Twee: Wie denkt even met ons mee?
Drie is wat ik door de vingers zie.
Vier is over, veel plezier!
Leg uit wat de uitdrukking ‘door de vingers
zien’ betekent: dan blijf je niet boos op
iemand.
Vertel de kinderen dat ze voortaan met dit
rijmpje even tot vier kunnen tellen als ze boos
zijn. Misschien helpt het om ruzies klein te
houden!
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Spel: Speel het verhaal uit.

11-12 jaar

Gesprek: Hoe heet dat als je praat
over iemand zonder dat hij of zij
erbij is? Roddel jij wel eens over
iemand? Wat kan er gebeuren?

Spel: Doorfluistertje. Fluister iets in het
oor van een kind. Zij of hij fluistert het in
het oor van het volgende kind. Dit gaat
zo door tot het weer bij de leiding is. Wat is
het geworden?

Hoort iedereen erbij?

6 september 2020

Op het marktplein van het stadje Kafarnaüm staat Jezus te vertellen.
‘Wij horen allemaal bij elkaar’, vertelt hij.
Ja, knikken de mensen. Wij horen allemaal bij elkaar.
‘Als een grote familie’, vertelt Jezus.
Inderdaad, denken de mensen. Als een grote familie.
‘Want God houdt van ons allemaal’, vertelt Jezus.
Zo is het, denken de mensen. God houdt van ons allemaal.
‘Behalve van mijn broer’, zegt een vrouw zacht.
Jezus stopt met vertellen. Iedereen kijkt nu naar de vrouw.
‘Wat dan?’ vragen de omstanders.
Al snel roept iedereen door elkaar: ‘Wat is er dan met je broer?’
‘Wat heeft hij gedaan?’
‘Was het erg?’
‘Wat zei ze eigenlijk?’ wil iemand achteraan weten.
‘Mijn broer heeft…’, begint de vrouw. Ze aarzelt even, dan schudt ze haar hoofd. En
dan buigt ze zich naar iemand naast haar om iets in zijn oor te fluisteren. De man
luistert, schudt verbaasd zijn hoofd en fluistert het door aan de volgende. Die schudt
ook zijn hoofd, zegt: ‘Tsss…’ en buigt zich naar de volgende om het door te fluisteren.
‘Stop’, zegt Jezus. ‘Stop. Stop met praten over iemand die er niet is. Stop met denken
dat iemand niet bij ons hoort.’ Hij loopt naar de vrouw toe en steekt zijn hand uit.
‘Loop je even met me mee?’ vraagt hij. ‘Ik wil je iets vragen.’
Samen lopen ze naar een rustig plekje.
‘Je wilt zeker weten wat mijn broer gedaan heeft’, zegt de vrouw.
‘Fout’, zegt Jezus. ‘Wat ik wil weten is: heb je er met je broer over gepraat? Want onze
ruzies worden niet opgelost door aan iedereen te vertellen wat iemand verkeerd gedaan
heeft. Onze ruzies worden opgelost door er samen over te praten.’
‘En als dat niet helpt?’ vraagt de vrouw.
‘Dan vraag je een of twee mensen om met jullie mee te praten.’
‘En als dat ook niet helpt?’
‘Dán kun je meer mensen vragen om te helpen’, antwoordt Jezus.
‘En als dat ook niet helpt?’
Jezus glimlacht. ‘Ga nou eerst maar eens met je broer praten’, zegt hij dan.
De vrouw gaat maar gauw op weg.
‘Ik hoor het wel als je nog hulp nodig hebt!’ roept Jezus haar na.

20 september 2020

Spel: Leer de kinderen het volgende
rijmpje:
Een: Ik zeg het tegen jou alleen.

Vertelling 8–12 jaar

27 september 2020

l
p

Gesprek: Waarom zou Jezus niet
willen dat de mensen doorfluisteren
wat er gebeurd is? Maken de kinderen zelf wel eens mee dat er gesproken wordt
over iemand die iets verkeerd gedaan heeft?
Wat doen zij dan? Wat zouden we kunnen
leren van dit verhaal?

4 oktober 2020

Doorvertellen: Drie kinderen staan
op de gang. De 1e komt binnen. Lees
een verhaaltje voor aan dit kind.
De 2e komt binnen. Het 1e kind vertelt het
verhaaltje door aan het 2e kind. Die vertelt het
aan het 3e kind. Lees het verhaaltje nu nog
een keer voor. Klopt het nog steeds?

11 oktober 2020

Schrijven: Hoe zou het verhaal
van de vrouw verdergegaan
zijn? En wat zou Jezus tegen de
andere mensen gezegd hebben? De kinderen
fantaseren hoe het verhaal verder gaat en
schrijven dit op.
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8-10 jaar

