
Nieuwe liedjes rond de Bijbel
Heer, U laat mij nooit alleen
Zingen maakt blij
God maakte jou
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 5

Verteltips

Het eerste verhaal kan verteld worden vanuit Noömi.
Het tweede verhaal kan door Ruth verteld worden:
‘Nu wonen we in het land van Noömi. Er is niemand
die voor ons geld verdient. Noömi heeft me verteld
dat arme mensen aren op mogen rapen op het land,
om zo brood te kunnen bakken. Waar zou ik het beste
naar toe kunnen gaan? Hier zijn heel veel mensen
aan het werk. Zou ik hier veel kunnen rapen?’
Misschien kiest u ervoor om alle verhalen door Ruth
te laten vertellen. De gebeurtenissen die zij niet meegemaakt heeft kunnen dan door anderen aan haar
verteld worden. Bijvoorbeeld haar eerste man vertelt
haar waarom ze in Moab wonen. Boaz vertelt haar
wat er bij de stadspoort gebeurd is . . .

Verwerking

Boekje over het verhaal van Ruth.
De kinderen kunnen de plaatjes kleuren. De pagina’s
worden doormidden geknipt en op de stippellijn
doormidden gevouwen en aan elkaar geplakt zodat
er een harmonicaboekje ontstaat.
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Ve r w e r k i n g
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Ve r w e r k i n g
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GROEP 3-4
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Weekthema: De weg terug
Ruth 1:1-22

Ruth 2:1-23

Een echte vriendin!

Zoveel koren!

Inleiding

Inleiding

‘Je hoeft niet te helpen met opruimen, hoor’, zegt
mamma, als ze samen met Annemieke heeft gewinkeld. Maar Annemieke vond het fijn dat ze mee
mocht. Nu wil ze mamma graag even helpen! Praat
met de kinderen over graag iets voor een ander
willen doen als je van hem of haar houdt.

Als oma wat nodig heeft, kan ze op Michael rekenen!
Elke dag komt hij even langs. Hoe zou het gaan als
Michael eens hulp nodig heeft? Praat met de kinderen
over elkaar helpen.

Vertelschets

‘Zal ik naar één van de velden gaan om korenaren te
rapen?’ vraagt Ruth. Noömi vindt het een goed idee.
Ruth gaat naar een korenveld en mag aren oprapen
die de bindsters hebben laten vallen toen ze de
aren bij elkaar bonden. Ze werkt goed door! Na een
poosje komt Boaz, de baas van het land kijken. ‘Wie
is die jonge vrouw die aan het aren rapen is?’ vraagt
hij. ‘Dat is de vrouw die met Noömi is meegekomen
uit Moab’, vertelt de knecht die de leiding heeft. Boaz
gaat naar Ruth toe. ‘Luister eens’, zegt hij, ‘je moet
niet weggaan om aren te rapen op het veld van een
ander. Blijf maar bij ons zolang wij aan het werk zijn.
En als je dorst hebt, pak dan gerust wat drinken.’
Ruth is blij en verbaasd. ‘Waarom bent u zo goed
voor mij?’ vraagt ze, ‘ik kom nog wel uit een ander
land.’ Boaz vertelt haar dat hij weet dat zij zo trouw
bij Noömi is gebleven en haar helpt. ‘Laat de Heer,
de God van Israël, je rijk belonen voor wat je hebt
gedaan, je hulp en je liefde!’ zegt hij tegen Ruth.
Als de knechten van Boaz gaan eten, mag Ruth er bij
komen zitten en mee-eten. ‘s Middags gaat het werk
door. Ruth vindt nog meer aren dan ‘s morgens,
want Boaz heeft de knechten opdracht gegeven af
en toe expres wat te laten vallen voor Ruth! Noömi
weet niet wat ze ziet als Ruth met zóveel koren thuis
komt! ‘Bij wie was je op het land?’ vraagt ze. Noömi
is verrast als ze hoort dat het Boaz is. Boaz is nog
familie van haar man Elimelek. Zolang de oogst
duurt, blijft Ruth bij de vrouwen die op het land van
Boaz werken. En elke avond komt ze met heel veel
koren thuis. God is goed voor hen! Noömi dacht
dat God haar vergeten was, maar nu weet ze: God
vergeet mij niet!

Vertelschets

‘Wat is het toch droog’, denkt Elimelek. ‘Ging het
maar gauw regenen, anders zal er niets kunnen
groeien!’ Maar het blíjft droog. De mensen en dieren
hebben weinig te eten. Wat over was van vorige
jaren, raakt ook op. Veel mensen gaan weg naar een
land waar wél genoeg te eten is. Ook Elimelek.
Samen met Noömi, zijn vrouw, en zijn twee zonen
vertrekt hij naar Moab. Zouden ze ooit weer teruggaan naar Israël?
Maar in Moab gebeurt er iets verdrietigs, Elimelek
sterft. Noömi blijft alleen achter met de jongens. Als
de jongens mannen geworden zijn, trouwen ze met
meisjes uit Moab. Maar beide mannen worden ziek
en sterven ook. Wat voelt Noömi zich nu alleen in dat
vreemde land. Op een dag hoort ze dat er in Israël
weer genoeg te eten is. Noömi wil weer terug naar
Betlehem. Samen met de vrouwen van haar zonen,
Orpa en Ruth, gaat Noömi op reis. Als ze al een eind
op weg zijn, denkt Noömi: ‘Nee, Orpa en Ruth
moeten niet meegaan. Straks komen zíj in een
vreemd land. Ze kunnen veel beter hier blijven.’
Maar Orpa en Ruth willen graag bij Noömi blijven.
Toch gaat Orpa terug, als Noömi nog eens heeft
gezegd dat het echt beter voor haar is om in Moab te
blijven. Ruth niet! Nee, Ruth laat Noömi niet alleen,
ze houdt zoveel van haar. Ze zegt: ‘Uw volk is mijn
volk en uw God is mijn God.’ Noömi ziet dat Ruth het
echt meent. Dan reizen ze samen verder. Zo komen
ze met z’n tweeën in Betlehem aan. ‘Is dat echt
Noömi?’ vragen de mensen verbaasd. Ja, ze is het
echt. Maar wat ziet ze er oud en verdrietig uit. Arme
Noömi. Ze heeft ook zoveel meegemaakt en voelt
zich heel erg verdrietig! Zou God haar vergeten zijn?
In Betlehem zijn de mensen bezig het koren te
maaien, want er groeit weer eten op het land.
Hoe zal het nu met Noömi gaan?
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Ruth 4:1-17

Een trouwfeest!
Inleiding

Mariekes moeder heeft een mooie ring gekregen van
oma. Oma kreeg die weer van háár moeder. Later zal
Marieke de ring krijgen. Hij hoort bij háár familie.

Vertelschets

Er is nog een stuk grond van Elimelek in Betlehem.
Maar wie moet daarvoor zorgen? Elimelek is er niet
meer en de man van Ruth ook niet. Eigenlijk hoort
de grond bij de familie van Elimelek te blijven, maar
hoe moet dat gaan? Noömi denkt er over na en heeft
dan een ideetje: ‘Misschien wil Boaz wel met jou
trouwen’, zegt ze tegen Ruth. ‘Hij is nog familie van
Elimelek. Luister . . .’ Dan vertelt Noömi Ruth wat ze
het beste kan doen om daar met Boaz over te praten.
Dat doet Ruth en het blijkt dat Boaz wel met haar wil
trouwen. ‘Maar’, zegt hij, ‘er is iemand anders die
ook nog familie van Elimelek is. Ik zal er eerst met
hem over praten. Als hij met jou wil trouwen, moet
je dat doen. Wacht maar rustig af, ik regel het wel.’
Boaz gaat naar de poort van de stad. Dat is de plaats
waar belangrijke afspraken worden gemaakt . . .
Hé, dat is fijn. Daar komt juist de man aan die Boaz
bedoelde! ‘Kan ik even met je praten?’ vraagt Boaz.
Boaz vraagt wat belangrijke mannen uit de stad om
mee te luisteren. Boaz vertelt over Noömi, over Ruth,
over het stukje land van Elimelek . . . ‘U bent familie
van Elimelek, wilt u de grond van Noömi kopen?’
Dat wil de man wel. Maar als hij hoort dat hij dan ook
met Ruth moet trouwen, kijkt hij een beetje zuinig.
Dat wordt veel te duur allemaal. Nee, Boaz mag de
grond kopen en met Ruth trouwen. En kijk eens wat
de man nu doet: hij trekt een sandaal uit en geeft die
aan Boaz. Zoals hij zijn schoen weggeeft, geeft hij
Boaz ook het recht om de grond te kopen en met
Ruth te trouwen!
Niet lang daarna is het feest. Boaz en Ruth gaan
trouwen! Bijna een jaar later krijgen ze een kindje.
Het is een jongetje, dat ze Obed noemen. Noömi
dankt God: Hij heeft haar niet alleen gelaten, Hij
zorgt voor haar!

Verteltips

Het tweede verhaal kan beginnen met een situatieschets: ‘Het is warm in Israël. De velden bij Betlehem
zijn prachtig. Overal zie je goudgeel koren. Zo was
het vroeger ook, weet Noömi nog. Op een aantal
velden zijn de mensen al begonnen met oogsten . . .´
Het laatste verhaal kan door Boaz verteld worden.
Hij vertelt wat er gebeurd is aan Ruth: ‘Het was nog
vroeg toen ik naar de stadspoort ging. Daar ben ik
gaan zitten maar lang hoefde ik niet te wachten . . .’

erfgenaam van de overledene.
De sandaal gold in die tijd als een teken van macht
en recht. Het weggeven van een sandaal betekende
dan ook dat men het recht op een bepaalde zaak
weggaf. Zie Ruth 4:7-9

Lestips

1. Elimelek en Noömi gingen uit hun land weg
omdat er hongersnood was. Praat met de kinderen
over mensen die uit hun land weggaan omdat er
iets aan de hand is. Gebeurt dat tegenwoordig ook
nog? Hoe noem je mensen die moeten vluchten?
Wat gebeurt er met hen? Zou je ook wat kunnen
doen om deze mensen te helpen? Wat dan?
2. Het is leuk om met de kinderen korenschoofjes te
maken van echt koren! U kunt ook het koren op
laten plakken en de kinderen er mooie figuren van
laten maken.
3. De verhalenserie van Ruth, hoe kort ook, leent zich
uitstekend voor een project over ‘van graan tot
brood.’ Richt hiervoor een informatiehoekje in
en breng een bezoek aan een bakker (of een molenaar). Een keer brood bakken met de kinderen is
natuurlijk ook leuk!
4. Voer een leergesprek over gewoonten die in de
tijd van Ruth anders waren. Bijv. de sandaal die
aan Boaz gegeven werd. U kunt dat ook met de
kinderen uitspelen. Eén kind heeft een verzoek en
moet daar goede redenen voor geven. Een ander
kind stemt toe (of niet) met het geven van een
schoen.

Liedtips

Naomi en Ruth
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Zeg niet meer ‘nee’
Nieuwe liedjes rond de Bijbel
Heer, U laat mij nooit alleen
Zingen maakt blij
God maakte jou
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 5
Als je van elkaar houdt
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 4

Verwerking

Kopieer de kleurplaat van Ruth en Boaz op stevig
papier. Laat ze deze inkleuren en uitknippen en op
een (closet)rolletje plakken. Zorg eventueel voor wat
korenhalmen die de kinderen in de mand van Ruth
kunnen plakken.

Achtergrondtips

Ruth betekent vriendin.
Moab ligt ten oosten van de Dode Zee, een heidens
gebied.
Volgens de wet van het zwagerhuwelijk (leviraatshuwelijk) moet een man met de weduwe van
zijn broer trouwen: het eerste kind geldt dan als
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Weekthema: De weg terug
Ruth 1:1-22

Ruth 2 en 3

Ruth

Ruth en Boaz

Inleiding

Wat is emigreren? Waarom emigreren mensen?
Mensen wennen niet zomaar in een ander land.
Waarom niet? Hoe voelt dat als alles om jou heen
anders is en iedereen anders spreekt? Wanneer wij
een letter toevoegen aan emigreren betekent het
teruggaan-remigreren.

Vertelschets

Noömi denkt aan vroeger. Tien jaar geleden is ze hier
komen wonen. Samen met Elimelek, haar man en hun
twee jongens Machlon en Kiljon. Er was hongersnood geweest in Israël, daarom hadden ze hun land
en familie verlaten. Ze waren gaan wonen in het
land Moab. Noömi woont er nog steeds. Ze heeft
hier veel verdriet gehad. Elimelek en haar twee
zonen zijn gestorven. Toch is ze niet alleen. Haar
twee schoondochters Orpa en Ruth wonen bij haar.
Maar nu heeft Noömi gehoord dat er in Betlehem
weer voedsel is. Als ze alles overdenkt, weet ze het
heel zeker: ze wil terug. Terug naar haar eigen volk,
naar Betlehem. Daar is hoort ze thuis. Ze praat
erover met Orpa en Ruth. En dan is er veel te regelen, want ook Orpa en Ruth gaan mee.
Het is zover, ze zijn onderweg. Noömi keert terug
naar haar eigen land, Orpa en Ruth naar een land en
volk dat ze alleen kennen uit de verhalen van Noömi.
Onderweg staat Noömi stil. ‘Orpa en Ruth, het is lief
dat jullie met mij meegaan, maar ik weet wat het is
om naar een vreemd land te verhuizen met andere
gewoonten en zelfs een andere God. Ga terug naar
je eigen familie, je eigen land, je eigen goden. Jullie
zijn altijd goed voor mij geweest, de Here zal met
jullie zijn. In je eigen land zul je een betere toekomst
tegemoet gaan, dan wanneer je met mij meegaat.’
‘Nee, wij blijven bij u’, is de eerste reactie van Orpa
en Ruth. Uiteindelijk besluit Orpa toch terug te keren.
Maar Ruth zegt: ‘Ik blijf bij u, waar u ook heen gaat.
Want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.’
Ruth wil de God die ze door Noömi heeft leren kennen, blijven dienen. Ze gaat met Noömi in Betlehem
wonen.

Inleiding
Hoe komen wij aan eten? Als je geen werk hebt,
hoe kun je dan toch aan geld voor eten komen?
In de tijd van Ruth waren er geen uitkeringen,
maar er werd wel voor de armen gezorgd!

Vertelschets

Als er geoogst wordt in Israël mogen de armen achter
de landarbeiders aanlopen en alle korenhalmen
oprapen die de arbeiders laten liggen. Zo hebben
de mensen die geen geld hebben toch voedsel. Ook
Ruth en Noömi zijn arm. Daarom gaat Ruth ‘aren
lezen’. Ze werkt heel hard. Zelfs de eigenaar van het
land, Boaz, valt het op. Boaz gaat naar Ruth toe en
zegt tegen haar dat ze de hele oogsttijd op zijn land
mag blijven en mee mag eten en drinken. Ruth
begrijpt er niets van en ze vraagt: ’Waarom bent u zo
vriendelijk voor mij, een arme buitenlandse vrouw?’
‘Ik heb gehoord wat je allemaal voor Noömi gedaan
hebt’, antwoordt Boaz. ‘Daarom vraag ik God, die nu
ook voor jou zorgt, je daarvoor te zegenen.’ Na het
eten geeft Boaz opdracht aan zijn knechten om wat
extra halmen te laten vallen. ‘s Avonds is Noömi blij
verrast over de grote hoeveelheid gerst die Ruth
meebrengt. ‘Ik heb bij Boaz gewerkt’, vertelt Ruth.
‘Boaz?’ zegt Noömi. ’Dank u wel, Here, dat U zo voor
ons zorgt! Weet je, Ruth, Boaz is één van onze lossers.’ ‘Wat is dat?’ vraagt Ruth. ‘Omdat mijn man
overleden is’, zegt Noömi, ‘moet een man uit de
familie van mijn overleden man voor mij zorgen.
Hij zou ons land terug moeten kopen en met jou
trouwen, omdat jij ook geen man meer hebt, en wel
familie bent.’
Aan het eind van de oogsttijd hoort Noömi dat Boaz
de gerst gaat dorsen. Ze maakt een plan en
bespreekt dat met Ruth. Die avond gaat Ruth naar
de dorsvloer waar Boaz slaapt. Als hij wakker wordt,
ontdekt hij haar aan het voeteneind van de plaats
waar hij slaapt. ‘Wilt u ons helpen’, vraagt Ruth,
‘u bent onze losser.’ ‘Natuurlijk wil ik dat; iedereen
weet immers hoe goed je voor Noömi zorgt. Maar er
is nog een ander die losser kan zijn. Morgen zal ik
met hem spreken. Als hij niet wil lossen dan zal ik
het doen.’ Dat Ruth op hem kan vertrouwen laat
Boaz zien door haar naar huis te laten gaan met haar
omslagdoek vol gerst.
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Ruth 4

Een goed einde
Inleiding

Laat een familiefoto zien. Wie zie je op de foto?
Wat hebben die mensen met elkaar te maken? Het
zijn allemaal familieleden. Staan er verschillende
generaties op de foto? Het verhaal van vandaag heeft
te maken met het ontstaan van een familie.

Vertelschets

Kijk, daar is Boaz; hij zit in de stadspoort en wacht.
Bij de stadspoort zijn altijd oude mannen te vinden
en worden zaken en afspraken geregeld met hen als
getuigen. Boaz wacht op het andere familielid die
losser kan zijn. Daar loopt hij. Hij spreekt hem aan:
‘Noömi wil haar land verkopen omdat zij te arm is
om het te laten bewerken. Wil jij het van haar kopen?
Jij en ik zijn de enige lossers.’ ‘Ja dat wil ik wel’, zegt
de man. ‘Als je het land koopt, moet je ook met Ruth
trouwen’, zegt Boaz. ‘Het land blijft het familiebezit
van Noömi.’ ‘Dan kan ik het niet kopen, want ik wil
niet met Ruth trouwen. Boaz, wil jij voor mij losser
zijn?’ antwoordt de man. Samen spreken ze af dat
Boaz de losser zal worden. Als bewijs van hun
afspraak geeft de man zijn sandaal aan Boaz. De
oudsten die bij de poort zitten zijn hun getuigen.
Iedereen weet nu dat Boaz de losser van Noömi en
Ruth is. Ze wensen hem veel geluk en Gods zegen.
Ruth en Boaz trouwen. Ruth die God wilde dienen en
daarvoor zelfs haar land en familie verliet, merkt hoe
God ook voor haar, een niet Israëlitische, een buitenlandse, zorgt.
Ook Noömi is weer gelukkig. Als Ruth en Boaz een
zoon, Obed, krijgen wordt zij zijn oma en verzorgster.
En dat is nog niet alles. Kijkend naar de stamboom
die begint bij Ruth en Boaz zien we dat Obed de opa
geworden is van David. Nog veel later, weten we
nu, werd uit de familie van David Jezus geboren.
Zo hoort Ruth, de vrouw uit Moab, ook bij de familie
van Jezus.

Verteltips

Laat het eerste verhaal door Noömi vertellen aan
een vriendin na haar terugkeer in Betlehem: ‘Noömi
waarom heb jij je naam laten veranderen? Wat is er
gebeurd in al die jaren dat je weg bent geweest?’
’Wil je dat echt horen? Het was geen fijne tijd. Weet
je nog dat er hongersnood was hier in Betlehem?
Je ziet, ik heb veel verdriet gehad sinds we naar
Moab verhuisden en daarom wil ik geen Noömi
meer heten maar Mara,
Laat Boaz het derde verhaal aan Obed vertellen:
‘Weet je Obed, hoe je moeder en ik door het lossersschap bij elkaar gekomen zijn, hoewel er eigenlijk
een andere losser was. Toen je moeder bij me was
geweest . . .

Achtergrondtips

De namen hebben de volgende betekenis: Noömi –
liefelijkheid, Mara – bitterheid, Ruth – verkwikking.
Het wannen is het omhoog gooien van het koren
zodat met de wind het kaf weg waait en de graan-

korrels overblijven. In Israël gebeurde dit ‘s avonds
omdat dan de wind opsteekt.
Sjawoeot of wekenfeest, ook wel Pinksterfeest,
was een oogstfeest, vijftig dagen na Pesach (Pasen),
en de herinnering aan het geschenk van de Tora
(wetgeving) op de Sinaï.
In dit verhaal is Boaz niet alleen een losser. Volgens
de wet in Israël moet hij voor zijn arm geworden
familie het land terugkopen. Tevens wordt Boaz
aangesproken op het Leviraat- of zwagerhuwelijk.
Kinderloosheid gold in die tijd als een grote ramp
en schande. De naaste bloedverwant moest dan de
weduwe huwen en de eerste zoon uit dat huwelijk
kreeg de familienaam van de overleden man. Aan dit
laatste kon de eerste losser niet voldoen omdat hij
waarschijnlijk al gehuwd was.

Lestips

1. Vraag aan het begin van de week of de kinderen
een familiefoto kunnen meebrengen waar ook
opa’s en/of oma’s opstaan.
2. Hoe werd er vroeger geoogst? Hoe gaat het nu?
In een les over wereldoriëntatie kan dit onderwerp
besproken worden. Ontwikkelingshulp wil de
mensen in de derde wereldlanden helpen hun
land zo goed mogelijk te bebouwen, zodat zij van
hun oogst kunnen leven. In de Bijbel staan een
aantal voorschriften die de mensen hanteren,
zodat de armen geen honger hoeven te lijden
(Lev. 19:9 en 10).
3. Een interview met Ruth. Maak tweetallen en geef
de leerlingen een aantal vragen die ze kunnen
stellen en laat ze er zelf ook een paar bij verzinnen.
Bijvoorbeeld: vragen over haar geboorteland,
haar gevoelens en het aan passen in het nieuwe
land kunnen daarin verwerkt worden. Misschien
zit er in de groep een kind uit een ander land.
Aan hem/haar kunnen dezelfde vragen gesteld
worden. Is er een overéénkomst tussen beide
situaties?
4. Speel het spel ‘Waar of niet waar.’ Laat de leerlingen reageren op een aantal stellingen over
het verhaal en beslissen of deze waar of niet waar
zijn. Wie blijft over?

Liedtips

God, die leven hebt gegeven
Liedboek voor de kerken, Gezang 350
Ruth, die eens uit Moab kwam
Alles wordt nieuw, deel 4
Moeder Naomi, ik laat u niet gaan
Zing alle dagen, deel 2
Als je van elkaar houdt
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 4
God is mijn toevlucht
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 1

Verwerking

Op het werkblad staan de instructies vermeld voor
het maken van een lieveheersbeestje.
Met de dobbelsteen - afdrukken op stevig papier! kan het verhaal van Ruth naverteld worden.
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13
Weekthema: De weg terug
Ruth 1:1-22

Ruth 2 en 3

Een vreemd land

Ruth en Boaz

Inleiding

Voer een klassengesprek over het volgende: Het is
vakantie. Je bent een poosje in een andere plaats of
misschien zelfs in een ander land. Dat moet wel
wennen. Gelukkig kun je na de vakantie weer terug
naar je woonplaats en vrienden. Maar nu de mensen
die asiel in Nederland vragen. Hoe zouden die zich
voelen?

Vertelschets

‘Is dat Noömi niet? Zij is toch een jaar of 10 geleden
weggegaan? Wat is ze oud geworden! En waar zijn
haar zonen? En . . .’ Noömi voelt de nieuwsgierige
ogen in haar rug prikken. Er is eigenlijk niet eens
zoveel veranderd in Betlehem. Zo’n tien jaar geleden
is zij met haar man, Elimelek, en hun twee zonen,
Machlon en Kiljon weggetrokken uit Betlehem naar
het buurland Moab. Er was hongersnood en zelfs in
Betlehem, dat ‘broodhuis’ betekent en waar het
koren voor het hele land groeide, was geen voedsel
meer te halen. Maar in plaats van voorspoed ervoer
Noömi alleen maar tegenspoed in Moab. Haar man,
Elimelek, en haar beide zonen zijn in Moab gestorven.
Gelukkig waren de jongens getrouwd en bleef ze
niet alleen achter, Orpa en Ruth waren bij haar. Toch
wilde ze terug naar haar eigen volk en naar haar
eigen land. En terwijl Noömi door de straten van
Betlehem loopt, denkt ze terug aan het afscheid van
Orpa, één van haar schoondochters. Bij de grens had
ze tegen de beide vrouwen gezegd dat ze terug
moesten gaan naar hun familie. ‘Ik heb geen zonen
meer die met jullie zouden kunnen trouwen. Echt,
ga terug dat is veel beter . . .’ Maar de vrouwen
wilden eerst niet teruggaan. ‘We kunnen u toch niet
in de steek laten?’ zeiden ze. Maar ze had erop aangedrongen en uiteindelijk had Orpa afscheid genomen. Ruth niet. Ruth wilde er niets meer over horen.
‘Waar u naartoe gaat, ga ik ook. Waar u slaapt, slaap
ik ook. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God.’
Ja, dat had Ruth gezegd.
Als ze bij het groepje pratende vrouwen is gekomen,
zegt Noömi: ‘Noem mij geen Noömi meer. Noem
mij maar Mara. Ik ben verbitterd vanwege alle
ellende die ik heb gehad en het lijkt alsof God mij
heeft verlaten . . .’

Inleiding

In de Bijbel worden vaak de woorden ‘bij toeval’
gebruikt. Wat betekent dit? Is het echt toeval of mag
je, als je in God gelooft, erop vertrouwen dat God
voor je zorgt?

Vertelschets

Er moet brood op de plank komen. Noömi en Ruth
hebben een woning gevonden in Betlehem. Ruth is
de jongste en voelt zich verantwoordelijk voor haar
schoonmoeder. Maar hoe kom je aan werk als je een
buitenlandse bent? Tijdens een van haar wandelingen
in de omgeving van Betlehem ziet ze vrouwen op
het land werken. Achter de schovenbindsters heeft
ze vrouwen zien lopen die de aren opraapten die
bleven liggen. Al gauw heeft ze door dat deze
vrouwen de aren mogen houden omdat ze te arm
zijn om voedsel te kopen. Noömi vertelt Ruth dat dit
een manier is om de armen te helpen en dus geeft
ze haar toestemming op het land aren te gaan zoeken.
‘Toevallig’ komt Ruth op het land van Boaz en daar
werkt ze hard. Als Boaz ontdekt wie ze is, voelt hij
zich verantwoordelijk voor haar. Hij geeft zijn arbeiders opdracht extra aren te laten liggen voor Ruth,
zodat ze voldoende mee naar huis kan nemen.
Ook accepteert hij haar als een van zijn arbeidsters.
Als Ruth thuiskomt, is Noömi heel verbaasd, zoveel
koren! Ze is blij als ze hoort dat Ruth op het land van
Boaz werkt, want hij is nog familie van haar. Noömi
ziet ook een kans voor Ruth; misschien kan Ruth
weer trouwen. Ruth begrijpt er niet zoveel van, maar
doet precies wat Noömi voorstelt. Aan het eind van
de oogst gaat zij naar het veld, waar Boaz en zijn
arbeiders blijven slapen. Als niemand er erg in heeft,
gaat zij aan het voeteneind van Boaz’ slaapplaats
liggen. Als Boaz ‘s morgens vroeg ontdekt wie er bij
hem ligt, begrijpt hij wat de bedoeling is. Omdat hij
familie is, is hij een losser. Hij moet volgens de wet
in Israël trouwen met de weduwe zonder kinderen.
Boaz voelt daar wel iets voor en gaat uitzoeken
of het inderdaad mogelijk is. Als Ruth met deze
boodschap bij Noömi komt, is die ervan overtuigd
dat het goed komt.
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Ruth 4

Eind goed, al goed
Inleiding

Voordat de kinderen de tekst lezen, legt u eerst
aan de hele klas uit wat ‘lossen’ inhoudt en wat een
‘leviraatshuwelijk’ betekent. Zie Achtergrondtips.

Leesschets

De kinderen lezen nu twee aan twee dit hoofdstuk
en beantwoorden samen onderstaande vragen.
1. Waar gaat Boaz naar toe?
(Naar de poort.)
2. Op wie wacht Boaz?
(Op de losser van Noömi.)
3. Wie worden de getuigen van het gesprek?
(Tien oudsten uit de stad.)
4. Wat betekent dat: de losser moet lossen?
(Hij moet het stuk land dat Noömi moest verkopen, terugkopen, zodat het in de familie blijft.)
5. Waarom moet de losser ook voor Ruth zorgen
en zelfs met haar trouwen?
(Ruth is weduwe en heeft geen zoon. De losser
moet met haar trouwen en als ze een zoon
krijgen, is die zoon de erfgenaam van de overleden eerste man van Ruth.)
6. Waarom wil de losser dit niet?
(Hij ziet er geen voordeel in, omdat hij later het
gekochte stuk land toch terug moet geven.)
7. Wat is het plan van Boaz?
(Hij gaat er van uit dat de losser wel de grond,
maar niet de buitenlandse vrouw wil. Hij verwacht dat de losser nu niets meer wil en dat hij
dus voor Noömi en Ruth kan gaan zorgen.)
8. Waarom trekt de losser zijn schoen uit?
(Daarmee ‘zegt’ hij dat hij afziet van het losser
zijn van Noömi en dat Boaz zijn gang kan gaan.)
9. Wat belooft Boaz aan de tien oudsten van de
stad?
(Dat als er een zoon uit het huwelijk met Ruth
geboren wordt, hij de erfenis van de overleden
man van Noömi en van Ruth zal krijgen.)
10. Hoe heet die zoon uit het huwelijk van Boaz en
Ruth? (Obed.)
11. Wie wordt later de kleinzoon van Obed? (David.)
12. Dit verhaal staat in het Oude Testament. Als je
nu denkt aan het Nieuwe Testament, welke heel
belangrijke Man is geboren uit het geslacht van
David en is dus ook nog familie van Ruth?
(Jezus.)

Verteltips

Leviraatshuwelijk: als een vrouw weduwe wordt
en zij heeft geen zoon/erfgenaam dan is een naast
familielid verplicht met haar te trouwen, zodat bij
geboorte van een zoon de geslachtsnaam en erfenis
gewaarborgd zijn (Deut. 25:5,6).

Lestips

1. Noömi vond het leven maar moeilijk, ze dacht dat
God haar in de steek gelaten had. Laat de kinderen
in groepjes Genesis 1:26,27, Psalm 139:13-16 en 1
Korintiërs 12:12,27 opzoeken. Hier wordt duidelijk
dat God de mens naar zijn beeld heeft gemaakt
en dat ieder mens bijzonder is. Iedereen heeft
verschillende eigenschappen, zodat men elkaar
aanvult. God was Noömi niet vergeten. Dit geldt
ook voor de leerlingen in de groep.
2. Ruth hielp haar schoonmoeder. Laat de leerlingen
iets bedenken wat ze deze week voor een ander
willen doen. Laat ze het opschrijven en bewaren
tot het eind van de week. Kijk dan of het gelukt is.
Hoe voelt het als je iets leuks voor een ander
doet, of als je iemand helpt?
3. Laat in groepjes een landschap maken van korenhalmen en korenaren. Besteed hierbij aandacht
aan het overleggen wie wat doet en afspraken
maken met elkaar over de taakverdeling.

Liedtips

God, die leven hebt gegeven
Liedboek voor de kerken, Gezang 350
Ruth, die eens uit Moab kwam
Alles wordt nieuw, deel 4
Moeder Naomi, ik laat u niet gaan
Zing alle dagen, deel 2
God is mijn toevlucht
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 1

Verwerking

Het nieuws op radio, tv of internet, is vaak niet
opwekkend: oorlog, moord, verkrachtingen, honger,
onrecht, enz. Maar er gebeuren ook goede dingen,
alleen komen die niet zo vaak in het nieuws. Mensen
helpen elkaar, zorgen voor zieke en oudere mensen,
voedseldroppings, tehuizen voor daklozen, vredesmissies, enz.
Verdeel de groep in groepjes van vier. Geef ieder
groepje een wereldbol (zie werkblad), laat die
opplakken op een groot vel papier. Eromheen tekenen, schrijven, plakken (zorg voor tijdschriften en
kranten) ze zaken die wel goed gaan in de wereld.

Extra

Informatie over het Poerimfeest. Bak Hamansoren,
zie recept!

De eerste twee verhalen kunnen door Ruth verteld
worden. ‘Moeder Noömi is niet gelukkig hier bij ons
in Moab. Ik zie dat ze ergens over piekert . . .’

Achtergrondtips

Losser: iemand is uit armoede genoodzaakt eigendommen te verkopen. Het naaste familielid moet
volgens de wet die eigendommen dan voor de arme
terugkopen (Lev. 25:25).
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Extra

Het Poerim- of Lotenfeest is een feest van
vreugde en plezier ter herdenking van de redding van het Joodse volk zoals verteld in het
boek Ester.
Het woord Poer wordt in verband gebracht met
het lot werpen. Daarom wordt ‘Purim’ vertaald
door ‘loten’. Haman liet het lot werpen om de
dag waarop de Joden mochten worden gedood
vast te stellen.
Tijdens het feest wordt in de synagoge tweemaal, in de avonddienst op vrijdag en in de
ochtenddienst op zaterdag het verhaal van
Ester gelezen.

Gedachten bij de redding van de Joden:
Gods plan wordt uitgevoerd. In Genesis belooft
God dat Hij de mensheid niet in de steek zal
laten. In het Oude Testament zie je steeds weer
zijn trouw aan zijn beloften. Hij belooft de
Messias, de Redder, de Verlosser, Degene die
het weer goed zal maken tussen God en mensen. Satan probeert Gods plannen te doorkruisen, maar faalt. Het volk Israël ging niet
ten onder in Egypte en het stierf niet uit in de
woestijn. Jaren later werden ze weggevoerd
in ballingschap, maar God spaarde hen!
Ze keerden terug! Kijk in het geslachtsregister
van Jezus en bespreek bekende namen.
Welke vrouwen komen erin voor?

Gebruiken
Voor het feest: De Joden die zich streng aan
de regels houden, vasten op de dag voor het
Poerimfeest, net als in het verhaal. Bij het lezen
van het verhaal wordt iedere keer als de naam
Haman genoemd wordt, vooral door de kinderen heel veel lawaai gemaakt met ratels en
stampen van de voeten.
Er zijn Poerimgrappen, kinderen verkleden zich
en dragen maskers.
Er mag gedronken worden totdat men het
verschil niet meer weet tussen ‘vervloekt is
Haman’ en ‘gezegend is Mordekai’.
Men zorgt ook voor de armen bij dit feest en er
worden cadeautjes gegeven. Vaak twee direct
eetbare zaken, zoals iets hartigs en iets zoets.
Hamansoren zijn koekjes en kiesfeliesj gefrituurd gebak, die op het feest worden gegeten.
Maak met of voor de groep Hamansoren.
Het recept: 500 gram bloem; 4 eieren; een half
kopje lauw water; 5 gram zout; poedersuiker.
Bereidingswijze:
Doe de bloem met het zout in een diepe kom.
Klop de eieren en doe die samen met het water
bij de bloem. Daarna moet u lang kneden.
Maak balletjes van het deeg en laat ze een
uurtje rusten. Ieder balletje wordt dan papierdun uitgerold en in het frituurvet gebakken.
Het deeg gaat dan omkrullen! Haal ze uit de pan
en laat ze uitlekken. Bestrooi ze met poedersuiker.
(Uit : Als een lamp voor onze voeten: verhalen bij joodse
feestdagen. Hanna van Dorssen (red.), Amsterdam, Ned.
Zondagsschool Ver., ISBN 90-6986-118-6.)
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14
Weekthema: Durf je dat?
Ester 1 en 2:1-18

Ester 2:19 - Ester 3:15

Wie wil er koningin worden?

Mordekai en Haman

Inleiding

Laat een foto van de koningin in feestkleding zien.
Hoe vindt je dat ze er uit ziet? Kun je aan haar kleding zien dat ze de koningin is? Kan iedereen die
mooie kleren aanheeft, zeggen dat ze koningin is?

