Themalied

Oh, jij bent lief!

Oh, jij bent lief!
Refrein
Oh, jij bent lief!
’t Is alsof ik God in je ogen kan zien.
Het maakt niet uit vanwaar jij bent.
Oh, jij bent lief!
Oh, jij bent lief!
Omdat je al het goeds in de anderen ziet.
Jij houdt van haar, maar ook van hem.
Oh, jij bent lief!
Oh, jij bent lief!
Strofe 1
Nieuwe juf en nieuwe klas, alles nieuw!
Hoofddoek en een vreemde jas,
toch voel ik al: jij bent lief.
Een bruine, zwarte jongen viel en ik hielp.
Blij vroeg hij mij: ‘Wie ben jij?’ Maar ik zei:
Refrein
Strofe 2
Petrus en Cornelius:
heel verschillend van elkaar.
Zij praatten over Jezus
en voelden vriendschap voor mekaar.
Jij bent anders, maar we horen bij elkaar.
Ik had het niet verwacht, maar het is de moeite waard.
Refrein
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Anders zijn, ontmoeting
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Les 1

1

De barmhartige Samaritaan

Verbind de woorden met hun betekenis.
de leviet
de naaste
barmhartig
de Samaritaan

2

28

met medelijden voor, met een warm hart voor
elke mens die je ontmoet, met wie jij te maken hebt
inwoner van Samaria, een gebied in Palestina in Jezus’ tijd
tempeldienaar, iemand die de priesters helpt bij de eredienst

Zet de prenten in de juiste volgorde. Geef ze een nummer van 1 tot 9.
Schrijf telkens in één zin wat er op de prent gebeurt.
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De barmhartige Samaritaan
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De barmhartige Samaritaan

3

Dit glasraam heeft nog geen titel en geen kleur. Kun jij dat oplossen?

Ik vind
mijn
weg!
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Ik kan de prenten bij het verhaal in de juiste volgorde zetten.
Ik kan de parabel van de barmhartige Samaritaan navertellen.
Ik weet wie mijn naasten zijn.
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1

Cornelius ontmoet Petrus.

Jezus vertelt aan de jonge schriftgeleerde wie zijn naaste is.
Hij doet dat met een parabel. Geef antwoord op deze vragen.
a Wie is de naaste van de gewonde man?

b Wie is jouw naaste?

c Schrijf hier enkele mensen op die jouw naasten zijn.

2

Wie zegt wat? Verbind.
‘Zorg voor hem,
ik betaal u alle kosten
die u moet maken.’

‘Ik wil gedoopt worden.’

‘Wie kreunt daar zo?
Oei, daar wil ik niets mee
te maken hebben!’

'Misschien gaat mijn vreemde
droom hierover', dacht Petrus.
'Ik mag niet vergeten dat alle
mensen kinderen van God zijn.'

3

Wat leren deze twee verhalen ons?

Ik vind
mijn
weg!
Les 2

Ik ontdek verschillen en gelijkenissen.
Ik kan het verhaal ‘Cornelius ontmoet Petrus.’ navertellen.
Ik kan vertellen welke boodschap er schuilt in dit Bijbelverhaal.

Anders zijn, ontmoeting
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1

Forumkijken: Polleke

Werkkaart forumgroep

Stap 1: Vertel de titel en de hoofdgedachte van het fragment aan de luistergroep.
Titel:
Hoofdgedachte:

Stap 2: Lees de intro die bij het fragment hoort voor aan de luistergroep.
Stap 3: Kijk met de hele klas naar jullie fragment. Geef na het kijken tijd aan de
luistergroep om de vragen in te vullen.
Stap 4: Overloop de vragen op de werkkaart van de luistergroep en bespreek jullie
antwoorden. Je mag ze in het klad noteren.
vraag 1:
vraag 2:
vraag 3:
vraag 4:

2

Tussen welke twee ﬁguren is er een groot verschil?
Wat is het verschil?
Is er een probleem? Hoe lossen ze het op?
Duid aan welke woorden in dit ﬁlmfragment aan bod komen:
ontmoeting – uitsluiting – negeren – aandacht geven – samenwerken –
tegenwerken – verdraagzaamheid – onverdraagzaamheid

Werkkaart luistergroep

ﬁlmfragment ‘

’

vraag 1: Tussen welke twee ﬁguren is er een groot verschil?

vraag 2: Wat is het verschil?

vraag 3: Wat is het probleem? Hoe lossen ze het op?

vraag 4: Duid aan welke woorden in dit ﬁlmfragment aan bod komen.
ontmoeting
uitsluiting
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negeren
aandacht geven

samenwerken
tegenwerken

verdraagzaamheid
onverdraagzaamheid
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Forumkijken: Polleke

3

Werkkaart luistergroep
ﬁlmfragment ‘

’

vraag 1: Tussen welke twee ﬁguren is er een groot verschil?

vraag 2: Wat is het verschil?

vraag 3: Wat is het probleem? Hoe lossen ze het op?

vraag 4: Duid aan welke woorden in dit ﬁlmfragment aan bod komen.
ontmoeting
uitsluiting

4

negeren
aandacht geven

samenwerken
tegenwerken

verdraagzaamheid
onverdraagzaamheid

Werkkaart luistergroep
’

ﬁlmfragment ‘
vraag 1: Tussen welke twee ﬁguren is er een groot verschil?

vraag 2: Wat is het verschil?

vraag 3: Wat is het probleem? Hoe lossen ze het op?

vraag 4: Duid aan welke woorden in dit ﬁlmfragment aan bod komen.
ontmoeting
uitsluiting

Ik vind
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weg!
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negeren
aandacht geven

samenwerken
tegenwerken

verdraagzaamheid
onverdraagzaamheid

Ik zie dat gelijkheid en verschil voor problemen kunnen zorgen.
Ik weet dat elke mens evenveel waard is.
Ik kan voorbeelden noemen van ontmoeting, uitsluiting, negeren, aandacht
geven, samenwerken, tegenwerken, verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid.
Ik zie dat veel mensen anders zijn dan ik.

Anders zijn, ontmoeting
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Themalied

De spons erover

De spons erover
Strofe 1
Soms heb ik eens een slechte dag.
Dan doe ik nogal stom.
Dan ben ik boos op iedereen
en zeg ik iets gemeens.
Vaak bedoel ik dat niet zo
en heb ik al gauw spijt.
Dan vraag ik aan mijn vrienden:
‘Kun je me vergeven?’
Refrein
Het is niet erg, het is oké.
Iedereen is wel eens fout.
Het is niet erg, het is oké.
Dus zit er maar niet mee.
We vegen de spons erover.
Ik wil je nooit meer kwijt.
Alles is vergeven.
Laten we vrienden zijn voor altijd.
Het is niet erg, het is oké.
Dus zit er maar niet mee.
Strofe 2
Het is soms moeilijk om de eerste stap te zetten
om de andere te vergeven.
Maar Jezus gaf ons steeds het voorbeeld
om als goede mens te leven.
Hij was altijd tot vergeven bereid.
Dat deed hij echt meteen.
Want dan heb je achteraf geen spijt.
En dat is beter voor iedereen.
Refrein
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Les 1

1

Les 1

God geeft mensen telkens een nieuwe kans.

Waarom zet God een regenboog aan de hemel?
Kleur de juiste zinnen in de kleuren van de regenboog.
God blijft boos
op de mensen.

God geeft de mensen
een nieuwe kans.

God zal altijd voor
de mensen zorgen.

God sluit een verbond
met de mensen.

God verveelt zich.

God veegt de spons over
de fouten van de mensen.

Vergeving en verzoening
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God geeft mensen telkens een nieuwe kans.

2

Wat kan de uitdrukking ‘de spons erover’ allemaal betekenen?

