MIJN WERELD ...
DE WERELD
[34] Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: ‘Jullie zijn door Mijn Vader gezegend, kom en neem
deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. [35] Want Ik had honger
en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op,
[36] Ik was naakt, en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij
toe.’ [37] Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U
naakt gezien en gekleed? [39] Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U
toe gekomen?’ [40] En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’
Mat. 25, 34-40

.
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Mensen die niet verder dan Lier geraken:
6 slaapplaatsen beschikbaar. #ppshelter
#hasselthelpt
34 minutes ago via Twitter for Blackberry®

Radisson Hotel zaal voor 200 man beschikbaar op
1e verdieping. Warme dranken, droogkast, slapen,
nog niemand daar! spread #hasselthelpt
about 1 hour ago via web

Wil graag 3 Pukkelpoppers echt bed + uitgebreid
ontbijt aanbieden. Woon op 10 km van de weide.
De taxirit is op mijn kosten! #hasselthelpt
42 minutes ago via Twitter for Blackberry®

Hoe wordt de Bijbeltekst geconcretiseerd in de berichten n.a.v. het drama

op Pukkelpop?

1 Culturen en verschillen
1.1 waar wil ik graag leven?
Duid op de wereldkaart aan waar je het liefst zou willen leven.
Schrijf eronder welke factoren je keuze het meest beïnvloeden.

		
		

1.2 Cultuur?!
filosoof Max Wildiers cultuur
In zijn boekje ‘Het verborgen leven van de cultuur’ omschrijft de Vlaamse
eren’.
als volgt: ‘Wat wij bij een volk het meest waarderen en bewond
goede en het schone behoort in
Hij verduidelijkt verder: ‘Alles wat verband houdt met het ware, het
art het hoogste en het beste
openba
ieder geval tot de bevoorrechte sector van het culturele leven en
waarin een volk zijn diepste wezen toont en zijn creativiteit uitleeft.’
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1.3 UIt eten gaan
Een internationaal restaurant in New York. Je gaat er eten in goed gezelschap. Je hebt de keuze uit zes
schotels. Het zijn de specialiteiten, maar meteen ook de enige gerechten die je in het restaurant kunt krijgen.
Alle schotels hebben dezelfde prijs. Ze worden bereid door een kok die afkomstig is uit het land waar de
gerechten oorspronkelijk vandaan komen.
Welk gerecht kies je? Maak voor jezelf uit waarom je die keuze maakt.

1.4 waar we fier op zijn
Naar aanleiding van een uitwisselingsproject bezoekt een groep leerlingen van een buitenlandse school jouw
school. Je moet aan deze leerlingen de Vlaamse cultuur voorstellen. Wat komt in aanmerking?
Noteer hieronder waarop je fier bent, wat je absoluut wilt laten zien (of horen …) en waarom.

1.5 wat we bij elkaar waarderen
Wat waardeer je bij andere culturen en waarom?
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3 Heerlijke nieuwe wereld
2.1 meting ‘rijkdom’ versus ‘gelukkig zijn’
Betekent rijker ook gelukkiger en word je dus gelukkiger naarmate je rijker bent?
Op de horizontale as van de onderstaande grafiek lees je het gemiddelde inkomen per inwoner van diverse
landen. De verticale as geeft aan hoe gelukkig de inwoners zich achten.
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Bron: IMF-rapport, 2010

Wat merk je op in deze grafiek?

Wat kun je concluderen uit deze grafiek?
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2.2 qatar 2022
Lees deze belangrijke passages uit een kritisch artikel in De Standaard met bijbehorende grafiek.

‘Zo krankzinnig dat het wel eens zou kunnen werken’, luidde het commentaar van Al Jazeera
gisteren op de toewijzing van het WK Voetbal 2022 aan het woestijnstaatje Qatar. Voetbal in de
woestijn: krankzinnig of fascinerend?
Qatar telt anderhalf miljoen
inwoners — van wie er slechts
300 000 de Qatarese nationaliteit
hebben.
De
anderen
zijn
buitenlanders: dikbetaalde westerse
‘expats’ en minder goedbetaalde
Aziatische werkpaarden. Qatars
oppervlakte bedraagt een derde
van België, het grootste deel ervan
is kurkdroge woestijn. Daarmee is
Qatar het kleinste land dat ooit het
WK kreeg toegewezen.
Op de Fifa-wereldranglijst van
grote voetbalnaties staat Qatar
op plaats 113. Kampioen in de
Qatarese competitie dit jaar was de
club Al Gharafa, met zijn topscorer
Younis Mohamed, ook de kapitein
van de Iraakse nationale ploeg. Niet
bepaald een grote voetbaltraditie
dus, al is voetbal in het MiddenOosten mateloos populair — maar
weinig succesvol.
En dan speelt nog de kwestie
dat Qatar het eerste Arabische
land wordt dat het WK mag
organiseren, en het eerste land in
het Midden-Oosten, een regio die
meer bekendstaat om haar politiek
gewoel dan om voetbalfeestjes.
Voor de Duitse pulpkrant Bild is
de conclusie duidelijk: dit wordt
een Qatarstrophe. De Britse
boulevardkrant Daily Mail deed er
nog een schepje bovenop: ‘Het WK
is een competitie die in essentie
wordt bepaald door corruptie, en