Vertelschets

Koning Ahasveros geeft een heel groot feest. Alle
belangrijke mannen uit het land zijn er. Het paleis is
mooi versierd, de mannen drinken uit gouden
bekers. Ook koningin Wasti viert met alle vrouwen
uit het paleis haar eigen feest. De koning is trots op
zijn mooie dingen en wil dit allemaal aan de andere
mannen laten zien. Hij wil ook koningin Wasti laten
zien. Maar koningin Wasti wil niet komen. Al die
dronken mannen op het feest van de koning, daar
wil ze niet bij zijn. De koning wordt vreselijk boos.
Een koningin die niet luistert, dat kan niet. ‘Ze mag
geen koningin meer zijn! Stuur haar maar weg! Ik
wil haar niet meer zien!’ Maar dan! Als de boosheid
van de koning over is, mist hij Wasti. Had hij haar
nou maar niet weggestuurd.
De knechten van koning Ahasveros zien dat en willen
hun koning helpen. Zij gaan op zoek in het hele land
naar de mooiste meisjes. Daaruit kan de koning een
nieuwe koningin kiezen.
Ook de Jood Mordekai hoort deze boodschap. Hij
denkt aan Ester, zijn nichtje waar hij voor zorgt. En ja
hoor, Ester wordt ook uitgekozen. Ze mag ook in het
paleis wonen. Mordekai vindt het wel een beetje
eng. Zorgen ze wel goed voor Ester? Hij zegt: ‘Vertel
in het paleis niet dat jij Joods bent.’ De knechten zorgen voor mooie kleren. Alle meisjes krijgen heel
gezond eten. Zo worden ze nog mooier. Om de beurt
mag een meisje naar de koning toe. Later zal de
koning dan één meisje uitkiezen.
Terwijl Ester in het paleis woont, wandelt Mordekai
iedere morgen naar het paleis. ‘Hoe is het met Ester’,
vraagt hij dan. Hij kan Ester niet zien. Maar hij kan
haar wel berichtjes sturen.
Dan komt de dag dat Ester bij de koning mag komen.
Ze maakt zich mooi maar doet geen sieraden om. De
knechten vinden Ester erg mooi en lief. En de
koning? De koning vindt Ester het mooist en het
liefst van allemaal. Zij wordt de nieuwe koningin.
De koning zet Ester de kroon op haar hoofd. Dan is
het feest in het paleis. De koning geeft een groot
feestmaal ter ere van koningin Ester. Het is feest in
het hele land.

Inleiding

Eén kind mag even op de gang staan. Spreek met de
anderen een beweging af. Iedereen doet dezelfde
beweging, behalve één kind in de kring. Het kind
mag weer binnenkomen. Het moet goed naar de
groep te kijken. Doen zij allemaal hetzelfde? Herhaal
dit een keer met een andere beweging, hetzelfde kind
doet weer niets. Ga je dan op dat kind letten?

Vertelschets

De Jood Mordekai zit iedere morgen in de poort van
het paleis. Op een dag hoort hij twee knechten van
de koning zachtjes met elkaar praten. Ze zijn boos op
de koning. ‘We gaan hem doden’, zeggen ze. Maar
dat moet de koning weten denkt Mordekai. Hij vertelt
alles aan Ester en zij waarschuwt de koning. De
knechten worden gestraft. Alles wordt opgeschreven
in het boek van de koning.
De koning heeft één minister die bijna net zo belangrijk is als hijzelf. Haman heet hij. Iedere morgen als
hij naar het paleis gaat, moeten alle mensen een buiging voor hem maken. Wie is die man daar die niet
buigt? Dat is Mordekai. Hij wil niet voor een mens
buigen. De knechten waarschuwen Mordekai. Maar
nee hoor, die wil echt niet buigen. Dan vertellen zij
dit aan Haman. Nu ziet Haman het zelf ook. Mordekai
buigt niet. Haman wordt boos op die man. Hij heeft
ook gehoord dat Mordekai een Jood is. Daarom
maakt Haman een plan. Hij wil niet alleen Mordekai
te doden, maar ook alle andere Joden in het land. De
koning moet toestemming geven voor zo’n plan.
Haman vertelt de koning slechte dingen over de
Joden. ‘Weet u koning, er is een volk dat niet precies
doet wat u zegt. Zij wonen door het hele land. Zij
hebben hun eigen wetten en dienen ook een andere
God. Naar die God luisteren zij. De mensen moeten
alleen naar u luisteren, koning. Als u het goed vindt
laat dan een bevel maken waarin staat dat wij deze
mensen mogen doden.’ De koning vindt dat een
goed idee en geeft zijn zegelring aan Haman. ‘Met
dat volk mag jij doen wat jij wilt’, zegt de koning.
Onmiddellijk schrijft Haman brieven naar alle mensen in het land. Daarin staat wanneer de Joden
gedood moeten worden. Het is een wet die uitgevoerd moet worden. De Joden schrikken. Wie kan
hen nog helpen? Ze zijn verdrietig en dat laten ze
zien door niet te eten en te huilen. Het is alleen God
die hun nog kan helpen.
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Ester 4 en 5:1-8

Mordekai vraagt hulp
Inleiding

Wat doe jij als je bang bent of als je iets niet durft?
Heb jij dan wel eens gevraagd of een ander jou wil
helpen? Waarmee heeft een ander jou toen geholpen?
Ook Mordekai vraagt hulp.

Vertelschets

Mordekai schrikt! Wat? Alle Joden moeten sterven?!
Ja, dat staat in de brief van Haman. Hij is hier heel
erg verdrietig over. Hij wil niet meer eten en hij trekt
zijn gewone kleren niet meer aan. Hij draagt alleen
rouwkleren. Zo kan hij niet naar het paleis van de
koning. Hij moet met die kleren aan voor de poort
blijven. Hij mag niet naar binnen. Iemand komt aan
Ester vertellen dat haar oom zo verdrietig is. ‘Ga jij
eens naar oom Mordekai toe’, zegt ze tegen een
knecht. ‘Geef hem deze nieuwe kleren.’ De knecht
komt terug. ‘Uw oom wil de nieuwe kleren niet hebben.’ Wat is er toch? Ester laat nog een keer een
knecht naar oom Mordekai toegaan. Hatak, die altijd
bij haar is. ‘Gij jij eens vragen wat er aan de hand is.
Ik snap er niets van.’ Hatak komt even later terug. Hij
vertelt over het verschrikkelijke plan van Haman. En
uw oom heeft gezegd: ‘Ester, jij moet naar de koning
gaan voor ons allemaal. Vraag of de koning dit plan
niet wil laten gebeuren.’ Ester schrikt. Oei, ze kan niet
zomaar naar de koning gaan. Wat moet ze doen? Ze
stuurt Hatak terug naar Mordekai. Hij moet zeggen:
‘Ik kan niet zomaar naar de koning toegaan. Wat
moet ik dan doen? Dan zegt Mordekai: ‘Jij hoort ook
tot het Joodse volk. Misschien ben je wel koningin
geworden om ons allemaal te kunnen redden.’ Goed
ze zal naar de koning gaan. Maar voordat zij gaat,
vraagt zij aan Mordekai: ‘Roep alle Joden in Susan
bij elkaar. Eet drie dagen niet.’ Drie dagen eten de
mensen niet. Ze hebben dan tijd om met God te praten. ‘Ik zal dat met mijn mensen ook doen. Daarna
zal ik naar de koning gaan.’ En zo gebeurt het.
Op de derde dag trekt Ester haar mooiste jurk aan.
Ze gaat naar de troonzaal waar de koning zit. Voor de
ingang blijft zij staan. Wat zal de koning doen? Haar
wegsturen? Boos worden? De koning ziet haar en
zegt: ‘Kom binnen Ester.’ Opgelucht haalt ze adem.
‘Wat wil jij graag hebben Ester? Je kunt zelfs de helft
van al mijn land krijgen!’ Dat wil Ester helemaal niet.
Zij vraagt: ‘Wilt u vanavond met Haman bij mij
komen eten?’ ‘Natuurlijk wil ik dat’, zegt de koning.
‘Ga onmiddellijk Haman halen’, beveelt hij zijn
knechten. Ester laat lekker eten klaar maken. Die
avond eet de koning samen met Haman bij Ester. En
Haman is natuurlijk heel erg trots. Hij mag bij de
koningin eten. De koning begrijpt natuurlijk best dat
Ester nog iets wil vragen. Hij zegt: ‘Wat is jouw wens
Ester?’ Nog durft Ester het niet te zeggen. Zij vraagt
of de koning morgen weer met Haman bij haar wil
komen eten. ‘Dan zal ik mijn wens bekend maken’,
zegt Ester.

Verteltips

Het eerste verhaal kan verteld worden vanuit
Mordekai. Hij vertelt Ester, dat hij voor haar zorgt.
Via de knecht weet hij hoe het er in het paleis aan
toe gaat. Zal ze koningin worden?
Haman vertelt het tweede verhaal. Hij is blij dat de
koning hem zo belangrijk vindt. De mensen buigen
voor hem als hij langskomt . . . Alleen die ene Jood,
die Mordekai die telkens in de poort bij het paleis zit,
hij bederft alles . . .

Achtergrondtips

Koning Ahasveros is buiten de Bijbel bekend als
Xerxes. Hij regeerde van 485-465 over het grote
Perzische Rijk. De burcht Susan lag dicht bij de stad.
Het was een heel groot weelderig en kostbaar complex. Haman hoorde tot het volk van Amalek (zie Ex.
17:16 waar Mozes zegt: ‘De Heer heeft gezworen, dat
hij alle generaties door zal strijden tegen de
Amalekieten.’). Dat volk was één van de erfvijanden
van Israël. Het is bekend dat het Perzische Rijk een
uitstekende koeriersdienst had. Volgens de opperste
wet van Perzië mocht niemand bij de koning komen,
alleen als hij of zij ontboden was. Deed men dat
toch, dan kon men de doodstraf verwachten. Ester
riskeerde op deze manier haar leven.

Lestips

1. Met verkleedkleren, grote shawls en een gouden
kroon kunnen de kinderen zich verkleden als een
koningin. Wie wordt het mooist?
2. Koningin Ester en haar oom Mordekai praten met
elkaar via een knecht. In de kring kunnen we het
spel “gestoorde telefoon” spelen. Een kind fluistert een boodschap in het oor van zijn buurman.
Deze vertelt het weer zo goed mogelijk aan de volgende . . . Is de boodschap aan het einde goed
overgekomen?
3. De brieven van Haman met het stempel van de
koning eronder waren wetten. Wat daarin stond,
moest iedereen doen. Met een zegelring werd een
stempel gezet. De kinderen kunnen stempelen
met kurk, macaroni, knopen, enz.
4. Wie kan jou het beste helpen? Koningin Ester en
het Joodse volk weten dat alleen God hen nog
kan helpen. Vraag jij God ook wel eens om hulp?
Wanneer? Kun je voorbeelden bedenken?

Liedtips

Zeg ken jij
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Esther koningin
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 3
Koningskind
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 1

Verwerking

Kopieer het paleis van koning Ahasveros. Knip en
vouw de deur open en prik de raampjes uit. Plak achter de gaten een vel papier en teken in de openingen
wat binnen in het paleis staat. Versier het paleis met
mooie kleuren en wat goud- en zilverpapier.
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GROEP 3-4

14
Weekthema: Durf je dat?
Ester 2:1-18

Ester 2:19-3:15

Een nieuwe koningin

Mordekai knielt niet!

Inleiding

Praat met de kinderen over uitgekozen worden. Als
er iemand jarig is, is het leuk als je op het verjaardagsfeestje mag komen. Vraag aan de kinderen of er
iemand is die wel eens voor iets heel speciaals uitgekozen is.

Vertelschets

Koning Ahasveros, de koning van Perzië, geeft een
groot feest. Als dat feest al een tijd aan de gang is,
wil hij zijn bezoek graag laten zien hoe mooi de
koningin wel is! Maar koningin Wasti heeft helemaal
geen zin om te komen. Ze geeft zelf ook een feest.
Nee, ze gaat niet naar de koning toe. O, wat is koning
Ahasveros dan boos! Wasti mag niet langer koningin
zijn. Nee, de koning wil haar nooit meer zien! Maar
als zijn boosheid een beetje over is, mist hij Wasti
toch wel. Hij heeft er spijt van dat hij haar heeft weggestuurd. Wat nu? Hij kan haar ook niet meer terug
laten komen. De dienaren van de koning zeggen:
‘Koning, vindt u het goed dat wij de mooiste meisjes
van het land naar uw paleis laten brengen? Dan kunt
u kiezen wie de nieuwe koningin mag worden.’
Koning Ahasveros vindt het een goed idee.
In het paleis werkt ook een Joodse man, Mordekai.
Mordekai heeft een heel mooi nichtje. Ester heet ze.
Mordekai zorgt voor Ester, want haar vader en moeder leven niet meer.
Omdat Ester zo mooi is, wordt zij ook naar het paleis
gebracht. Als Ester naar het paleis gaat, neemt ze
een geheim met zich mee. ‘Vertel maar niet dat je
een Joods meisje bent’, heeft Mordekai tegen haar
gezegd . . . Er wordt heel goed voor haar gezorgd. Ze
krijgt de mooiste kamers en wel zeven dienstmeisjes! Mordekai wandelt elke dag even over het plein,
vlak bij Esters kamers, om te weten te komen hoe
het met haar gaat. Een jaar lang krijgt Ester een speciale behandeling en dan mag ze bij de koning
komen! Wat ziet ze er mooi uit als ze naar de koning
gaat. Dat vindt koning Ahasveros ook. Maar hij vindt
Ester niet alleen mooi. Hij gaat ook van haar houden.
Er komt weer een groot feest in het paleis en in het
hele land: Ester wordt de nieuwe koningin!

Inleiding

Stel je voor dat de juf of meester zegt dat alleen kinderen met blond haar in de klas mochten komen.
Dat zou betekenen dat een heleboel kinderen niet
meer binnen mogen komen. Wat vind je daarvan?
Laat uitkomen dat iedereen ‘er mag zijn’ en dat het
niet uitmaakt of je anders bent.

Vertelschets

Op een dag, als Mordekai aan het werk is, hoort hij
twee dienaren van de koning praten. Het zijn Teres
en Bigtan en ze zijn erg boos op de koning. Ze
maken een plannetje om hem te doden. Mordekai
vertelt Ester over dit slechte plan. Ester zegt het aan
koning Ahasveros en die laat alles uitzoeken. De
mannen worden gestraft en de koning is weer veilig!
Dat laat hij opschrijven in zijn grote jaarboek.
Niet lang hierna kiest Ahasveros uit zijn ministers
een eerste minister. Haman wordt de eerste minister.
Hij is nu zo belangrijk dat iedereen die bij het paleis
werkt, moet knielen als hij voorbij komt. Iedereen
doet dat ook, behalve Mordekai. ‘Waarom kniel jij
niet voor Haman?’ vragen de andere dienaren. ‘Ik
ben een Jood, ik buig alleen voor God’, zegt
Mordekai. De mannen gaan direct naar Haman toe.
‘Mordekai knielt niet voor u’, klikken ze. Haman is
woedend! Hij zál die Mordekai wel eens! Dan hoort
hij dat Mordekai een Jood is. Hij heeft een plan, dat
alle Joden maar gestraft moeten worden! Haman wil
ze zelfs allemaal doden . . . Hij zoekt een geschikte
dag uit om zijn boze plan uit te voeren. Het wordt de
dertiende dag van de laatste maand. Dan gaat hij
naar de koning om hem heel vriendelijk om toestemming te vragen. De koning luistert, maar heeft hij
alles wel begrepen? ‘Hier is mijn zegelring’, zegt hij,
‘met dat volk kun je doen wat je wilt.’ Dan laat
Haman een brief schrijven aan allemaal belangrijke
mensen in het rijk van Ahasveros. Onder elke brief
staat een stempel van de koning. Dat kan, want
Haman heeft de zegelring gekregen. Nu lijkt het net
alsof de koning zélf deze brief heeft bedacht! Als alle
brieven klaar zijn, worden ze door koeriers, een soort
postbodes, rondgebracht door het hele rijk. De
koning en Haman gaan samen wat lekkers drinken.
‘Hè, hè, dat was alvast dat’, denkt Haman. De mensen die de brief lezen schrikken, wat nu?
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Achtergrondtips

Inleiding

De zegelring: een symbool van macht en gezag.
Degene die deze draagt heeft koninklijk gezag.
In deze tijd bestond er een goed netwerk van koeriers die in korte tijd berichten over het hele land
konden verspreiden.
Tekenen van rouw en droefheid waren: aarde op het
hoofd strooien, zich hullen in zak en as, het scheuren
van kleding en het luid klagen.

Vertelschets

Lestips

‘Ik zal gaan!’
Rik moet nablijven, maar hij heeft niks gedaan! Dat
weten Paul en Bas zeker! Ze moeten er met de meester over praten, maar die is toch al zo boos! Durven
ze wel te gaan?

Mordekai hoort ook vertellen over de brief waarin
staat dat de Joden gedood zullen worden. Hij schrikt
heel erg en hij is ook heel verdrietig. Mordekai trekt
rouwkleren aan, kleren met sombere kleuren.
Huilend loopt hij door de stad. Overal waar de Joden
over de brieven horen, wordt gehuild . . .
In zijn rouwkleren, huilend, staat Mordekai voor de
poort van het paleis. Hij mag niet naar binnen met
deze kleren aan. Ester hoort dat Mordekai rouwkleren aan heeft. Wat zou er aan de hand zijn? Ze laat
hem gauw andere kleren brengen, maar die wil
Mordekai niet aan trekken. Dan stuurt Ester een dienaar naar hem toe. Ze wil precies weten wat er aan
de hand is. Ester schrikt ook als ze over de brieven
hoort. Maar er is nog iets: Mordekai wil dat Ester
naar de koning zal gaan. Maar dat mág helemaal
niet. Je mag alleen maar bij de koning komen als hij
je dat heeft gevraagd. Maar Mordekai zegt: ‘Je moet
toch gaan, Ester! Misschien is het wel zo dat jij juist
hierom koningin geworden bent! Zodat je Gods volk
zal kunnen redden.’ Dan gaat Ester toch. Maar niet
direct. ‘Laten alle Joden in de stad drie dagen lang
niet eten of drinken. Ik en mijn dienstmeisjes zullen
hetzelfde doen. Daarna zal ik naar de koning gaan’,
zegt Ester.
Drie dagen later kleedt Ester zich heel mooi aan. Als
de koning maar niet boos zal zijn! Maar als de
koning haar ziet, is hij juist blij! ‘Wat wil je vragen,
Ester’, zegt hij, ‘al is het de helft van mijn rijk, vraag
het maar, hoor.’ Ester haalt opgelucht adem. ‘Koning,
wilt u vanavond samen met Haman bij mij komen
eten?’ Dat wil de koning graag. Het wordt heel gezellig. Maar Ester zegt nog niets!’ ‘Wilt u morgen wéér
samen met Haman komen eten?’ vraagt ze. ‘Dán zal
ik het zeggen!’

Verteltips

1. Verdeel de kinderen in kleine groepjes en laat ze
gezamenlijk een textielcollage maken van de jurk
die Ester draagt wanneer zij naar de koning gaat!
(Teken de omtrek van de jurk op rol behang.)
2. Houd een kringgesprek over ‘discriminatie’. Het
klinkt als een woord voor grote mensen, maar alle
kinderen kunnen ermee te maken krijgen! B.v. niet
mee mogen doen met de anderen omdat . . . Zie
ook de inleiding van het tweede verhaal.
3. Laat de kinderen plaatjes van lekkere dingen uit
tijdschriften knippen. Laat die op een lange (getekende) tafel plakken. U kunt ze de plaatjes laten
sorteren op: gezond en ongezond of melkprodukten, vleeswaren, deegprodukten . . .
4. Een ‘zegel’ (stempel) kan goed worden nagemaakt
met kaarsvet. Een werkje om voorzichtig(!) samen
te doen!

Liedtips

Ester wordt koningin
Alles wordt nieuw, deel 4
Ester is het sterretje
Zing alle dagen, deel 2
Esther koningin
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 2
Neem je kroon en zet ‘m op
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 1
Wij huilen tranen als bananen
Lied van Herman Boon

Verwerking

Kopieer de tekening op stevig papier en laat de kinderen de tekening inkleuren en uitknippen. Vouw de
lijnen zoals op het voorbeeld aangegeven staat. Als
het naar binnen gevouwen is praten Bigtan en Teres
met elkaar, Mordekai hoort wat er gezegd wordt.

Het eerste verhaal kan worden verteld vanuit een
‘voorbijganger’: Er is feest in het paleis! Hoor: er
klinkt muziek en vrolijk gepraat. Het bezoek krijgt
ongetwijfeld heerlijk te eten. Wát ruikt het lekker,
zeg! Ja, koning Ahasveros geeft een feest . . .
Het tweede verhaal begint met Mordekai die iets
hoort: ‘Hé, moet je nou toch horen, de koning . . .’,
hoort Mordekai kwaad fluisteren. Er wordt nog meer
gefluisterd en gemompeld. Het klinkt allemaal heel
boos. Oei! Wat hoort Mordekai nú . . .
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Ve r w e r k i n g
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GROEP 5-6

14
Weekthema: Durf je dat?
Ester 1 en 2:1-18

Ester 2:19-3:15

Ester wordt koningin

Het plan van Haman

Inleiding

Als aan jou gevraagd wordt iets voor een ander te
doen, wil je dat dan altijd? Waarom wel of waarom
niet? (Ga je na of het goed of verkeerd is, wat aan jou
gevraagd wordt?) Hoe reageert de ander als je het
niet doet?

Vertelschets

Ahasveros is koning over een heel groot rijk, vanaf
Indië tot Ethiopië. Overal heeft hij mensen die hem
helpen met besturen. Voor hen geeft hij een groot
feest om te laten zien hoe rijk en machtig hij is.
Behalve feestvieren wordt er ook vergaderd over
hoe het land bestuurd moet worden. Zo’n bijeenkomst kan wel 180 dagen duren. Er wordt gedronken
uit gouden bekers en alles is mooi versierd. Alleen
mannen komen op het feest bij de koning. Koningin
Wasti viert feest met de vrouwen. Bij al dat feesten
wordt ook heel veel wijn gedronken. Op zo’n feestdag, als de koning al te veel wijn gedronken heeft,
geeft hij een bevel: ‘Ga koningin Wasti halen. Laat ze
zich zo mooi mogelijk maken. Ik wil iedereen laten
zien hoe mooi ze is!’ De dienaren zijn echter snel
terug. Aarzelend gaan ze naar de koning. ‘Koningin
Wasti laat weten dat ze niet wil komen.’ ‘Wat’,
schreeuwt de koning, ‘iedereen moet doen wat ik
wil, ook de koningin!’ Woedend roept hij zijn raadgevers bij zich. Wasti is een slecht voorbeeld voor
andere vrouwen vinden zij en ze adviseren de koning
om Wasti weg te sturen. Daarop besluit Ahasveros
dat ze geen koningin meer mag zijn. Als de woede
van de koning na enige tijd gezakt is, mist hij haar.
Zijn kamerdienaren stellen hem voor om een nieuwe
koningin te zoeken.
In het hele land worden dienaren uitgestuurd om
meisjes die er mooi uitzien te zoeken. Al die meisjes
moeten dan een jaar in het vrouwenhuis van het
paleis wonen en dan zal de koning een nieuwe
koningin kiezen. Ook Ester, een Joods meisje, opgevoed door haar pleegvader Mordekai, komt in het
vrouwenhuis wonen. Mordekai die aan het hof
werkt, zegt haar dat ze niet moet vertellen dat ze
Joodse is. Als Ester bij de koning komt kiest hij haar
tot nieuwe koningin.

Inleiding

Wie weet wat het spreekwoord ‘in zak en as zitten’
betekent? En ‘een wet van Meden en Perzen’? Weet je
waar deze spreekwoorden vandaan komen? Luister
maar!

Vertelschets

Op een dag hoort Mordekai dat twee dienaren de
koning willen vermoorden. Mordekai laat het door
Ester aan de koning vertellen. Na een onderzoek
worden de twee mannen gestraft en het voorval
wordt opgeschreven in de geschiedenisboeken van
de koning.
Enige tijd later wordt Haman de rechterhand van
Ahasveros. Op bevel van de koning moet iedereen
voor Haman buigen. Kijk, daar komt Haman aan.
Iedereen buigt. Iedereen? Nee, Mordekai buigt niet.
Zo gaat het iedere keer. Mordekai weigert te buigen
voor Haman. Hij houdt van God en wil alleen voor
Hem buigen en niet voor een mens. Haman wordt
heel boos, zo boos dat hij niet alleen Mordekai maar
het hele Joodse volk wil straffen. Hij bedenkt een
gemeen plan en gaat naar de koning toe. ‘Koning’,
zegt Haman, ‘in uw rijk is nog steeds een volk dat
andere wetten heeft (dat is waar) en zich niet aan uw
wetten houdt (dat is niet waar). Als u het goed vindt,
zorg ik dat dat volk wordt uitgeroeid. Aan de ambtenaren die voor uw schatkist zorgen, wil ik driehonderdduizend kilo zilver geven.’ Ahasveros geeft
Haman zijn zegelring en zegt: ‘Het zilver mag jij houden en regel het maar met dat volk.’ Haman is zo
blij!! Zo raakt hij die Mordekai kwijt en hij wordt er
nog rijk van ook.
Tevreden gaat hij naar huis en laat een bevelschrift
schrijven voor de leiders van alle provincies in
Perzië: ‘Op de dertiende dag van de maand Adar
moet u alle Joden vermoorden. Allemaal: jong en
oud, vrouwen en mannen. Al hun bezittingen moet u
in beslag nemen.’ Hij zet er het zegel van de koning
onder en dat betekent dat niemand die wet ongedaan kan maken. Hij stuurt koeriers door heel het
land die er voor zorgen dat het bericht verspreid
wordt.
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Ester 4-5:8

Mordekai bedenkt een plan
Inleiding

Vraag aan de kinderen: Heb jij wel eens slecht
nieuws gehad? Wat doe je dan als je zoiets hoort?

Vertelschets

Wanneer Mordekai het plan van Haman hoort,
scheurt hij zijn kleren en hult zich in zak en as. Ester
hoort wat hij gedaan heeft en snapt er niets van. Ze
stuurt een bediende, Hatak, naar hem toe. Hij moet
vragen wat er aan de hand is. Mordekai stuurt de
volgende boodschap: ‘Ester, jouw volk is in gevaar.
Lees maar wat er in deze brief staat. Jij kunt ons helpen. Jij moet de koning vragen ons volk te sparen.’
Dat durft Ester niet. Wie ongevraagd bij de koning
komt, wordt gedood, behalve als de gouden scepter
wordt aangereikt. Hatak vertelt dat weer aan
Mordekai en die antwoordt: ‘Misschien ben je juist
hiervoor wel koningin geworden om je volk te redden.’ Dan stemt Ester in: ‘Laat al de Joden in de stad
drie dagen vasten net als ik, daarna zal ik naar de
koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om!’
Dan komt de dag dat Ester naar de koning zal gaan.
Zij en haar kamermeisjes hebben ook gevast . . . en
nu moet het er van komen. Ze trekt haar mooiste kleren aan en zorgt dat ze er fantastisch uitziet. En dan
gaat ze zonder uitnodiging naar de koning. Ze komt
binnen . . . wat zal de koning doen? Wordt hij boos?
Nee, als de koning haar ziet pakt hij zijn gouden
scepter en wijst daarmee naar haar. Dat is het teken
dat hij haar niet afwijst. Wat is ze opgelucht, maar nu
de rest nog. ‘Koningin Ester, waarom kom je naar
mij toe?’ Ze geeft niet direct antwoord; ze stelt een
vraag: ‘Koning, wilt u samen met Haman bij mij
komen eten?’ Dat wil de koning wel en hij zegt tegen
een bediende: ’Haal Haman, zodat we de gasten kunnen zijn van Ester.’ Ze eten samen en na de maaltijd
vraagt de koning: ’Ester, wat kan ik voor je doen?’
‘Wilt u morgen weer samen komen eten? Dan zal ik
het u vertellen,’ antwoordt Ester.

Verteltips

Laat het tweede verhaal vertellen door Mordekai:
‘Toen ik op een dag bij het paleis was, hoorde ik
twee mannen met elkaar praten. Nu wil ik geen klikspaan zijn maar wat ik hoorde . . .’
Het derde verhaal kan door Ester verteld worden.
Laat uitkomen hoe ze zich voelt tijdens de verschillende gebeurtenissen.

‘In zak en as hullen’ is een teken van grote rouw en
verdriet. De mensen bedekken zich met een stuk
harige stof en strooien as op het hoofd. ‘Een wet van
Meden en Perzen’ is een absolute wet. Als de koning
van de Meden en Perzen ergens zijn zegel ondergezet heeft, kan de wet nooit meer veranderd worden.

Lestips

1. Speel het gedeelte waar Mordekai het plan van
Bigtan en Teres ontdekt, uit (Ester 2:19-23). Maak
groepjes van 5-6 leerlingen. Laat ze het bijbelgedeelte gezamenlijk doorlezen en daarna uitspelen.
Laat ze zelf onderling rollen bedenken en verdelen. Welke groep speelt het het best uit?
2. De koning laat alles opschrijven in een soort
geschiedenisboek. Wat is de waarde van het
opschrijven van gebeurtenissen? Er zijn mensen
die alles wat ze meemaken, in een dagboek
opschrijven. Vraag aan de kinderen of zij een dagboek bijhouden en hoe vaak ze daarin schrijven.
Voer een gesprek over deze en andere vormen
van verslaggeving.
3. Wat is verzegelen? Oude documenten hebben nog
zo’n lakzegel. Dit zegel mag alleen verbroken worden door de juiste ontvanger. In de lak drukte men
het stempel van de zegelring. Maak bv. een oud
document en zet in de zegellak jouw paraaf. Als je
geen paraaf hebt, ontwerp er dan één.
Een ander idee: Maak een zegel van klei en zet je
paraaf erin. Ontwerp je eigen paraaf eerst op
papier.
4. Praat met de groep door over het gedrag van
Haman. Hij is trots en eerzuchtig. Hij is meedogenloos en oneerlijk. Wat kun je nog meer over
hem zeggen?

Liedtips

Wie maar de goede God laat zorgen
Liedboek voor de kerken: Gezang 429: 1
‘k Stel mijn vertrouwen
Opwekkingsliederen nr. 42
Esther is het sterretje
Zing alle dagen, deel 2
Buig voor de Heer
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 7

Verwerking

Maak een gedicht over het leven van Ester en maak
daar een koninklijk document van.

Achtergrondtips

De Kronieken, genoemd in het tweede verhaal, zijn
letterlijk: ‘de gebeurtenissen der dagen’ waarin al de
gedenkwaardige momenten van de koning en het
rijk werden opgeschreven.
Haman biedt het enorme bedrag aan en hoopt daarmee de koning gunstig te stemmen. Deze zou
immers minder belasting kunnen ontvangen door
het plan van Haman. Het zilver zou Haman waarschijnlijk krijgen door verkoop van Joodse bezittingen. Zo verdiende de koning ermee in plaats van dat
het geld zou kosten.
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GROEP 7-8

14
Weekthema: Durf je dat?
Ester 1 en 2:18

Ester 2:19-3:15

Ester wordt koningin

Het plan van Haman

Inleiding

Inleiding

Vertelschets

Vertelschets

Stel je voor: een koning gaat trouwen. Wat voor
vrouw zal hij uitkiezen, denk je? Bedenk met de
groep een aantal criteria waaraan zij zal moeten voldoen.

Voer een gesprek over haat tussen verschillende
bevolkingsgroepen in één land. Wat zijn de oorzaken
van de problemen? En wat de gevolgen? (Bv. Koerden
in Turkije.)

‘Ester, Ester, koning Ahasveros heeft koningin Wasti
uit het paleis gezet!’
‘Niet zo snel, oom, hier snap ik niets van. Gaat u
eerst even zitten. Wat is er in het paleis gebeurd?’
Mordekai geeft zich geen tijd om rustig te worden.
Het is ook zo’n buitenkansje. Hij kijkt zijn knappe
nichtje blij aan. ‘De koning had een paar dagen geleden een feest. Er werd veel gedronken en de koning
wilde ineens dat koningin Wasti voor hem en al zijn
vrienden zou dansen . . .’ Ester trekt haar neus op.
‘Bah!’ zegt ze, ’dat zou ik nou nooit doen. Voor al die
dronken mannen dansen.’
‘Precies! Dat zei koningin Wasti ook. De koning werd
woedend en heeft toen de koningin uit het paleis
gezet.’ Ester staart haar oom vol verbazing aan.
‘Durfde de koningin te weigeren?’ Mordekai geeft
haar geen antwoord. Zijn verhaal is nog niet af.
‘Toen de koning zijn roes had uitgeslapen, had hij er
spijt van. Maar . . . hij kon haar niet meer terughalen.
Hij had diezelfde nacht namelijk een wet gemaakt.
Iedere vrouw moet haar man gehoorzamen en eren.
En je weet het: een wet van Meden en Perzen moet
gehouden worden.’ Ester knikt. Arme koningin Wasti
en arme koning. ‘Maar nu komt het belangrijkste. Er
moet een nieuwe koningin komen. De dienaren van
de koning zijn op zoek naar mooie meisjes.
Misschien komen ze jou ook wel halen.’
De dienaren van de koning ontdekken Ester inderdaad; ze zien dat ze beeldschoon is . . . en ze moet
mee. Ook zij mag geen ‘nee’ zeggen. Ze laat haar
oom Mordekai achter, die sinds haar ouders overleden zijn, voor haar gezorgd heeft.
En zo komt ze in het paleis van koning Ahasveros.
Na een periode van twaalf maanden zijn de meisjes
klaar om voor de koning te verschijnen. Al gauw
blijkt dat Ester een grote kans maakt. Iedereen in het
paleis mag haar erg graag en als de koning een
poosje met haar is omgegaan, kiest hij haar als nieuwe koningin.
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Mordekai heeft een complot tegen de koning ontdekt. Het leven van de koning is in gevaar. Daarom
gaat hij naar Ester toe en zegt: ‘Toen ik vanmorgen
mijn werk in de Paleispoort deed, hoorde ik Bigtan
en Teres met elkaar overleggen. Ze zijn boos op de
koning en willen hem doden. Zorg ervoor dat de
koning hiervan op de hoogte wordt gesteld.’ Ester
gaat naar de koning toe vertelt over het complot. Hij
neemt direct maatregelen: de mannen worden opgepakt en terechtgesteld.
Een poosje later geeft de koning Haman een heel
belangrijke post in zijn regering. Zo belangrijk dat
iedereen hem moet eren door te knielen als hij
langskomt. Maar er is iemand die weigert: Mordekai.
Hij knielt niet voor mensen en niemand kan hem
overtuigen wel voor Haman te knielen. Als Haman
dat hoort wordt hij razend en smeedt een plan om
het volk waartoe die Mordekai behoort te vernietigen. Hij gaat naar de koning en zegt: ‘Koning, er is
een volk dat wel in dit land woont maar zich niet aan
uw wetten houdt. Daar wil ik graag wat aan doen. O
koning, als u het goed vindt, laat mij een wet maken
om dit volk uit te roeien.’ Haman heeft ook nog een
cadeautje in gedachten voor de koning. ‘En ik zal
ervoor zorgen dat er een aanzienlijk geldbedrag in
de koninklijke schatkist gestord wordt, want dat volk
is rijk.’ Het plan van Haman bevalt de koning wel. Hij
krijgt zijn zegelring om de wet te bekrachtigen.
Haman kan zijn geluk niet op. Nu kan hij die
Mordekai een lesje leren en het geld mag hij houden. Zit hij even goed!
Tevreden gaat hij naar huis en laat een bevelschrift
schrijven voor de leiders van alle provincies in
Perzië: ‘Op de dertiende dag van de maand Adar
moet u alle Joden vermoorden. Allemaal: jong en
oud, vrouwen en mannen. Al hun bezittingen moet u
in beslag nemen.’ Hij zet er het zegel van de koning
onder en dat betekent dat niemand die wet ongedaan kan maken. Hij stuurt koeriers door heel het
land die er voor zorgen dat het bericht verspreid
wordt.

Ester 4-5:8

Een vraag om hulp
Inleiding

Vraag aan de leerlingen wat zij doen als ze slecht
nieuws horen.

Leesschets

Dit bijbelgedeelte kunnen de leerlingen uitspelen.
Het is een geschiedenis waarin veel gesproken
wordt. Laat het eventueel in twee groepen uitwerken. Iedere groep verdeelt de volgende rollen onderling: Mordekai, de Joden, Ester en haar kamermeisjes, Hatak, de kamerheer, koning Ahasveros, een dienaar van de koning en Haman.
Lees het gedeelte gezamenlijk door en laat ze eerst
in tweetallen een verhaallijn schrijven voordat ze het
gaan uitspelen. Stel dan als groep een verhaallijn
vast.
Voorbeeld van een verhaallijn:
1. Mordekai hoort het bericht en loopt rouwend
door de stad.
2. Ook de Joden rouwen en weeklagen.
3. Koningin Ester schrikt als ze hoort hoe haar oom
zich gedraagt en stuurt Hatak op Mordekai af.
4. Mordekai legt aan Hatak uit wat er aan de hand
is.
5. Ester moet van Mordekai naar de koning maar
ziet dat niet zitten en legt uit waarom.
6. Hatak vertelt Esters reactie aan Mordekai.
7. Hatak vertelt Mordekai’s reactie daarop weer aan
Ester.
8. Ester geeft Mordekai het bevel met alle Joden te
vasten.
9. Na drie dagen gaat Ester naar de koning.
10. Koning Ahasveros laat Ester bij zich komen.
11. Ester stelt haar vraag.
12. De koning stuurt iemand op pad om Haman op
te halen
13. Koning Ahasveros, Haman en Ester zitten aan
tafel.
14. De koning wil weten wat Ester wil maar zij
vraagt de koning de volgende dag weer te
komen.

