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Een nieuw schooljaar, een nieuw begin. 
Zo is er bij alles een eerste keer. Alles moeten we leren. 
“Een goed begin is het halve werk” zegt het spreekwoord. Met elkaar hebben we 
van alles benoemd wat we nieuw geleerd hebben. Dit thema hebben we 
afgesloten met het scheppingsverhaal zoals dat in het christendom, jodendom en de islam wordt 
geleerd. 

Deze weken kijken we in de spiegel: wie zie ik? Zijn er meer van jou? Wat is belangrijk: binnenkant of 
buitenkant? Aan de hand van deze vragen denken we na over uniek zijn en dat de buitenkant niet 
altijd laat zien wat er van binnen leeft. 

Na de herfstvakantie komen de thema’s “Pijn” en “Een vraag…” aan de orde. 
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We zijn aan de verhalen van Mozes begonnen. Spannend! Want wie wint: Farao of God? 
Het begint met het volk Israël dat woont in Egypte en als slaven door farao worden gebruikt. Slavernij 
is nog steeds niet uitgebannen. Het is nog niet zolang geleden dat de gekleurde mensen in Amerika 
geen rechten hadden. Uit die slavernij in de katoenplantages zijn hele mooie liederen ontstaan. Eén 
daarvan zingen we: “Go down Mozes”. De slaven voelden zich verbonden met het verhaal van het 
volk Israël.  

Deze lessenserie loopt door tot de Kerst. 
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Onze tegenwoordige wereld bestaat steeds meer uit “beelden”. Met beelden kun je heel veel 
vertellen. Logo’s worden niet voor niets door allerlei merken en clubs gebruikt om zichzelf te laten 
zien. Niet alleen logo’s maar ook symbolen en kunst vertellen verhalen. 

Kerken bekijken, wat in de vakantie nog wel eens gebeurt, is een kunstwandeling op zich. Deze kunst 
is er met een doel. De mensen konden vroeger niet lezen maar d.m.v. beelden, schilderijen, glas in 
loodramen werden de verhalen vertelt. 

Je kunt het ook omdraaien: wat voor plaatsjes krijg jij in je hoofd bij het horen van een verhaal? 
Dat hebben we aan de hand van een verhaal uit de islam ook in de praktijk gebracht. De opdracht 
was om na een gedeelte gehoord te hebben te tekenen wat voor beeld je in je hoofd zag. 
Dan blijkt dat alle tekeningen grote verschillen laten zien.  

Aan de hand van verschillende verhalen over grote koningen in de bijbel houden we ons een spiegel 
voor: 

 Mensenrechten……overal?? 

 Welke invloed hebben jullie op elkaar? 

 Confrontatie van goed en kwaad…..moord op advocaat Wiersum. 

Aan de hand van een online quiz hebben we nagedacht over allerlei dilemma’s waar we in het leven 
tegen aan lopen. 

 

Hartelijke groet, 
Marjan Sijrier. 


