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Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het onderwerp “Pijn”. We hebben soms pijn van 
buiten en soms voelen we ook pijn van binnen. We hebben met elkaar het verschil benoemd. We 
sloten af met het verhaal uit de bijbel van de Barmhartige Samaritaan. Dit verhaal gaat over 
iemand die op reis gaat en wordt overvallen door rovers. Zij laten hem voor half dood achter op de 
weg. Zijn eigen volksgenoten lopen hem voorbij. Uiteindelijk wordt hij door iemand die eigenlijk zijn vijand is verzorgt. In dit 
verhaal komen pijn van binnen en van buiten terug. 

Daarna volgde thema “Vragen”. Een breed onderwerp. We begonnen met het verlanglijstje, mooie cadeaus die je graag wilt 
hebben. Maar soms zouden we graag iets willen krijgen wat we niet kunnen vragen : een broertje of zusje, de slappe lach of 
een ritje op het paard van Sinterklaas. 
Op een heel andere manier komt dit onderwerp aan de orde als we het hebben over vragen stellen. En dat doen we heel 
veel: aan de juf, je moeder, vriendje of oma. Soms is het lastig om een vraag te stellen of is het niet het goede moment. 
Dit thema hebben we afgesloten met “Bidden” : vragen aan God.  We hebben gezien wat en hoe mensen die geloven dat 
doen. En dat er verschil is in de godsdiensten. De kinderen vertelden zelf hun ervaringen met bidden. Mustafa vertelde over 
het bidden in de Islam. 

Rond Kerst hebben gewerkt over ruzie en vrede. 

De afgelopen weken heb ik iedere les een verhaal vertelt met een wijze les. Deze verhalen worden ook wel “Gelijkenissen” of 
“Parabelen” genoemd. Jezus gebruikte deze verhalen om de mensen iets te leren over hen zelf of over God.  
In het verhaal van “Het grote feest” nodigt de koning zijn vrienden uit voor een groot feest maar die niet komen. Ze hebben 
het veel te druk. We hebben nagedacht over uitnodigen en uitgenodigd worden. Hoe voelt het als je iemand er graag bij wilt 
hebben maar die kan niet? Kan je een goede reden hebben om niet te komen?  
In het verhaal “De dwaze en de wijze man” gaat het om het bouwen van een huis. De kinderen kwamen tot de conclusie dat 
je eerst heel goed na moet denken, je verstand gebruiken, voor je aan iets begin 
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Tot aan de Kerst hebben we de verhalen van Mozes en het volk Israël vertelt. 

Op 6 januari wordt Drie Koningen gevierd. Een voor onze omgeving minder bekend feest. Met deze drie koningen worden de 
wijzen uit het oosten bedoeld die geschenken kwamen brengen bij het kindje Jezus. Deze wijzen zien we bijna altijd samen 
met de herders in de stal maar van oorsprong is het verhaal niet zo. Zij komen pas later bij Maria en Jozef. 

Als Jezus rond trekt door het land Israël verzamelen veel mensen zich rondom hem. Sommigen zijn echte vrienden, anderen 
hebben heel andere bedoeling. Wanneer is iemand een echte vriend(in)? Wat verwacht je van een vriend(in)? Wat mogen ze 
dus ook van jou verwachten? 
Zijn beste vrienden wilden leren hoe ze moeten bidden. Dan leert Jezus hen het “Onze Vader”, het meest bekende en 
gebruikte gebed onder de christenen. Kennen ze dit gebed? Hebben ze het wel eens gehoord? Waar was dat? Weet je wat de 
woorden betekenen? Een vereenvoudigde vorm van dit gebed hebben ze in hun map gekregen. 
Het stukje in de bijbel waar dit staat opgeschreven is een hele lange les over allerlei onderwerpen. Jezus heeft het daarin ook 
over “Gelukkig zijn”. De kinderen moesten nadenken en opschrijven wat hen echt gelukkig maakt. Mooi om te zien dat de 
hoofdzaak familie en vrienden waren waar zij echt gelukkig van worden. 
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Het Babylonisch Rijk en later het rijk van de Meden en de Perzen was heel groot en machtig. Het kende grote koningen die zo 
groot over zichzelf gingen denken dat ze daardoor hun ondergang tegemoet gingen. We kwamen tot de conclusie dat er niets 
nieuws onder de zon is want nog steeds zijn er in de wereld leiders die heel groot over zichzelf denken.  
Het volk Israël waren daar als gevangenen naar toe gebracht. Esther, een joods meisje, wordt uitgekozen door de koning om 
met hem te trouwen. Zij blijkt de reddende engel te zijn als een hoge ambtenaar het hele joodse volk wilt uitroeien. De joden 
vieren de redding door Esther nog steeds jaarlijks tijdens het Poerimfeest. 

Op dit moment hebben de leerlingen het druk met het maken van een presentatie over een wereldgodsdienst. Ze werken in 
groepjes en gaan elkaar laten zien en vertellen wat ze allemaal te weten zijn gekomen over de godsdienst die zij in hun 
opdracht hebben gekregen. Zo komen alle grote wereldgodsdiensten aan de orde. 

Hartelijke groet, 
Marjan Sijrier. 