Verteltips

Alle verhalen kunnen door Ester verteld worden.
Probeer u zich daarbij in te leven in haar situatie. Bv.
ze is een balling in het paleis van de koning met heel
andere gewoonten en gebruiken.
Haar volk wordt bedreigd en zij zal de dans niet ontspringen.
De eerste twee verhalen kunnen ook vanuit
Mordekai verteld worden. Hij hoort steeds hoe het
gaat met Ester, omdat hij bij de poort van het paleis
naar haar informeert. Een dienaar komt het nieuws
brengen.

Achtergrondtips

De Joodse naam van Ester was Hadassa en betekent
‘mirte’. Ester is haar Perzische naam.
Deze geschiedenis speelt zich af in Perzië. Het

Joodse volk is twee keer in ballingschap gevoerd, in
722 voor Christus naar Assyrië, in 586 voor Christus
naar Babel. Maar Babel wordt in + 560 voor Christus
veroverd door Perzië. Een koning van Perzië, Kores
laat in 538 voor Christus de Joden naar hun eigen
land terugkeren. Maar lang niet iedereen gaat. Dit
zijn de Joden over wie het hier gaat.
Een wet van Meden en Perzen mocht niet herroepen
worden. De zegelring gaf de gebruiker koninklijk
gezag.
Haman is een nakomeling van Agag, een koning van
de Amalekieten, vijanden van Israël.
In het verhaal van Ester hangt het leven van haar
volk aan een zijden draad. In dit hele bijbelboek komt
niet éénmaal de naam van God voor. Toch getuigt dit
boek van Gods plan met de mens en met zijn volk.
Hij beschermt zijn volk, want uit dat volk wordt de
Messias geboren. Ook nu beschermt God zijn volk
omdat midden in dat volk de Messias terugkomt.

Lestips

1. De wet die koning Ahasveros uitgevaardigd had,
mocht niet herroepen worden. Hoe werkt onze
wetgeving? Wie maakt wetten? Bespreek met de
leerlingen het verschil tussen een democratie en
een dictatuur. In Nederland kan een minister niet
zomaar even een wet maken, hij wordt gecontroleerd door de Tweede en de Eerste Kamer.
2. Ester werd uitgekozen om haar mooie uiterlijk.
Voer met de leerlingen een gesprek over de waarde die er aan uiterlijke schoonheid toegekend
wordt. Hoe komt dat? (Denk aan de reclame in tienerbladen en op de tv. Ook in populaire soapseries zie je prachtige meiden en jongens.) Heeft het
uiterlijk van iemand invloed op hoe je over hem of
haar denkt?
Ga in op het belang van iemands karakter. Hoe
iemand is, is uiteindelijk veel belangrijker. Kun je
iemand vertrouwen? Kun je iemand vragen om
hulp?
3. Mordekai sloot geen compromis met zijn geloof.
Hij boog niet voor Haman! Hij had makkelijk kunnen zeggen: ‘Ik buig maar wel voor Haman uit veiligheidsoverwegingen.’ Hij had zich kunnen verontschuldigen. Hoe? Welke motieven had hij nog
meer kunnen aanvoeren?
Voer een gesprek over meedoen met de massa en
niet ‘anders’ durven zijn. Hoe belangrijk is het om
te staan voor dat wat je weet dat goed is?
3. Plan voor volgende week tijd om aandacht te
besteden aan het Poerimfeest. Een beschrijving
hiervan staat op de volgende bladzijde.

Liedtips

Wat de toekomst brengen moge
Liedboek voor de kerken, Gezang 293
‘k Stel mijn vertrouwen
Opwekkingsliederen, nr. 42
Esther wordt koningin
Alles wordt nieuw, deel 4
Buig voor de Heer
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 7
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Extra

Het Poerimfeest
Het Poerim- of Lotenfeest is een feest van
vreugde en plezier ter herdenking van de redding van het Joodse volk zoals verteld in het
boek Ester.
Het woord Poer wordt in verband gebracht met
het lot werpen. Daarom wordt ‘Purim’ vertaald
door ‘loten’. Haman liet het lot werpen om de
dag waarop de Joden mochten worden gedood
vast te stellen.
Tijdens het feest wordt in de synagoge tweemaal, in de avonddienst op vrijdag en in de
ochtenddienst op zaterdag het verhaal van
Ester gelezen.
Gebruiken
Voor het feest: De Joden die zich streng aan de
regels houden, vasten op de dag voor het
Poerimfeest, net als in het verhaal. Bij het lezen
van het verhaal wordt iedere keer als de naam
Haman genoemd wordt, vooral door de kinderen heel veel lawaai gemaakt met ratels en
stampen van de voeten.
Er zijn Poerimgrappen, kinderen verkleden zich
en dragen maskers.
Er mag gedronken worden totdat men het verschil niet meer weet tussen ‘vervloekt is
Haman’ en ‘gezegend is Mordekai’.
Men zorgt ook voor de armen bij dit feest en er
worden cadeautjes gegeven. Vaak twee direct
eetbare zaken, zoals iets hartigs en iets zoets.
Hamansoren zijn koekjes en kiesfeliesj gefrituurd gebak, die op het feest worden gegeten.
Maak met of voor de groep Hamansoren.
Het recept: 500 gram bloem; 4 eieren; een half
kopje lauw water; 5 gram zout; poedersuiker.
Bereidingswijze:
Doe de bloem met het zout in een diepe kom.
Klop de eieren en doe die samen met het water
bij de bloem. Daarna moet u lang kneden.
Maak balletjes van het deeg en laat ze een uurtje rusten. Ieder balletje wordt dan papierdun
uitgerold en in het frituurvet gebakken. Het
deeg gaat dan omkrullen! Haal ze uit de pan en
laat ze uitlekken. Bestrooi ze met poedersuiker.
(Uit : Als een lamp voor onze voeten: verhalen bij joodse
feestdagen. Hanna van Dorssen (red.), Amsterdam, Ned.
Zondagsschool Ver., ISBN 90-6986-118-6.)
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Gedachten bij de redding van de Joden:
Gods plan wordt uitgevoerd. In Genesis belooft
God dat Hij de mensheid niet in de steek zal
laten. In het Oude Testament zie je steeds weer
zijn trouw aan zijn beloften. Hij belooft de
Messias, de Redder, de Verlosser, Degene die
het weer goed zal maken tussen God en mensen. Satan probeert Gods plannen te doorkruisen, maar faalt. Het volk Israël ging niet ten
onder in Egypte en het stierf niet uit in de
woestijn. Jaren later werden ze weggevoerd in
ballingschap, maar God spaarde hen! Ze keerden terug! Kijk in het geslachtsregister van
Jezus en bespreek bekende namen. Welke
vrouwen komen erin voor?

GROEP 1-2

15
Weekthema: Een spannend moment!
Ester 6:1-14

Ester 7:1-10 en 8:1-2,8

Haman wordt knecht

Wat vraagt Ester?

Inleiding

Kan jij wel eens niet slapen? Wat doe je dan?
Sommige kinderen gaan liggen tellen omdat hun
vader of moeder zegt: ‘Ga nu maar schaapjes tellen.’
Andere kinderen proberen aan leuke dingen te denken. Koning Ahasveros kan ook niet slapen . . .

Vertelschets

‘Waarom kan ik nu niet slapen? Ik lig maar te draaien.’ Ahasveros roept een knecht die hem moet voorlezen. Nu leest die knecht niet gewoon een mooi
boek voor, maar het boek waarin de koning alle bijzondere dingen in laat opschrijven. Die nacht hoort
de koning weer het verhaal van de twee knechten
die een plan hadden gemaakt om hem te doden.
‘Maar Mordekai hoorde wat die twee hadden afgesproken. Hij gaf dit bericht door aan de knechten in
het paleis.’ De knecht slaat een bladzijde om en wil
het volgende verhaal lezen. ‘Stop’, roept de koning.
‘Heeft Mordekai hier een beloning voor gekregen?’
‘Dat is niet gebeurd’, antwoordt de knecht. De zon
begint op te komen en een nieuwe dag begint. ‘Wie
is er wakker in het paleis?’ vraagt de koning. ‘Haman
komt net binnen.’ ‘Haal hem en breng hem hier’,
beveelt de koning. Haman heeft een boos plan voor
Mordekai bedacht. Nu wil hij aan de koning vragen
of de koning dat goed vindt. Maar voor Haman hem
iets kan vragen, vraagt de koning Haman wat. ‘Wat
kan ik doen voor iemand die ik graag wil eren? Ik wil
graag iets bijzonders doen.’ ‘Natuurlijk wil de koning
mij eren’, denkt Haman. Daarom zegt hij: ‘U moet
een koningsmantel halen, een mantel die alleen een
koning draagt. En dan een paard waarop alleen een
koning rijdt en uw kroon. Laat één van uw belangrijkste knechten de man helpen deze kleren aan te
doen. Daarna moet hij hem op uw paard door de
stad rondleiden en roepen: “Zo behandelt de koning
de man die hij eren wil!” ‘Prachtig’, zegt de koning.
‘Haal snel het paard, de kleren en de kroon. Doe dan
wat jij verteld hebt met de Jood Mordekai. Hij zit in
de paleispoort.’ Haman moet nu precies doen wat hij
tegen de koning gezegd heeft. En dat vindt hij niet
leuk. Dat had hij niet voor Mordekai bedacht. Als de
rit klaar is, gaat Haman snel naar huis en vertelt daar
alles. Zijn vrienden zeggen: ‘Als Mordekai een Jood
is, lukken jouw plannen tegen hem nooit!’ Dan
komen de knechten Haman ophalen om bij koningin
Ester te eten.

Inleiding

Zeg je wel eens: ‘Ik wil in de bouwhoek spelen’ of ‘Ik
wil met de kar spelen.’ Is dat een vraag? Hoe stel jij
een vraag? ‘Mag ik in de bouwhoek spelen? ’ en ‘Mag
ik met de kar spelen?’ Voer een gesprek over hoe je
een vraag stelt.

Vertelschets

Haman gaat weer naar koningin Ester. Nu is hij niet
blij. Hij is boos en bang om wat er die morgen is
gebeurd. Toen liep hij met Mordekai, die op het
paard van de koning zat. Dat was een slecht begin
van de dag. De koning vraagt zich af wat de vraag is
die Ester hem wil stellen. Hij heeft die nacht ook
slecht geslapen. Gelukkig dat hij Mordekai nu toch
beloond heeft voor zijn waarschuwing. Stel je voor
dat Mordekai dat niet gedaan had. Dan had hij hier
nu niet bij Ester gegeten, dan was hij dood geweest.
Als ze gegeten hebben, zegt de koning: ‘Wat wil je
toch aan me vragen, Ester? Vraag het me maar, want
ik zal het aan je geven. Al was het de helft van mijn
koninkrijk, je zult dat krijgen.’ Maar Ester wil iets heel
anders vragen. ‘Ik vraag u of ik mag blijven leven. En
dat vraag ik ook voor de mensen van mijn volk. Ik en
mijn volk zullen gedood worden.’ De koning luistert
verbaasd. Dan roept hij boos: ‘Wie is de man die
zulke gemene plannen heeft!’ ‘Dat is Haman!’ antwoordt Ester. Woedend loopt de koning naar buiten
de paleistuin in. Haman is geschrokken. Lieve help,
hij wist niet dat de koningin ook een Jodin was. Wat
moet hij doen? Haman weet maar één ding. Hij valt
op zijn knieën bij de bank van de koningin.
‘Koningin, alstublieft, laat me leven.’ Als de koning
weer binnenkomt en Haman zo dicht bij de koningin
ziet, wordt hij nog bozer. ‘Ook de koningin nog lastig
vallen! Weg met die man!’ roept hij. De knechten
nemen Haman mee.
De koning vraagt Ester om raad en zij vertelt hem
het hele verhaal. Mordekai moet bij de koning
komen en hij krijgt de belangrijke ring die de koning
eens aan Haman had gegeven. Met de koning
bespreekt Mordekai het plan dat alle Joden zich
mogen verdedigen als de soldaten komen. Weer
gaan de boodschappers het land door. Nu met de
brief van Mordekai en het zegel van de koning op
deze brief. Zo wordt het leven van koningin Ester en
van het Joodse volk gered.
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Ester 9:18-32

Het Poerimfeest
Inleiding

Gooi met een gulden. Wat komt boven, kop of munt?
We kunnen afspreken dat we allemaal gaan staan
als de kop boven ligt. Weten we nu van tevoren wanneer we moeten gaan staan? Nee, dat bepaalt de gulden. Op ongeveer zo’n manier bepaalde Haman de
dag waarop de Joden gedood zouden moeten worden.
Gelukkig is het anders gegaan . . .

Vertelschets

De dag, die Haman had uitgezocht, komt. Niemand
van de Joden wordt gedood. Mordekai heeft alles
wat er gebeurd is, precies opgeschreven. Hij stuurt
weer brieven het hele land door. ‘Mensen, we moeten nooit vergeten wat er gebeurd is. Jullie moeten
elk jaar feestvieren. Dat moet je doen op de dag die
Haman uitkoos om ons te doden.’ En dat doen ze. Dat
feest noemen de Joden het Poerimfeest.
Op dit feest denken de Joden eraan dat zij eerst zo
verdrietig en bang waren, maar dat God hen gered
heeft. Mordekai zit nu niet meer iedere dag in de
poort van het paleis; hij werkt voor de koning. Hij is
nu de vriend van de koning. Hij is een heel belangrijke man geworden. ‘Mordekai, je moet plannen
bedenken die goed zijn voor de Joden’, zegt de
koning. Samen met koningin Ester maakt hij goede
plannen.
En ieder jaar vieren ze twee dagen feest. Alle Joden
doen dat. Het is een blij feest. De mensen moeten
samen feestvieren en elkaar blij maken met cadeautjes geven.
Mordekai heeft ook nog gezegd dat ze op dit feest
speciaal aan de arme mensen moeten denken en
goed voor hen moeten zorgen. Zo gebeurt het. Alles
wordt opgeschreven in de boeken van de koning en
in de boeken van het Joodse volk.
Ook nu wordt in het land Israël nog ieder jaar het
Poerimfeest gevierd. In de synagoge, de Joodse kerk,
leest men het hele verhaal van Ester voor. Zo wordt
dat wat God voor zijn volk gedaan heeft, niet vergeten.

Lestips

1. Haman bepaalde met het lot een datum. Leg spelletjes klaar die met een dobbelsteen gespeeld
worden. Bv. Ganzenbord, Mens-erger-je-niet . . .
(een speel-o-theek kan u vast aan leuke spellen
helpen). Jongste kleuters zullen moeite hebben
met de getallen. Speel daarom een spel in een de
kring, zodat ze elkaar kunnen helpen met het tellen. Of gooi met een kleurendobbelsteen. Als je
eerlijk gooit met de dobbelsteen kun je er echt
niets aan doen of je wint of niet.
2. Ester maakte een feestmaaltijd voor de koning. De
Joden vieren nu ieder jaar dit feest met een feestmaaltijd. Zoek uit folders en tijdschriften allemaal
dingen die lekker zijn en die je kunt eten op een
feest. Welk eten vind jij lekker?
3. Op het Poerimfeest geven de Joden elkaar
cadeautjes. Wanneer geven of krijg jij cadeautjes?
Wat staat er bovenaan jouw verlanglijstje? Vindt je
het leuk om cadeautjes te geven?
4. De koning liet alles opschrijven in een boek. Je
onthoudt dingen beter als je het nog eens na kunnen kijken. Misschien kan iemand een geschiedenisboek van zichzelf laten zien (bv. een fotoalbum).

Liedtips

Haman haatte alle Joden
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Esther koningin
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 3
Esther, dank je wel
Zingen maakt blij
God maakte jou
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 5

Verwerking

Bij een feest horen blijde liederen, muziekinstrumenten en dans. Laat de kinderen zelf de muziekinstrumenten maken. Zing samen met de kinderen blijde
liederen waarbij ze hun instrumenten gebruiken kunnen. Zing ook een aantal bewegingsliedjes, waarbij
ze kunnen dansen. Bijvoorbeeld: Kom op het feest
uit: Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 8; Alles
wat adem heeft uit: Zingen maakt blij. Eet daarna
met de kinderen iets lekkers.

Verteltips

Het tweede verhaal kan beginnen vanuit Haman. ‘Zo
ik ga vanmorgen vroeg naar de koning. O, wat ben ik
toch gelukkig. O, wat ben ik toch belangrijk.’ Vertel
wat hij onderweg allemaal denkt en ziet. ‘Daar is het
paleis. Wat zeg je? Ik moet direct bij de koning
komen? Even later komt Haman terug en vertelt wat
er gebeurd is . . .

Achtergrondtips

Het Poerimfeest is ingesteld ter herdenking van de
verlossing van de Joden. Hun bestaan hing aan een
zijden draad. Wanneer God niet ingegrepen had, was
dit volk vernietigd. In het woord ‘Poerim’ zit het
woord ‘Poer’ of ‘Pur’, wat betekent ‘lot’. Het feest
wordt gevierd op de 14e en 15e Adar. Dit valt ongeveer gelijk met onze maand februari.

32

GROEP 3-4

15
Weekthema: Een spannend moment!
Ester 6:1-14

Ester 7:1-10, 8:1-2 en 8:8

Beloning van de koning

Zal alles toch nog goed komen?

Inleiding

Peter gaat met zijn moeder naar de stad. Hij mag
een cadeautje kopen voor de verjaardag van zijn
broertje. In de speelgoedwinkel is zoveel te zien,
tsjonge, wat moet hij kiezen? Mamma zegt: ‘Kijk eens
goed! Wat zou je kiezen als het voor jezelf was? Dat is
vast ook leuk voor je broer!’
Wat zou jij voor een ander kiezen?

Vertelschets

Het is nacht. Koning Ahasveros ligt in bed. Maar de
slaap wil maar niet komen. Ahasveros roept één van
zijn dienaren. ‘Haal het jaarboek en kom mij daaruit
voorlezen’, zegt hij. In het jaarboek zijn alle belangrijke gebeurtenissen in het rijk van koning Ahasveros
opgeschreven. De dienaar leest voor. Na een tijdje
hoort de koning ineens over het plan dat twee dienaren hadden gemaakt. Ze wilden hem doden! Maar
dat was niet gelukt doordat Mordekai de koning had
laten waarschuwen! ‘Zeg, staat daar ook wat voor
beloning Mordekai heeft gekregen?’ vraagt
Ahasveros. ‘Nee, daar staat niets over’, zegt de
knecht. Ach, dat is nu ook wat! Koning Ahasveros wil
het zo snel mogelijk goed maken! ‘Kijk eens wie er
op het binnenplein is’, zegt hij. Dat treft: Haman is er.
Die heeft vast wel een goed idee! ‘Wat moet er
gebeuren met de man die ik belonen wil?’ vraagt
Ahasveros. ‘Wie zou de koning willen belonen? Hij
bedoelt vast mij’, denkt Haman, ’en ik weet wel wat
ik wil!’ En hij vertelt Ahasveros wat er met die man
moet gebeuren. ‘Laat hem de mantel van de koning
aandoen en op het paard van de koning door de stad
rijden. Vóór hem uit moet een belangrijke minister
lopen, die roept: “Zo doet de koning met de man die
hij belonen wil!” Een prima idee, vindt koning
Ahasveros. ‘Haman, ga Mordekai halen en doe met
hem wat je mij zojuist hebt voorgesteld!’ zegt hij.
Mordekai? Haman is woedend! Maar hij mag niets
laten merken. Wat heeft die Haman een slechte dag!
En hij is nog maar nét op tijd terug om bij koningin
Ester te gaan eten . . .

Inleiding

Vandaag mag Haman nog een keer gaan eten bij
koningin Ester. Maar hij gaat er lang niet zo blij
naar toe als gisteren. Deze dag is geen goede dag
geweest voor Haman. Weten jullie nog waarom?

Vertelschets

Het eten is heerlijk! De wijn smaakt goed. Maar dan
vraagt koning Ahasveros: ‘Wat wilde je vragen,
Ester? Zeg het maar gerust, hoor. Al vraag je de helft
van mijn rijk, je zult het krijgen!’ En nu zegt Ester het:
‘Koning, wilt u mij en mijn volk alstublieft redden? Er
is iemand die ons allemaal doden wil!’ ‘Wie is die
man, die zo iets durft te doen?’ roept Ahasveros
boos. ‘Waar is hij?’ ´Dáár is onze vijand, Haman!’
roept Ester uit, terwijl ze naar Haman wijst. Haman
schrikt enorm! Koning Ahasveros loopt woedend
weg van tafel. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit is
verschrikkelijk! Haman smeekt koningin Ester nog
om hem te helpen. Dat maakt de koning, die net
terugkomt, nog bozer. Haman wordt snel gevangengenomen en weggebracht . . .
Dan verandert er van alles: Haman was een rijk man
met veel bezittingen. Dat alles geeft koning
Ahasveros nu aan koningin Ester. Mordekai mag
voortaan altijd bij de koning komen, omdat hij familie is van Ester, want dat heeft zij nu ook verteld.
Mordekai krijgt de zegelring van de koning en Ester
vraagt hem of hij voor al haar bezittingen wil zorgen.
Ze weet zeker dat hij dat goed zal doen! Maar één
ding kan niet veranderen. Weet je nog van die brieven die Haman heeft gestuurd? Onder die brieven
stond de naam en het stempel van koning
Ahasveros. Dat betekent dat het slechte plan van
Haman toch nog kan doorgaan. Dat mag niet veranderd worden! Dat is heel erg! Maar de koning zegt
tegen Mordekai: ‘Schrijf jij nu zelf een brief waarmee
we de Joden kunnen helpen. Zet dan míjn naam en
stempel eronder!’ Zal alles dan toch nog goed
komen?
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Ester 9:18-32

Feest!
Inleiding

Feest vieren, dat is leuk! Inventariseer met de kinderen redenen om feest te vieren. De Joden hadden wel
een speciale reden om feest te vieren. In dit verhaal
horen jullie waarom er voor de Joden een heel nieuw
feest bij komt!

Vertelschets

Het is zover: de dag waarvoor alle Joden in het rijk
van Ahasveros zo bang zijn geweest, is gekomen.
Maar . . . ze zijn helemaal niet bang meer! Hoe kan
dat? Weet je nog dat Mordekai ook brieven mocht
sturen, net alsof ze van de koning waren? Nou, in die
brieven staat dat de Joden niet bang hoeven af te
wachten wat hun vijanden hun willen doen! Nee, ze
mogen groepen maken zoals ze willen en zich verdedigen zo goed ze kunnen. En óf ze dat kunnen!
Mensen die nog slechte plannen hebben, kijken lelijk
op hun neus, op die dertiende dag van de laatste
maand! Koning Ahasveros is ervan onder de indruk!
‘Is er nog iets wat ik voor je kan doen?’ vraagt hij aan
Ester. En zo komt het dat ook op de veertiende dag
de mensen die het Joodse volk wilden doden,
gestraft worden. De dag daarna rusten de Joden uit
en ze maken er een vrolijke feestdag van! Mordekai
schrijft alles op wat er is gebeurd. Hij schrijft ook op
dat voortaan elk jaar op de veertiende en de vijftiende dag van de laatste maand feest gevierd moet
worden. Het moet een feest worden met cadeautjes
en de arme mensen mogen niet vergeten worden.
Goed hè! Ester stuurt later nog een brief. Zij schrijft
ook over het feest en hoe het precies gevierd moet
worden. Dit feest, dat de Joden nog elk jaar vieren,
wordt het Purimfeest genoemd. Het heet zo omdat
Haman had geloot om de juiste dag te vinden voor
zijn slechte plan. En Pur betekent lot. Elk jaar is het
een reuze blij feest. Al lijkt alles nog zo slecht, God
redt zijn volk!

Lestips

1. Laat de kinderen een cadeautje maken, maar ze
weten nog niet voor wie. Het moet iets zijn dat je
zelf ook leuk vindt. Schrijf er ook een wens bij of
iets aardigs (groep 4). Als het klaar is trek dan
lootjes en dat is degene aan wie je het cadeautje
mag geven.
2. Groepswerk: Het Purimfeest is vooral een vrolijk
feest! Maak met de hele groep een vrolijke slinger, die vervolgens wordt opgehangen in de klas!
Lees het verhaal waarin Haman voorkomt voor en
laat de kinderen ‘Boe’ roepen wanneer zijn naam
genoemd wordt. Net zoals de Joden doen op het
Purimfeest.
3. Voer een kringgesprek over feesten. Wat vinden
de kinderen een leuk of een mooi feest? Welke
feesten zijn er allemaal? Weten ze ook wat er op
elk feest wordt gevierd?
4. In een oud kookboek kan misschien het recept
worden gevonden van ‘Hamansoren’. Een idee om
die met de kinderen te bakken?

Liedtips

Esther
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Haman haatte alle Joden
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Esther, dank je wel
Zingen maakt blij
God maakte jou
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 5

Verwerking

Kopieer de vlieger op stevig papier, de woorden
eventueel op gekleurd papier. Laat de kinderen de
vlieger versieren, uitknippen en de woorden op de
juiste volgorde onderaan de vlieger aan een lint
plakken. (U kunt kiezen uit twee verschillende teksten.)

Verteltips

Het eerste verhaal kan vanuit Haman verteld worden. Haman loopt opgewekt het paleis van de
koning binnen. Gisteren heeft hij bij koning Ester
gegeten en vandaag mag hij weer . . .

Achtergrondtips

Vasten: drie dagen lang aten en dronken de Joden
weinig of niets. Dit vasten werd om verschillende
redenen gedaan: verdriet, rouw of boetedoening.
Er ligt nog bijna een jaar tussen de beslissing en het
tijdstip dat de Joden aangevallen mochten worden.
Een wet van Meden en Perzen kon nooit herroepen
worden. De brief die Mordekai uit laat gaan geeft de
Joden het recht zich te verdedigen.
Het Purimfeest wordt altijd in de maand februari of
maart gevierd en duurt twee dagen. In de synagoge
wordt het boek Ester voorgelezen. Wanneer de naam
‘Haman’ genoemd wordt klinkt er boegeroep. Er
worden cadeautjes aan elkaar gegeven en lekker
gegeten.
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35

GROEP 5-6

15
Weekthema: Een spannend moment
Ester 5:9-6:14

Ester 7 en 8

Mordekai te paard

De uitkomst

Inleiding

Je verheugt je op het schoolreisje, maar op de dag
zelf ben je ziek. Hoe voel je je dan? Zo’n soort gevoel
krijgt Haman ook.

Vertelschets

Opgewekt gaat Haman naar huis. Thuis vertelt
Haman aan zijn vrouw en vrienden hoe rijk en
belangrijk hij wel is. Want hij, Haman, heeft bij de
koning gegeten. Hij was de enige! Geen andere
minister is zo belangrijk als hij.Toch zit hem iets
dwars want hij heeft onderweg weer die Mordekai
gezien . . . ‘Wat maakt die man mij boos’, zegt hij.
‘Vraag morgen de koning om hem de doodstraf te
geven, dan kun je daarna vrolijk naar het feestmaal
gaan’, is het advies van zijn vrienden. Dat is een fantaschisch idee.
In het paleis gebeurt er iets onverwachts. Die nacht
kan de koning niet slapen. Hij geeft zijn dienaren
opdracht om hem voor te lezen uit de geschiedenisboeken. Precies het verhaal dat Mordekai een aanslag op de koning voorkomen heeft, wordt gelezen.
‘Wat voor beloning heeft hij gekregen?’ vraagt de
koning. De dienaren kunnen hier niets over vinden.
‘Niets? Dat is toch te gek. Daar moet iets aan gebeuren! Wie is er in het paleis?’ Het hofpersoneel vertelt
dat Haman net de poort binnenkomt. Hij wil de
koning toestemming vragen om Mordekai te doden.
‘Laat hem bij mij komen’, zegt de koning. Haman
komt en wil zijn vraag aan de koning stellen. Maar
eerst heeft de koning een vraag voor hem: ‘Hoe zou
ik, als koning, iemand kunnen bedanken en eren?’
Haman denkt: ‘De koning wil natuurlijk mij eer bewijzen. Ik ben de belangijkste minister. Nou ik weet wel
wat ik wil’ ‘Koning, laat die man met uw kleren op
uw paard door de stad rijden, terwijl iemand voor
hem uit loopt en roept: “Zo doet de koning als hij
iemand wil eren”.’ ‘Dat is een goed idee Haman. Ik wil
Mordekai eren voor wat hij gedaan heeft. Hij mag op
het paard zitten en jij loopt voor hem uit.’ Haman
baalt, dat is zijn bedoeling niet! Hij moet maar even
wachten met zijn vraag. Mordekai wordt gehaald en
hij krijgt koningskleren aan. Hij mag op het koninklijk
paard rijden en kijk eens wie er voor hem uit loopt?
Haman! Hij kan nu eenmaal niet anders...

Inleiding

Is er wel eens tegen jou gezegd: ‘Je bent eraan begonnen en nu moet je het ook afmaken?’ Wanneer is zo
iets gezegd en waar was jij toen aan begonnen? Voer
een gesprekje over het afmaken van dingen waaraan
je begonnen bent.

Vertelschets

Voor de tweede keer hebben de koning en Haman bij
Ester gegeten. Weer vraagt de koning wat ze wil. Dan
durft Ester haar geheim te vertellen. ‘Koning, ik
vraag u mij en mijn volk in leven te laten. Iemand
heeft opdracht gegeven mijn volk, het Joodse volk te
doden en uit te roeien.’ ’Wie is degene die dat wil
doen?’ vraagt de koning. ‘Haman is het’, antwoordt
Ester. Woedend loopt de koning de tuin in. Hier had
Haman niet op gerekend. Wat nu? Hij valt voor
koningin Ester op zijn knieën en smeekt haar hem te
helpen. Wanneer de koning even later terugkomt en
Haman bij zijn vrouw ziet, wordt hij nog bozer. Hij
wordt direct afgevoerd. Dan hoort hij van een knecht
dat Haman die morgen Mordekai had willen doden.
‘Hij heeft al een paal klaarstaan om Mordekai aan te
hangen.’ Dan luidt het bevel van de koning: ‘Breng
Haman ter dood op de manier die hij voor Mordekai
bedacht heeft.’ Ester krijgt van de koning het hele
bezit van Haman en Mordekai krijgt de koninklijke
zegelring die eerst van hem was. Maar nog is het
Joodse volk niet veilig. Immers, de brief die Haman
rondgestuurd heeft, was een koninklijk bevel.
Opnieuw gaat Ester ongevraagd naar de koning.
‘Koning, wilt u alstublieft zorgen dat de plannen van
Haman verhinderd worden?’ smeekt ze. Ook nu reikt
de koning haar de gouden scepter en mag ze verder
spreken. Maar zelfs koning Ahasveros kan het bevel
niet ongedaan maken. Het is immers een wet van
Meden en Perzen! Mordekai en Ester mogen van de
koning zelf nieuwe maatregelen nemen om de
Joden te beschermen. Opnieuw worden er door het
hele land brieven met het zegel van de koning
gestuurd. Als de Joden worden aangevallen, mogen
ze zich verdedigen. En zo gebeurt het. De Joden worden niet uitgeroeid. Gods plan met Israël kan niet
worden gestopt.
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Ester 9 en 10

Het Purimfeest
Inleiding

Bespreek met de leerlingen waarom in Nederland op
5 mei feest gevierd wordt. Wat wordt er allemaal op
zo’n dag gedaan? Aan welke activiteiten nemen de
leerlingen deel?

Vertelschets

Dan wordt het de dertiende dag van de maand Adar,
de dag waarop de uitroeiing van de Joden plaats zou
moeten vinden. Maar niemand durft iets tegen hun
te doen, De leiders van de staten nemen het zelfs
voor de Joden op, want ze zijn bang dat ze anders
hun post zullen verliezen door het toedoen van
Mordekai. Want voor Mordekai zijn ze bang en ze
respecteren hem. Hij is na de koning de balangrijkste
man in het land. De tegestanders van de Joden worden vermoord maar de Joden maken zich niet schuldig aan plundering. Ze zorgen er voor dat ze veilig
zijn en als iemand hen aanvalt, vechten ze wel terug.
Langzaam gaat de dertiende dag van de maand Adar
voorbij.
De volgende dag, de veertiende dag van de maand
Adar vieren ze feest. Ze leven nog! Ze zijn niet vermoord. Dan moet je wel feestvieren! Mordekai ziet
die festiviteiten en besluit dat de Joden zich deze
dag altijd moeten blijven herinneren. Ieder jaar moeten ze weer feestvieren zoals ze dat deze eerste keer
gedaan hebben. Want ze moeten zich blijven herinneren dat op die dag hun verdriet veranderde in
blijdschap. En weer schrijft hij een brief. ‘Joden, vergeet deze dag nooit. Vier ieder jaar weer feest. Geef
elkaar cadeaus en vergeet de armen niet.’ En zo
wordt het Poerimfeest een verplichte feestdag voor
alle Joden over de hele wereld.
En Mordekai zorgt ervoor dat de Joden in Perzië
goed behandeld worden.

Verteltips

De verhalen kunnen vanuit Ester verteld worden.
Het eerste verhaal: ‘Wat hoor ik? Mordekai rijdt op
een paard door de stad? Daar moet ik meer van
weten.’ Ester stuurt Hatak naar buiten om polshoogte nemen.
Het tweede verhaal: ‘Zometeen komen de koning en
Haman. Ik moet het de koning vertellen.’ Dan komt er
een dienstknecht binnen om te vertellen dat de gasten gearriveerd zijn.

Achtergrondtips

Het Poerim- of Lotenfeest is een feest vol vreugde en
plezier ter herdenking van de redding van het
Joodse volk zoals verteld in het boek Ester. Het
woord Poer wordt in verband gebracht met het lot
werpen. Haman liet het lot werpen om de dag, waarop de Joden mochten worden gedood. Tijdens het
feest wordt in de synagoge tweemaal, in de avonden ochtenddienst het verhaal van Ester gelezen.
Gebruiken:
Voor het feest: De Joden die zich streng aan de
regels houden, vasten op de dag voor het

Poerimfeest, net als in het verhaal. Bij het lezen van
het verhaal wordt, als de naam Haman genoemd
wordt, vooral door de kinderen, heel veel lawaai
gemaakt met ratels en stampen van de voeten.
Er zijn Poerimgrappen, kinderen verkleden zich en
dragen maskers.
Er mag gedronken worden totdat men het verschil
niet meer weet tussen ’vervloekt is Haman’ en ‘gezegend is Mordekai’. Men zorgt ook voor de armen bij
dit feest en er worden cadeautjes gegeven. Er worden hartige en zoete lekkernijen gegeten.
Hamansoren zijn koekjes en kiesfeliesj gefrituurd
gebak die op het feest worden gegeten.

Lestips

1. Moeilijke keuzen maken. In de tweede wereldoorlog waren er mensen die voor moeilijke keuzen
stonden: wel of niet het Joodse volk helpen. Met
de keus om het wel te doen, konden zij ook
gedood worden. Wat vind jij een moeilijke keuze
en hoe leer je kiezen?
2. Van Ester kun je zeggen dat ze moedig en sterk
was. Dat ben je niet zomaar. In Jozua 1:9 wordt
tegen Jozua gezegd dat God overal met hem meegaat. Hij wil ons altijd in alle omstandigheden helpen. De kinderen kunnen deze tekst uit hun hoofd
leren. Schrijf de tekst in z’n geheel op het bord en
veeg steeds een aantal woorden of letters weg.
3. Bak Hamansoren, hiervoor is nodig: 500 gram
bloem; 4 eieren; een half kopje lauw water; 5
gram zout en poedersuiker.
Doe de bloem met het zout in een diepe kom.
Klop de eieren en doe de eieren samen met het
water bij de bloem. Kneed daarna enige tijd het
deeg. Maak balletjes van het deeg en laat ze een
uurtje rusten. Ieder balletje wordt dan papierdun
uitgerold en in het frituurvet gebakken. Het deeg
gaat omkrullen! Haal ze uit de pan en laat ze uitlekken. Bestrooi ze met poedersuiker.
Uit : Als een lamp voor onze voeten: verhalen bij
joodse feestdagen. Hanna van Dorssen (red.),
ISBN 90-6986-118-6

Liedtips

God heeft vanouds gesproken
Liedboek voor de kerken, Gezang 102:1 en 2
Esther, dank je wel
Zingen maakt blij
Jericho
Alles wordt nieuw, deel 1
Daarom zing ik dit lied
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 3
Ik volg de Heer
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 2

Verwerking

Vier feest door op vrijdagmiddag iets gezelligs met
de hele groep te doen. Misschien kan één van de
ouders Hamansoren bakken (wanneer u daar de
mogelijkheid in de klas niet voor hebt).
Zie ook het werkblad over het leven van Ester.
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GROEP 7-8

15
Weekthema: Een spannend moment!
Ester 5:9-6:14

Ester 7 en 8

Mordekai te paard

De rollen worden omgedraaid

Inleiding

Er bestaat een spreekwoord dat zegt dat hoogmoed
voor de val komt. Bespreek een paar voorbeelden
waaruit de waarheid van dit spreekwoord blijkt.