3

Over welke dingen wil jij de spons vegen?
Kleur ze groen, zodat alleen de goede dingen overblijven.

heel hard roepen tegen mama
bij oma blijven slapen
lachen met een oude man
lachen naar een oude mevrouw
mijn klasgenoot een duw geven
mijn vriendje helpen met rekenen
onbeleefd zijn tegen de juf of de meester
een koekje uit de kast pakken

Ik vind
mijn
weg!
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Ik weet dat ‘de spons erover vegen’ wil zeggen: het vorige wegdoen en
opnieuw beginnen.
Ik weet dat ‘de spons erover vegen’ ook wil zeggen: iemand vergeven,
iemand een nieuwe kans geven, ...
Ik kan het verhaal over de ark van Noach met mijn eigen woorden navertellen.
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1

Het verhaal van de barmhartige vader

De terugkeer van de verloren zoon

Nu zit ik toch diep in de puree, dacht de zoon.
Zou mijn vader mij nog terug willen?
Ik wil terug naar huis, al moet ik als knecht
voor mijn vader werken.
De zoon vertrok en na vele dagen kwam hij in de buurt
van het huis van zijn vader. Iemand kwam hem tegemoet
gelopen. Het was zijn vader, die hem kuste en omhelsde.
‘Mag ik uw knecht zijn?’ vroeg de zoon.
Maar de vader antwoordde: ‘Jij blijft altijd mijn zoon
en ik ben zo blij dat je terug bent. Kom, we vieren feest.’
Aan zijn oudste zoon vroeg hij: ‘Kom je niet mee feestvieren?’
(Kolet Janssen, vrij naar Lc. 15, 11-23)
© Rembrandt Harmensz. Van Rijn,
De terugkeer van de verloren zoon

2

Les 2

In welke foto's herken je de vader uit het Bijbelverhaal het best?
Zet kruisjes.

Vergeving en verzoening
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Het verhaal van de barmhartige vader

3

Hoe voelen zij zich? Noteer woorden in de ballonnen.
Kies uit de woorden in de kaartjes.
blij
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opgelucht

boos

bezorgd

beschaamd

wil vergeven

jaloers

Les 2

Het verhaal van de barmhartige vader

4

Zing het lied mee.
De liefde van de vader
Strofe 1
Een vader had twee zonen.
De jongste die verdween.
Hij had zijn vaders geld genomen
en liet de rest alleen.
Hij ging vrolijk feesten,
maar zijn centen raakten op.
Dus paste hij op de beesten
van de boer. Dat was een ﬂop.
Maar …
Refrein
De liefde van de vader is voor iedereen.
Je moet kunnen vergeven, dus zeg niet altijd ‘neen’.
Vergeef je broer of zus, wees eerlijk en oprecht,
zie je vrienden graag en koester wat je hebt!
De liefde van de vader is voor iedereen,
ook voor de jongste zoon.
Dat zie je echt meteen.
Strofe 2
Hij kon het niet meer aan.
Hij ging naar huis en vlug.
Hij dacht: ‘Wat nu gedaan?
Willen ze mij nog wel terug?’
Maar zijn vader was zo blij …
En hij zei: ‘Kom erbij,
ik heb je zo gemist.’
Refrein
Strofe 3
De oudste broer was boos,
want eerlijk was het niet.
Maar de vader zei: ‘Kwaad zijn hoeft toch niet,
je broer die is terug.
Dus geef ik een groot feest.
Kom erbij en vlug,
ik ben nog nooit zo blij geweest.’
Refrein

Ik vind
mijn
weg!

Les 2

Ik kan het verhaal over de barmhartige vader in mijn eigen woorden navertellen.
Ik weet dat de vader in het verhaal heel veel houdt van zijn jongste zoon,
maar ook van zijn oudste zoon.
Ik begrijp dat de vader uit het verhaal zoals God zelf is.
Ik kan uitleggen dat Jezus ons met dit verhaal probeert te laten zien dat wij
elkaar kunnen vergeven zoals de vader zijn jongste zoon vergeeft.