daarom gaat het WK naar landen
die in essentie corrupt zijn.’
Is dat zo? Er gaan tal van geruchten
over hoe de toewijzing is gebeurd
en welke financiële invloeden
daarbij hebben gespeeld. Maar
Qatar heeft nu net geen reputatie
van corruptie. Als de Daily Mail de
jaarlijkse lijst van ‘minst corrupte
landen’ van corruptiewaakhond
Transparency International had
gecheckt, hadden de redacteurs
gezien dat Qatar daar dit jaar sterk
op plaats 19 staat.
Daarmee scoort het schiereilandje
in de Perzische Golf beter dan het
Groot-Brittannië van The Daily
Mail (op 20), de Verenigde Staten
en België (samen op 22).
Op de kosten wordt alvast niet
gekeken, en dat hoeft ook niet
in Qatar. Door zijn olie- en
gasinkomsten is Qatar een van de
rijkste landen ter wereld. Gemeten
aan de inkomsten per inwoner, staat
Qatar bovenaan de rijkeluizenlijst,
samen met Liechtenstein. De lijst
van geplande investeringen is
navenant. Volgend jaar al wordt
de nieuwe luchthaven van Doha
in gebruik genomen, kostprijs
één miljard dollar. Voor het WK
worden drie beschikbare stadions
gerenoveerd en worden er negen
nieuwe bijgebouwd.

Om klachten over de hitte te
vermijden, gaan de Qatarezen
reusachtige afkoelingsinstallaties
plaatsen, die de temperaturen
in de stadions en oefenvelden
terugbrengen tot maximaal 27
graden. Om klachten over de
milieu-impact
te
vermijden,
worden die volledig van stroom
voorzien door zonnepanelen — aan
zon geen gebrek in Qatar. En om
klachten over duurdoenerij tegen
te gaan, beloofden de Qatarezen
om de negen nieuwe stadions
zo te bouwen dat ze nadien aan
ontwikkelingslanden
kunnen
worden geschonken.
De voetbalvelden in de woestijn
worden besproeid met water uit
de dure ontziltingsinstallaties
waarmee het schiereiland het water
van de Perzische Golf bruikbaar
maakt voor consumptie. Massa’s
geld voor niets? ‘We beloven
dat jullie trots zullen zijn op het
Midden-Oosten’, zo plaatste de
emir van Qatar, sjeik Mohammad
bin Hamas al Thani, de organisatie
van het tornooi meteen in een
bredere context.
Blijft alleen nog de vraag hoe
de Qatarese nationale ploeg, die
automatisch mag deelnemen als
gastheer van het tornooi, het er in
2022 van afbrengt.
Bron: De Standaard
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Voetballen in de woestijn: een terechte keuze?
ende grafiek.

Motiveer uitvoerig je antwoord op basis van het artikel en de vergelijk
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3 Elk decennium een wereldramp?
3.1 Japan – 11 maart 2011
De ramp

Wat valt je op en wat concludeer je als je de beelden van de aardbeving en de tsunami (Japans
woord voor vloedgolf) bekijkt?

Een beschouwing, een afbeelding en een verhaal
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1
2
3
4

Wat zegt deze tekst over de natuur van de Japanner?
Verklaar het woord ‘gedrild’, de titel van dit artikel.

ers vereren. Wat kun je
Schrijntjes zijn kleine huistempels waarmee mensen hun goden of vooroud
hiermee vergelijken in onze cultuur?
Waarom (niet)?
Hebben schrijntjes of wat vergelijkbaar is bij ons hun nut? Zijn ze zinvol?

De grote golf van Kanagawa
‘De grote golf van Kanagawa’ is
één van de bekendste Japanse
houtdrukprenten. De houtsnede is
gemaakt in 1832 door de Japanse
kunstenaar Katsushika Hokusai.
Inspiratie vond hij waarschijnlijk in
een tsunami die in de 15de eeuw
de provincie Kanagawa aan de baai
van Tokio heeft getroffen. Er zijn twee
natuurelementen die de boten en hun
roeiers in kracht overtreffen. Op de
voorgrond en centraal zie je de enorme
vloedgolf. De golf en haar uitlopers
lijken erg op een monster met vervaarlijke klauwen. Op de achtergrond en even centraal zie je de
beroemdste berg in Japan, de Fuji. Deze prent behoort namelijk tot een reeks van 36 die Hokusai
maakte over de Fujiberg. Die wordt door de Japanners beschouwd als een heilige plaats en als een
symbool van nationale eenheid. De berg lijkt in de watertop op de voorgrond terug te komen.

1
2
3
4

ng? Waarom?

Vind je dit een mooie afbeelding? Vind je het een betekenisvolle afbeeldi
Welke gevoelens of gedachten roept deze afbeelding op?