Leesschets

De leerlingen lezen om de beurt een paar verzen. De
moeilijke woorden kunnen ze tijdens het lezen
opschrijven, zodat deze na de leesles besproken kunnen worden.
Wissel van gedachten met de groep over de volgende vragen. Probeer de leerlingen te stimuleren de
beweegredenen van de in het verhaal voorkomende
personen te begrijpen.
1. Haman is in opperbeste stemming. Waarom? (Hij
mag met de koning en de koningin dineren.)
2. Wie zorgt ervoor dat Haman die stemming snel
weer kwijtraakt?
(Mordekai buigt weer niet voor hem.)
3. Waarom buigt Mordekai niet voor Haman?
(De Joden eerden alleen God.)
4. Wat zou jij doen in zo’n geval?
5. Ester 6:1-3. Is het toevallig dat de koning dit
hoort?
(God weet wat de toekomst inhoudt. Hij heeft dit
zo laten gebeuren.)
6. ‘Hoogmoed komt voor de val.’ Hoe past dit
spreekwoord in Ester 6:5-11?
(Haman denkt dat de koning hem wil eren en
daarom stelt hij een beloning voor die hem wel
erg mooi lijkt.) Kun je je Hamans gevoelens voorstellen? Hoe zal Mordekai zich gevoeld hebben,
daar boven op het paard?
7. Wat bedoelen de vrienden van Haman en zijn
vrouw in hoofdstuk 6:13?
(Ze voerden dat het wel eens anders zal gaan dan
ze hadden verwacht en gehoopt. Ze proberen
Haman te waarschuwen op te passen.)

Inleiding

Schrijf de volgende spreekwoorden en gezegden op:
‘Boontje komt om zijn loontje.’; ‘Wie een kuil graaft
voor een ander, valt er zelf in.’; ‘Eigen schuld dikke
bult’.
Vraag aan het eind van het verhaal hoe deze gezegden waarheid zijn geworden in het bijbelverhaal.

Vertelschets

De eerste keer dat Ester met de koning en Haman
had gedineerd, durfde zij niets te vertellen over het
plan van Haman om haar volk uit te roeien. Ze
nodigde de koning en Haman voor een tweede maaltijd uit. Deze keer zal het erom spannen. Als de
koning goed en wel aan tafel zit, vraagt hij: ‘Wat is
uw verzoek, o koningin Ester? Al zou het de helft van
mijn koninkrijk zijn.’ Ester merkt dat de koning haar
goed gezind is en antwoordt: ‘Ik zou graag willen
blijven leven. En niet alleen ik, ook mijn volk. Als wij
als slaven zouden zijn verkocht, dan zou ik niets
gezegd hebben, maar men wil ons uitroeien.’ Als de
koning vraagt wie dat op zijn geweten heeft, wijst
Ester zonder aarzeling Haman aan. De koning wordt
vreselijk boos en loopt de paleistuin in om tot zichzelf te komen. Hier had Haman niet op gerekend. Hij
valt voor Ester neer en smeekt haar om genade. Als
de koning terugkomt en dat ziet, wordt hij razend. Hij
laat hem arresteren. Een van de hovelingen stapt
naar voren en zegt: ‘Koning, Haman heeft een grote
paal in zijn tuin gezet. Daaraan wil hij Mordekai hangen. U weet wel, de man die u gisteren nog hebt
geëerd, omdat hij uw leven heeft gered.’ De koning
kijkt Haman minachtend aan. ‘Hang hem er zelf maar
aan op. Dat heeft hij verdiend.’ Alle bezittingen van
Haman geeft de koning aan Ester. Mordekai krijgt nu
de zegelring van de koning. Maar ja, er is nog een
wet van Meden en Perzen welke beveelt dat de
Joden uitgeroeid mogen worden. Ester gaat weer
naar de koning toe. Maar ook hij kan de wet niet
ongedaan maken. Maar Ester en Mordekai mogen
wel een oplossing verzinnen. En dat doen ze. De
Joden mogen zich verdedigen en zich werken op
mensen die hun willen doden. De brieven worden
van een koninklijk zegel voorzien en verstuurd. Wat
zijn de Joden blij.
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Ester 9 en 10

Het Purimfeest
Inleiding

Bespreek met de leerlingen waarom in Nederland op
5 mei feest gevierd wordt. Wat wordt er allemaal op
zo’n dag gedaan? Aan welke activiteiten nemen de
leerlingen deel?

Vertelschets

Dan wordt het het de dertiende dag van de maand
Adar, de dag waarop de uitroeiing van de Joden
plaats zou moeten vinden. Maar niemand durft iets
tegen de Joden te doen, zelfs de leiders van de staten nemen het voor de Joden op want ze zijn bang
dat ze anders hun post zullen verliezen door het toedoen van Mordekai. Want voor Mordekai zijn ze bang
en ze respecteren hem. De tegestanders van de
Joden worden vermoord maar de Joden maken zich
niet schuldig aan plundering. Ze zorgen dat hun veiligheid die dag gewaarborgd blijft. Dan is de
gevreesde dag voorbij.
De volgende dag, de veertiende dag van de maand
Adar vieren ze feest. Mordekai ziet die festiviteiten
en besluit dat de Joden zich altijd deze dag moeten
blijven herinneren. Ieder jaar moeten ze weer feestvieren zoals ze dat de eerste keer gedaan hebben.
Want de Joden moeten zich blijven herinneren dat
op die dag hun verdriet veranderde in blijdschap. En
weer schrijft hij een brief. ‘Joden, vergeet deze dag
nooit. Vier ieder jaar weer feest. Geef elkaar cadeaus
en vergeet de armen niet.’ En zo wordt het
Poerimfeest een verplichte feestdag voor alle Joden
over de hele wereld.
En Mordekai wordt na koning Ahasveros de belangrijkste man in het koninkrijk Perzië. En hij zorgt
ervoor dat de Joden in het land goed behandeld
worden.

Verteltips

Ook deze week kunt u alle verhalen door Ester laten
vertellen. Hierbij zijn dan de gevoelens van Ester
belangrijk. Bijvoorbeeld: Haar angst om zonder toestemming naar de koning toe te gaan, de onzekerheid om daar een besluit over te nemen, haar liefde
voor haar volk, haar zorg om Mordekai, haar minachting voor Haman, haar opluchting, . . ., enz.

Lestips

1. De Joden zijn in de loop van de geschiedenis
vaker het doelwit geweest van mensen die het
volk wilden uitroeien. Bespreek met de leerlingen
wat zij daarvan vinden. Waarom is er zo’n haat
tegen dit volk? Laat uitkomen dat God een plan
heeft met het volk van de Joden want door alles
heen, zijn ze er nog steeds. Het is niemand gelukt
hen uit te roeien.
2. Vier met de leerlingen het Poerimfeest zoals dat
bij de vorige week vermeld staat.
3. De Joden maakten zich niet schuldig aan plunderingen. Ze verdedigden zich alleen tegen de mensen die hun uit de weg wilden ruimen. Haman
was wel van plan de bezittingen van de Joden af
te nemen en zichzelf te verrijken. Voer een kringgesprek over hun wraakgevoelens en hoe je daarmee om moet en kunt gaan.
4. Bespreek het levensverhaal van moeder Teresa. Zij
heeft haar leven gewijd aan het helpen van de
armen. En ging voor niemand uit de weg. Zo zijn
er in de loop van de geschiedenis wel vaker vrouwen geweest wier leven van grote invloed is
geweest.

Liedtips

God heeft vanouds gesproken
Liedboek voor de kerken, Gezang 102:1,2
Esther, dank je wel
Zingen maakt blij
Daarom zing ik dit lied
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 3
Een vaste Burcht is onze God
Opwekkingsliederen, nr. 370

Verwerking

De Joden geven elkaar cadeaus op het Poerimfeest.
Laat de leerlingen van hun zakgeld een klein cadeautje kopen. Laat al deze cadeautjes inpakken en bij
elkaar leggen. Ieder kind mag dan om de beurt een
cadeautje uitzoeken en uitpakken (zonder dat ze dus
weten wat erin zit). Bepaal de volgorde door te loten.

Achtergrondtips

De Joden verdedigen zich maar nemen geen wraak.
Zij roven, in tegenstelling tot wat Haman wilde, de
bezittingen van hun vijanden niet.
De naam Poerim komt van het woord poer, wat lot
betekent.
De maand Adar valt ongeveer gelijk met de maand
februari.
De naam van God wordt niet genoemd maar het is
duidelijk dat God hier zijn volk spaart.
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GROEP 1-2

26
Weekthema: Geven is delen
Marcus 10:17-27

Marcus 12:41-44

De rijke jongen

Wie gaf het meest?

Inleiding

Inleiding

Vertelschets

Vertelschets

Laat de kinderen hun favoriete speelgoed opnoemen.
Heb jij dat al lang? Van wie heb jij dat gekregen?
Mogen anderen daar ook mee spelen? Zou jij iets willen geven aan een kind wat helemaal niets heeft?

Er komt een jonge man naar Jezus toe. Je kunt wel
zien dat hij rijk is. Hij heeft prachtige kleren aan. Als
hij bij Jezus komt gaat hij op zijn knieën voor Hem
liggen. ‘Goede meester, ik wil wat aan U vragen. Wat
moet ik doen om voor altijd bij God te kunnen
leven?’ Jezus kijkt de man aan en vraagt: ‘Waarom
noem jij Mij goed? Alleen God is goed. Weet je wel
wat de regels zijn die Mozes van God heeft gekregen?’ vraagt Jezus. De jongen knikt, dat weet hij wel.
Hij heeft de woorden al heel vaak gelezen. Hij zegt:
Ja, ik doe alles wat daarin staat. Mijn moeder vertelde ze al aan mij toen ik nog heel klein was. Ik ken ze
heel goed.’
Jezus houdt van deze jongeman. Maar Hij weet dat
er één ding is wat niet helemaal klopt in zijn leven.
Deze man houdt erg veel van zijn geld en alle mooie
dingen die hij heeft. Daarom zegt Hij: ’Eén ding heb
je nog niet gedaan.’ Wat zou dat zijn?’ ‘Ga naar huis
en verkoop alles wat je hebt. Geef het geld dan aan
de arme mensen. Als je dat hebt gedaan, kom je
weer bij Mij. En blijf bij Mij.’ De rijke jongeman
schrikt heel erg. Dan houdt hij niets over! Hoe kan
Jezus dat nou zeggen? Langzaam draait hij zich om
en gaat weg. Jezus kijkt hem na en zegt dan tegen
zijn vrienden: ‘Het is voor rijke mensen soms heel
moeilijk om heel dicht bij God te komen.’ De discipelen kijken Jezus verbaasd aan. Dan gebruikt Jezus
een voorbeeld. ‘Kijk daar, zie je die kameel? Hij is
groot en breed. Die kameel kan nog gemakkelijker
door het oog van een naald kruipen dan dat een rijke
bij God kan horen.’ De discipelen kijken elkaar aan.
Nou ja zeg . . . ‘Wie kan dan voor altijd bij God
leven?’ vragen ze. ‘Niemand kan dus bij God horen.’
Jezus snapt wel dat ze het moeilijk vinden. God kan
alles. Dat moeten de discipelen nog leren. ‘Jullie kijken naar wat je ziet, maar God kijkt naar je hart.’ God
werkt anders, bij Hem is alles mogelijk. Voor die jongeman was het geld belangrijker dan God. Daarom
ging hij weg. Je mag best (veel) geld hebben. Maar
God moet belangrijker zijn dan alles wat je hebt. Dat
bedoel ik’, zegt Jezus.

Laat een briefje van tien euro en een aantal losse
euro’s aan de kinderen zien.Vraag: ‘Wat is meer?’
Voor kinderen lijken meestal de losse munten meer
dan een briefje.

Daar loopt een vrouw. Het geld in haar handen
houdt ze stijf vast. Stel je voor dat het uit haar hand
zou glijden. Stel je voor dat het in het zand zou vallen. Dan kan ze het vast niet meer vinden in het
zand. Het geld is voor de tempel, het huis van God.
Dat huis kost ook geld!
Er loopt ook een man. Je kunt wel zien dat hij rijk is.
Hij houdt zijn geldbuidel stevig in zijn handen vast.
Hij voelt zwaar, er zit veel geld in. Dat kun je aan de
buitenkant wel zien! ‘Straks zal ik ook wat geld in de
offerkist gooien’, denkt de man’, want al die munten
maken mijn geldbuidel zo zwaar. Daar kan ik er wel
een paar van missen. Het geld is voor het huis van
God, de tempel. Hij pakt zijn geldbuidel en gooit een
handvol munten in de kist. Maar er blijft ook nog een
heleboel geld in zijn geldbuidel zitten. De mensen
horen het geld rinkelen. ‘Tjonge wat is die man
goed’, denken ze. Hij geeft veel geld aan God.’
Achter de man loopt de vrouw ook naar de tempel.
Ze is van plan om de twee koperen muntjes in de
offerkist te gooien. Ze hoort het geld van de rijke
man rinkelen. Ze kijkt opzij, zoveel heeft ze niet. Maar
met een blij gezicht geeft ze alles wat ze heeft.
Jezus heeft dit allemaal gezien en vraagt aan zijn
vrienden: ‘Wie gaf het meeste?’ De discipelen hoeven niet lang na te denken en zeggen: ‘De man, die
een handvol munten in de kist gooide!’ ‘Dat had Ik
wel gedacht’, zegt Jezus, ‘maar jullie hebben het
mis! De vrouw met haar twee koperen muntjes gaf
het meeste. Weet je waarom? Veel geld heeft ze niet,
maar alles wat zij had, heeft zij gegeven. Die ander
had een geldbuidel vol geld en gaf een handjevol.
Natuurlijk lijkt dat veel, maar hij heeft nog heel veel
over! De discipelen kijken naar die twee mensen. Ze
snappen een klein beetje wat Jezus bedoelt.
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Achtergrondtips

Lucas 15:8-10

Een muntje kwijt
Inleiding

‘Ik kan hem nergens vinden . . .’, zegt Jeroen tegen
zijn moeder. ‘Mijn nieuwe brandweerauto is weg. Ik
wil hem terug hebben. Ik wil er nu mee spelen.’
Jeroen heeft gisteren van zijn oma een heel mooi
cadeau gekregen, een brandweerauto, net echt. En
daar is hij zo blij mee. Hij heeft hem vannacht zelfs
mee naar bed genomen. Vanmorgen is hij naar
school geweest . . . en nu kan hij hem nergens vinden. Mama weet ook niet waar hij is! Wat denk je
dat Jeroen doet?

Vertelschets

Jezus ziet heel veel mensen om hem heen staan. Er
zijn mensen die van Hem houden maar er zijn ook
mensen die een hekel aan Jezus hebben. Hij weet
dat. Hij weet ook dat de Farizeeen boos zijn. Want ze
hebben gezien dat Jezus met tollenaars praat. Nou
en die tollenaars zijn toch slechte mensen . . . Maar
Jezus wil dat iedereen in Hem gaat geloven, ook de
tollenaars. Juist de mensen die verkeerde dingen
doen, mogen bij Hem komen. Hij wil hen helpen de
verkeerde dingen niet meer te doen.
‘Ik zal jullie een verhaal vertellen’, zegt Jezus. ‘Er was
een vrouw die een hele mooie ketting had. Die ketting had ze van haar man gekregen toen ze trouwden. Aan de ketting hangen tien zilveren muntjes. Nu
is er iets ergs gebeurd. Ze is één muntje kwijt. Dat is
helemaal niet leuk. Ze moet het terugvinden. Overal
zoekt ze. Het is een beetje donker in haar huis.
Daarom doet ze een lamp aan. Ze kan het niet vinden. Weet je wat, ze zal haar hele huis vegen. Dan
komt het misschien wel te voorschijn. Ze zoekt en
zoekt. Hoort ze daar wat rinkelen? Ziet ze daar iets
glinsteren? Ja! Eindelijk . . . eindelijk ziet ze het
muntje. Zij is zo blij. Ze gaat snel naar haar vriendinnen toe, ze roept haar buurvrouwen .Iedereen moet
weten hoe blij ze is. “Kijk, dit muntje was ik kwijt!
Maar ik heb het weer gevonden. Ik ben zo blij!” Snel
maakt ze het muntje weer goed vast aan haar ketting. Dan kan ze het niet meer verliezen.’
Jezus houdt even stil. Zijn verhaal is uit. ‘Snap je
het?’ zegt Hij. ‘Die vrouw was blij.’ De mensen knikken. Ja dat snappen ze wel. ‘Zo blij is God wanneer
er iemand is die zegt: “God ik wil naar U luisteren. Ik
wil bij U horen.” Snap je?’ Sommige mensen begrijpen Jezus wel, anderen niet.

Verteltips

Het eerste verhaal kan ook beginnen vanuit het
observeren van personen, die wat in de offerkist
doen. ‘Zeg Petrus, hoeveel denk jij dat die man in het
offerblok stopt?’ In de schaduw van de tempel zit
Jezus met zijn discipelen.
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In de tempel waren dertien trompetvormige offerschalen waarin iedere bezoeker zijn bijdrage kon
doen. Het geld, dat erin gedaan werd, was bestemd
voor de tempel, de tempeldienst en voor de armen.
De schatkist waar Jezus bij zat, de ‘korban , stond in
het voorhof van de vrouwen. Zowel mannen als
vrouwen mochten hier komen. De opbrengst hiervan
was vooral bedoeld voor de armen. Denk hierbij aan
de diaconie in onze kerken.
Een kameel die door het oog van de naald gaat: deze
uitdrukking moet niet al te letterlijk opgevat worden,
want dan zou er nooit een rijke behouden kunnen
worden. In de Bijbel kom je ook voorbeelden tegen
van rijken die vroom waren en God van harte dienden. Hier wordt het grootste tegenover het kleinste
geplaatst.
In de NBG vertaling wordt gesproken over een pond.
Een zilveren pond was gelijk aan honderd schellingen. Een schelling is ongeveer veertig cent in ons
geld, dus een pond komt dan op ongeveer veertig
gulden. Een pond is ook een kwartaal loon van een
arbeider. In andere vertalingen wordt gesproken
over een zilverstuk ter waarde van een pond. Een
arbeider verdiende een schelling als dagloon.

Lestips

1. In deze lessen gaat het over geld. Kennen de kinderen de waarde van het geld? Wat is meer en
wat is minder? Het is leuk om een muntstuk
onder een papier te leggen en met een potlood
over dat papier te krassen. De munt wordt zichtbaar.
2. Samen delen is o.a. delen van speelgoed, ruimte
en aandacht. Laat dit aspect van samen delen
centraal staan. Samen met speelgoed spelen. Of
als er een kind geen eten of drinken bij zich heeft
is er dan iemand, die wil delen?
3. Wanneer het de gewoonte is dat kinderen eigen
speelgoed meenemen, laat ze er dan samen mee
spelen (voorzichtig!).

Liedtips

Zeg ken jij
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Er is een rijke man
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 2
Ik volg de Heer
Zingen maakt blij, Jan Visser
Dank U dat U van mij houdt
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 6
Samen spelen
Alles wordt nieuw, deel 2

Verwerking

Kopieer het werkblad voor de kinderen om te kleuren en lees het rijmpje erbij. Misschien kan het uit
het hoofd geleerd worden.

Ve r w e r k i n g
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GROEP 3-4

34
26
Weekthema: Geven is delen!
Marcus 10:17-27

Marcus 12:41-44

De rijke jongeman

Wie gaf het meest?

Inleiding

Inleiding

Vertelschets

Vertelschets

Wat is jouw mooiste speelgoed? Inventariseer wat de
kinderen zeggen. Mag een ander ook met dat speelgoed spelen? Wie zegt ‘nee’ en wie zegt ‘ja’? Is het
moeilijk om iemand met jouw mooiste speelgoed te
laten spelen? De man in het verhaal heeft het er wel
moeilijk mee.

Vraag aan de kinderen of ze wel eens iets weggeven.
Wat? Speelgoed of zakgeld of iets anders? Waarom
doe je dat? Als je veel hebt, kun je ook veel geven.
Maar geef je dan ook echt veel? Want je houdt nog
meer dan genoeg over voor jezelf. Jezus leert zijn discipelen hier iets over.

Het is druk op straat. Veel mensen zijn al op weg
naar Jeruzalem om daar het Paasfeest te gaan vieren. Ook Jezus en de discipelen lopen daar. Een
jonge man komt hen tegemoet en zo te zien is het
een rijke man. Hij ziet er heel deftig uit. Hij loopt naar
Jezus toe en als hij bij Hem is, valt hij voor Jezus op
zijn knieën. Jezus wacht totdat hij iets zegt. ‘Goede
Meester’, zegt de man tegen Jezus, ‘kunt U mij vertellen wat ik moet doen om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus geeft niet meteen antwoord op deze
vraag. Eerst vraagt Hij: ‘Waarom noemt u Mij goed?
Niemand is goed dan God alleen! Maar nu het antwoord op je vraag: Je kent toch de geboden die God
heeft gegeven? Je mag niemand doodslaan, je mag
niet stelen, je mag niet liegen, je moet goed zijn voor
je vader en moeder.’ De rijke man kijkt Jezus verbaasd aan. ‘Ja, maar . . . de dingen die U opnoemt
doe ik al mijn leven lang! Wat moet ik dan nog meer
doen?’ ‘Eén ding mis je nog’, zegt Jezus, ‘ga terug
naar huis en verkoop alles wat je hebt en geef dat
geld aan de arme mensen. Kom dan terug en volg
Mij.’ Na dit antwoord kijkt de man niet zo vrolijk
meer. Hij heeft heel veel spullen, waar hij geen
afstand van kan doen. Teleurgesteld loopt hij naar
huis. ‘Ja’, zegt Jezus tegen zijn discipelen, ‘het is
moeilijk voor rijke mensen om het Koninkrijk van
God in te gaan. Want zij zitten veel te vast aan hun
geld en aan bezit.’ De discipelen begrijpen deze
woorden niet zo goed en kijken Jezus verbaasd aan.
Jezus praat verder en zegt: ‘Het is nog makkelijker
dat een kameel door het oog van de naald kruipt,
dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnen
gaat.’ Nu begrijpen ze er helemaal niets meer van en
ze zeggen tegen elkaar: ‘Maar wie kan er dan nog bij
God in de hemel komen?’ Jezus hoort hen zo met
elkaar praten en Hij wijst ze daarom op de macht van
God en Hij zegt: ‘Wat bij mensen niet kan, kan wel bij
God. Want voor Hem is niets te moeilijk!’
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Op de voorhof van de tempel – de plaats waar de
mannen èn de vrouwen mogen komen – zijn aan de
zijkant overal plaatsjes waar mensen kunnen zitten.
Het is daar een beetje donker, zodat je daar niet zo
snel gezien wordt. Dicht bij die zitplaatsen staan de
offerkisten. Mensen kunnen daar geld in gooien.
Jezus zit daar met zijn discipelen. Vanaf hun plaats
kijken ze naar de mensen die in de tempel komen.
En er komen heel veel verschillende mensen. Ze zien
rijke mannen aankomen. Dat kunnen ze zien aan hun
kleren. Ze zien er netjes en deftig uit. Deze mannen
doen veel geld in de offerkisten. Sommigen gooien
er zelfs goud- of zilverstukken in. Tussen al die deftige heren, zien de discipelen ook een vrouw aankomen. Aan haar kleren kunnen ze zien, dat het een
vrouw is die geen man meer heeft, ze is een weduwe. Deze vrouw heeft niet zo veel geld, want ze heeft
niemand die het voor haar kan verdienen. Toch doet
ze ook wat geld in één van de kisten. Het zijn maar
twee koperen muntjes. De discipelen zien het en zeggen tegen elkaar: ‘Zie je dat? Die vrouw brengt maar
twee koperen muntjes mee! Dat is ook weinig!’
Jezus hoort de discipelen hierover spreken en roept
hen allemaal bij Zich, zodat ze Hem goed kunnen
horen. Dan zegt Hij: ‘Jullie hebben die rijke mannen
gezien, die veel in de offerkist deden. Zij geven wel
veel, maar ze houden nog genoeg geld over voor
andere dingen. Die vrouw gaf twee koperen muntjes,
maar het was alles wat ze had!’ Hier worden de discipelen wel even stil van. Daar hadden ze niet aan
gedacht. Ze zagen alleen maar hoevéél de mensen
gaven en ze dachten dat dàt het belangrijkste was.

Lestips

Lucas 15:8-10

Het gevonden muntje
Inleiding

Verstop in de klas iets wat voor uzelf waardevol is.
Vertel aan de kinderen dat u dat gedaan hebt en
vraag of een paar het kunnen opzoeken.

Vertelschets

Jezus vertelt een verhaal en dat gaat ook over geld.
‘Een vrouw heeft tien muntjes. Waarschijnlijk heeft
ze die aan een ketting om haar nek hangen. Op een
dag merkt ze, dat ze er eentje kwijt is. Ze zoekt en ze
zoekt maar kan het nergens vinden. Steeds opnieuw
telt ze de muntjes na, maar het zijn er steeds maar
negen. Waar zou dat ene muntje toch zijn? Dan steekt
ze de lamp aan in haar huis. Ze hoopt dat ze het dan
wel zal kunnen vinden. Ze kijkt en zoekt . . . schittert
daar iets? Nee, ze kan het nog steeds niet vinden.
Dan pakt ze een bezem en veegt de vloer van haar
huisje heel precies aan, ze slaat geen hoekje over. Ze
veegt en veegt . . . En ja hoor, opeens ziet ze het
muntje dat ze kwijt is. Ze is zo blij! Ze pakt het en
klemt het in haar hand. Snel loopt ze naar de buren
toe. Van een afstandje roept ze naar haar buurvrouw:
‘Luister ik ben zo blij! Wees blij met mij, want ik heb
het muntje dat ik kwijt was weer gevonden!’ Dan is
Jezus’ verhaal uit. ‘Weet je wat mijn verhaal betekent?’ Nee, de mensen snappen het niet zo goed.
‘Deze mevrouw was zo blij toen ze haar muntje
gevonden had. Nou zo blij zijn de engelen in de
hemel als er iemand op aarde in God gaat geloven.
Dan vieren zij feest in de hemel’, legt Jezus uit..

Verteltips

Het tweede verhaal kunt u vertellen vanuit de weduwe. Ze is thuis en zoekt haar geld op dat ze aan God
wil geven. Ze heeft niet veel maar wat ze heeft, wil ze
geven want ze houdt zoveel van God . . . Ze komt bij
de tempel en ziet de rijke man en hoort het vele geld
rinkelen . . . Ze hoort wat Jezus tegen zijn discipelen
zegt . . .
Het derde verhaal kunt u vertellen vanuit het muntje.
Tekenen een munt op een stevig stuk papier en laat
het muntje zijn verhaal vertellen.

Achtergrondtips

‘Het oog van de naald.’ Jezus gebruikt deze tegenstelling om zijn almacht duidelijk te maken. Hij stelt
het grootte (de kameel) tegenover het kleine (oog
van de naald).
In de tempel stonden dertien trompetvormige offerschalen waarin iedere bezoeker zijn bijdrage kon
doen. Dit was bestemd voor de tempel, de tempeldienst en voor de armen. Jezus zat bij de ‘korban’,
die in het voorhof van de vrouwen stond. Zowel
mannen als vrouwen mochten hier komen. De
opbrengst hiervan was vooral bedoeld voor de
armen (denk aan de diaconie).
Het geldstukje van de vrouw hoorde bij een sieraad
dat op het voorhoofd gedragen kon worden en
behoorde bij de ‘bruidsschat’. Als er een muntje
miste was dat overduidelijk.
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1. De weduwe gaf twee koperen munten. Wat is veel
en wat is weinig geld? De verschillende munteenheden met de kinderen bespreken. welke eurobriefjes zijn er? Wat is in hun ogen meer: tien
losse euro’s of een briefje van tien euro?
2. Besteed deze week extra aandacht aan een adoptiekind of het project waarvoor het zendingsgeld
meegebracht wordt. Schrijf met de klas een brief
aan het adoptiekind of maak tekeningen en stuur
die op.
3. Teken op het schoolbord twee grote zakken.
Schrijf in de ene op wat de kinderen belangrijk
vinden. In de andere komen dingen te staan die
vaders en moeders heel belangrijk vinden. Dit
helpt de kinderen om na te denken over de vraag
wat belangrijk is. Jezus spreekt ook over wat voor
ons belangrijk is.
4. Laat de kinderen verschillende soorten munten
onder een wit vel papier leggen. Met een potlood
kunnen ze er dan voorzichig over heen krassen.
De reliëf van de munten wordt dan zichtbaar.

Liedtips

Neem mijn leven, laat het Heer
Liedboek voor de kerken, gezang 473
De rijken gooiden veel in de offerkist
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 2
De rijke jongen
Alles wordt nieuw, deel 4
Eerlijk delen
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 4
Wat zal ik geven
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 4
Een vrouw heeft tien gulden
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1

Verwerking

Laat n.a.v. het weekthema spelletjes en speelgoed
meenemen en laat de kinderen daar samen mee
spelen. Zo wordt het praktisch gemaakt: anderen
mogen ook spelen met dat wat van jou is.
Een andere mogelijkheid is om deze week d.m.v. een
korte actie (lege flessen verzamelen, een droge
boterham eten en daar geld voor krijgen) geld in te
zamelen voor het zendingsproject.

GROEP 5-6

34
26
Weekthema: Geven is delen
Lucas 16:19-31

Lucas 12:13-21 en 18:18-30

Rijk en arm

Rijk zijn

Inleiding

Inleiding

Vraag de kinderen een aantal tegenstellingen op te
noemen: warm-koud, dik-dun, kort-lang, snel-langzaam, arm-rijk, enz. In de tijd van Jezus was er een
grote tegenstelling tussen rijk en arm.

Waar denken de kinderen aan bij het begrip:
‘Rijkdom’? Maak hiervan een soort woordspin op het
bord.

Vertelschets

Vertelschets

Steeds weer opnieuw vertelt Jezus verhalen aan de
mensen om Hem heen. Het zijn niet zomaar verhaaltjes. In ieder verhaal wil Jezus de mensen iets duidelijk maken. Jezus begint dit verhaal met: ‘Er was
eens een rijke man. Hij had prachtige kleding en leefde van het ene feest naar het andere. En er was een
arme bedelaar. Lazarus heette hij. Hij bezat niets. Hij
moest het hebben de resten die overbleven van de
feesttafels van de rijke man. Hij had honger en zat
onder de zweren. De honden likten zelfs aan die zweren. Op een dag stierf de arme Lazarus. Engelen van
God haalden hem op en brachten hem bij Abraham.
Ook de rijke man stierf en werd begraven. Hij kwam
met veel pijn in het dodenrijk terecht, ver weg van
Abraham en Lazarus. Hij had veel pijn en riep:
‘Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus
naar me toe. Laat hij de top van zijn vinger in het
water dopen en zo mijn tong natmaken!’ Maar
Abraham antwoordde: ‘Ben je vergeten hoeveel
goeds jij in je leven gehad hebt? Toen had Lazarus
het slecht. Nu is het andersom. Bovendien is er een
onoverbrugbare kloof tussen jou en ons. Niemand
kan van de ene naar de andere kant komen of
andersom.’ De rijke man zei: ‘Stuur Lazarus dan naar
mijn vijf broers, die nog leven, om hen te waarschuwen.’ ‘Dat is niet nodig’, zei Abraham, ‘Zij hebben de
boeken van Mozes en de profeten. Als ze daar niet
naar willen luisteren, zal het ook niet helpen als er
een dode naar hen terugkomt. Daar zullen ze zich
ook niets van aantrekken.’ Dan is het verhaal uit.
Hebben de mensen de boodschap begrepen?
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Op een dag komt er een rijke jonge man bij Jezus.
Hij gaat op zijn knieën voor Jezus liggen en vraagt:
‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige
leven te krijgen?’ Jezus antwoordt: ‘Je weet wat God
van je wil. Je kent toch zijn geboden? Blijf bij je
eigen man of vrouw, moord niet, steel niet, lieg niet
en eer je vader en je moeder.’ Dat vindt de man niet
zo moeilijk: ‘Dat heb ik altijd gedaan’, zegt hij. Jezus
mag deze jongeman wel. ‘Eén ding wil Ik dan nog
van je vragen. Laat zien dat je niet alleen op jezelf en
je bezittingen vertrouwt, maar afhankelijk wilt zijn
van de hulp van God. Verkoop alles wat je hebt en
geef het geld aan de armen. Dan zul je ontdekken
dat je door genade eeuwig leven ontvangt. Zo kun je
Mij echt volgen.’ Dit is te veel voor de jongeman. Dat
kan hij niet doen! Hij is rijk en daar is hij zo trots op.
Alles weggeven? Nee dat kan niet. Verdrietig gaat de
jonge man weg.
Dan zegt Jezus tegen de discipelen: ‘Wat is het toch
moeilijk voor zulke mensen het Koninkrijk Gods binnen te gaan.’ De discipelen snappen niet zo goed wat
Hij bedoelt. Daarom zegt Jezus: ‘Ja, het is echt moeilijk het Koninkrijk van God binnen te gaan. Voor een
kameel is het nog gemakkelijker door het oog van
een naald te kruipen.’ Dan snappen de discipelen het
helemaal niet meer. ‘Maar wie kan dan behouden
worden?’ roepen zij verbaasd uit. Het is inderdaad
heel moeilijk te begrijpen. Maar Jezus wil mensen
helpen om Hem op de eerste plaats in hun leven te
zetten en niet hun eigen bezittingen. De genade van
God maakt alle dingen mogelijk. ‘Maar hoe zit dat
dan?’ vraagt Petrus. ‘Wij hebben alles opgegeven
om U te volgen. ‘God zal je belonen voor wat je voor
Hem hebt gedaan’, zegt Jezus. ‘Iedereen die in God
gelooft en voor Hem leeft, mag voor eeuwig bij God
wonen.’

Joden was armoede erger dan de tien plagen van
Egypte.
Er is in het laatste verhaal van Jezus een duidelijke
verwijzing naar de mobiliteit binnen het Romeinse
rijk. De Joden reisden vaak naar het buitenland om
te handelen. Ook bestond de mogelijkheid om geld
vast te zetten bij een bank om dat met rente weer op
te vragen. Dit voorbeeld moet de rijkere Joden erg
hebben aangesproken, omdat zij vertrouwd waren
met het vermeerderen van bezit. Ook de slavenhandel was een normaal verschijnsel.

Lucas 19:11-27

Geld beleggen!
Inleiding

Zet een aantal ‘dubbelsommen’ op het bord.
Bijvoorbeeld 2+2; 80+80, enz. Doe dit met grote en
kleine getallen. Kunnen de kinderen ontdekken wat
hetzelfde is bij al deze sommen? (Verdubbelen.)

Vertelschets

Jezus is op weg naar Jeruzalem en weet wat daar
gebeuren gaat. Hij weet ook, dat Hij niet meer zolang
bij zijn vrienden zal zijn. In dit verhaal zegt Hij er al
iets van. ‘Een prins gaat op reis naar een ver land
om daar tot koning gekroond te worden. Hij zal dan
als koning terugkeren naar zijn eigen land. Voor zijn
vertrek roept hij tien slaven bij zich. Hij geeft ze allemaal een hoeveelheid geld en de opdracht om er
handel mee te drijven in de tijd dat hij weg is en zo
geld te verdienen. Maar de mensen in zijn land willen deze prins niet als koning. Ze sturen boden naar
het andere land om te kijken of ze het kunnen voorkomen. Als de nieuwe koning terugkomt, roept hij
zijn slaven bij zich om te kijken hoe het gegaan is
met het geld, dat hij ze gegeven heeft. De eerste
heeft er tien keer zoveel van gemaakt. Hij krijgt het
bestuur over tien steden. De tweede heeft er vijf keer
zoveel van gemaakt. Hij krijgt het bestuur over vijf
steden. De derde geeft het geld, dat hij gekregen
had, weer terug. ‘Ik heb er goed op gepast, heer’,
zegt hij ‘Ik was bang, omdat u zo streng bent.’ ‘Als jij
zo goed weet dat ik streng ben, waarom heb jij het
geld dan tenminste niet naar de bank gebracht? Dan
had ik daar rente over gekregen! Geef dit geld maar
aan de slaaf die al tien keer zoveel heeft.’ De andere
slaven vinden dat niet eerlijk. Hij heeft immers al het
meeste. ‘Zo zal het gaan’, zegt Jezus. ‘Iedereen, die
heeft, zal meer ontvangen en wie weinig heeft, zal
ook dat nog kwijtraken.’ Met die woorden wil Jezus
de discipelen duidelijk maken dat zij voor Hem
mogen blijven werken met de mogelijkheden die Hij
hen heeft gegeven. Veel mensen zullen Hem niet als
koning willen hebben, maar er komt een tijd dat
Jezus als Koning terug zal komen.

