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EEN KEI-TOF KAMP!
WERKELIJK OPMERKELIJK

Op zoek naar materiaal voor een K-moment tijdens het kamp? Onderstaande
verhalen, doe-momenten, gebeden, … kunnen jullie gebruiken om een creatief
K-moment uit te werken. Veel K-plezier!

Werkelijk Opmerkelijke verhalen …
De steenhouwer

Er was eens een steenhouwer in Japan, hij is ontevreden met zijn werk omdat het weinig verdiende en omdat hij niets te vertellen had. Op een dag, als de
Japanse steenhouwer aan het werk is, komt de keizer voorbijgereden. Jaloers
kijkt de steenhouwer naar de keizer en zegt: “Ik wou dat ik zo opmerkelijk als
de keizer was, dan was ik de machtigste.” Dan verschijnt een geest en die zegt:
“Zoals u wenst, zal het gebeuren.”
De volgende ochtend wordt de steenhouwer wakker in het paleis en beseft
dat zijn wens is uitgekomen. Het eerste dat hij doet is op een ritje gaan. Als door
de brandende zon zijn dragers het niet meer kunnen volhouden, kijkt hij op
naar de zon en zegt: “De zon, die spot met mij, hij is nog opmerkelijker dan ik.
Ik wou dat ik de zon was.” Dan verschijnt de geest weer en zegt: “Zoals u wenst,
zal het gebeuren.” Dan verandert hij in de zon. Hij laat het land onder hem verschroeien en voelt zich het opmerkelijkst van alles.
Maar dan schuiven er stormwolken onder hem door. Het land onder de
wolken is nu beschermd tegen zijn brandende zonnestralen. Kwaad zegt hij:
“Die stormwolken spotten met mij, zij zijn opmerkelijker dan ik! Ik wou dat ik
die stormwolk was.” Dan verschijnt de geest weer en zegt: “Zoals u wenst, zal
het gebeuren.”
Hij veranderde van de zon tot een stormwolk. Nog opmerkelijker dan de
zon verwoest hij het land met windvlagen en de gewassen en de grond spoelt
weg door zijn overvloedige regen. Alles breekt en spoelt weg door hem, behalve de rotsen, die blijven gewoon staan. Kwaad kijkt hij op de rotsen neer en
zegt: “Die rotsen spotten met mij, zij zijn opmerkelijker dan ik. Ik wou dat ik die
rots was.”
Dan verschijnt de geest weer en zegt: “Zoals u wenst, zal het gebeuren.” Zo
veranderde hij van een stormwolk tot een rots en weerstaat hij alle stormen en
rivieren. Maar op een ochtend komt er een steenhouwer langs. Hij hakt grote
stukken uit de rots en loopt weer weg. “Die steenhouwer spot met mij,” zegt hij
kwaad, “hij hakt mij aan stukken. Hij is opmerkelijker dan ik.
Ik wou dat ik een steenhouwer was.” Dan verschijnt de geest weer en zegt:
“Zoals u wenst, zal het gebeuren.” Dan verandert hij in een steenhouwer, net
zoals hij was. Hij verdient weinig, maar hij voelt zich wel gelukkig, ook zonder
veel rijkdom en macht.