Vergeving en verzoening
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Les 3

1

Van vergeving en verzoening

Jef en Jolien lossen hun ruzie op.

Jef en Jolien hebben zeker een halfuur gepraat.
Jolien heeft al wel twintig keer gezegd hoeveel spijt ze heeft van wat ze deed.
Ze had er zelfs tranen bij in haar ogen.
De gouden sticker ligt tussen hen in op Jefs bed.
Hij glanst niet eens.
‘Nu goed dan’, zegt Jef ten slotte.
Hij legt zijn hand op de sticker en schuift hem naar zich toe.
‘De spons erover!’
Jolien voelt zich meteen zó blij!
‘Weet je wat’, zegt ze. ‘Jij mag mijn hele album wel hebben.’
‘Echt?’ zegt Jef verbaasd. Maar dan denkt hij er even over na.
‘Nee’, zegt hij dan. ‘Dat hoeft niet.
Maar we kunnen wel doen dat het van ons samen is.
De ene week hou jij het, de andere week ik.’
Het is een plan dat om goede afspraken vraagt. En die maken ze.
Als goede vrienden.
Onderweg naar huis betrapt Jolien zich erop dat ze loopt te huppelen.
Ze is zo blij dat Jef haar vergeven heeft. Ze voelt zich veel ... lichter.
Het is alsof er een last van haar af is gevallen. Een gouden last.
(Rien Broere)
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Van vergeving en verzoening

2

Hoe vraag jij om vergeving?
Zet een kruisje bij een van
de tekeningen of teken het zelf.

Ik vind
mijn
weg!
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3

Hoe verzoenen deze mensen zich?
Schrijf het erbij.

Ik kan de spons vegen over een fout die ik gemaakt heb.
Ik kan de spons vegen over een fout die iemand anders gemaakt heeft.
Ik besef dat vergeving is: niet meer kwaad zijn op iemand.
Ik besef dat verzoening is: niet meer kwaad zijn en samen herbeginnen.
Ik weet dat de eerste stap naar iemand zetten na een fout niet gemakkelijk is.

Vergeving en verzoening
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1

Jezus geeft het voorbeeld.

Een lied over vergeven. Zing je mee?
Tot 7-maal 70-maal
vergeef ik een ander zijn schuld,
tot 7-maal 70-maal,
de Heer heeft met mij ook geduld.

2

Geef de bol van de tekeningen en de teksten die bij elkaar horen dezelfde kleur.
Petrus mopperde: ‘Hoe dikwijls moeten
we elkaar dan vergeven? Zeven keer
misschien?’ Jezus lachte: ‘Zeventig
keer zeven keer moet je vergeven,
Petrus! En misschien is het dan
nog niet genoeg.’

Herinner je je nog het verhaal dat ik
vertelde over die zoon die thuis was
weggelopen en zijn hele bezit had
verspild? Weet je nog hoe zijn vader
hem zelfs toen nog vol liefde weer
opnam? Precies zo is God!

Ik vind
mijn
weg!
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7 x 70
Opeens stormde er een vrouw de
kamer binnen. De knechten van Simon
probeerden haar tegen te houden,
maar ze rukte zich los en liep naar de
plek waar Jezus zat. Aan haar zware
make-up en haar opzichtige kleren kon
je zien dat ze een prostituee was, een
vrouw die voor geld met mannen
aanpapte. Met zo iemand wilden de
deftige mensen liever niets te maken
hebben! De vrouw knielde neer bij
Jezus’ voeten en begon hard te huilen.
Ze klemde de voeten van Jezus vast
en maakte ze helemaal nat met haar
tranen. De gasten keken ongemakkelijk
toe. Toen droogde de vrouw de voeten
van Jezus af met haar lange haren en
wreef ze in met lekker ruikende
olie, die ze uit een ﬂesje goot.