Verteltips

Lestips

1. Wijs op de wereldkaart aan waar arme en rijke
landen zijn. Hoe komt het dat die landen zo arm
zijn? Wat kan er gedaan worden om deze landen
te helpen? Praat met de kinderen in een klassengesprek door over hulpverlening in ontwikkelingslanden.
2. Deze week kan extra aandacht besteed worden
aan het spaarproject van de school. De rijke man
in het tweede verhaal wilde alles voor zichzelf
houden. Alle rijkdom komt in principe van God en
Hij heeft in zijn Woord de opdracht gegeven om te
delen.
3. In het derde verhaal komt het werken met de
talenten, die God gegeven heeft, naar voren. Op
de volgende bladzijde staat onder Extra een
eigentijdse weergave van het verhaal.
4. Maak een reclameboodschap waarin de tegenstelling tussen arm en rijk naar voren komt.
Mensen kunnen worden aangemoedigd om geld
te geven of producten te kopen. Laat de kinderen
ook een ‘tune’ bedenken bij deze commercial.

Liedtips

Neem mijn leven
Liedboek voor de kerken, gezang 473
Lazarus ligt op de stoep
Alles wordt nieuw, deel 3
Talenten van de Heer
Zingen van het leven
Nooit tevreden welvaartskind
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 2
Meer en meer
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 8

Verwerking

De gelijkenissen kunnen ook vanuit een toehoorder
verteld worden, bijvoorbeeld een kind, dat graag
naar de verhalen van Jezus luistert.

Oplossing: Want alle dingen zijn mogelijk bij God.
Looft de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige
Naam.

Achtergrondtips

Extra

Deze week komt in alle drie de verhalen een gelijkenis voor. Een gelijkenis is een verhaal uit het dagelijks leven, waarin een geestelijke waarheid duidelijk
gemaakt wordt. De naam Lazarus betekent: ‘God
helpt’. Honden waren in het oosten vieze en vervuilde straatdieren. Zij kwamen niet om het lijden van
Lazarus te verzachten, maar maakten het eerder
erger zonder dat Lazarus de kracht had zich daar
tegen te verzetten.
In het tweede verhaal komt het hebben van bezit
sterk naar voren. Er was in de dagen van Jezus een
sterke tegenstelling tussen arm en rijk. Volgens de

Een idee om het vrhaal van Lucas 19:11-27 op een
andere manier te vertellen.
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Extra

Gebruik onderstaande figuren om het verhaal van de
onrechtvaardige pachters op een andere manier te
vertellen. Vergroot ze en plak ze op een stuk karton.
Vertel het verhaal als volgt:
Er was eens een rijke zakenman. Hij was de directeur
van een grote fabriek. Op een morgen liet hij al zijn
medewerkers bij zich komen en zei: ‘Ik ga een paar
maanden naar het buitenland om daar zaken te doen.
Als ik weg ben, ben ik afhankelijk van jullie hier om dit
bedrijf zo goed mogelijk te runnen. Ik geef ieder van
jullie €10.000,-. Ik wil dat jullie dat geld goed gebruiken. Probeer er maar winst mee te maken terwijl ik
weg ben.’
De eerste persoon, die € 10.000,- kreeg, was meneer
Verstandig. Hij nam zijn geld in ontvangst en ging achter zijn bureau zitten, pakte zijn computer erbij en ging
uitrekenen wat hij allemaal met het geld kon doen. Hij
besloot geld in de fabriek te inversteren.
De tweede persoon, die € 10.000,- kreeg, was meneer
Sterk. Meneer Sterk was niet zo intelligent als meneer
Verstandig maar was wel een harde werker. Hij
besloot om stenen en cement te kopen, zodat hij de
fabriek kon uitbreiden. Dan zou er meer werk verzet
kunnen worden.
De derde persoon, die € 10.000,- kreeg, was meneer
Luilak. Meneer Luilak had best zo verstandig kunnen
zijn als meneer Verstandig of zo sterk als meneer
Sterk, maar hij was liever lui dan moe. Hij dacht even
na en kwam op het volgende idee: ‘Ik weet wat ik doe.

Ik knoop het geld in een zakdoek en stop het in een
bloempot en begraaf die in de tuin.’ En dat deed hij.
Na een paar maanden kwam de directeur terug en
vroeg zijn medewerkers bij hem te komen. Meneer
Verstandig vertelde wat hij met zijn geld gedaan had.
‘En ik heb ook nog winst gemaakt’, zei hij, ‘ € 10.000,hier is uw geld en de winst.’ Goed gedaan, meneer
Verstandig, jij mag de baas worden over 10 afdelingen
van één van mijn fabrieken.
Meneer Sterk vertelde wat hij gedaan had. De uitbreiding van de fabriek had ook winst opgeleverd,
€ 5.000,-.’Heel goed gedaan, meneer Sterk. Jij wordt
de baas over vijf afdelingen van mijn fabriek. En wat
heb jij uitgevoerd, meneer Luilak?’ ‘Eh, ja ziet u, ik was
bang dat ik uw geld zou kwijtraken, dus heb ik het verstopt in de tuin. En er is niets mee gebeurd. Hier hebt
u uw geld weer terug.’ De directeur werd vreselijk
boos. ‘Sufferd! Je had het op z’n minst op de bank
kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Je zult
niets krijgen. Ik geef het aan meneer Verstandig, hij
weet wel wat hij ermee kan doen.’
Afsluiting: Vertel de kinderen dat God iedereen iets
geeft waar hij of zij goed in is. God wil dat we daarmee aan de slag gaan. Laat de kinderen iets opnoemen of opschrijven waar ze goed in zijn. Vraag dan of
ze iets bedenken kunnen waarbij ze dat gebruiken kunnen.
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GROEP 7-8

26
Weekthema: Geven is delen
Lucas 16:19-31

Lucas 18:18-30

Arme rijke man en rijke arme Lazarus

Rijk en toch arm

Inleiding

Schrijf op het bord de tegenstelling: arm-rijk. Vraag
aan de leerlingen welke tegenstellingen zij nog meer
kennen. In de vertellingen van deze week komen een
aantal tegenstellingen naar voren. Vraag de leerlingen deze te ontdekken. Inventariseer aan het eind
van de week de tegenstellingen, die zij ontdekt hebben.

Leesschets

Ieder kind leest Lucas 16:19-31 voor zichzelf. Stel
daarna de volgende vragen:
1. Wie vertelt dit verhaal? Kijk samen naar Lucas
16:1. Aan wie vertelt Jezus dit verhaal (Lucas
16:14). Waarom vertelt Hij hun dat verhaal?
2. In dit verhaal komen wij veel tegenstellingen
tegen. Welke woorden passen bij Lazarus en
welke bij de rijke man? (Rijk-arm, feest-honger,
goed-kwaad, villa-steeg, pijn-troost.) Bij de rijke
staan allemaal fijne woorden, op de laatste na, en
bij Lazarus staan allemaal nare woorden, op de
laatste na.
3. Hoe had de rijke man kunnen voorkomen dat
Lazarus zo’n honger had en ziek was?
4. De rijke man wil zijn broers waarschuwen.
Abraham zegt dat deze broers niet zullen luisteren
naar iemand die teruggekomen is uit de dood.
Wie is teruggekomen uit de dood? Luisteren alle
mensen naar Hem?
5. Wat kunnen de broers van de rijke man nalezen?
Het is niet slecht om rijk te zijn. Maar het is wel
slecht om daar niet goed mee om te gaan. Alles hebben wij in bruikleen gekregen en wij mogen het zo
gebruiken dat God tegen ons zegt: ‘Dat heb jij goed
gedaan.’
De wijze koning Salomo vroeg in één van zijn wijze
spreuken aan God niet rijk en niet arm te hoeven
zijn. Hij wist dat zowel rijkdom als armoede er voor
kunnen zorgen, dat hij niet meer aan God zou denken. Met dit verhaal wil Jezus ook duidelijk maken
dat het moeilijk is om rijk te zijn. Als je alles kunt
kopen, vergeet je zo gauw dat je de dingen van God
meer nodig hebt dan alle andere dingen.
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Inleiding

Vraag aan de leerlingen aan welke dingen zij
gehecht zijn en waarom. De antwoorden kunnen
heel verschillend zijn. Waar het om gaat is dat iedereen wel iets heeft, dat voor hem of haar heel belangrijk is.

Vertelschets

Een rijke jonge man heeft een vraag, die hij aan
Jezus wil stellen. Hij gaat naar Hem toe en valt voor
Jezus op zijn knieën. ‘Goede leraar, kunt U mij zeggen hoe ik het eeuwige leven kan verdienen?’ Jezus
antwoordt: ‘Alleen God komt de eer toe goed
genoemd te worden.’ Dan herinnert Jezus de jongeman aan de geboden die in verband staan met de
houding tegenover de medemens: ‘Blijf bij je eigen
man of vrouw, moord niet, steel niet, lieg niet en eer
je vader en je moeder.’ Dat vindt de man niet zo
moeilijk: ‘Daar heb ik me altijd netjes aan gehouden’,
verklaart hij. Jezus mag deze jongeman wel. ‘Eén
ding wil Ik nog van je vragen’, gaat Jezus verder,
‘laat zien dat je niet alleen op jezelf en je bezittingen
vertrouwt, maar afhankelijk wilt zijn van de hulp van
God. Verkoop alles wat je hebt en geef dat geld aan
de armen. Dan zul je ontdekken dat je door genade
eeuwig leven ontvangt. Zo kun je Mij echt volgen.’
Dit is te veel voor de jongeman. Hij wil die keus niet
maken en vertrekt teleurgesteld. Hij heeft zoveel
bezittingen en is daar trots op. Alles weggeven? Nee,
dat kan hij niet.
Dan zegt Jezus tegen de discipelen: ‘Wat is het toch
moeilijk voor zulke mensen het Koninkrijk Gods binnen te gaan.’ Verbazing bij de discipelen! ‘Ja, het is
echt moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
Voor een kameel is het nog gemakkelijker door het
oog van een naald te kruipen’, legt Jezus uit. ‘Maar
wie kan dan behouden worden’, roepen zij verbaasd
uit. Het is inderdaad heel moeilijk te begrijpen. Maar
Jezus wil mensen helpen om Hem op de eerste
plaats in hun leven te zetten en niet hun eigen bezittingen. Gods genade maakt alle dingen mogelijk.
‘Maar hoe zit dat dan?’ vraagt Petrus. ‘Wij hebben
alles opgegeven om U te volgen. ‘God zal je belonen
voor wat je voor Hem hebt gedaan’, zegt Jezus.
‘Iedereen die in God gelooft en voor Hem leeft, mag
voor eeuwig bij God wonen.’
De discipelen hebben hier waarschijnlijk nog veel
over nagedacht . . .

Lucas 19:11-27

De zilverstukken
Inleiding

In een zomerkamp krijgt ieder groepje kinderen tien
gulden. De opdracht is om voor een goed doel deze
middag te proberen meer geld van de tien gulden te
maken. Zij gaan naar het dorp. Welke mogelijkheden hebben zij?

Vertelschets

Een grote groep mensen wordt steeds enthousiaster
over Jezus. Wat wordt het nu moeilijk voor Hem om
de mensen duidelijk te maken dat Hij nu nog geen
koning over Israël wordt. Jezus vertelt de mensen
daarom een verhaal, dat lijkt op iets wat ze pas hebben meegemaakt. Toen koning Herodes was gestorven, reisde zijn zoon Archeleüs naar Rome om zich
tot koning te laten kronen. Vijanden reisden mee en
probeerden dat te verhinderen. Het lukte niet en bij
terugkomst in Israël rekende de nieuwe koning af
met zijn vijanden. De mensen herkennen de dingen,
die zij hebben meegemaakt in het verhaal dat Jezus
vertelt. Ook in het verhaal van Jezus gaat een prins
op reis om ver weg tot koning gekroond te worden
over zijn land. Vlak voordat hij vertrekt, roept hij tien
van zijn mannen bij zich. Hij geeft elk van hen een
deel van zijn eigen geld met de opdracht om er handel mee te drijven. Maar er is een groep mensen in
het land die hem niet als koning wil hebben. Ze sturen zelfs een brief om te zeggen, dat hij maar niet
terug moet komen. Toch keert de kersverse koning
na een tijd terug in het land. Hij roept de mannen bij
zich en vraagt hun wat ze hebben bereikt met het
geld, dat hij aan hen heeft gegeven. De eerste man
laat zien dat hij tien keer zoveel heeft verdiend. De
koning vindt het geweldig en die man mag commissaris van de koning zijn over tien steden! De tweede
man laat zien dat hij vijf keer zoveel heeft verdiend.
Deze man mag burgemeester worden. De derde man
laat het bedrag zien: het is evenveel als toen de
koning vertrok! De man heeft geen handel gedreven
met het geld. Hij zegt, dat hij bang is voor zijn strenge en machtige koning. Hij heeft het goed opgeborgen, zodat hij het weer terug kon geven als de
koning echt terug kwam. De koning is boos op de
man. ‘Jij hebt niets uitgevoerd! Je krijgt dus ook
geen beloning, maar straf! De eerste man, die er tien
zilverstukken van had gemaakt, krijgt dat ene zilverstuk erbij. Met dit verhaal wil Jezus zeggen dat zijn
mensen trouw het werk moeten doen, dat Hij hen
heeft opgedragen. Straks komt de tijd, dat Hij inderdaad Koning zal zijn en dan niet alleen over Israël
maar over de hele wereld.

Achtergrondtips

Deze week komt in alle drie de verhalen een gelijkenis voor. Een gelijkenis is een verhaal uit het dagelijks leven, waarin een geestelijke waarheid duidelijk
gemaakt wordt. De naam Lazarus betekent: ‘God
helpt’. Honden waren in het oosten vieze en vervuilde straatdieren. Zij kwamen niet om het lijden van
Lazarus te verzachten, maar maakten het eerder

erger zonder dat Lazarus de kracht had zich daar
tegen te verzetten.
In het tweede verhaal komt het hebben van bezit
sterk naar voren. Er was in de dagen van Jezus een
sterke tegenstelling tussen arm en rijk. Volgens de
Joden was armoede erger dan de tien plagen van
Egypte.
Uit het laatste verhaal van Jezus blijkt dat men binnen het Romeinse rijk mobiel was. De Joden reisden
vaak naar het buitenland om te handelen. Ook
bestond de mogelijkheid om geld vast te zetten bij
een bank om dat met rente weer op te vragen. Dit
voorbeeld moet de rijkere Joden erg hebben aangesproken omdat zij vertrouwd waren met het vermeerderen van bezit. Ook slavenhandel was een
normaal verschijnsel.

Lestips

1. Voer een klassengesprek over rijke en arme landen in de wereld. Hoe kunnen wij het beste arme
landen helpen? Is het belangrijk hen met geld te
ondersteunen of hun producten te kopen? Moeten
wij daar fabrieken plaatsen of moeten de mensen
hier naar toe komen? Wat is de rol van het IMF?
2. Kom als school in actie voor de allerarmsten.
Hoe doe je dat? Kijk op www.dorcas.nl. Dorcas
verzorgt gastlessen op scholen.
3. Tijdens een projectweek kunt u met verschillende
groepen dingen maken, die verkocht kunnen worden op een schoolmarkt. Stel een bedrag van tien
gulden per groep beschikbaar en laat ze daarmee
de zaken kopen die ze nodig hebben. De opbrengt
kan dan naar een speciaal spaarproject gaan.
(Ideeën: cakejes bakken; kettingen maken; plantjes stekken; bloempotjes beschilderen, enz.)
4. Maak verschillende collages met de onderwerpen
arm en rijk, geven en delen, helpen en ondersteunen. De leerlingen kunnen uit tijdschriften en
kranten foto’s en perskoppen knippen en er kreten
bijschrijven.

Liedtips

God, die leven hebt gegeven
Liedboek voor de kerken, gezang 350
Lazarus
Alles wordt nieuw, deel 3
Er was er eens een rijke man
Alles wordt nieuw, deel 3
Nobody is like Jesus
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 8
Breng dank aan de Eeuwige
Opwekkingsliederen, nr. 331

Verwerking

Het werkblad is een aanleiding tot discussie in kleine
groepen over wat de leerlingen van Jezus zouden
verwachten als zij in die tijd geleefd hadden.

Extra

Interview, zie volgende bladzijde.
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Extra

Startpunttime Live
Een interview waarin de tegenstelling tussen twee mensen met betrekking tot geld naar voren komt.
Laat drie leerlingen dit interview een paar keer doorlezen, zodat ze het kunnen opvoeren voor de groep. De
groep is het publiek en reageert met applaus.
Interviewer: ‘Goedemorgen en welkom in
‘Startpunttime Live!’ In de studio hebben we vandaag Ernst Goedgeld, de ‘man met het miljoen’.
Welkom Ernst!’
Ernst: ‘Hallo allemaal.’

Interviewer: ‘En wat hebt u ermee gedaan?’
Ernst: ‘Eh? Oh, ik heb wat uitgeleend en wat uitgedeeld hier en daar, echt grappig want het blijft
terugkomen!’
Trudy: ‘Compleet belachelijk!’

Interviewer: ‘Onze andere gast is Trudy
Stopmaarweg.’
Interviewer: ‘Zo, Ernst, ik geloof dat jij een hele
aparte manier hebt om geld te verdienen. Kun je
ons vertellen hoe het allemaal begon?’
Ernst: ‘Jazeker. Weet je, het begon toen ik die
knaap ontmoette. Hij was een toerist, een buitenlander en zijn portefeuille was gejat. Het hotel
wilde zijn spullen niet teruggeven voor hij betaald
had en hij was in alle staten! Toen heb ik de hotelrekening van de beste man betaald en een taxi
gebeld om hem naar het vliegveld te brengen,
want hij wilde meteen naar huis.’
Interviewer: ‘Kende je hem dan?’
Ernst: ‘Nee, ik had hem nog nooit eerder gezien.’
Trudy: ‘Belachelijk!’
Interviewer: ‘Bent u het niet eens met wat Ernst
deed, mevrouw Stopmaarweg?’
Trudy: ‘Natuurlijk niet. Het geld groeit niet aan
de bomen! Iedereen kan wel van alles zeggen.’
Interviewer: ‘Dus wat gebeurde er, meneer
Goedgeld, is hij met de noorderzon vertrokken?’
Ernst: ‘O, nee, het mooiste komt nog. Deze man
bleek een multimiljonair te zijn met oliedollars of
zo, en hij was mij zo dankbaar dat hij me twee
keer zoveel geld terugstuurde!’
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Interviewer: ‘Wat zou u gedaan hebben in zo’n
situatie?’
Trudy: ‘Dit is toch niet mijn probleem? Ik zou
hem zeker geen geld gegeven hebben. Ik ben
uiterst voorzichtig met geld en ik vertrouw zelfs
de bank niet. Ik bewaarde het altijd onder m’n
matras, maar nu heb ik een veiligere plaats
gevonden. Die ga ik u en de halve wereld niet
verklappen!’
Interviewer: ‘Hartelijk bedankt Ernst en Trudy.
Wat denken de kijkers? Is het beter om je rijkdom
onder de spreekwoordelijke matras te verstoppen, of om het weg te geven en uit te delen? Bel
ons nu, laat ons weten wat u denkt!’

Ve r w e r k i n g
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GROEP 1-2

27
Weekthema: Zoeken en vinden
Lucas 10:25-37

Lucas 15:1-10

Ben jij een helper?

Verloren en gevonden!

Inleiding

Inleiding

Vertelschets

Vertelschets

Vraag aan de kinderen: ‘Wie zou mij even willen helpen?’ Dat zijn er waarschijnlijk een aantal. Maar wil
je ook de anderen kinderen in de groep graag helpen? (Zie ook Lestips 1.)

In een grote kring staan de mensen om Jezus heen.
Het is stil, want Jezus vertelt een verhaal. ‘Op een
dag reist een man van Jeruzalem naar Jericho.
Opeens springen er rovers te voorschijn. Ze pakken
zijn kleren en al zijn geld af. Ze slaan hem en laten
hem langs de kant van de weg liggen. De man kan
niet meer opstaan. Wie zal hem helpen? Gelukkig,
daar hoort hij voetstappen. Er komt een priester aan.
Die ziet de man liggen, maar loopt er met een boog
omheen. “Als ik hier blijf om te helpen, zullen de
rovers mij misschien ook pakken. Als ik hem aanraak
mag ik niet in de tempel werken. Ik moet hier zo snel
mogelijk weg.” Dan hoort de gewonde man weer
voetstappen. Het is de knecht van de priester, een
Leviet. Helpt hij? Nee, hij doet hetzelfde als de priester. Ook hij laat de man liggen. Na een poosje hoort
de man andere voetstappen. Het lijkt wel het geklik
van hoeven. Ja, daar komt een ezel aan. Op zijn rug
zit een Samaritaan. De gewonde man weet: deze
man helpt mij ook niet. Een Samaritaan is helemaal
geen vriend van Joodse mensen. Ze helpen elkaar
niet. Maar deze man is anders. Hij stopt en loopt
naar de gewonde man toe. Hij zegt: “Arme man, hebben de rovers je te pakken gehad? Kom maar, ik zal
je verzorgen en je te drinken geven.” Voorzichtig tilt
de Samaritaan de gewonde man op. Hij zet hem op
zijn ezel. Hij loopt ernaast en houdt de man goed
vast. Hij brengt de gewonde man heel voorzichtig
naar de herberg, een soort hotel. “Ik betaal alles’,
zegt de Samaritaan tegen de baas van de herberg.
“Eten, drinken of medicijnen. Geef de arme man wat
hij nodig heeft.” Hij legt uit hoe hij de man gevonden
heeft. ‘Zorg goed voor hem. Als het meer geld kost,
zal ik dat u betalen als ik hier weer terugkom”. De
Samaritaan gaat weer verder. De gewonde man
wordt goed verzorgd.’ Het verhaal van Jezus is uit.
Jezus kijkt de mensen aan en vraagt: ‘Welke man
heeft het goed gedaan?’ ‘De man die geholpen heeft
natuurlijk’, zeggen de mensen. Jezus zegt: ‘Precies!
Jullie moeten net zo doen als die Samaritaan. Help
elkaar en zorg voor elkaar.’
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Speel met een handpop uit dat hij iets kwijt is. Hij is
erg verdrietig en heeft overal gezocht. De kinderen
mogen helpen zoeken. En dat wat verloren was,
wordt weer teruggevonden.

De geleerde mensen uit de tempel, de schriftgeleerden en de Farizeeën, begrijpen Jezus niet. Steeds
zien zij Jezus praten met tollenaars en mensen, die
allerlei verkeerde dingen doen. Ze zijn daar boos
over. Jezus vertelt hun daarom een verhaal en zegt:
‘Er is een herder en die heeft honderd schapen.
Natuurlijk zorgt hij heel goed voor hen. Hij zoekt
prachtige stukjes land uit waar lekker gras groeit.
Elke dag zorgt hij ervoor dat ze genoeg te eten en te
drinken hebben. Iedere morgen haalt de herder zijn
schapen uit de stal en iedere avond brengt hij ze ook
weer terug. In de stal zijn ze veilig. Want ‘s nachts
zijn er wel eens wolven die de schapen willen
opeten. Maar de herder zorgt ervoor dat dat niet
gebeurt.
Op een avond gaat hij weer naar de stal. Hij telt zijn
schapen. Hé, hij mist er één. Hij telt nog eens. Ja,
één schaap is weg. Hij kijkt buiten de stal, misschien
heeft het zich verstopt? Nee, hij kan het niet vinden.
Dan wordt de herder ongerust. Waar zou het toch
zijn?
Hij gaat op zoek. Op alle plaatsen waar ze vandaag
zijn geweest, zoekt hij. En ja hoor, hij vindt het. Hij
pakt het op en neemt het mee naar de stal. Daar kan
het rustig slapen.
De herder gaat naar huis. Hij vertelt aan iedereen
wat er vandaag gebeurd is. ‘Ik was mijn schaap kwijt.
Maar ik heb het weer gevonden. Iedereen moet het
weten. Iedereen hoort hoe blij de boer is.
Dan is het verhaal uit. En Jezus zegt: ‘Zo blij is God
als er iemand van Hem gaat houden. Zo blij is God
wanneer iemand bij Hem wil horen! Zo blij is God
als mensen spijt hebben van de verkeerde dingen.’
De schriftgeleerden en Farizeeën zijn stil. Hebben zij
het begrepen?

Lucas 15:11-32

Hij gaat weer terug
Inleiding

Heb je een grote broer of zus die op kamers woont?
Zijn opa en oma op reis geweest en komen ze terug?
Dan is het feest, want je bent dan bij elkaar . . .

Vertelschets

Jezus vertelt nog een verhaal over zoeken en vinden.
Op een grote boerderij woont een man met zijn twee
zonen. De jongste zoon zegt: ‘Vader, ik wil niet langer
blijven werken op de boerderij. Ik weet dat een deel
van het land van mij is als u er niet meer bent. Geef
mij nu het geld daarvan en dan ga ik weg. Ik wil een
verre reis maken.’ De vader geeft hem het geld. De
zoon gaat naar een ver land en koopt allemaal dure
dingen, mooie kleren en lekker eten. Hij heeft veel
vrienden die hem helpen het geld op te maken. Na
een poosje is al het geld op. Bovendien komt er honger in dat verre land. Er groeit niets op het land. Ook
de jongen krijgt honger, erge honger. Hij probeert
werk te vinden. Maar ook dat is moeilijk. Dan mag
hij bij een boer op de varkens passen. Hij zou wel
mee willen eten met de varkens, maar niemand
geeft hem iets. Als hij daar zo zit, moet hij aan thuis
denken. Hij zegt tegen zichzelf: ‘Mijn vader heeft
zoveel knechten en die hebben allemaal genoeg te
eten. Ik heb zo’n honger. Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal tegen hem zeggen dat ik spijt heb van de dingen die ik gedaan heb. Ik hoef niet als zijn zoon
behandeld te worden. Maar ik wil graag een knecht
zijn.
Dan gaat hij op stap. Als hij in de verte de boerderij
ziet liggen, ziet hij ook zijn vader op de uitkijk staan.
De vader herkent de zoon en holt naar hem toe.
‘Vader, ik heb zo’n spijt! Ik heb u en God heel verdrietig gemaakt. Ik kan niet langer uw zoon zijn.
Maak mij maar uw knecht!’ Maar de vader zegt tegen
een knecht: ‘Vlug, haal de mooiste kleren. Geef hem
een ring en schoenen. We gaan feest vieren!’ De
andere zoon is jaloers als hij ziet wat zijn broer allemaal krijgt. ‘Vader, dat heeft u mij nooit gegeven en
ik heb altijd hard voor u gewerkt’, zegt hij. Maar de
vader zegt blij: ‘Jij en ik zijn altijd samen. Alles wat
van mij is, is ook van jou. Maar je broer was weg en
nu hebben wij hem weer terug!’

Verteltips

Het eerste verhaal kan vanuit het oogpunt van de
Samaritaan verteld worden. ‘Zie ik het nu goed? Ligt
daar iemand in die hete zon? Dat ziet er niet mooi
uit . . .’
Het derde verhaal kan beginnen bij de zoektocht
naar werk. ‘Nee, sorry, maar ik heb geen werk!
Nee, . . .’ Overal probeert hij werk te vinden. Hij heeft
zo’n honger . . .

Achtergrondtips

De gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren zoon horen eigenlijk bij elkaar, ze vormen één
geheel. Jezus laat zijn liefde zien voor de mensen die
verloren gaan.
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De schriftgeleerden en Farizeeën zien vol afschuw
hoe Jezus omgaat met mensen die volgens hen de
wet niet houden, zondaren. Door deze verhalen heen
klinkt Gods zoekende kracht en zijn blijdschap voor
iedereen die zich omkeert naar Hem.
De Samaritanen waren het buurvolk van de Joden.
Ze woonden in het midden van Israël. Ze waren
bepaald geen vrienden van Gods volk en ze deden
alles wat ze konden om de herbouw van Jeruzalem
te verhinderen. Dat juist iemand van hen deze
gewonde man komt helpen.
Het erfdeel: volgens Deuteronomium 21:17 kreeg in
Israël de oudste zoon tweederde deel van de bezittingen van zijn vader. Omdat de jongste zoon zijn
erfdeel had verspeeld, was zijn recht op het zoonschap ook verloren gegaan. Het is dus volkomen
terecht dat hij zegt geen zoon meer te kunnen zijn.
Zijn vader toont genade door hem als zoon weer aan
te nemen.

Lestips

1. De Samaritaan hielp de gewonde man. Bespreek
met de kinderen: wat helpt wanneer? Leg een
aantal voorwerpen (of plaatjes ervan) neer. Bv.:
een stethoscoop, een politiepet, een brandweerhelm, een telefoon, een wandelstok, een pakje
papieren zakdoeken, pleisters, enz. Vertel een
aantal situaties en vraag hoe daarin geholpen kan
worden. Er is een aanrijding gebeurd. Wie kan
helpen en hoe? Tom is zijn moeder kwijt in het
winkelcentrum. Hoe kan hij geholpen worden?
Marjolein is verdrietig en moet huilen. Wie helpt
haar en wat helpt nog meer? Troosten, een dikke
knuffel, een snoepje.
2. Er kunnen een aantal ‘zoek’ en ‘vind’ spelletjes
gespeeld worden. Als jij iets of iemand terugvindt, ben je blij.
3. Probeer met de kinderen één van deze verhalen
uit te beelden. Terwijl u het verhaal vertelt kunnen
zij de juiste bewegingen erbij maken.
4. Laat van brooddeeg een schaap maken. Laat het
brooddeeg door een knoflookpers drukken. Op
die manier maken de kinderen de vacht van het
schaap.

Liedtips

Wie heeft geholpen de beroofde man
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 2
Er was er eens een schaapje
Nieuw liedjes rond de Bijbel
Een vrouw heeft tien gulden
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 1
Een vader had twee zonen
Alles wordt nieuw, deel 2
Ik ben veilig in Jezus’ armen
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 6

Verwerking

Van de schapen die de kinderen bij lestip 4 gemaakt
hebben kan een kudde gevormd worden. U kunt
daar zelf een herder bij maken.

GROEP 3-4

34
27
Weekthema: Zoeken en vinden!
Lucas 10:25-37

Lucas 15:1-7

De Barmhartige Samaritaan

Zoek wat verloren is!

Inleiding

Inleiding

Vertelschets

Vertelschets

Je bent buiten aan het spelen en je ziet dat er
iemand met zijn fiets valt. Wat doe je? Ga je er heen
om te helpen? Heeft iemand jou wel eens geholpen
en waarmee?

Ben jij wel eens iets kwijt? Een stukje lego of een
knikker? Zoek je dan net zo lang door totdat je het
kwijtgeraakte stukje speelgoed terug hebt of denk je:
‘Laat maar, want ik heb er toch nog genoeg over.’

Door het stellen van vragen proberen de schriftgeleerden Jezus dingen te laten zeggen, die in hun
ogen verkeerd zijn. ‘Wie is mijn naaste?’ vraagt één
van hen. Het wordt stil, want Jezus begint te vertellen. ‘Een man reist van Jeruzalem naar Jericho.
Onderweg wordt hij door rovers overvallen en
gewond ligt hij nu langs de kant van de weg. Hij
hoopt dat er iemand langskomt, die hem kan helpen.
Eindelijk hoort hij voetstappen. Hij probeert te kijken
wie er aankomt en roept om hulp. Een priester komt
eraan. De gewonde man denkt: “Een priester zal mij
vàst helpen.” Maar de priester doet net of hij de man
niet ziet en loopt aan de overkant van de weg voorbij. Hij kijkt niet op of om. Teleurgesteld blijft de man
liggen. Hoort hij het goed? Hoort hij weer voetstappen? Hij krijgt weer een klein beetje hoop. Als de
voetganger dichterbij komt, ziet de man dat het een
Leviet is. Maar ook deze man helpt hem niet en loopt
door zonder op of om te kijken. Wat voelt de man
zich vreselijk ellendig. Maar hij hoort weer iets . . .
Zou er weer iemand komen? Er komt een
Samaritaan aan. Al zijn hoop is meteen weer weg.
Samaritanen zijn vijanden van de Joden, dus deze
man zal hem zeker niet helpen. Maar wat gebeurt er?
De Samaritaan stopt meteen als hij de gewonde man
ziet liggen. Hij knielt naast hem neer en verzorgt zijn
wonden. Dan mag de gewonde man op de ezel van
de Samaritaan zitten en zo reizen ze samen verder.
Bij een herberg stoppen ze om te overnachten. De
volgende morgen reist de Samaritaan verder. Hij
geeft de herbergier twee zilverstukken en de
opdracht goed voor zijn gast te zorgen. “Denk erom,
dat je hem pas weg laat gaan, als hij helemaal genezen is! En als dit niet genoeg geld is, dan zal ik de
rest betalen als ik weer terugkom.” ‘Wie is nu de
naaste van de gewonde man geweest?’ vraagt
Jezus. De wetgeleerde moet toegeven dat het die
man is, die de gewonde heeft geholpen. Hij wil niet
hardop zeggen dat het om een Samaritaan gaat. ‘Ga
dan en doe als hij’, zegt Jezus.
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De mensen luisteren vol aandacht naar de verhalen
die Jezus vertelt. Met ieder verhaal wil Jezus de
mensen iets leren. Vandaag vertelt Hij: ‘Een herder
heeft honderd schapen. Overdag is hij met zijn
kudde in het veld. Hij zoekt naar groen gras want dat
vinden de schapen lekker. Hij laat hen drinken als het
tijd is om te drinken. Wanneer een schaap ziek is,
zorgt hij er voor. Elke morgen gaat hij er op uit. Elke
avond komt hij weeer terug bij de stal. Want binnen
in de stal zijn de schapen veilig. Buiten zijn de roofdieren en die lusten graag schapen. Op een avond
komt hij weer terug met al zijn schapen. Bij het naar
binnen gaan, telt hij ze. Maar dan schrikt hij want het
zijn er nog maar negenennegentig! Hij telt nog eens.
Ja, één schaap is weg. Hij kijkt buiten de stal, misschien heeft het zich verstopt? Nee, hij kan het niet
vinden. Dan wordt de boer ongerust. Waar zou het
toch zijn? Hij laat zijn kudde alleen achter in de
schaapskooi en gaat terug om het schaapje te zoeken. Hij kijkt overal waar ze geweest zijn. Hij roept
het schaap en luistert goed of hij het niet hoort blaten. Eindelijk vindt hij het schaap, hij tilt het op zijn
schouders en brengt het zo terug naar de kudde.
Thuisgekomen roept hij zijn buren en vrienden bij
elkaar en hij zegt: “Wees blij met mij, want ik was
een schaap kwijt en ik heb het weer gevonden!”.’
Dan is het verhaal uit. En Jezus zegt: ‘Zo blij is God
als er iemand van Hem gaat houden. Zo blij is God
wanneer iemand bij God wil horen! Zo blij is God als
mensen spijt hebben van de verkeerde dingen.’ De
schriftgeleerden en Farizeeën zijn stil. Hebben zij het
verhaal ook begrepen?

Lucas 15:11-32

De wachtende vader
Inleiding

Laat een paar vakantiegidsen zien. ‘Wat doe je hiermee? Zijn er kinderen die wel eens in een ver land
geweest zijn? Ziet zo’n land er anders uit dan
Nederland?’

Vertelschets

‘Vader, ik wil vanavond even met u praten.’ Dan vertelt de zoon dat hij graag zijn deel van de erfenis wil
hebben. ‘Ik wil weg, de wijde wereld in. Er is nog
zoveel meer in de wereld dan alleen maar hier bij u
en mijn broer op de boerderij te werken.’ De vader
schrikt. Daar had hij niet op gerekend. Maar hij laat
zijn zoon gaan. De jongen gaat naar verre, vreemde
landen. Al snel heeft hij veel vrienden en geeft hij
grote feesten. Maar daardoor raakt zijn geld op. Er
komt hongersnood in het land. Nu moet hij moeite
doen om aan eten te komen. En zijn vrienden? Die
kijken allang niet meer naar hem om. Hij moet zelf
voor zijn eten zorgen. Op den duur vindt hij een
baantje bij een boer, waar hij op de varkens mag
passen. Hij heeft zo’n honger dat hij de schillen, die
voor de varkens zijn, wel op zou willen eten. Terwijl
hij zo bij die varkens zit, moet hij steeds meer denken aan zijn vader en zijn broer. Wat had hij het goed
thuis . . . ‘Ik ga terug en zal tegen mijn vader zeggen
dat ik spijt heb van wat ik gedaan heb. Het was niet
naar Gods wil en niet naar uw wil. Ik zal aan hem
vragen of ik een knecht van hem mag worden.’ Zo
gaat de zoon terug. De vader ziet hem aankomen en
komt naar hem toe. ‘Vader, ik heb het verkeerd
gedaan. Ik verdien het niet om uw zoon te zijn.’ Maar
de vader kust de jongen. Hij is zo blij dat zijn jongste
zoon weer thuis is, dat hij een groot feest geeft. Zijn
zoon krijgt schone, nieuwe kleren en een ring aan
zijn vinger. Dan komt zijn broer thuis en hij hoort aan
de muziek dat er een feest aan de gang is. Aan één
van de knechten vraagt hij wat er aan de hand is. Als
hij de reden hoort, wordt hij boos. Hij denkt bij zichzelf: ‘Ik heb al die tijd hard gewerkt voor mijn vader
en nooit heeft hij voor mij een feest gegeven!’ Als de
vader hoort dat zijn tweede zoon boos is, stapt hij
naar hem toe om er met hem over te praten. ‘Maar
jongen, jij bent altijd bij mij geweest en alles wat van
mij is, is van jou. Nu moeten we feest vieren, want je
broer die verloren was, is weer gevonden. Kom mee
naar het feest!’