Waarom kan een berg een heilige plaats zijn?
buurlanden.
Noem een aantal heilige plaatsen die je kent op, in België of in onze

De technici van Fukushima
Alsof een aardbeving en een tsunami op zich nog niet erg genoeg waren, trof nog een bijkomende ramp de
Japanners. In vier kerncentrales in de provincie Fukushima aan de Japanse oostkust werd door de tsunami
de koeling uitgeschakeld. Een kernexplosie met verspreiding van hoge dosissen radioactiviteit dreigde.
Technici moesten deze ramp bestrijden. Aanvankelijk waren ze met vijftig, drie maanden later waren er in
totaal duizend nodig. Twee uitreksels uit krantenartikels verklaren waarom ze helden worden genoemd.
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1

Waarom worden deze technici helden genoemd?

2

Zijn het volgens jou ook helden? (Of doen ze gewoon hun job, vervullen

ze

hun plicht? Of zijn het gekken?)
3

Wat zou hun drijfveer zijn? Wat zet hen aan om hun gezondheid en zelfs

hun leven te riskeren om

hun land en hun medeburgers te redden?
4

Herken je in het werk van deze technici de opdracht uit het Bijbelfragment

(Mat. 25, 34-40)?

Wat verbindt deze drie items?
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3.2 verenigde staten - 11 september 2001
Op 11 september 2001 rukten bijna alle
brandweerkorpsen van New York uit om
de brand in de WTC-torens te bestrijden.
Men besefte snel dat de brand niet geblust
kon worden. Brandweerlui wilden wel zo
veel mogelijk mensen redden uit de torens.
343 onder hen overleefden dit niet.

1 Zijn deze brandweerlui helden?

2 Welke eigenschappen merk je op bij hen?

1 Wat is een offer?

2 Geef de belangrijkste kenmerken van een offer.

Wat zou je zelf opofferen voor iemand anders?
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4 Onbekend is onbemind
4.1 Van stonehenge naar vloertegels

4.2 Tussen vroeger en later
1
2

kort hun betekenis.
Haal uit deze tien Bijbelfragmenten de gezegden die je kent en verklaar
titels moeten je daarbij helpen.
korte
De
.
gmenten
Bijbelfra
Verbind de juiste Bijbelreferenties (a - j)met de

1

2

3

4

5

6

1

Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp
genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te
verwijderen.

2

Mordekai vernam wat er gebeurd was en scheurde zijn kleren
doormidden, hulde zich in zak en as en ging de stad in, luidkeels
en bitter wenend.

3

Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar
haar werpen.

4

[34] Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar
het hart vol van is, daar loopt de mond van over. [35] Een
goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede
tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met
slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt.

5

Hun handen zullen je dragen,je voet zul je niet stoten aan een steen.

6

Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren:
nieuw is niets onder de zon.

7

Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de
val.

8

Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.

9

[25] Dit is wat er geschreven staat: Mene, mene, tekel ufarsin.
[26] En dit is wat het betekent: mene – God heeft de dagen van uw
koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; [27] tekel – u
bent gewogen en te licht bevonden.
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b
c
d
e
f
g
h
i
j
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Mattheüs 12, 34-35
Confrontatie met farizeeën en
Schriftgeleerden
Lucas 9, 23
Onderricht aan de leerlingen
Prediker 1, 9
Alles is ijdel
Spreuken 16, 18
Mattheüs 7, 5
Oordeel niet
Ester 4, 1
Mordekai alarmeert Ester
Johannes 8, 7
Een vrouw op overspel betrapt
Daniël 5, 25-27
Het feestmaal van koning Belsassar
Psalm 91, 12
Onder de hoede van de Hoogste
Mattheüs 26, 39
Jezus in de olijfhof in Getsemane

10 Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en
dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.
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4.3 tussen eeuwig en vandaag
Schepping betekent creatie. Letterlijk betekent scheppen: iets maken. Het woord kan op vele zaken
betrekking hebben die door mensen gemaakt zijn: kunstenaars scheppen kunst en kunstwerken,
wetenschappers scheppen wetenschap en kennis, politici scheppen wetgeving en beleid.
In religieuze zin wordt het woord ‘schepping’ vaak gebruikt voor het proces of de goddelijke daad waardoor
het universum tot stand is gekomen. De term de schepping wordt zodoende ook gebruikt in de betekenis
van het universum. Er zijn vele scheppingsverhalen bekend, uit verschillende culturen en tijdperken. In
religieuze zin betekent het woord scheppen (vaak) iets maken uit niets.
Bron: Wikipedia

Genesis 1,1-5
[1] In het begin schiep God de hemel en de aarde. [2] De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de
diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. [3] Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht.
[4] En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; [5] het licht noemde God

dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.
Dit zijn de eerste vijf verzen uit het bekende scheppingsverhaal in Genesis.

Carl Andre
‘Works of mine begin as desires, not ideas. My works do not explain the world, they change it.
My sculptures are the result of physical operations in the material world.’

Schepping is
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