Ik kan met een voorbeeld vertellen hoe Jezus denkt over vergeving schenken.
Ik kan vertellen hoe ik zelf denk over vergeving schenken.
Ik begrijp dat God mensen altijd weer opnieuw vergeving wil schenken.
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Wie volgt het voorbeeld van Jezus?

Kies een van de uitspraken. Zet een kruisje. Vul die uitspraak aan.
Ik heb zelf ook al liggen woelen in mijn bed omdat ik boos was op

Ik ga nooit boos slapen omdat

Als ik spijt heb, dan

2

‘Spijt’
Peter kan niet slapen. Hij wíl ook niet slapen, dus
dat komt goed uit. Peter is namelijk boos. Op zijn
mama. En ook wel op zijn papa. Eigenlijk is Peter
boos op de hele wereld. Maar vooral op mama!
Het is ook zo oneerlijk wat ze deed, vindt hij.

Peter moet slapen. Het lukt niet. Hij moet de
hele tijd denken aan wat hij gezegd heeft tegen
mama. Hij heeft het heel zacht gezegd, dus ze
kan het nooit gehoord hebben. Maar misschien
doet het er niet toe of ze het gehoord heeft of
niet, denkt Peter. Misschien is het al erg genoeg
dát hij het gezegd heeft. Misschien zijn sommige
dingen al erg genoeg als je ze zelfs alleen maar
denkt.
Peter ligt te draaien en te woelen. Hij heeft spijt.
Spijt dat hij boos is geworden. En vooral spijt dat
hij zoiets lelijks heeft durven zeggen.

Peter slaapt. Bijna. Hij denkt aan
mama. Ze is nooit lang boos op
hem. En als hij eerlijk is, moet hij
toegeven dat het meestal zijn eigen
schuld is als ze boos op hem is.
Weet je wat, denkt Peter, morgen
ben ik extra lief voor mama. En ook
voor papa.

(Rien Broere)
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Wie volgt het voorbeeld van Jezus?

3

Wat spreekt jou het meest aan? Zet kruisjes: één of meer.
Opgelet: er staan ook nog keuzes op het volgende blad.

Het is gemakkelijk gezegd:
‘vergeten en vergeven’.
Maar zo eenvoudig is dat niet.
Misschien moeten we niet vergeten,
want we leren toch uit onze fouten?
Vergeven moeten we wel.

Vergeven is niet altijd eenvoudig.
Ik probeer mensen te vergeven,
ook al kwetsen ze me heel erg.
Als ik echt kan vergeven,
voel ik dat dat deugd doet.
Het maakt het samenleven beter.

Johannes Paulus II, de vorige paus,
werd aangevallen en raakte gewond.
Een man had hem proberen te
vermoorden. Twee jaar later bezocht
de paus de man in de gevangenis
en schonk hem vergiffenis.

Wie het voorbeeld van Jezus volgt,
probeert te leven vanuit vergeving
en verzoening.
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Wie volgt het voorbeeld van Jezus?

4

Lees en kijk.

Het sacrament van de verzoening heeft vele namen:
•
•
•
•
•

boetesacrament
sacrament van de bekering
sacrament van de biecht
sacrament van de vergeving
sacrament van de verzoening

Tijdens de biecht vertelt iemand zijn fouten en zonden tegen een priester.
Soms gebeurt dat in een biechtstoel. De priester mag daar niets van verder
vertellen. Dat noemen we het biechtgeheim.

Ik vind
mijn
weg!
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Ik weet dat vergeving vragen niet gemakkelijk is.
Ik weet dat vergeving schenken niet gemakkelijk is.
Ik kan vertellen hoe christenen het voorbeeld van Jezus volgen en proberen
te vergeven.
Ik probeer zelf anderen vergeving te schenken en vergeving te krijgen als ik
iets mispeuterd heb.
Ik kan uitleggen hoe christenen vergeving kunnen vragen in het sacrament
van de verzoening.
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