Verteltips

Het derde verhaal kan heel goed vanuit de zoon verteld worden: ‘Ik zou eigenlijk wel weg willen, eens
iets van de wereld zien . . .’

Achtergrondtips

De gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon horen eigenlijk bij
elkaar. In deze gelijkenissen laat Jezus zijn liefde zien
voor de mensen die verloren gaan.
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De schriftgeleerden en Farizeeën zien vol afschuw
hoe Jezus omgaat met mensen die volgens hen de
wet niet houden, zondaren. Door deze verhalen heen
klinkt Gods zoekende kracht en zijn blijdschap over
iedereen die zich omkeert naar Hem.
De Samaritanen waren het buurvolk van de Joden.
Ze woonden in het midden van Israël. Ze waren
bepaald geen vrienden van Gods volk en ze deden
alles wat ze konden om de herbouw van Jeruzalem
te verhinderen.
Het erfdeel: volgens Deuteronomium 21:17 kreeg in
Israël de oudste zoon tweederde deel van de bezittingen van zijn vader. Omdat de jongste zoon zijn
erfdeel had verspeeld, was zijn recht op het zoonschap ook verloren gegaan. Het is dus volkomen
terecht dat hij zegt geen zoon meer te kunnen zijn.
Zijn vader toont genade door hem als zoon weer aan
te nemen.

Lestips

1. Deze verhalen kunnen met behulp van poppenkastpoppen of stokpoppen worden nagespeeld.
2. Maak een verzameling van boekjes en voorwerpen die bij de verhalen van deze week horen. U
kunt afspraken maken over wie wat meeneemt.
(bv. Een kind kan iets meenemen dat zoek is
geweest en weer gevonden is.)
3. Een kind verstopt iets in de klas. Daarna moet een
ander kind het opzoeken. Kinderen kunnen zo
ervaren hoe moeilijk het kan zijn om iets op te
zoeken wat je niet ziet.
4. Jezus vertelt in de eerste vertelling dat je elkaar
moet helpen en voor elkaar moet zorgen. Voer een
gesprek over ‘naaste zijn’. Hoe kun je dat in de
praktijk brengen? Luisteren is één ding en doen
wat Hij zegt is een ander ding.

Liedtips

Ik ben een schaapken, dat daar is
Liedboek voor de kerken, gezang 50:2
Barmhartige Samaritaan
Alles wordt nieuw, deel 2
Eén voor één bijzonder
Zingen maakt blij, Jan Visser
Een vader had twee zonen
Alles wordt nieuw, deel 2
Je bent bijzonder
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 9

Verwerking

Laat ieder kind een schaap maken. Maak een herder
van een lege fles. Van papier-maché wordt het hoofd
gemaakt en de armen van draad of pijpenragers.
Kleed hem aan met een oude lap stof. In een hobbywinkel wordt materiaal voor de baard en de haren
verkocht.

GROEP 5-6

34
27
Weekthema: Zoeken en vinden!
Lucas 15:11-32

Filemon:1-25

De verloren zoon

Onesimus

Inleiding

Inleiding

Ben jij wel eens wat kwijtgeraakt? Wat deed je toen?
Zoeken, hulp van anderen inroepen, je kast leeghalen, enz? Hoe lang duurde het voordat je het terugvond?

Als je iets verkeerds hebt gedaan en je hebt er spijt
van, wil je je excuses aanbieden. Hoe vind je het om
dat te doen? Ben je dan nog bang voor de ander?

Vertelschets

Vertelschets

Jezus vertelt een verhaal: ‘Vader, geef mij nu het
deel van de erfenis, waar ik straks recht op heb!’ De
vader luistert naar de toch wat brutale vraag van zijn
jongste zoon. Hij verdeelt zijn bezit over zijn twee
zonen en de jongste zet het om in geld en vertrekt.
Hij gaat met het geld op reis naar een ver land en
leidt daar een leventje met luxe feesten en dure
vrienden. Zijn geld raakt al snel op. Zijn vrienden
verdwijnen. Dan komt er hongersnood in het land
waar hij is. Nu heeft hij helemaal niets meer te eten.
Hij gaat op zoek naar werk en na lang aandringen
mag hij voor een boer op de varkens passen. Hij
heeft zo’n honger, dat hij de schillen voor de varkens
wel wil opeten, maar dat mag niet . . . Dan denkt hij
terug aan thuis. Daar is geen hongersnood. De
knechten van zijn vader hebben meer te eten dan hij!
Hij maakt een plan om terug te gaan. ‘Vader, ik heb
het verkeerd gedaan. Wat ik gedaan heb, was tegen
de wil van God en tegen uw wil. Ik verdien het niet
meer om uw zoon te zijn, maar mag ik alstublieft uw
knecht worden?’ Met die gedachte gaat hij terug.
Vader ziet zijn zoon al in de verte aankomen. Met een
bewogen hart rent hij zijn zoon tegemoet. Hij slaat
zijn armen om hem heen en kust hem. ‘Vader, ik heb
het verkeerd gedaan. Het was tegen de wil van God
en tegen uw wil. Ik ben het niet waard om uw zoon
te zijn!’ Maar de vader geeft zijn knechten opdracht:
’Vlug, haal het beste kleed, een ring en schoenen.
Maak een feestmaal klaar. Wij vieren feest!’ De oudste zoon reageert erg boos. Hij zegt: ‘Mij hebt u nooit
een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden een
feestje te houden. Nu die zoon van u is teruggekomen, geeft u hem het beste wat u hebt!’ ‘Jij bent
altijd bij mij’, zegt de vader, ‘deze jongen was dood
en is weer levend geworden, hij was verloren en is
gevonden.’

In Rome zit een man na te denken. Het is Paulus en
hij zit gevangen omdat hij over Jezus vertelt. De
Joden willen hem daarom doden. Maar ook in de
gevangenis vertelt hij het goede nieuws over Jezus.
Op een dag praat hij met Onesimus. Onesimus is
een slaaf van een vriend van Paulus. Paulus vraagt:
‘Hoe komt het dat jij in de gevangenis zit?’ Dan vertelt Onesimus dat hij geld gestolen heeft van
Filemon, zijn baas. Daarna is hij weggelopen. Hij
hoopte dat hij in Rome veilig zou zijn, maar dat had
hij mis.
Dan gebeurt er een wonder: Onesimus gaat geloven
in Jezus. In de gevangenis wordt hij een hulp voor
Paulus. Maar dan komt de dag dat hij uit de gevangenis mag. Onesimus wil wel weer terug naar
Filemon, zijn baas, maar is bang dat hij nog altijd
kwaad zal zijn. Paulus helpt hem en schrijft Filemon
een brief.
Beste Filemon,
Wat vind ik het fijn om te horen dat je zo veel van
Jezus houdt en dat anderen dat ook merken! Het is
heerlijk om zoveel goede berichten van jou te horen.
Ik heb een speciaal verzoek. In de gevangenis heb ik
Onesimus ontmoet. Zijn naam betekent onbruikbaar.
Maar hij is een heel bruikbaar mens geworden,
omdat hij in Jezus is gaan geloven. Ik ben heel veel
van hem gaan houden en hij doet veel voor mij.
Maar ik weet dat hij jouw slaaf is en daarom stuur ik
hem naar je terug. Hij komt terug, als je broer in
Jezus! Wil je net zo goed voor hem zijn, als je voor
mij bent geweest? Ik weet dat hij je veel schuldig is,
omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Ik wil dat
graag betalen! Het ziet ernaar uit dat ik binnenkort
zelf naar je toe kan komen. Dank God dat Hij jullie
gebed heeft verhoord. Maak maar vast een kamer
voor mij klaar. Eprafras zit ook met mij gevangen. Hij
groet jullie evenals Marcus en Lucas en veel anderen. Gods zegen toegewenst!
Met vriendelijke groeten,
Paulus.
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Verteltips

Het tweede verhaal kan vanuit Paulus verteld worden: ‘Ik kon mijn ogen haast niet geloven. Maar toen
ik zijn stem hoorde, wist ik het zeker. Die man is
Onesimus. Ik heb hem ontmoet bij Filemon. Maar
wat doet hij hier in Rome?’

Achtergrondtips

De liefde van God voor de verloren mens heeft Jezus
in het verhaal van de ‘Verloren zoon’ heel duidelijk
gemaakt. Dit thema is door schilders uit alle eeuwen
steeds weer opnieuw uitgebeeld. Henri Nouwen
beschrijft in zijn boek ‘Eindelijk thuis’ het schilderij
van Rembrandt over de verloren zoon. In deze
afbeelding heeft de vader een vrouwelijke en een
mannelijke hand. Hiermee beeldt Rembrandt, volgens Nouwen, de beide kanten van God uit. Volgens
het Joodse erfrecht kreeg de oudste zoon een dubbel
deel. Het was in deze gelijkenis een gunst van de
vader om de jongste zoon zijn deel te geven. Als
deze niets meer over heeft, verspeelt hij daarmee
ook het recht om in de familiekring te worden opgenomen. Wanneer de vader dat tòch doet, bewijst hij
de zoon een buitengewone gunst: genade!
Varkens waren onreine dieren volgens de Joodse
wet. Het voer, dat deze dieren kregen, bestond uit
schillen van de Johannesbroodboom.

Lestips

1. Het verhaal van de verloren zoon kan goed uitgespeeld worden. Eén kind (of de leerkracht) is de
verteller (leest het verhaal uit de Bijbel voor) terwijl de andere spelers het verhaal uitbeelden.
Daarna kan in een kringgesprek een discussie
gevoerd worden over de vraag waarom Jezus dit
verhaal vertelt.
2. Paulus schrijft een brief aan Filemon. Hoeveel
communicatiemiddelen kennen wij tegenwoordig? Ieder kind mag er één zeggen (niet voorzeggen a.u.b.). Mogelijkheden: Facebook, e-mail,
sms, chatten, telefoon, enz. Van de zeven en
twintig boeken in het N.T. zijn er eenentwintig als
brief geschreven.
3. Opsporing verzocht. Veel mensen zijn elkaar kwijtgeraakt door familiesituaties, oorlog, enz. Bij o.a
het Rode Kruis is een speciale afdeling die mensen helpt hun familieleden terug te vinden.
Voer een klassengesprek over het belang van relaties en het accepteren van elkaar. In het eerste
verhaal vindt een hereniging plaats maar is er ook
een ruzie.

Liedtips

O grote God die liefde zijt
Liedboek voor de kerken, gezang 481
Een vader had twee zonen
Alles wordt nieuw, deel 2
Al waren je zonden als scharlaken
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 1
Ik weet wat ik wil
Zingen maakt blij, Jan Visser
Jezus, U bent mijn vriend
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 8
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Verwerking

Wat weten de kinderen zelf te vertellen over varkens
en hun gedrag?
Vertel het verhaal van boer Jansen. Boer Jansen
probeert van zijn varken een huisdier te maken. Hij
boent en poetst het varken op. Het krijgt een mooi
bandje om zijn nek en het mag in zijn huis wonen.
Iedere keer laat boer Jansen het varken keurig uit.
Op een gegeven moment staat de deur open. Het
varken ziet dat, rent naar buiten en wentelt zich heerlijk
in de modder. Conclusie: een varken blijft een varken.
Maar een mens kan veranderen. Waarom? Een mens
heeft van God een geweten gekregen en daarmee
kan hij of zij kiezen. Een dier heeft een instinct en
leert alleen kunstjes aan.

Extra

Dit waar gebeurde zendingsverhaal kan zowel voorgelezen als verteld worden. Ook in dit verhaal komt
het weekthema: ‘zoeken en vinden’ sterk naar voren.

IN GOEDE HANDEN

In 1921 gaan twee jonge echtparen vanuit Zweden
naar Afrika. Ze willen daar over Jezus gaan vertellen.
Tijdens een speciale zendingssamenkomst ontdekken ze dat het Gods wil wat om dat te doen. Hun
namen zijn: Joël en Bertha Erickson, David en Svea
Flood.
De tengere Svea, krap 1 meter 60, is een populaire
zangeres. Ze geeft ze haar carrière op.
Ze vertrekken naar Belgisch Congo en melden zich
bij een zendingspost. Van daaruit gaan ze de binnenlanden in. Met hakmessen banen ze zich letterlijk een
weg door de jungle. Hier een verhaal over wat hun
overkwam:

Een ventje uit het dorp

David en Svea dragen om de beurt David junior op
de rug; hun zoontje van amper twee. Ze hebben last
van insecten die hun ziek maken. Ze krijgen alle vier
malaria en hebben hele hoge koorts. Maar ze gaan
door, met grote inzet. Ze zijn zelfs bereid om te sterven voor het werk dat ze doen voor hun God.
Na een lange tocht komen ze aan bij een dorp. Van
de mensen in het dorp mogen ze er niet in. Ze
maken duidelijk waarom: ‘Als jullie hier blijven, dan
is dat een belediging voor onze goden.’
Dus trekken ze verder. Ze komen bij een tweede dorp
aan. Daar mogen ze ook niet komen wonen. Voor
zover ze weten, is er dichtbij geen ander dorp te vinden. De jonge zendelingen zijn moe en zien geen
andere keus dan een eindje verderop een hutje voor
zichzelf te bouwen. Ze hakken een open ruimte in het
oerwoud en bouwen hutten van leem en takken.
Daar gaan ze wonen.
Ze houden het zes maanden vol. Dan besluiten Joél
en Bertha Ericksons terug te gaan naar de zendingspost. Ze proberen David en Svea Flood ervan te
overtuigen ook terug te gaan en eenzame strijd te
staken, maar . . . Svea kan een terugreis niet aan. Ze
is in verwachting. Ze heeft ook malaria. Ze kan bijna
niet lopen, zo moe is ze. Ze denkt aan de wat David
tegen haar gezegd heeft: ‘Ik wil het liefst dat mijn
kind hier in Afrika geboren wordt. Want we zijn hier
gekomen om ons leven te geven.’

Extra

David en Svea Flood nemen afscheid van Joël en Bertha
Erickson. De Ericksons gaan naar de zendingspost, daar
zijn nog meer mensen. David en Svea blijven achter.
De daaropvolgende maanden heeft Svea steeds hoge
koorts. Toch vindt ze de kracht om aandacht te schenken
aan een ventje uit het dorp in de buurt, dat hen zo nu en
dan komt opzoeken. Svea probeert hem de boodschap
van de Bijbel duidelijk te maken. Dit kereltje wordt hun
enige ‘bekeerling’, al vragen ze zich wel af in hoeverre
hij het evangelie echt begrepen heeft.
De malaria van Svea wordt zo erg, dat ze alleen nog
maar op haar stromatras kan blijven liggen. Dan wordt
haar baby geboren, een meisje. Svea is heel erg ziek nu
en sterft na een paar dagen. Maar voordat ze sterft zegt
ze tegen haar man David: ‘Noem onze dochter Aina.’

Hij gaat ook steeds meer alcohol drinken, eigenlijk veel
te veel. Het maakt hem ziek.
Denkt hij nog wel eens aan Aina?

Verbeelding

Ongeveer een jaar na zijn vertrek sterven plotseling Joël
en Bertha Erickson, vermoedelijk doordat het plaatselijke opperhoofd hen heeft vergiftigd. Aina wordt toevertrouwd aan een Amerikaans echtpaar, Arthur en Anna
Berg. Zij noemen haar ‘Aggie’. Ook zij zorgen heel goed
voor haar. Zij nemen het meisje mee naar het dorp
Massisi, in het noordoosten van Congo. De kleine Aggie
speelt zo nu en dan wel met Congolose vriendinnetjes,
waardoor ze het Swahili leert, maar heel vaak is ze toch
alleen.
Omdat ze zo alleen is, fantaseert ze graag. Ze doet net
als of ze vier broers en een zusje heeft. Ze verzint voor
iedereen een naam. Regelmatig dekt ze een tafel voor
haar broers en doet alsof ze er echt zijn. Ze praat dan
met hen.
En haar zus? In haar fantasie loopt ze die steeds te zoeken.
Op een dag gaan Arthur en Anna Berg op verlof naar de
Verenigde Staten en Aggie gaat natuurlijk met hen mee.
Arthus en Anna besluiten om niet meer terug te gaan
naar Afrika en blijven in Amerika wonen. Ook Aggie
blijft daar. Ze gaat daar naar school en later trouwt ze
met Dewey Hurst.

Verwijt

David Flood is heel erg verdrietig. Hij verzamelt zijn laatste restje moed om zijn vrouw te begraven.
Terwijl hij bij het graf afscheid neemt, kijkt hij naar zijn
zoontje dat naast hem staat en hoort hij het gehuil van
de baby in de hut. Hij wordt opeens zo boos. Hij wordt
zó kwaad op God: ‘Waarom doet U mij dit aan, God? We
kwamen hier om ons leven in te zetten. Mijn vrouw was
zo mooi, ze had zoveel talenten, en nu ligt ze hier begraven. Ze was nog geen zevenentwintig jaar oud. En ik
blijf achter met een jongetje van twee, waar ik nauwelijks voor kan zorgen, en een baby waar ik helemaal
geen raad mee weet. We zitten hier nu al een jaar in
deze jungle en ons enige resultaat is dat ventje uit het
dorp dat waarschijnlijk niet eens begrepen heeft wat we
hem hebben verteld.’
Dit verwijt is zijn laatste gebed. Hij geeft het op, hij gaat
weg. Hij gaat naar het dorp, huurt enkele mannen in om
hem terug naar de zendingspost te gidsen. Joël en
Bertha Erickson zijn daar ook, maar het weerzien is niet
vrolijk. ‘Ik ga hier weg’, zegt hij kortaf. ‘Ik kan de kinderen niet alleen opvoeden. Onze David neem ik mee naar
Zweden, voor hem vind ik nog wel een oplossing, maar
voor de kleine meid kan ik niet zorgen. Hij vraagt of de
Ericksons voor haar willen zorgen. Dat willen ze wel en
zo gebeurt het dat zij de zorg voor Aina op zich nemen.
In de haven van Leopoldville gaat David Flood aan
boord van een schip. Zonder Aina. Terwijl het schip wegvaart, staat hij langs de reling op het dek, handen in de
zakken, de vuisten gebald – tegen iedereen en alles,
maar vooral tegen God.
Als een teleurgesteld man komt hij in Zweden aan. Toen
hij wegging vertelde hij aan iedereen dat hij naar Afrika
ging om de mensen daar over Jezus te vertellen. Hij had
zelfs gezegd dat hij wel voor Jezus zou willen sterven.
Maar nu is hij boos op God want hij denkt dat God hem
in de steek heeft gelaten.
Hij gaat een eigen bedrijf beginnen in de stad
Stockholm. Hij zegt tegen iedereen dat ze het niet moeten wagen over God te spreken als hij in de buurt is. Hij
wil er niets meer over horen. Maar het gebeurt wel eens
dat iemand zich vergist. Oei, dan wordt David vreselijk
boos. Hij scheldt iedereen, die wat over God durft te
zeggen, uit.

‘Zendelingen uit Zweden’

Wat Aggie nooit te weten komt, is dat haar vader hertrouwt. Met de jongere zus van Svea, een vrouw, die
niets met God te maken wil hebben. Samen krijgen ze
vier kinderen, drie jongens en een meisje – precies zoals
Aggie zich dat ooit heeft voorgesteld.
Ze weet ook niet dat haar vader verslaafd is aan de alcohol. Veertig jaar lang probeert ze hem te vinden. Ze zoekt
overal en schrijft heel veel brieven. Maar ze krijgt nooit
antwoord.
Op een zeker moment komt ze erachter dat ze nog drie
halfbroers en een halfzus heeft. Dan krijgen zij en haar
man van de bijbelschool waar hij werkt geld voor twee
retourtickets naar Zweden. Ze wachten geen moment en
gaan zo snel mogelijk op reis.
In Londen maken ze een tussenlanding. Omdat het volgende vliegtuig naar Zweden pas een dag later vertrekt,
gaan ze nog even in Londen rondkijken. Ze maken een
wandeling in de buurt van een concertgebouw, de Royal
Albert Hall. Daar zien ze een aanplakbiljet over een
avond over een zending, die diezelfde avond gehouden
zal worden, in de Royal Albert Hall. Die kans laten ze
niet voorbijgaan. Dat willen ze graag meemaken. Dus
schuifelen ze enkele uren later de grote ovale zaal binnen en horen ze een zwarte prediker opgetogen getuigen van de machtige dingen die God in Zaïre aan het
doen is.
Aggie’s is verbaasd en blij. Dat is leuk om te horen!
Want ze is in Zaïre (Republiek van Congo) geboren! Als
de avond voorbij is, gaat ze naar de man die gesproken
heeft toe. Ze vraagt aan hem of hij misschien wel eens
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van David en Svea Flood uit Zweden gehoord heeft en
of hij ze misschien kent. De man hoeft er helemaal niet
over na te denken: ‘Natuurlijk ken ik ze. Zij zijn degenen
die mij over Jezus verteld hebben. Zij hebben het goede
nieuws verteld. Door hen ben ik van de Here Jezus gaan
houden en . . .’
‘En ik ben het meisje dat toen geboren werd’, onderbreekt Aggie hem enthousiast. ‘Ik ben Aggie, sorry,
Aina.’ Als hij dat hoort, pakt de prediker Aggie’s handen,
omhelst haar en huilt van blijdschap. Aggie kan het
bijna niet geloven dat deze man inderdaad dezelfde is
als de dorpsjongen aan wie haar moeder vroeger het
evangelie heeft uitgelegd. Hij heeft het heel goed begrepen. Hij is het aan anderen gaan vertellen. Hij heeft aan
heel veel mensen in Congo verteld dat ze hun leven
moesten veranderen en van Jezus moesten gaan houden. ‘En God heeft het werk gezegend’, vertelt hij dankbaar. ‘Er zijn heel veel christenen, heel veel mensen vertellen anderen over God. Er zijn scholen waar je over de
Bijbel kunt leren en er is een ziekenhuis waar we voor
120 zieke mensen kunnen zorgen.’ Aggie is zo blij dat te
horen.

vuile bank, ligt een man van drieënzeventig; David
Flood, Aggie’s vader. Maar wat ziet hij er ziek uit.

‘Hij heeft voor mij gezorgd’

David, Aggies vader, heeft suikerziekte, hij heeft ook al
een beroerte gehad. Zijn ogen zijn ook niet goed meer.
Aggie knielt neer naast de bank en huilt. ‘Pappa, ik ben
je kleine meid, die jij in Afrika hebt achtergelaten.’ Hij
kijkt haar aan. Tranen springen hem in de ogen en hij
kan niets zeggen. Dan, na een stilte die wel uren lijkt te
duren, zegt hij, met horten en stoten: ‘Ik wilde je niet
weggeven. Ik wilde je niet kwijt. Alleen, ik kon geen
twee kinderen aan. Dat was te veel voor mij!’ ‘Het is
goed, pappa. God heeft voor mij gezorgd.’
Plotseling betrekt het gezicht van de man. ‘God heeft
helemaal niet voor jou gezorgd!’ Zijn stem klinkt bitter.
De boosheid van al die jaren komt weer boven. ‘Hij heeft
ons hele gezin te gronde gericht. God liet ons naar
Afrika gaan en heeft ons daar in de steek gelaten. We
hebben daar voor niets gezeten. Er is nooit iets geods
uit voortgekomen. Het was gewoon een verspilling van
ons leven.’
Maar Aggie heeft goed nieuws voor haar vader. Ze vertelt hem over de zwarte prediker, die zij een paar dagen
geleden in Londen heeft ontmoet. ‘Hij heeft overal in
Congo het evangelie verteld. En iedereen weet dat hij
tot geloof gekomen is door een Zweeds echtpaar. En dat
zijn mamma en jij. Het is echt waar. Het hele verhaal
heeft daar zelfs een keer in de krant gestaan . . . Pappa
dat moet je geloven!’
Ze wil nog meer zeggen, maar stopt. De oude man op
het bed begint te huilen. De Heilige Geest laat hem zien
dat hij fout zat. Hij ontdekt dat hij helemaal niet boos op
God had hoeven zijn. Hij maakt het weer goed met God.
Hij vraagt of God zijn zonden wil vergeven.
Een paar weken later sterft David Flood.
Aggie is blij dat ze haar vader ontmoet heeft en dat ze
hem over die zwarte man uit Congo heeft kunnen vertellen.

Hier woont hij dus

De volgende dag vliegen Aggie en Dewey naar
Stockholm.
Het blijkt dat de mensen daar al op hen rekenen. Bij het
hotel staan drie van haar broers. Een broer, David, zit
binnen en hij ziet er ziek uit. Dat komt omdat hij veel te
veel alcohol drinkt, net als zijn vader.
Dan vraagt Aggie: ‘Waar is mijn vader?’ Ze wil graag
haar echte vader ontmoeten. Maar de broers zijn niet
blij met die vraag. Ze hebben geen contact meer met
hem. ‘En waar is mijn zus?’ vraagt ze. Ze krijgt een telefoonnummer dat ze kan bellen.
Als ze op haar hotelkamer is, pakt ze de telefoon. Haar
zus neemt op. Maar zodra Aggie zegt wie zij is, zegt haar
zus niets en verbreekt de verbinding. Ze probeert het
nog eens, en nog eens, maar telkens wordt er niet opgenomen.
Even belt iemand van het hotel naar haar kamer en zegt:
‘Mevrouw, hier staat iemand, die u graag wil spreken.’
Ze gaat snel naar beneden en ziet een vrouw staan. Het
is haar zus! Wat is Aggie blij! ‘Weet je’, zegt haar zus,
‘mijn hele leven lang heb ik over jou gedroomd. Ik legde
vaak een wereldkaart helemaal uitgevouwen op tafel.
Dan pakte ik een speelgoedauto en deed ik net of ik
overal naar toe reed om jou te zoeken.’ Net als Aggie.
Aggie’s zus blijkt ook een heel erge hekel aan haar vader
te hebben, net als de broers. Ze wil niets met hem te
maken hebben.
Maar Aggie blijft vragen. Ze wil zo graag haar vader een
keer zien. Haar zus besluit dan om Aggie te helpen haar
vader te vinden. Ze neemt Aggie mee naar een achterbuurt van Stockholm. Bij een heel oud huis stoppen ze.
Ze stappen uit en gaan het oude huis binnen. Aggie kijkt
om zich heen. Hier woont haar vader! Ze kloppen op de
deur van zijn appartement. Een vrouw doet open en laat
hen binnen. Aggie kijkt rond. Het hele huis ligt bezaaid
met lege drankflessen. In de hoek van de kamer, op een

Dit verhaal is geschreven door Evert van der Poll. Over
dit verhaal is in Amerika een boek geschreven met als
titel ‘Aggie’.
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GROEP 7-8

34
27
Weekthema: Zoeken en vinden
Lucas 15:11-32

Filemon 1-25

Een vader verwacht

Herhaling

Inleiding

Veel bekende schilders, waaronder Rembrandt, hebben het verhaal van vandaag getekend en geschilderd. Het is één van de bekendste verhalen uit de
Bijbel. Laat een foto van zo’n schilderij zien.
Bespreek het schilderij als afsluiting van deze leesles
(zie Achtergrondtips).

Inleiding

Een les herhalen. De door jou gelezen zin wordt niet
goed verstaan en dan wordt vaak gevraagd dit nog
eens te herhalen. Jonge kinderen vinden het fijn als
zij steeds dezelfde boekjes horen of films zien. Hoe
vaak heb jij al hetzelfde gelezen of gezien?

Vertelschets

Leesschets

Lees het bijbelgedeelte voor uit een eenvoudige vertaling. Terwijl u het voorleest, beelden vier leerlingen
de rollen van de in het verhaal voorkomende personen uit: de jongste zoon, de vader, de knecht en de
oudste zoon.
Het is een gelijkenis, waarin Jezus de liefde van de
Vader voor het verlorene laat zien. Ook in de andere
gelijkenissen komt dit duidelijk naar voren (verloren
schaap, verloren penning).
Volgens het Joodse erfrecht krijgt de oudste zoon bij
de dood van zijn vader een dubbel deel. De andere
zonen krijgen een enkel deel en de dochters krijgen
niets. Het is een gunst van de vader, dat hij een
derde aan de jongste zoon geeft. Wat de jongste
zoon zegt (‘Ik ben niet meer waard uw zoon te
heten.’) is juist. Doordat hij zijn deel heeft opgemaakt, heeft hij geen recht meer om in de familiekring te worden opgenomen. Dat zijn vader hem
weer als zoon aanneemt, is genade.
Varkens zijn voor de Joden onreine dieren. Zij eten
de schillen van de Johannesbroodboom. De jongste
zoon krijgt dit eten (teken van bitterste armoede) niet
eens, omdat hij buiten de varkens hoedt en deze binnen gevoerd worden.
Welke zes dingen doet de vader in vers 20? (Hij verwacht zijn zoon, hij ziet hem, hij krijgt medelijden
met hem, hij loopt naar hem toe, hij valt hem om de
hals en kust hem.)
Daarna draagt de vader zeven dingen aan zijn knechten op. Wat vraagt hij? (Breng de beste kleren, doe ze
hem aan, doe een ring aan zijn hand, schoenen aan
zijn voeten, haal het kalf, slacht het, laten we een
feestmaal hebben.) Wat betekent het woord ‘dood
zijn’ in vers 32?
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Het verhaal van de ‘verloren zoon’ gebeurt steeds
weer opnieuw. Misschien heeft Paulus er wel aan
moeten denken, toen hij in de gevangenis in Rome
zat. Hoe is het mogelijk dat hij, Paulus, juist hier in
de gevangenis Onesimus tegenkomt. Onesimus is
een slaaf van een vriend van Paulus. Ook Onesimus
is verbaasd en bang. Paulus heeft veel met hem
gesproken. Onesimus heeft aanPaulus verteld hoe
hij geld gestolen heeft van zijn baas Filemon. Daarna
is hij weggelopen en gevlucht naar Rome. Dan
gebeurt het wonder: Onesimus gaat geloven in
Jezus. In de gevangenis wordt hij een hulp voor
Paulus. Maar dan komt de dag dat Onesimus de
gevangenis mag verlaten. Hij wil net als de verloren
zoon terug naar zijn baas. Paulus helpt hem daarbij
en schrijft Filemon een brief.
Beste Filemon,
Wat vind ik het fijn om te horen dat je zo veel van
Jezus houdt en dat anderen dat ook merken! Het is
heerlijk om zoveel goede berichten van jou te horen.
Ik heb een speciaal verzoek. In de gevangenis heb ik
Onesimus ontmoet. Zijn naam betekent ‘onbruikbaar’. Maar hij is een heel bruikbaar mens geworden, omdat hij in Jezus is gaan geloven. Ik ben heel
veel van hem gaan houden en hij doet veel voor mij.
Maar ik weet dat hij jouw slaaf is en daarom stuur ik
hem naar je terug. Terug als je broer in Jezus! Wil je
net zo goed voor hem zijn, als je voor mij bent
geweest? Ik weet dat hij je veel schuldig is, omdat hij
iets verkeerds heeft gedaan. Ik wil dat graag terug
betalen! Het ziet er naar uit dat ik binnenkort zelf
naar je toe kan komen. Dank God dat Hij jullie gebed
heeft verhoord. Maak maar vast een kamer voor mij
klaar. Epafras zit ook met mij gevangen. Hij groet jullie evenals Marcus en Lucas en veel anderen. Gods
zegen toegewenst!
Getekend: Paulus.

Vrij verhaal

Liedtips

Zie Extra voor het verhaal.

O Heer die onze Vader zijt
Liedboek voor de kerken, gezang 463
Een vader had twee zonen
Alles wordt nieuw, deel 2
God kent jou
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 5
Laat het zingen in je hart
Zingen maakt blij, Jan Visser
Zoek eerst het koninkrijk van God
Opwekkingsliederen, nr. 40

Achtergrondtips

Verwerking

In goede handen
Inleiding

Dit waar gebeurde zendingsverhaal kan zowel voorgelezen als verteld worden. Ook in dit verhaal komt
het weekthema: ‘zoeken en vinden’ sterk naar voren.

Vertelschets

De liefde van God voor de verloren mens heeft Jezus
in het verhaal van de ‘Verloren zoon’ duidelijk
gemaakt. Henri Nouwen beschrijft in zijn boek
‘Eindelijk thuis’ het schilderij van Rembrandt over de
verloren zoon. In deze afbeelding heeft de vader een
vrouwelijke en een mannelijke hand. Hiermee beeldt
Rembrandt, volgens Nouwen, de beide kanten van
God uit.

Lestips

1. De kinderen kunnen over het eerste verhaal een
gedicht maken. Het is leuk om dit gedicht door
hen te laten illustreren.
2. Een andere mogelijkheid is om de kinderen een
‘rap’ te laten maken. In de Opwekkingsliederen
voor kinderen is in deel 9 het verhaal uit Lucas 10
(Barmhartige Samaritaan) als rap opgenomen.
Met de bijbehorende CD kunt u dit aan de leerlingen laten horen, waardoor zij een idee krijgen hoe
een rap te maken.
3. Het verhaal over de verloren zoon kunt u ook met
de hele groep uitspelen. Verdeel de groep in kleine groepjes en laat ieder groepje het uitspelen.
Eén kind is de verteller (leest het verhaal uit één
van de vertalingen voor) terwijl de andere spelers
het woordloos uitspelen. Na afloop kunt u een
discussie met de groep aangaan over de vraag
waarom Jezus dit verhaal vertelt.
4 Paulus schrijft een brief aan Filemon. Van de zeven
en twintig boeken in het N.T. zijn er één en twintig
als brief geschreven. Hoeveel communicatiemiddelen kennen wij tegenwoordig? Laat ieder kind
er één noemen. Mogelijkheden: Facebook, chatten,
sms´en, e-mail, enz.
5. Opsporing verzocht. Veel mensen zijn elkaar kwijtgeraakt door familiesituaties, oorlog, enz. Bij o.a.
het Rode Kruis is een speciale afdeling die mensen helpt hun familieleden terug te vinden. Houd
een klassengesprek over het belang van relaties
en het accepteren van elkaar. In het eerste verhaal
vindt een hereniging plaats maar is er ook een
ruzie (bv. ook het tv-programma ‘Spoorloos’).
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Zoekplaatje.

Extra
IN GOEDE HANDEN
In 1921 stellen twee jonge echtparen zich beschikbaar voor het zendingsveld in Afrika. Ze behoren tot
de pinkstergemeente Filadelfia in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Tijdens een speciale zendingssamenkomst horen ze de roepstem van God en gaan
naar voren, om hun leven in dienst van het evangelie te stellen: Joël en Bertha Erickson, David en Svea
Flood.
De tengere Svea, krap 1 meter 60, is een populaire
zangeres. Nu geeft ze haar carrière op, zoals deze
vier jonge mensen alles opgeven ter wille van een
eeuwige erekrans.
Ze vertrekken naar Belgisch Congo en melden zich
bij een zendingspost. Van daaruit gaan ze de binnenlanden in. Met hakmessen banen ze zich letterlijk
een weg door de jungle.

Een ventje uit het dorp

David en Svea dragen om de beurt David junior op
de rug; hun zoontje van amper twee. Tal van ziekteverwekkende insecten belagen hen en ze lopen alle
vier malaria op. Maar ze gaan door, met grote inzet.
Ze zijn zelfs bereid martelaren voor de Heer te worden.
Na een lange tocht komen ze aan bij een dorp. De
dorpelingen weigeren hen echter in hun midden toe
te laten. Ze maken duidelijk waarom: ‘Als jullie hier
blijven, dan is dat een belediging voor onze goden.’
Dus trekken ze verder. Ze komen bij een tweede dorp
aan. Daar mogen ze evenmin komen wonen. Voor
zover ze weten, is er binnen een redelijke afstand
geen ander dorp te vinden. De jonge zendelingen
zijn uitgeput en zien geen andere keus dan zich een
eindje verderop alleen te vestigen. Ze hakken een
open ruimte in het oerwoud en bouwen hutten van
leem en takken. Daar gaan ze wonen.
Ze houden het zes maanden vol. Dan besluiten de
Ericksons terug te gaan naar de zendingspost. Ze
dringen er bij de Floods op aan eveneens de eenzame strijd te staken, maar . . . Svea kan een terugreis
niet aan. Ze is zwanger.
En malaria heeft haar enorm verzwakt. Ze klampt
zich vast aan de woorden van David: ‘Ik wil het liefst

dat mijn kind hier in Afrika geboren wordt. We zijn
immers gekomen om hier ons leven te geven.’
De Floods en de Ericksons nemen afscheid van
elkaar, niet wetend of ze elkaar in dit leven ooit nog
zullen terugzien.
De daaropvolgende maanden heeft Svea voortdurend hoge koorts. Toch vindt ze de kracht om aandacht te schenken aan een ventje uit het dorp in de
buurt, dat hen zo nu en dan komt opzoeken. De
Ericksons proberen hem de boodschap van de Bijbel
duidelijk te maken, maar diens enige respons is een
vriendelijke, doch zwijgende, glimlach. Dit kereltje
wordt hun enige ‘bekeerling’, al vragen ze zich wel af
in hoeverre hij het evangelie echt begrepen heeft.
De malaria van Svea wordt inmiddels zo erg, dat ze
alleen nog maar op haar stromatras kan blijven liggen. Het moment van de bevalling dient zich aan. Ze
brengt een gezonde baby ter wereld, een meisje,
maar haar eigen krachten zijn vrijwel uitgeput. Ze is
de dood nabij. Het blijkt een kwestie van enkele
dagen te zijn. In een laatste moment van bewustzijn
fluistert ze tegen David: ‘Noem onze dochter Aina.’
Daarop geeft ze de geest.

Verwijt

David Flood is helemaal kapot. Hij verzamelt zijn
laatste restje moed om een houten kist in elkaar te
prutsen. Hij graaft een kuil op de helling van de heuvel, legt zijn vrouw in de kist en bestelt haar eigenhandig ter aarde.
Terwijl hij bij het graf afscheid neemt, kijkt hij naar
zijn zoontje dat naast hem staat en hoort hij het
gehuil van de baby in de lemen hut. Plotseling maakt
een bittere woede zich van hem meester. Hij is zó
kwaad op God: ‘Waarom doet U mij dit aan, God?
We kwamen hier om ons leven in te zetten. Mijn
vrouw was zo mooi, ze had zoveel talenten, en nu
ligt ze hier onder de modder, voorgoed. Nog geen
zevenentwintig jaar oud. En ik blijf achter met een
jongetje van twee, waar ik nauwelijks voor kan zorgen, en een baby waar ik helemaal geen raad mee
weet. We zitten hier nu al een jaar in deze jungle en
ons enige resultaat is dat ventje uit het dorp dat
waarschijnlijk niet eens begrepen heeft wat we hem
hebben verteld.’
Dit verwijt is zijn laatste gebed. Er knapt iets in hem.
Hij gaat naar het dorp, huurt enkele mannen in om
hem terug naar de zendingspost te gidsen. De
Ericksons zijn daar ook, maar het weerzien is niet
vrolijk. ‘Ik ga hier weg’, zegt hij kortaf. ‘Ik kan de kinderen niet alleen opvoeden. Onze David neem ik
mee naar Zweden, voor hem vind ik nog wel een
oplossing, maar de kleine meid . . .’ Kort en goed, of
de Ericksons zich daarover zouden willen ontfermen.
Zo gebeurt het dat zij de zorg voor Aina op zich
nemen.
In de haven van Leopoldville gaat David Flood aan
boord. Zonder Aina. Terwijl het schip wegvaart, staat
hij langs de reling op het dek, handen in de zakken,
de vuisten gebald – tegen iedereen en alles, tegen
God.
Als een gebroken man komt hij in Zweden aan.
Destijds heeft hij aan iedereen verteld dat hij naar
Afrika ging om de mensen daar voor Jezus te winnen, dat hij zelfs bereid was daarvoor de marteldood
te ondergaan. Nu vindt hij dat hij zich wèl aan zijn
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woord heeft gehouden, maar God niet. God heeft
hem in de steek gelaten.
Hij beproeft zijn geluk in het zakenleven en begint in
Stockholm een importbedrijf. Hij waarschuwt iedereen in zijn omgeving dat ze het niet moeten wagen
in zijn aanwezigheid over God te spreken. De enkeling die dat toch doet, haalt zich steevast een uitbarsting van woede op de hals. Het duurt niet lang of hij
begint te drinken, veel meer dan goed voor hem is.
Denkt hij nog wel eens aan Aina?

Verbeelding

Ongeveer een jaar na zijn vertrek overlijden plotseling de beide Ericksons, vermoedelijk doordat het
plaatselijke opperhoofd hen heeft vergiftigd. Aina
wordt toevertrouwd aan een Amerikaans echtpaar,
Arthur en Anna Berg genaamd. Zij noemen haar
‘Aggie’. Zij nemen het meisje mee naar het dorp
Massisi, in het noordoosten van Congo. De kleine
Aggie speelt zo nu en dan wel met Congolese vriendinnetjes, waardoor ze Swahili leert, maar heel vaak
is ze toch alleen. Daardoor leert ze het spel van de
inbeelding.
Ze stelt zich voor dat ze vier broers en een zusje
heeft en ze geeft hun allemaal een denkbeeldige
naam. Regelmatig dekt ze een tafel voor haar broers
en praat ze tegen hen. En haar zus? In haar fantasie
loopt die haar voortdurend te zoeken.
Na verloop van tijd gaat het echtpaar Berg op verlof
naar de Verenigde Staten, naar Minneapolis om precies te zijn, en Aggie gaat mee. Het verlof verandert
in een permanent verblijf en daardoor blijft Aggie
ook in Amerika. Ze groeit op en trouwt met Dewey
Hurst, die later leraar aan het North Central Bible
College zal worden.

‘Zendelingen uit Zweden’

Wat Aggie nooit te weten komt, is dat haar vader
hertrouwt. Met de jongere zus van Svea, een vrouw,
die niets met God te maken wil hebben. Deze
schenkt hem vijf kinderen, vier jongens en een meisje – precies zoals Aggie zich dat ooit heeft voorgesteld.
Ze weet ook niet dat haar vader volkomen aan de
drank verslaafd raakt. Veertig jaar lang probeert ze
hem op het spoor te komen. Ze schrijft de ene brief
na de andere, maar krijgt nooit antwoord.
Op een zeker moment komt ze erachter dat ze nog
drie halfbroers en een halfzus heeft. Dan krijgen zij
en haar man van de bijbelschool een geldbedrag
voor twee retourtickets naar Zweden. Ze laten er
geen gras over groeien en gaan zo snel mogelijk op
reis.
In Londen maken ze een tussenlanding. Omdat het
aansluitende vliegtuig naar Zweden pas een dag
later vertrekt, besluiten ze Londen te gaan verkennen. Ze maken een wandeling in de buurt van de
Royal Albert Hall. Hun aandacht wordt getrokken
door aanplakbiljetten van een zendingsconventie die
– uitgerekend diezelfde avond – in de Royal Albert
Hall zal plaatsvinden. Die kans laten ze niet voorbijgaan. Dus schuifelen ze enkele uren later de immense ovale zaal binnen en horen ze een zwarte prediker
opgetogen getuigen van de machtige dingen die
God in Zaïre aan het doen is.

Aggie’s hart springt op van vreugde, want Zaïre, dat
is het voormalige Belgisch Congo, is haar geboorteland! Na afloop van de samenkomst stapt ze op de
prediker af en vraagt hem of hij David en Svea Flood
‘toevallig ook kent’. ‘Zendelingen uit Zweden’, voegt
ze er aan toe, maar dat hoeft helemaal niet, want de
prediker vertelt: ‘Natuurlijk ken ik ze. Zij zijn degenen
die me het evangelie hebben gebracht. Zij hebben
me tot de Heer hebben geleid en . . .’
‘En ik ben het meisje dat toen geboren werd’, onderbreekt Aggie hem enthousiast. ‘Ik ben Aggie, sorry,
Aina.’ Daarop pakt de prediker Aggie’s handen,
omhelst haar en huilt van blijdschap. Aggie kan nauwelijks geloven dat deze man inderdaad dezelfde is
als de dorpsjongen aan wie haar moeder destijds
het evangelie heeft proberen duidelijk te maken. Hij
blijkt het heel goed begrepen te hebben. Sterker
nog, hij heeft later diezelfde boodschap in de hele
Congo verkondigd. ‘En God heeft gezegend’, vertelt
hij dankbaar. Het werk is sindsdien verder gegroeid.
Het is een hele beweging geworden die op dit
moment ruim 110.000 christenen telt en die 32 zendingsposten, enkele bijbelscholen plus een ziekenhuis met 120 bedden runt.

Hier woont hij dus

Terug naar eind jaren zestig, naar Aggie en Dewey in
Londen. De volgende dag vliegen ze naar Stockholm.
Daar blijk het bericht van hun komst hen al te zijn
vooruitgegaan. Bij de ingang van het hotel staat hen
namelijk een comité van ontvangst op te wachten:
haar broers. ‘Waar is mijn andere broer, waar is
David?’ vraagt ze. De drie zeggen niets maar wijzen
in de richting van de hal van het hotel, naar een
figuur met grijze haren en een gerimpeld gezicht. Hij
zit alleen op een leren bank. Hij is getekend door de
alcohol, die zijn leven bijna volledig verwoest heeft.
David junior blijkt een verbitterd mens te zijn, net als
David senior.
Wanneer Aggie naar vader vraagt, reageren haar
broers verbeten. Ze moeten niets van de man hebben en bij die mededeling willen ze het liever maar
laten.
‘En mijn zus?’ Aggie krijgt een telefoonnummer.
Eenmaal op haar hotelkamer, pakt ze de telefoon.
Haar zus neemt op. Maar zodra Aggie zegt wie zij is,
valt de lijn stil. Verbinding verbroken. Ze probeert het
nog eens, en nog eens, maar telkens wordt er niet
opgenomen.
Even later krijgt ze de mededeling dat in de hal
iemand voor haar gekomen is. Het blijkt haar zus te
zijn. Deze valt Aggie in de armen. ‘Weet je’, zegt ze,
‘mijn hele leven lang heb ik over jou gedroomd. Ik
legde vaak een wereldkaart helemaal uitgevouwen
op tafel. Dan pakte ik een speelgoedauto en deed ik
net of ik overal naar toe reed om jou te zoeken.’
Aggie’s zus blijkt eveneens een hartgrondige afkeer
van haar vader te hebben. Maar wanneer Aggie aandringt, blijkt ze bereid haar te helpen om de man te
vinden. Ze rijden naar een verpauperde buurt van
Stockholm en stappen de hal van een vervallen
woonblok binnen. Hier woont hij dus. Ze kloppen
aan op de deur van zijn appartement. Een vrouw
doet open en laat hen binnen. Het hele huis ligt
bezaaid met lege drankflessen. In de hoek van de
kamer, op een vuile bank, ligt een verlepte man van
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drieënzeventig; David Flood, de voormalige zendeling, Aggie’s vader.

‘Hij heeft voor mij gezorgd’

Hij heeft suikerziekte, hij heeft ook al een beroerte
gehad en hij heeft staar op beide ogen. Aggie knielt
neer naast de bank en huilt. ‘Pappa, ik ben je kleine
meid, die jij in Afrika hebt achtergelaten.’ Hij kijkt
haar aan. Tranen springen hem in de ogen en hij kan
niets uitbrengen. Dan, na een stilte die wel uren lijkt
te duren, zegt hij, met horten en stoten: ‘Ik wilde je
niet weggeven. Ik wilde je niet kwijt. Alleen, ik kon
geen twee kinderen aan.’ ‘Het is goed, pappa. God
heeft voor mij gezorgd.’
Plotseling betrekt het gezicht van de man. ‘God heeft
helemaal niet voor jou gezorgd!’ Zijn stem klinkt bitter. De boosheid van al die jaren komt weer boven.
‘Hij heeft ons hele gezin te gronde gericht. Hij heeft
ons naar Afrika geleid en heeft ons vervolgens verraden. We hebben daar voor niets gezeten. Er is nooit
iets uit voortgekomen. Het was gewoon een verspilling van ons leven.’
Aggie vertelt hem over de zwarte prediker, die zij een
paar dagen geleden in Londen heeft ontmoet. ‘Hij
heeft overal in de Congo het evangelie verkondigd.
En iedereen weet dat hij tot geloof gekomen is via
een Zweeds echtpaar, door mamma en jou. Het is
echt waar. Het hele verhaal heeft daar zelfs een keer
in de krant gestaan . . .’
Ze wil nog meer zeggen, maar stopt. De oude man
op het bed begint te snikken. De Heilige Geest raakt
hem aan. Tranen van berouw en bekering rollen over
zijn wangen. Enkele weken na deze ontmoeting sterft
David Flood.
De Heer heeft hem in genade aangenomen en hem
zijn zonden vergeven. Zeker. Maar de gevolgen van
zijn zonde zijn daarmee nog niet uitgewist. Hij laat in
zijn omgeving een spoor na van bitterheid en afkerigheid van het evangelie. Al die tragiek begon op de
dag dat hij niet langer meer wilde geloven, dat hij bij
God altijd in goede handen was. Zelfs onder de
meest onbegrijpelijke omstandigheden.
Dit verhaal is geschreven door Evert van der Poll.
Over dit verhaal is in Amerika een boek geschreven
met als titel ‘Aggie’.

Ve r w e r k i n g
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GROEP 1-2

43

Projectweek

Weekthema: Doorgeven
Een heel bijzonder boek

God zorgt voor zijn Woord

Inleiding

Inleiding

Wie van jullie gaan naar de bibliotheek? Welke boeken zoek jij uit? Laat de kinderen vertellen hoe vaak
zij naar de bibliotheek gaan en welke boeken zij erg
mooi vinden. Laat daarna een Bijbel en een kinderbijbel zien. Welk boek vinden de kinderen mooi?
Waarom?

Heb jij wel eens iets gevonden waarvan jij vergeten
was, waar je het had neergelegd? Geef eventueel zelf
een voorbeeld.

Vertelschets

Vertelschets

De Bijbel is een heel bijzonder boek. Het is eigenlijk
een brief. Maar dan wel een heel dikke brief, hij heeft
ongeveer 1200 bladzijden. Deze dikke brief, de Bijbel,
heeft God aan ons gegeven. Het woord ‘Bijbel’ begint
met dezelfde letter als bibliotheek. In de bibliotheek
staan allemaal verschillende boeken. In de Bijbel zitten ook allemaal boekjes. Heel veel verschillende
mensen hebben God mogen helpen om dit boek te
schrijven. Allemaal schreven zij een deel, een boekje,
van die Bijbel. Een heleboel schrijvers ken je misschien nog wel omdat je verhalen over hen hebt
gehoord. Mozes, David, Daniël, Johannes, Petrus,
Samuël en nog veel meer mensen hebben de verhalen van God opgeschreven. Heel vaak heeft God
tegen Mozes gezegd: ‘Schrijf op en luister goed hoe
je het op moet schrijven.’ Mozes heeft de eerste vijf
boeken van de Bijbel geschreven. Het heeft heel lang
geduurd voordat de hele Bijbel klaar was. De mensen
schreven op allerlei soorten materiaal: in klei, op
steen of hout, op papier of perkament. God Zelf zorgde ervoor dat zijn woorden goed bewaard werden.
Hij koos een speciaal volk uit om op zijn woorden te
passen: de Israëlieten. Later werden de woorden van
God overgeschreven. Eerst op boekrollen en daarna
in echte boeken. De hele Bijbel overschrijven was een
heel karwei. Soms waren mensen daar hun leven
lang mee bezig. Dat moest heel precies en duidelijk
gebeuren. Gelukkig hoeft dat nu niet meer. Nu kunnen wij gewoon de Bijbel drukken en dat gaat wel
met duizend per dag tegelijk. Heel veel mensen willen die Bijbel, het boek van God, thuis hebben.
Daardoor is de Bijbel het boek dat het meest verkocht
wordt op de hele wereld. Speciaal voor kinderen zijn
er verhalen opgeschreven in de kinderbijbel zodat je
ze beter kunt begrijpen. Niet alle verhalen van de
Bijbel staan in de kinderbijbel. Sommige verhalen
begrijp je beter als je in groep acht zit. Daarom zijn er
ook een heleboel verschillende kinderbijbels. Voor de
allerkleinste en voor de oudste kinderen. Maar dat
wat God ons wil vertellen, staat in alle Bijbels. Hij
houdt van ons!
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In de Bijbel wordt heel veel verteld over schapen en
hun herders. Koning David was een herder toen hij
nog bij zijn vader woonde. Hij zorgde goed voor zijn
schapen. De grote reus Goliat is door hem met de
hulp van God verslagen. David gebruikte daarvoor
een paar steentjes en zijn slinger. Die stenen en zijn
slinger gebruikte hij ook als schapen te ver wegliepen. Als zo’n schaap een steentje voelde op zijn rug,
dan schrok het en liep gauw weer terug naar de
kudde. Dat verhaal staat in het eerste stuk van de
Bijbel. Wij noemen dat het Oude Testament. Daarin
staan ook de verhalen van Mozes, Samuël en heel
veel koningen. In dat Oude Testament staan ook de
liederen die David gemaakt heeft. Dat boekje heet:
Psalmen.
De Here Jezus vertelt in het Nieuwe Testament het
verhaal van het schaap dat verdwaalde. De herder
ontdekte dat ’s avonds en ging het schaap zoeken.
Toen hij het schaap gevonden had, droeg hij het op
zijn rug weer naar de schaapskooi terug.
Ook nu zijn er in Israël nog veel schapen met hun
herders. Eén van die herders vond iets heel belangrijks. Hij dwaalde met zijn kudde door de bergen. Hij
was op zoek naar gras en eten voor de schapen. Hij
lette goed op zijn schapen, zodat ze niet weg zouden
lopen. Ook deze herder gebruikte net als David steentjes om zijn schapen te waarschuwen. Bij het gooien
van de stenen, vloog er één in een opening van een
berg, een soort grot. De herder hoorde gerinkel. Hij
was natuurlijk nieuwsgierig. Hij klom naar boven en
ging in de grot kijken. Daar ontdekte hij een heleboel
kruiken van aardewerk. In die kruiken zaten boekrollen, die al heel oud waren. Ze waren weggegooid
omdat heel lang geleden de mensen nieuwe hadden
geschreven. Maar ze waren nooit verbrand. Wat
waren de geleerde mensen blij met deze ontdekking.
Ze vonden boekrollen met verhalen uit het Oude
Testament. Toen zij die voorzichtig open rolden en
gingen lezen, waren die precies hetzelfde als wat wij
nu in de Bijbel lezen. God had gezorgd dat zijn Woord
goed bewaard bleef. In al die jaren waren geen fouten in het overschrijven gemaakt.

Verteltips

Een eigen Bijbel

Inleiding

Laat verschillende Bijbels en kinderbijbels zien.
Kinderen die kunnen lezen mogen een paar woordjes
of een zin uit één van de Bijbels lezen. Wij vinden het
heel gewoon dat wij dit kunnen lezen, maar een hele
tijd geleden was dit niet zo gewoon.

Vertelschets

In een klein dorpje in Engeland woont Mary met haar
vader en moeder. Ze zijn niet rijk. Vader maakt van
schapenwol zachte, warme stof. Hij is wever. Als het
’s avonds donker wordt, kan vader niet meer werken.
Mary leeft in de tijd dat er nog geen elektrisch licht is.
Vaak vertelt vader ’s avonds een verhaal aan Mary.
Hij vertelt over vroeger, toen hij zelf klein was. Hij
vertelt ook de verhalen uit de Bijbel van Daniël,
David, Mozes en natuurlijk over Jezus. Vaak zegt
Mary: ‘Ik wil zelf graag een Bijbel hebben, dan kan ik
de verhalen lezen.’ Vader glimlacht. ‘Dat heb jij nu wel
honderd keer gezegd, maar wij kunnen geen Bijbel
betalen. De mensen die er één kunnen kopen zijn rijk.
Boer Evans heeft een Bijbel.’ Dat weet Mary. Vaak
mag zij van de boerin even in dat mooie Boek kijken.
Boer Evans en zijn vrouw hebben een heel dikke
Bijbel met van die mooie koperen sloten. Die Bijbel
ligt op een speciale tafel. ‘Als jij goed leert lezen
Mary, mag jij hier naar toe komen en er zelf in lezen’,
zegt de boerin. Niet lang daarna gaat Mary naar
school en doet goed haar best om zo goed mogelijk
te leren lezen. Dat lukt prima en heel vaak gaat zij bij
boer Evans op bezoek om de verhalen in de Bijbel te
lezen. Bij één van die keren vertelt Mary dat zij aan
het sparen is voor een eigen Bijbel. ‘Ik wil jou daar
graag bij helpen’, zegt de boerin. ‘Jij krijgt van mij
drie kippen. De eieren die zij leggen, zijn voor jou. Die
kun je verkopen en het geld dat je ermee verdient, is
dan voor de Bijbel.’ Opgewonden vertelt Mary het
hele verhaal thuis. Vader maakt voor haar een mooie
spaarpot. Zes jaar duurt het voor Mary genoeg geld
bij elkaar gespaard heeft om een Bijbel te kopen.
Inmiddels is Mary zestien jaar geworden als zij hoort
dat in een grote plaats bij haar in de buurt Bijbels te
koop zijn. Het is een hele dag lopen en aan het eind
van de middag komt Mary bij het huis van de dominee. ‘Ik heb nog maar drie Bijbels en die heb ik al aan
andere mensen beloofd’, zegt de dominee. Tranen
springen in haar ogen. Is zij dan helemaal voor niets
hier naar toe gekomen? De dominee luistert naar
haar verhaal en zegt dan: ‘Jij kunt van mij een Bijbel
kopen. Die ander moet dan maar even wachten.’ Zo
krijgt Mary haar Bijbel. Gelijk gaat zij dolgelukkig
naar huis. De dominee vertelt het verhaal van Mary
aan andere belangrijke mensen. Samen gaan zij
ervoor zorgen dat iedereen een Bijbel in zijn of haar
eigen taal kan kopen. Daarom kunnen nu mensen in
bijna ieder land een Bijbel in hun eigen taal kopen.
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Deze week zijn het allemaal vrije verhalen. Het
Nieuwe Testament geeft een ooggetuigenverslag van
Jezus. Bovendien staan daarin alle reisverhalen van
Paulus. U kunt terugkijken naar Pasen en vooruit kijken naar Pinksteren. Alles is opgeschreven zodat
iedereen het kan lezen.

Lestips

1. Hoe ziet een boekrol eruit? Misschien kunt u een
voorbeeld maken of er een plaatje van laten zien.
Maak met behulp van twee stokjes en tekenpapier
met ieder kind een eigen boekrol. Hierin kan bijvoorbeeld één van de verhalen staan die verteld
zijn. De kinderen kunnen daar een tekening bij
maken.
2. Leg in de boekenhoek verschillende kinderbijbels
neer. Denk hierbij o.a. aan de Kijkbijbel en de aparte deeltjes van deze uitgave. Welke verhalen vinden de kinderen het mooist? Wie kan iets over één
van de personen uit het Oude Testament of het
Nieuwe Testament vertellen?
3. Vertellen is één aspect van het doorgeven van de
verhalen uit de Bijbel. Maar je kunt ook naar een
dvd kijken of een film op internet.
De kinderen kunnen ook een bijbelverhaal gezamenlijk uitspelen.
4. Het thema is ‘Doorgeven’: In een gymles kan een
estafettespel met een boek worden gespeeld.

Liedtips

He, luister mee
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 8
Ik volg de Heer
Zingen maakt blij, Jan Visser
Het woord van onze God
Liedjes voor kinderen, Elly & Rikkert, deel 1
Als je in de bijbeltijd
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 3
Je bent bijzonder
Stapelgek op jou, Herman Boon

Verwerking
Zie Lestip 1.
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Projectweek

Weekthema: Doorgeven
Een heel bijzonder boek

Inleiding

Wie van jullie gaan naar de bibliotheek? Welke boeken zoek jij uit? Laat de kinderen vertellen hoe vaak
zij naar de bibliotheek gaan en welke boeken zij erg
mooi vinden. Laat daarna een Bijbel en een kinderbijbel zien. Welk boek vinden de kinderen mooi?
Waarom?

Vertelschets

De Bijbel is een heel bijzonder boek. Het is eigenlijk
een brief. Maar dan wel een heel dikke brief, hij heeft
ongeveer 1200 bladzijden. Deze dikke brief, de Bijbel,
heeft God aan ons gegeven. Het woord ‘Bijbel’ begint
met dezelfde letter als bibliotheek. In de bibliotheek
staan allemaal verschillende boeken. In de Bijbel
zitten ook allemaal boekjes. Heel veel verschillende
mensen hebben God mogen helpen om dit boek te
schrijven. Allemaal schreven zij een deel, een boekje,
van die Bijbel. Een heleboel schrijvers ken je
misschien nog wel omdat je verhalen over hen hebt
gehoord. Mozes, David, Daniël, Johannes, Petrus,
Samuël en nog veel meer mensen hebben de verhalen van God opgeschreven. Heel vaak heeft God tegen
Mozes gezegd: ‘Schrijf op en luister goed hoe je het op
moet schrijven.’ Mozes heeft de eerste vijf
boeken van de Bijbel geschreven. Het heeft heel lang
geduurd voordat de hele Bijbel klaar was. De mensen
schreven op allerlei soorten materiaal: in klei, op steen
of hout, op papier of perkament. God Zelf zorgde
ervoor dat zijn woorden goed bewaard werden.
Hij koos een speciaal volk uit om op zijn woorden te
passen: de Israëlieten. Later werden de woorden van
God overgeschreven. Eerst op boekrollen en daarna in
echte boeken. De hele Bijbel overschrijven was een
heel karwei. Soms waren mensen daar hun leven lang
mee bezig. Dat moest heel precies en duidelijk
gebeuren. Gelukkig hoeft dat nu niet meer. Nu kunnen
wij gewoon de Bijbel drukken en dat gaat wel met
duizend per dag tegelijk. Heel veel mensen willen die
Bijbel, het boek van God, thuis hebben. Daardoor is de
Bijbel het boek dat het meest verkocht wordt op de
hele wereld. Speciaal voor kinderen zijn er verhalen
opgeschreven in de kinderbijbel zodat je ze beter kunt
begrijpen. Niet alle verhalen van de Bijbel staan in de
kinderbijbel. Sommige verhalen begrijp je beter als je
in groep acht zit. Daarom zijn er ook een heleboel
verschillende kinderbijbels. Voor de allerkleinste en
voor de oudste kinderen. Maar dat wat God ons wil
vertellen, staat in alle Bijbels. Hij houdt van ons!

God zorgt voor zijn Woord

Inleiding

Heb jij wel eens iets gevonden waarvan jij vergeten
was, waar je het had neergelegd? Geef eventueel zelf
een voorbeeld.

Vertelschets

In de Bijbel wordt heel veel verteld over schapen en
hun herders. Koning David was een herder toen hij
nog bij zijn vader woonde. Hij zorgde goed voor zijn
schapen. De grote reus Goliat is door hem met de
hulp van God verslagen. David gebruikte daarvoor
een paar steentjes en zijn slinger. Die stenen en zijn
slinger gebruikte hij ook als schapen te ver wegliepen. Als zo’n schaap een steentje voelde op zijn rug,
dan schrok het en liep gauw weer terug naar de
kudde. Dat verhaal staat in het eerste stuk van de
Bijbel. Wij noemen dat het Oude Testament. Daarin
staan ook de verhalen van Mozes, Samuël en heel
veel koningen. In dat Oude Testament staan ook de
liederen die David gemaakt heeft. Dat boekje heet:
Psalmen.
De Here Jezus vertelt in het Nieuwe Testament het
verhaal van het schaap dat verdwaalde. De herder
ontdekte dat ’s avonds en ging het schaap zoeken.
Toen hij het schaap gevonden had, droeg hij het op
zijn rug weer naar de schaapskooi terug.
Ook nu zijn er in Israël nog veel schapen met hun herders. Eén van die herders vond iets heel belangrijks.
Hij dwaalde met zijn kudde door de bergen.
Hij was op zoek naar gras en eten voor de schapen.
Hij lette goed op zijn schapen, zodat ze niet weg zouden lopen. Ook deze herder gebruikte net als David
steentjes om zijn schapen te waarschuwen. Bij het
gooien van de stenen, vloog er één in een opening
van een berg, een soort grot. De herder hoorde een
gerinkel. Hij was natuurlijk nieuwsgierig. Hij klom
naar boven en ging in de grot kijken. Daar ontdekte
hij een heleboel kruiken van aardewerk. In die kruiken
zaten boekrollen, die al heel oud waren. Ze waren
weggegooid omdat heel lang geleden de mensen
nieuwe hadden geschreven. Maar ze waren nooit verbrand. Wat waren de geleerde mensen blij met deze
ontdekking. Ze vonden boekrollen met verhalen uit
het Oude Testament. Toen zij die voorzichtig openrolden en gingen lezen, waren die precies hetzelfde als
wat wij nu in de Bijbel lezen. God had gezorgd dat zijn
Woord goed bewaard bleef. In al die jaren waren geen
fouten in het overschrijven gemaakt.
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Een eigen Bijbel

Inleiding

Laat verschillende Bijbels en kinderbijbels zien.
Kinderen die kunnen lezen mogen een paar woordjes
of een zin uit één van de Bijbels lezen. Wij vinden het
heel gewoon dat wij dit kunnen lezen, maar een hele
tijd geleden was dit niet zo gewoon.

Vertelschets

In een klein dorpje in Engeland woont Mary met haar
vader en moeder. Ze zijn niet rijk. Vader maakt van
schapenwol zachte, warme stof. Hij is wever. Als het
’s avonds donker wordt, kan vader niet meer werken.
Mary leeft in de tijd dat er nog geen elektrisch licht is.
Vaak vertelt vader ’s avonds een verhaal aan Mary.
Hij vertelt over vroeger, toen hij zelf klein was. Hij
vertelt ook de verhalen uit de Bijbel van Daniël,
David, Mozes en natuurlijk over Jezus. Vaak zegt
Mary: ‘Ik wil zelf graag een Bijbel hebben, dan kan ik
de verhalen lezen.’ Vader glimlacht. ‘Dat heb jij nu wel
honderd keer gezegd, maar wij kunnen geen Bijbel
betalen. De mensen die er één kunnen kopen zijn rijk.
Boer Evans heeft een Bijbel.’ Dat weet Mary. Vaak
mag zij van de boerin even in dat mooie Boek kijken.
Boer Evans en zijn vrouw hebben een heel dikke
Bijbel met van die mooie koperen sloten. Die Bijbel
ligt op een speciale tafel. ‘Als jij goed leert lezen
Mary, mag jij hier naar toe komen en er zelf in lezen’,
zegt de boerin. Niet lang daarna gaat Mary naar
school en doet goed haar best om zo goed mogelijk
te leren lezen. Dat lukt prima en heel vaak gaat zij bij
boer Evans op bezoek om de verhalen in de Bijbel te
lezen. Bij één van die keren vertelt Mary dat zij aan
het sparen is voor een eigen Bijbel. ‘Ik wil jou daar
graag bij helpen’, zegt de boerin. ‘Jij krijgt van mij
drie kippen. De eieren die zij leggen, zijn voor jou. Die
kun je verkopen en het geld dat je ermee verdient, is
dan voor de Bijbel.’ Opgewonden vertelt Mary het
hele verhaal thuis. Vader maakt voor haar een mooie
spaarpot. Zes jaar duurt het voor Mary genoeg geld
bij elkaar gespaard heeft om een Bijbel te kopen.
Inmiddels is ze zestien jaar geworden als zij hoort dat
in een grote plaats bij haar in de buurt Bijbels te koop
zijn. Het is een hele dag lopen en aan het eind van de
middag komt Mary bij het huis van de dominee. ‘Ik
heb nog maar drie Bijbels en die heb ik al aan andere
mensen beloofd’, zegt de dominee. Tranen springen
in haar ogen. Is zij dan helemaal voor niets hier naar
toe gekomen? De dominee luistert naar haar verhaal
en zegt dan: ‘Jij kunt van mij een Bijbel kopen. Die
ander moet dan maar even wachten.’ Zo krijgt Mary
haar Bijbel. Gelijk gaat zij dolgelukkig naar huis. De
dominee vertelt het verhaal van Mary aan andere
belangrijke mensen. Samen gaan zij ervoor zorgen
dat iedereen een Bijbel in zijn of haar eigen taal kan
kopen. Daarom kunnen nu mensen in bijna ieder
land een Bijbel in hun eigen taal kopen.

Verteltips

Deze week zijn het allemaal vrije verhalen. Het
Nieuwe Testament geeft een ooggetuigenverslag van
Jezus. Bovendien staan daarin alle reisverhalen van
Paulus. U kunt terugkijken naar Pasen en vooruit kijken naar Pinksteren. Alles is opgeschreven zodat
iedereen het kan lezen.

Lestips

1. Hoe ziet een boekrol eruit? Misschien kunt u een
voorbeeld maken of er een plaatje van laten zien.
Maak met behulp van twee stokjes en tekenpapier
met ieder kind een eigen boekrol. Hierin kan bijvoorbeeld één van de verhalen staan die verteld
zijn. De kinderen kunnen daar een tekening bij
maken.
2. Leg in de boekenhoek verschillende kinderbijbels
neer. Denk hierbij o.a. aan de kijkbijbel en de aparte deeltjes van deze uitgave. Welke verhalen vinden de kinderen het mooist? Wie kan iets over één
van de mensen uit het Oude Testament of het
Nieuwe Testament vertellen?
3. Vertellen is één aspect van het doorgeven van de
verhalen uit de Bijbel. Van verschillende bijbelverhalen zijn videobanden of dia’s te krijgen. Maar
verhalen kunnen ook uitgespeeld worden.
4. Doorgeven: In een gymles kan een estafettespel
met een boek worden gespeeld.

Liedtips

He, luister mee
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 8
Ik volg de Heer
Zingen maakt blij, Jan Visser
Het woord van onze God
Liedjes voor kinderen, Elly & Rikkert, deel 1
Als je in de bijbeltijd
Bijbelliederen voor jonge kinderen, deel 3
Je bent bijzonder
Stapelgek op jou, Herman Boon

Verwerking

Welke twee bekende verhalen uit de Bijbel vind je op
het werkblad? Voor groep 3 en 4 kunnen daarbij de
woorden Oude Testament en Nieuwe Testament aangeleerd worden. Deze tekeningen kunnen ook worden gebruikt bij Lestip 1.

70

Ve r w e r k i n g

71

GROEP 5-6

34
43

Projectweek

Weekthema: Doorgeven

Uit liefde voor jou

Inleiding

Op je bord ligt een gebakken verse vis. Lekker. Eet je
de hele vis op zonder iets op je bord achter te laten?
Wat laat je bv. liggen? De graten, het vel, de vinnen.
Maar zonder die dingen is een vis geen vis.

Vertelschets

Laat de kinderen een Bijbel zien. Heb je er wel eens
in gelezen? Op school, in de kerk, thuis? Nee, niet de
kinderbijbel, maar in een echte complete Bijbel van
meer dan 1000 bladzijden? Ik hoor je al zuchten. Stil
maar, je hoeft niet ineens die hele Bijbel door te
lezen. Je leest eerst de verhalen die je kent, die je
begrijpt. Welke verhalen ken je al? Er staat nog veel
meer in, maar vaak zijn dat nu nog moeilijke verhalen
waar je niets van begrijpt. Geeft niets, maar zonder
deze verhalen, berichten en lijsten is de Bijbel de
Bijbel niet.
Wat betekent dat woord ‘Bijbel’ eigenlijk? Letterlijk
betekent het ‘boeken.’ In een gewoon boek vind je
voor- of achterin een lijst met titels van de hoofdstukken. In de Bijbel vind je ook een lijst met titels, maar
dat zijn stuk voor stuk de namen van 66 boeken die
bij elkaar zijn gebonden, omdat ze allemaal met
elkaar te maken hebben. Als je nu die lijst in je Bijbel
bekijkt, zie je dat die 66 boeken in twee grote groepen zijn verdeeld. Dat zijn het Oude Testament en het
Nieuwe Testament. Het Oude Testament is de Bijbel
voordat de Here Jezus werd geboren. Het Nieuwe
Testament is geschreven na Christus’ geboorte.
Wat hebben die oude en nog oudere verhalen met
elkaar te maken? Ze vertellen allemaal van Gods liefde voor ons, voor jou. Vanaf het begin (de schepping
van de aarde) tot het einde (nieuwe hemel en nieuwe
aarde) heeft God gebeurtenissen laten opschrijven
over mensen en volken die wel willen luisteren naar
God en over mensen en volken die dat niet willen.
Om dat op te schrijven gebruikte God allerlei soorten
mensen: koningen, boeren, vissers, herders, profeten. Op verschillende manieren spreekt God zijn
woorden: geschiedenisverhalen, psalmen, profetieën,
brieven. Daardoor is de Bijbel een heel bijzonder
boek geworden. Al heel vroeg schreven de mensen
van alles op of vertelden oude gebeurtenissen aan
elkaar door. Een voorbeeld: Je hebt vast wel eens
van Noach en Abraham gehoord. Wat weet je van
deze twee mannen? In die tijd werden de mensen
heel oud, soms wel 900 jaar of nog ouder. Ook Noach
werd heel oud. Toen Abraham een kleine jongen was
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leefde Noach nog. Misschien heeft de oude Noach
ook aan Abraham verteld van de grote
overstroming (de zondvloed).
In de loop van de tijd kwamen er steeds meer boeken die over Gods liefde gingen. Toen de Here Jezus
geboren werd, was het Oude Testament eigenlijk al
af. Al die oude geschriften heeft de Here Jezus ook
gelezen. Na zijn opstanding zijn de vrienden van
Jezus ook zijn verhaal gaan opschrijven en alles wat
er daarna gebeurde. Later hebben wijze, gelovige
mannen al die boeken over Jezus doorgelezen en
met elkaar vergeleken. Soms legden ze boeken aan
de kant. Ze zeiden: ‘We weten niet of dit wel allemaal
klopt.’ (Dat noemen we de apocriefe boeken.) Toen ze
het over alle boeken eens waren hebben ze de goedgekeurde boeken samen de Bijbel genoemd (dat zijn
de canonieke boeken).

Alles klopt!

Inleiding

Waar ben jij voor het eerst een Bijbel tegengekomen?
Thuis, in de kerk of op school? Maak op het bord een
korte inventarisatie.

Vertelschets

In het begin moesten al die boeken steeds met de
hand worden overgeschreven. Een heel geduldig en
nauwkeurig werk. Er mochten geen fouten gemaakt
worden, want die zouden dan weer door andere
overschrijvers worden nageschreven. God heeft
ervoor gezorgd dat zijn Woord door al die honderden
jaren heen bleef kloppen. Een prachtig bewijs is het
volgende verhaal: Rond 300 na Christus wordt de
Romeinse keizer Constantijn christen. Hij geeft
opdracht om vijftig Bijbels te schrijven. Eén man dicteert de Bijbel en vijftig mannen schrijven het tegelijkertijd op. Van die vijftig boeken is er maar één
bewaard gebleven. De Bijbel was natuurlijk niet in
het Nederlands geschreven. Het Oude Testament
stond voor het grootste deel in het Hebreeuws, en
het Nieuwe Testament in het Grieks. In het jaar 400
na Christus werd de Bijbel in het Latijn vertaald. Dat
was een taal die alleen geestelijken konden lezen.
Gewone mensen hadden geen Bijbel. Ze moesten
maar geloven wat de priesters hen vertelden. Pas
duizend jaar later begon men de Bijbel in de gewone
spreektaal te vertalen. De leiders van de kerk in die
dagen vonden het helemaal niet zo’n goed idee. Zij
hadden liever dat de mensen naar hen luisterden. Zij
waren bang dat die gewone mensen de Bijbel misschien anders zouden uitleggen dan de leiders wilden. Eén van die mensen was Maarten Luther, een

Duitse monnik die in het klooster waar hij toen woonde ijverig de Bijbel bestudeerde. Hij wilde die niet
lezen in het Latijn, maar in de oorspronkelijke taal,
het Grieks. Toen ging hij vanuit het Grieks de Bijbel in
zijn eigen taal, het Duits, vertalen.
Hij ontdekte dat er in de Bijbel andere dingen stonden dan de leiders van de kerk aan de mensen leerden. Hij ontdekte dat God van hem hield gewoon
zoals hij was. Dat werd het begin van de
Kerkhervorming (31 okt. 1517). Rond het jaar 1450
werd de boekdrukkunst uitgevonden. Hierdoor konden gemakkelijker en sneller meer exemplaren van
de Bijbel gemaakt worden en werden ze ook goedkoper. Graaf von Tischendorf kende het verhaal van keizer Constantijn. Ruim 1500 jaar nadat Constantijn de
Bijbel had laten overschrijven, reisde de Duitse graaf
naar een klooster in het Horebgebergte. Het
Catharinaklooster lag zo afgelegen dat het nog nooit
door vijanden was verwoest. Een poort was er niet,
en als de graaf toch naar binnen wilde, trokken de
monniken von Tischendorf hem met een touw op de
muur. In dat klooster lagen veel oude boekrollen. De
graaf mocht overal rondsnuffelen. Hij was vooral op
zoek naar oude handschriften van de Bijbel. Hij zocht
tevergeefs tot hij toevallig in de hal kwam. Daar
stond een prullenbak met halfverrotte boekrollen.
Een monnik was bezig die te verbranden. En in die
prullenbak vond de graaf een deel van het Oude
Testament. Von Tischendorf trilde van opwinding,
maar helaas mocht hij maar een paar bladzijden
meenemen. Thuis ontdekte hij dat deze bladzijden
stukken waren uit de Bijbel van Constantijn. De graaf
ging terug naar het klooster op zoek naar de rest van
de Bijbel. Die vond hij in de kamer van een monnik
die er elke dag uit las. En wat bleek? Bijbels die duizend jaar later waren geschreven, klopten nog precies. Ook die van Maarten Luther.
Steeds zijn mensen bezig gebleven de brief van God,
zijn woorden, zo duidelijk mogelijk te vertalen zodat
iedereen zelf kan lezen over Gods liefde voor de mensen. Bijbelgenootschappen en de Wycliffe bijbelvertalers zijn dag in dag uit bezig met vertaalwerk. Ook in
ons land verschijnt soms een nieuwe vertaling. Heel
veel Nederlanders hebben geen Bijbel en als ze hem
toevallig zouden lezen, snappen ze er vaak niets van,
omdat de taal blijft veranderen (denk aan de nieuwe
spelling).
Eén van de eerste en in ieder geval bekendste vertalingen in het Nederlands is de Statenvertaling
(1637). In 1951 kwam er een Nieuwe Vertaling door
het Nederlands Bijbelgenootschap. En er is ook een
vertaling in heel gewoon Nederlands, zoals wij met
elkaar praten: dat is de Herziene Groot Nieuws Bijbel.
Misschien kennen jullie nog wel andere bijbelvertalingen (bv. Het Boek).

73

Een eigen Bijbel

Inleiding

De kleinste Bijbel is een dia van 3 x 4 cm. Hierop
staat de hele tekst van de Bijbel. Deze is te lezen met
behulp van een microscoop. Een timmerman in Los
Angelos maakte ooit de grootste Bijbel van dunne
plankjes. Deze Bijbel werd 2,5 meter dik en had 8084
bladzijden.

Vertelschets

Beide Bijbels zijn voor het dagelijks gebruik erg
onpraktisch. Je kunt tegenwoordig Bijbels kopen in
alle maten en zoveel je maar wilt. Er is er één voor
iedereen. Voor blinden is er een Bijbel in braille of op
cassette. En wat denk je van mensen die eenvoudig
niet kunnen lezen? Zij luisteren naar een gesproken
Bijbel. Voor kinderen zijn er kinderbijbels of één in
stripvorm. Toch zijn in heel veel landen geen Bijbels
te krijgen, of is het verboden er een te hebben.
Daar wordt de Bijbel soms voorgelezen via de radio.
Dat wij zomaar Bijbels te kust en te keur kunnen
kopen komt o.a. door het meisje Mary Jones. Mary
werd op 16 december 1784 in Engeland in een arm
gezin geboren. Vaak was er voor het dagelijks eten
niet genoeg geld. Geld uitgeven voor boeken was er
dus helemaal niet bij. En naar school gaan kostte ook
te veel. Mary leerde zichzelf zo goed en kwaad als het
ging lezen en schrijven. Pas toen ze tien jaar was,
mocht ze naar school. Ze wilde graag zelf een Bijbel
hebben om de verhalen die zij in de kerk hoorde met
eigen ogen te kunnen lezen. Een Bijbel kopen was
voor haar onbetaalbaar.
Maar Mary bedacht een plan. Ze deed allerlei karweitjes om maar wat te verdienen: kippen voeren,
ramen lappen, enz. Iedere cent die zij hiermee verdiende, spaarde zij op. Toen ze achttien jaar was,
dacht ze genoeg geld te hebben gespaard. In haar
dorp was geen Bijbel te koop. Daarvoor moest ze
naar een stad zo’n veertig km verderop. Lopend ging
Mary op pad. Ze wist dat in de stad een dominee
moest wonen die Bijbels verkocht. Mary klopte bij
hem aan en vertelde dominee Charles waarvoor ze
kwam. Het gezicht van de man betrok. Wat een pech.
Het enige exemplaar dat hij in huis had, was al aan
een ander beloofd. Mary’s ogen schoten vol tranen.
Zo lang had ze gespaard, zo vurig had ze verlangd
naar een Bijbel, zo ver had ze er voor gelopen. Dit
kon niet waar zijn. Toen dominee Charles het beteuterde gezicht van het meisje zag, nam hij een besluit:
‘Neem jij die Bijbel maar mee’, zei hij, ‘die ander
komt de volgende keer wel aan de beurt.’ Een poosje
later was er een vergadering van een aantal dominees. Dominee Charles was uitgenodigd om een toespraak te houden. Daar vertelde hij het verhaal van
Mary. ‘Weet je’, zo zei hij tegen zijn toehoorders.
‘Eigenlijk moeten we in Engeland ervoor zorgen dat
er zoveel Bijbels komen en die zo goedkoop worden,
dat iedereen er één kan kopen.’ Het verhaal van Mary
Jones maakte zoveel indruk, dat één van de aanwezigen zei: ‘Waarom alleen in Engeland? Dit moet over
de hele wereld mogelijk zijn.’ Om zoveel mogelijk
Bijbels voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te

krijgen richtten deze mensen het Brits en Buitenlands
Bijbelgenootschap op. Dat was in het jaar 1804. Tien
jaar later werd het Nederlands Bijbelgenootschap
opgericht. Het doel van de bijbelgenootschappen is
duidelijk: ‘Vertalen, uitgeven en verspreiden van de
Bijbel.’

Verteltips

Deze week zijn het allemaal vrije verhalen. Het
Nieuwe Testament geeft een ooggetuigenverslag van
Jezus. Bovendien staan daarin alle reisverhalen
van Paulus. U kunt terugblikken op Pasen en vooruit
kijken naar Pinksteren. Alles is opgeschreven zodat
iedereen het kan lezen.

Achtergrondtips

Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament
zit een periode van vierhonderd jaar. In de apocriefe
boeken wordt o.a. over de strijd van de Makkabeeën
geschreven, die zich in die periode afspeelde. In het
Nieuwe Testament staan ongeveer drieduizend aanhalingen uit of toespelingen op het Oude Testament.
Om het Nieuwe Testament goed te begrijpen moet
men ook het Oude Testament goed kennen. Het
Nieuwe Testament grijpt vaak terug en is gericht op
het Oude Testament. De hele Bijbel is Gods Woord.

Lestips

1. In de synagogen worden de letters in de boekrollen
met een ‘jad’ aangewezen. Dit is een zilveren stokje met daaraan een zilveren handje. In het
Bargoens zegt men: ‘niet met je ‘jatten’ aankomen’.
Ook kennen wij het woord ‘jatten’ als stelen.
De boekrollen zijn vaak opgeborgen in prachtige
kokers van fluweel of zijde. Het is leuk om meer
over boekrollen en het voorlezen daarvan te
vertellen. Op www.schooltv.nl vindt u een filmfragment van de NTR over de synagoge, het gebedshuis van de joden.
2. Het overschrijven van Bijbels wordt ook wel
monnikenwerk genoemd. Vaak was men met
zoiets jaren bezig. De beginletter van ieder hoofdstuk werd vaak prachtig versierd. Ook hier zijn
platen van te krijgen. De kinderen kunnen in de
tekenles een letter kalligraferen en deze met
stiften (o.a. goud- en zilverstiften) versieren.
3. Het bijgevoegde lied leert de kinderen hoe het
Oude Testament in elkaar zit. Wanneer je de
bijbelboeken kent, is het makkelijk om iets op te
zoeken.

Liedtips

Here Jezus, om uw woord
Liedboek voor de kerken, Gezang 328
Het woord van onze God
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 1
Hij alleen
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 10
Laat het zingen in je hart
Zingen maakt blij, Jan Visser
Een mens leeft niet van brood alleen
Zingen van het leven
Bijbelboekenlied
Zie volgende pagina
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Verwerking

Laat de kinderen in tweetallen de bijbelboeken ontcijferen. Wie is het eerste klaar? Noteer de tijd op het
antwoordenblad. Kijk het na afloop samen met de
kinderen na.

Lied
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Ve r w e r k i n g
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GROEP 7-8

34
43

Projectweek

Weekthema: Doorgeven

Uit liefde voor jou!

Inleiding

Op je bord ligt een gebakken verse vis. Lekker. Eet je
de hele vis op zonder iets op je bord achter te laten?
Wat laat je bv. liggen? De graten, het vel, de vinnen.
Maar zonder die dingen is een vis geen vis.

Vertelschets

Laat de kinderen een Bijbel zien. Heb je er wel eens
in gelezen? Op school, in de kerk, thuis? Nee, niet de
kinderbijbel, maar in een echte complete Bijbel van
meer dan 1000 bladzijden? Ik hoor je al zuchten. Stil
maar, je hoeft niet ineens die hele Bijbel door te
lezen. Je leest eerst de verhalen die je kent, die je
begrijpt. Welke verhalen ken je al uit de Bijbel? Er
staat nog veel meer in, maar vaak zijn dat nu nog
moeilijke verhalen waar je niets van begrijpt. Geeft
niets, maar zonder deze verhalen, berichten en lijsten
is de Bijbel de Bijbel niet.
Wat betekent dat woord ‘Bijbel’ eigenlijk? Letterlijk
betekent het ‘boeken.’ In een gewoon boek vind je
voor- of achterin een lijst met titels van de hoofdstukken. In de Bijbel vind je ook een lijst met titels, maar
dat zijn stuk voor stuk de namen van 66 boeken die
bij elkaar zijn gebonden, omdat ze allemaal met
elkaar te maken hebben. Als je nu die lijst in je Bijbel
bekijkt, zie je dat die 66 boeken in twee grote groepen zijn verdeeld. Dat zijn het Oude Testament en het
Nieuwe Testament. Het Oude Testament is de Bijbel
voordat de Here Jezus werd geboren. Het Nieuwe
Testament is geschreven na Christus’ geboorte.
Wat hebben die oude en nog oudere verhalen met
elkaar te maken? Ze vertellen allemaal van Gods liefde voor ons, voor jou. Vanaf het begin (over de
schepping van de aarde) tot het einde (nieuwe hemel
en nieuwe aarde) heeft God gebeurtenissen laten
opschrijven over mensen en volken die wel willen
luisteren naar God en over mensen en volken die dat
niet willen. Om dat op te schrijven gebruikte God
allerlei soorten mensen: koningen, boeren, vissers,
herders, profeten. Op verschillende manieren spreekt
God zijn woorden: geschiedenisverhalen, psalmen,
profetieën, brieven. Daardoor is de Bijbel een heel
bijzonder boek geworden. Al heel vroeg schreven de
mensen van alles op of vertelden oude gebeurtenissen aan elkaar door. Een voorbeeld: Je hebt vast wel
eens van Noach en Abraham gehoord. Wat weet je
van deze twee mannen? In die tijd werden de mensen heel oud, soms wel 900 jaar of nog ouder. Ook
Noach werd heel oud. Toen Abraham een kleine jon-
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gen was leefde Noach nog. Misschien heeft de oude
Noach ook aan Abraham verteld van de grote overstroming (de zondvloed).
In de loop van de tijd kwamen er steeds meer boeken
die over Gods liefde gingen. Toen de Here Jezus
geboren werd, was het Oude Testament eigenlijk al
af. Al die oude geschriften heeft de Here Jezus ook
gelezen. Na zijn opstanding zijn de vrienden van
Jezus ook zijn verhaal gaan opschrijven en alles wat
er daarna gebeurde. Later hebben wijze, gelovige
mannen al die boeken over Jezus doorgelezen en
met elkaar vergeleken. Soms legden ze boeken aan
de kant. Ze zeiden: ‘We weten niet of dit wel allemaal
klopt.’ (Dat noemen we de apocriefe boeken.) Toen ze
het over alle boeken eens waren hebben ze de goedgekeurde boeken samen de Bijbel genoemd (dat zijn
de canonieke boeken).

Alles klopt!

Inleiding

Waar ben jij voor het eerst een Bijbel tegengekomen?
Thuis, in de kerk of op school? Maak op het bord een
korte inventarisatie.

Vertelschets

In het begin moesten al die boeken steeds met de
hand worden overgeschreven. Een heel geduldig en
nauwkeurig werk. Er mochten geen fouten gemaakt
worden, want die zouden dan weer door andere
overschrijvers worden nageschreven. God heeft
ervoor gezorgd dat zijn Woord door al die honderden
jaren heen bleef kloppen. Een prachtig bewijs is het
volgende verhaal: Rond 300 na Christus wordt de
Romeinse keizer Constantine christen. Hij geeft
opdracht om vijftig Bijbels te schrijven. Eén man dicteert de Bijbel en vijftig mannen schrijven het tegelijkertijd op. Van die vijftig boeken is er maar één
bewaard gebleven. De Bijbel was natuurlijk niet in
het Nederlands geschreven. Het Oude Testament
stond voor het grootste deel in het Hebreeuws, en
het Nieuwe Testament in het Grieks. In het jaar 400 na
Christus werd de Bijbel in het Latijn vertaald. Dat was
een taal die alleen geestelijken, de geleerden in de
kerk, konden lezen. Gewone mensen hadden geen
Bijbel. Ze moesten maar geloven wat de priesters
hen vertelden. Pas 1000 jaar later begon men de
Bijbel in de gewone talen van de mensen te vertalen.
De leiders van de kerk in die dagen vonden het helemaal niet zo’n goed idee. Zij hadden liever dat de
mensen naar hen luisterden. Zij waren bang dat die
gewone mensen de Bijbel misschien anders zouden
uitleggen dan de leiders wilden. Eén van die mensen

was Maarten Luther, een Duitse monnik die in het
klooster waar hij toen woonde ijverig de Bijbel bestudeerde. Hij wilde die niet lezen in het Latijn, maar in
de oorspronkelijke taal, het Grieks. Toen ging hij vanuit het Grieks de Bijbel in zijn eigen taal, het Duits,
vertalen. Hij ontdekte dat er in de Bijbel andere dingen stonden dan de leiders van de kerk aan de mensen leerden. Hij ontdekte dat God van hem hield
gewoon zoals hij was. Dat werd het begin van de
Kerkhervorming (31 okt. 1517). Rond het jaar 1450
werd de boekdrukkunst uitgevonden. Hierdoor konden gemakkelijker en sneller meer exemplaren van
de Bijbel gemaakt worden en werden ze ook goedkoper. Graaf Von Tischendorf kende het verhaal van keizer Constantine. Ruim 1500 jaar nadat Constantine de
Bijbel had laten overschrijven, reisde de Duitse graaf
naar een klooster in het Horebgebergte. Het
Catharinaklooster lag zo afgelegen dat het nog nooit
door vijanden was verwoest. Een poort was er niet,
en als de graaf toch naar binnen wilde, trokken de
monniken Von Tischendorf met een touw op de muur.
In dat klooster lagen veel oude boekrollen. De graaf
mocht overal rondsnuffelen. Hij was vooral op zoek
naar oude handschriften van de Bijbel. Hij zocht
tevergeefs tot hij toevallig in de hal kwam. Daar
stond een prullenbak met halfvergane boekrollen.
Een monnik was bezig die te verbranden. En in die
prullenbak vond de graaf een deel van het Oude
Testament. Von Tischendorf trilde van opwinding,
maar helaas mocht hij maar een paar bladzijden
meenemen. Thuis ontdekte hij dat deze bladzijden
stukken waren uit de Bijbel van Constantine. De graaf
ging terug naar het klooster op zoek naar de rest van
de Bijbel. Die vond hij in de kamer van een monnik
die er elke dag uit las. En wat bleek? Bijbels die duizend jaar later waren geschreven, klopten nog precies. Ook die van Maarten Luther. Er waren bijna
geen fouten in het overschrijven gemaakt.
Steeds zijn mensen bezig gebleven de brief van God,
zijn woorden, zo duidelijk mogelijk te vertalen zodat
iedereen zelf kan lezen over Gods liefde voor de mensen. Bijbelgenootschappen en de Wycliffe bijbelvertalers zijn dag in dag uit bezig met vertaalwerk. Niet
alleen in allerlei vreemde talen, maar ook telkens
weer in de eigen taal. Heel veel Nederlanders hebben
geen Bijbel en als ze hem toevallig zouden lezen,
snappen ze er vaak niets van, omdat de taal blijft veranderen. Eén van de eerste en in ieder geval de
bekendste vertaling in het Nederlands is de
Statenvertaling (1637). In 1951 kwam er een Nieuwe
Vertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap. En
er is ook een vertaling in heel gewoon Nederlands,
zoals wij met elkaar praten: dat is de Herziene Groot
Nieuws Bijbel. Misschien kennen jullie nog wel andere bijbelvertalingen (bv. Het Boek).
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Een eigen Bijbel

Inleiding

De kleinste Bijbel is een dia van 3 x 4 cm. Hierop
staat de hele tekst van de Bijbel. Deze is te lezen met
behulp van een microscoop. Een timmerman in Los
Angelos maakte ooit de grootste Bijbel van dunne
plankjes. Deze Bijbel werd 2,5 meter dik en had 8084
bladzijden.

Vertelschets

Beide Bijbels zijn voor het dagelijks gebruik erg
onpraktisch. Je kunt tegenwoordig Bijbeltjes kopen in
alle maten en zoveel je maar wilt. Er is er één voor
iedereen. Voor blinden is er een Bijbel in braille of op
cassette. En wat denk je van mensen die eenvoudig
niet kunnen lezen? Zij luisteren naar een gesproken
Bijbel. Voor kinderen zijn er kinderbijbels of een Bijbel
in stripverhaal. Toch zijn in heel veel landen geen bijbels te krijgen, of is het verboden er één te hebben.
Voor deze mensen wordt de Bijbel voorgelezen via de
radio. Dat wij zomaar bijbels te kust en te keur kunnen kopen komt o.a. door het meisje Mary Jones.
Mary werd op 16 december 1784 in Engeland in een
arm gezin geboren. Vaak was er voor het dagelijks
eten niet genoeg geld. Geld uitgeven voor boeken
was er dus helemaal niet bij. En naar school gaan
kostte ook te veel. Mary leerde zichzelf zo goed en
kwaad als het ging lezen en schrijven. Pas toen ze
tien jaar was, mocht ze naar school. Ze wilde graag
zelf een Bijbel hebben om de verhalen die zij in de
kerk hoorde met eigen ogen te kunnen lezen. Een
Bijbel kopen was voor haar onbetaalbaar. Maar Mary
bedacht een plan. Ze deed allerlei karweitjes om
maar wat te verdienen: kippen voeren, ramen lappen, enz. Iedere cent die zij hiermee verdiende,
spaarde zij op. Toen ze achttien jaar was, dacht ze
genoeg geld te hebben gespaard. In haar dorp was
geen Bijbel te koop. Daarvoor moest ze naar een
stad zo’n veertig km verderop. Lopend ging Mary op
pad. Ze wist dat in de stad een dominee moest
wonen die Bijbels verkocht. Mary klopte bij hem aan
en vertelde dominee Charles waarvoor ze kwam. Het
gezicht van de man betrok. Wat een pech. Het enige
exemplaar dat hij in huis had, was al aan een ander
beloofd. Mary’s ogen schoten vol tranen. Zo lang had
ze gespaard, zo vurig had ze verlangd naar een
Bijbel, zo ver had ze er voor gelopen. Dit kon niet
waar zijn. Toen dominee Charles het beteuterde
gezicht van het meisje zag, nam hij een besluit:
‘Neem jij die Bijbel maar mee’, zei hij, ‘die ander komt
de volgende keer wel aan de beurt.’ Een poosje later
was er een vergadering van een aantal dominees.
Dominee Charles was uitgenodigd om een toespraak
te houden. Daar vertelde hij het verhaal van Mary.
‘Weet je’, zo zei hij tegen zijn toehoorders. ‘Eigenlijk
moeten we in Engeland ervoor zorgen dat er zoveel
Bijbels komen en die zo goedkoop worden, dat iedereen er één kan kopen.’ Het verhaal van Mary Jones
maakte zoveel indruk, dat één van de aanwezigen zei:
‘Waarom alleen in Engeland? Dit moet over de hele
wereld mogelijk zijn.’ Om zoveel mogelijk Bijbels
voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te krijgen
richtten deze mensen het Brits en Buitenlands
Bijbelgenootschap op. Dat was in het jaar 1804. Tien

jaar later werd het Nederlands Bijbelgenootschap
opgericht. Het doel van de bijbelgenootschappen is
duidelijk: ‘Vertalen, uitgeven en verspreiden van de
Bijbel.’

Verwerking

Werkblad 1.
Laat de kinderen in tweetallen de bijbelboeken ontcijferen. Wie is het eerste klaar? Noteer de tijd op het
antwoordenblad. Kijk het na afloop samen met de
kinderen na. Let op dat het teken voor de ‘e’ en de ‘g’
vrijwel hetzelfde zijn.
Oplossing:
Korintiërs; Tessalonicenzen; Kolossenzen; Efeziërs;
Romeinen; Galaten; Filippenzen.
Werkblad 2:
Instructies staan op het werkblad.

Verteltips

Deze week zijn het allemaal vrije verhalen.
U kunt deze verhalen gebruiken tussen Pasen en
Pinksteren.
Het Nieuwe Testament geeft een ooggetuigenverslag
van Jezus. Bovendien staan daarin alle reisverhalen
van Paulus. U kunt terugblikken op Pasen en vooruit
kijken naar Pinksteren. Alles is opgeschreven zodat
iedereen het kan lezen.

Achtergrondtips

Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament
zit een periode van vierhonderd jaar. In de apocriefe
boeken wordt o.a. over de strijd van de Makkabeeën
geschreven, die zich in die periode afspeelde. In het
Nieuwe Testament staan ongeveer 3000 aanhalingen
uit of toespelingen op het Oude Testament. Om het
Nieuwe Testament goed te begrijpen moet men ook
het Oude Testament goed kennen. Het Nieuwe
Testament grijpt vaak terug en is gericht op het Oude
Testament. De hele Bijbel is Gods Woord.

Lestips

1. In de synagogen worden de letters in de boekrollen
met een ‘jad’ aangewezen. Dit is een zilveren stokje met daaraan een zilveren handje. In het
Bargoens zegt men: ‘niet met je ‘jatten’ aankomen’.
Ook kennen wij het woord ‘jatten’ als stelen. De
boekrollen zijn vaak opgeborgen in prachtige
kokers van fluweel of zijde. Het is leuk om meer
over boekrollen en het voorlezen daarvan te
vertellen. Op www.schooltv.nl vindt u een
filmfragment van de NTR over de synagoge, het
gebedshuis van de joden.
2. Het overschrijven van Bijbels wordt ook wel monnikenwerk genoemd. Vaak was men met zoiets
jaren bezig. De beginletter van ieder hoofdstuk
werd vaak prachtig versierd. Ook hier zijn platen
van te krijgen. De kinderen kunnen in de tekenles
een letter kalligraferen en deze met stiften (o.a.
goud- en zilverstiften) versieren.
3. Het bijgevoegde lied leert de kinderen hoe het O.T.
in elkaar zit. Wanneer je de bijbelboeken kent, is
het makkelijk om iets op te zoeken.
4. Het uitgebreidere verhaal van Mary Jones is ook
terug te vinden op internet.

Liedtips

Here Jezus, om uw woord
Liedboek voor de kerken, Gezang 328
Het woord van onze God
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert, deel 1
Hij alleen
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 10
Laat het zingen in je hart
Zingen maakt blij, Jan Visser
Een mens leeft niet van brood alleen
Zingen van het leven
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weekthema’s
Hieronder vindt u een selectie uit de
weekthema’s zoals die in Jaarmap 1
aan de orde komen.
Week 13
Weekthema:

De weg terug

Noömi besluit om terug te gaan naar Israël en
Ruth gaan met haar mee. Het is voor Noömi niet
gemakkelijk om dat te doen. Ze laat in Moab veel
herinneringen achter. Noömi ontdekt dat God bij
haar is, Hij gaat met haar mee. En als ze terugkijkt
op haar leven ziet ze ook dat God altijd bij haar is
geweest, in goede en slechte tijden.
Praat met de kinderen over het ‘ergens naartoe
gaan’. Hoe ga je ergens naar toe? Hoe ga je terug?
Op dezelfde manier of op een andere manier?
Via dezelfde weg of een andere? Wie gaat er met
je mee? Hoe voel je je als je ergens alleen naartoe
moet?
God is altijd aanwezig, ook in de levens van de
kinderen, waar ze ook naartoe gaan. Hij wil hen,
net als Noömi, in alle situaties helpen.

Week 14
Weekthema:

Durf je dat?

Mordekai durft het aan om niet te buigen voor
Haman. Hij durft het ook aan om luid en duidelijk
blijk te geven van zijn ontreddering als hij hoort dat
Haman de Joden wil vernietigen. Ester durft het aan
om naar de koning te gaan zonder dat ze gevraagd is
te komen. De naam van God wordt niet genoemd
maar in de reacties en het gedrag van Mordekai en
Ester wordt duidelijk dat ze met Hem rekening houden en op Hem vertrouwen.
Vraag aan de kinderen: ‘Is er aan jou wel eens
gevraagd: durf je . . .? Wat vroeg men dan?’
Vertel het begin van een kort verhaal en laat de kinderen het slot bedenken. Katja heeft gezien dat Anke
geld van het bureau van de meester heeft gepakt.
De meester vraagt wie het geld gezien heeft. Durft
Katja te vertellen dat zij weet wie het heeft? Laat
de kinderen het verhaal af maken met de opties:
Ze durft wel . . . ze durft niet. In hun verhaal moet
uitkomen waarom ze wel of niet durft.

Week 15
Weekthema:

Een spannend moment!

Wat zal er gaan gebeuren? Wie gaat er winnen,
Ester en Mordekai of Haman? Steeds weer opnieuw
zijn er spannende momenten. Wat gaat Haman
doen? Krijgt hij zijn zin? Hoe reageert Ahasveros op
Esters komst? Hoe zal hij reageren op Esters verhaal

over de vernietiging van de Joden? Hoe reageren de
mensen op het feit dat de Joden zich mogen verdedigen? Zullen de Israëlieten vernietigd worden of is
er redding?
God voert zijn plan met de wereld uit door het volk
Israël. God kiest ervoor om gebruik te maken van
mensen. Hij schakelt Mordekai en Ester in. Eigenlijk
zet Mordekai Ester aan om te handelen. Hij moedigt
haar aan en steunt haar in alle spannende momenten.
Kennen de kinderen spannende momenten in hun
leven? Wanneer was dat? Wat gebeurde er? Is er
iemand die hen aanmoedigt of helpt wanneer ze iets
spannends gaan?
Ook de kinderen kennen spannende momenten en
mogen net als Mordekai en Ester vertrouwen op
God. (Koning David zingt erover in de psalmen.
(Psalm 121:1,2: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen . . .’) Ook kinderen mogen in alle spannende dingen God om hulp vragen.

Week 16
Weekthema:

Vertrouwen

God heeft lang geleden beloofd dat Jezus, zijn Zoon,
naar de aarde zal komen. De mensen in Israël wachten al heel lang op Hem. Veel profeten hebben verteld dat Jezus zal komen. Wat God belooft, doet Hij
ook! Zacharias durft niet op de belofte, die de engel
geeft te vertrouwen. Maria wel, zij gelooft en vertrouwt dat zij een Kind zal krijgen.
Praat over het begrip ’vertrouwen’ met de kinderen
door. Wanneer iemand je iets belooft, kijk je altijd of
dat ook gebeurt. Misschien heeft jouw vader of jouw
moeder je iets beloofd en is dat (nog) niet gebeurd.
Mensen vergeten wel eens wat ze beloofd hebben,
of het komt niet zo goed uit en daarom doen ze niet
wat ze beloofd hebben. Laat kinderen redenen
bedenken waarom je sommige mensen wel vertrouwt en andere niet. Bijvoorbeeld: hebben ze zich
eerder wel of niet aan hun beloftes gehouden? Wat
zijn je ervaringen met kinderen die jou iets beloofd
hadden. Draai het ook om en vraag: ‘Doe jij altijd wat
je belooft? Kunnen anderen jou vertrouwen?
Wat God belooft, gebeurt altijd. Voor de bovenbouw
is het belangrijk te weten dat Jezus gezegd heeft dat
Hij op aarde terug zal komen. Dat is nog niet
gebeurd, maar Hij komt terug, omdat Hij dat gezegd
en beloofd heeft. In de Bijbel staat zelfs dat iedere
knie zal buigen (van alle mensen) en dat iedereen zal
zeggen dat Jezus Heer is.
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Ac h t e r g r o n d i n f o r m a t i e

Hieronder vindt u een gedeelte uit de
achtergrondinformatie zoals die in
Jaarmap 1 vermeld is.
Ruth en Ester

Ook de verhalen over Ruth en Ester laten zien dat
Gods geschiedenis van heil doorgaat, via de levens
van 'gewone' mensen. In het boek Ruth blijkt dat God
zelfs via een 'heidense' (namelijk niet-Joodse) lijn,
via Ruth de Moabitische, zijn werk doet. Ruth mag
behoren tot het voorgeslacht van koning David, en
uiteindelijk tot dat van de grote Koning uit het huis
van David, namelijk Jezus, de Messias. Vergelijk Ruth
4:22 met Matteüs 1:5.
In het boek Ester zien we hoe 'zomaar een gewoon
Joods meisje' aan het hof van een heidense koning
blijkt te passen in een groots reddingsplan voor het
volk van God. Ook hierin zien we Gods leiding en zijn
voorzienigheid.

De kerstgeschiedenis
In de komst van Jezus Christus komen de lijnen
samen van Gods beloften uit het Oude Testament;
de beloften aan Adam en Eva (Gen. 3:14), aan
Abraham (zie Luc. 1:55,73) en aan David (Luc.1:32-33,
69; 2:4, 11!). Ook weer op een voor mensen onverwachtse manier gaat Gods heilsgeschiedenis verder
en gaan de beloften in vervulling. Net zoals Sara
tegen alle verwachting in een zoon krijgt, krijgt
Maria, een ongehuwde vrouw, een zoon, de Zoon
van God. Zo komt God tot zijn doel: het heil voor alle
mensen, en uiteindelijk een totaal nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. Jezus Christus is de centrale
Persoon in de Bijbel, in Wie Gods beloften in principe
vervuld zijn.
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Het leven van Jezus

Relatie Oude - Nieuwe Testament

Het is goed er bij de gedeelten over het begin van
Jezus’ leven op aarde eens op te letten, hoe vaak er
een verbinding wordt gelegd met het eerste gedeelte
van de Bijbel, de Tenach in het Hebreeuws, het Oude
Testament genoemd door christenen. Het ‘Nieuwe’
Testament betekent niet dat het ‘Oude’ verouderd is
en dus heeft afgedaan. De evangelisten zijn daarover
heel duidelijk. Vaak worden woorden uit het Oude
Testament aangehaald om aan te
geven, dat in Jezus Christus beloften uit het eerste
deel van de Bijbel vervuld zijn. In Jezus’ eigen leven
was het Woord van God ook heel belangrijk. Hij
leefde met de ‘Wet en de Profeten’. Denk maar aan
het verhaal van de verzoeking in de woestijn (o.a.
in Matt. 4:1-11, week 3): Jezus verslaat daar de duivel
door het Woord van God, en dat was in zijn tijd alleen
het Oude Testament.
Jezus leefde als Jood onder de Joden. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de Joodse gebruiken rondom zijn
geboorte en opvoeding in Lucas 2:22-24 en Lucas
2:41. Toch laten de evangelisten vanaf het begin
ook merken dat Hij méér is dan een mens zoals de
anderen: Hij is de beloofde Messias. Dat blijkt al
meteen uit het eerste gedeelte voor week 19, de
profetie van Simeon. Messias is het Hebreeuwse
woord voor Gezalfde (zoals een koning gezalfd werd).
De Griekse vertaling ervan is Christus.
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Rooster van de bijbelgedeelten en de bijbelverhalen van STARTPUNT - Jaarmap 1

87

88

89

90

91

Rooster van de bijbelgedeelten en de bijbelverhalen van STARTPUNT - Jaarmap 2
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Bestelformulier
STARTPUNT
Wij willen de volgende jaaruitgave(n) van STARTPUNT ontvangen:

Jaarmap 1

Jaarmap 2

. . . . . exemplaren groep 1/2 à € 50,00*

. . . . . exemplaren groep 1/2 à € 50,00

. . . . . exemplaren groep 3/4 à € 50,00

. . . . . exemplaren groep 3/4 à € 50,00

. . . . . exemplaren groep 5/6 à € 50,00

. . . . . exemplaren groep 5/6 à € 50,00

. . . . . exemplaren groep 7/8 à € 50,00

. . . . . exemplaren groep 7/8 à € 50,00

Naam school:

.................................................................................

Contactpersoon: .................................................................................
Adres:		 .................................................................................
PC/Plaats:		

.................................................................................

Telefoon:		

.................................................................................

E-mail: 		 .................................................................................

Plaats en datum				Handtekening

...............................................			.........................................
* inclusief verzendkosten en prijswijzigingen voorbehouden

Doe een bestelling via verkoop@ibb.nu of stuur dit formulier naar:

Postbus 2554
3800 GC Amersfoort
E: info@ibb.nu
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Postbus 2554
3800 GC Amersfoort
T (085) 489 63 70
E info@ibb.nu
I www.ibb.nu