Verschillende soorten stenen
Er zijn KSA’ers die als stenen gewoon één steentje bijdragen om deze groep
op te bouwen: ze zijn onmisbaar in het grote geheel.
Er zijn KSA’ers die als een hoeksteen een stukje van de groep dragen: onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de groep niet leven.
Er zijn er die als steunbalken de KSA’ers dragen: onzichtbaar is hun inzet,
zonder hun steun zou het hier onleefbaar zijn.
Er zijn mensen die als sierstenen kleur en leven geven aan de groep, ze worden kleur en leven in het dagelijkse schoolleven.
Er zijn er als mortel tussen de stenen, ze houden de losse stenen samen, ze
zijn stille aanwezigheid, zonder hen zou de groep niet bestaan.
Er zijn KSA’ers die hier zijn, een korte tijd, slechts enkele jaren, hun aanwezigheid is als een stapsteen: nodig voor wie achterkomt.
Ooit was een Mens - Jezus Christus - zijn Naam en Zijn daden zijn het fundament geworden waarop deze groep gebouwd is. Zonder Hem zou deze
groep op los zand gebouwd zijn, zou deze gemeenschap niet samenhangen.
Maar wat is een fundament zonder gebouw erop? Wat is een gebouw zonder fundament?
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De steen op de palmboom (Lucas 18, 18-30)
Ben Saduk leefde in een klein dorp aan de rand van een woestijn. hij had er
plezier in dingen stuk te maken en er was altijd wel iemand met wie hij ruzie
had. Op een dag maakte hij een wandeling. Plots stond hij voor een piepkleine palmboom. Die boom durfde zomaar midden op zijn pad groeien! Hij
nam een grote steen die hij op de kleine kruin van de boom legde.
“Zo!”, zei Ben, “nu zal je geen grote boom meer kunnen worden. Dat zal je
leren te groeien waar ik wil wandelen.” De kleine boom zakte bijna weg onder het gewicht. Maar omdat de boom niet dood wilde deed hij toch, dag na
dag, zijn best te blijven groeien.
Doordat hij de kracht moest vinden om de steen mee om hoog te heffen,
duwde hij zijn wortels dieper en dieper de grond in, waar hij voldoende water en voedsel vond. Langzaam maar zeker groeide de palmboom. Doordat
zijn wortels zo diep zaten, kon hij zandstormen trotseren en werd hij zelfs de
grootste palmboom van de omgeving.
Jaren later wandelde Ben Saduk opnieuw door de woestijn. Plots kon hij zijn
ogen niet geloven. Hij stond vlak voor een reusachtige palmboom die op zijn
wandelpad had kunnen groeien. Hij keek omhoog en zag op de palmboom
een grote steen liggen. Ben was erg bang dat de palmboom hem zou herkennen en wraak zou willen nemen. De palmboom boog zich een beetje en zei:
“Dank je wel, Ben. Dankzij jouw steen ben ik groot en sterk kunnen worden.”
Ben Saduk was zo verwonderd dat hij sindsdien besloot geen zaken meer
stuk te maken. Hij wou zelf worden zoals de grote palmboom die hij eerst
kapot had gewild.
Opdracht:
Op een blad staat een palmboom afgebeeld, die net zoals in het verhaal
enkele stenen op zijn kruin moet torsen. De palmboom stelt de persoon voor.
De stenen op de kruin zijn gelegd door mensen die een grote rol in iemand
zijn leven hebben gespeeld. Vaak hebben deze personen iets geëist. Ze hebben een ‘steen’ op jou gelegd, zonder dat ze je er kwaad mee wilden doen.
We noteren in de stenen wat die taak inhield en hoe we er sterker door geworden zijn.
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Geweldloosheid (Matteus 5, 38-48)
De priester Klemens Hofbauer uit Wenen zorgde zo goed als hij kon voor
de armen van zijn stad. Op een dag hield hij met zijn hoed in de hand een
omhaling in een restaurant om geld in te zamelen voor zijn armen. Zo kwam
hij aan een tafeltje waar een man zat die de kerk en alles wat erbij hoorde
haatte. De man zei: ‘Hoe durft u mij om geld te vragen?’ En hij spuwde de
priester in het gezicht. Klemens Hofbauer nam kalm zijn zakdoek en veegde
zijn gezicht af. Daarop zei hij: ‘Dat was voor mij. Geeft u nu alstublieft nog
iets voor mijn armen’.
De man was zo diep onder de indruk dat hij de hele inhoud van zijn portemonnee in de hoed van de priester gooide.
Opdracht:
In kleine groepjes wordt er nagedacht over het beluisterde verhaal.
Wat kunnen we eruit leren? Vind je het goed wat de priester doet?
Wat vind je van de reactie van de man?

Het gele badeendje (Matteus 7, 15-20)

Er was eens een meisje dat verliefd werd op een jongen omdat hij zo verschrikkelijk mooi was. Toen hij bij haar op bezoek kwam na een verre reis,
vroeg ze hem of hij geen bad wilde nemen. Ja, dat vond hij best, een bad
zou hem goed doen. Nog een kwartier later kwam hij uit de badkamer met
het gele plastic eendje in zijn hand. ‘Wie speelt er op achttien jaar nog met
zo een ding?’, zei hij spottend. Het meisje werd niet enkel beschaamd, maar
was op slag ook wat minder verliefd. Ze vond de jongen helemaal niet meer
zo mooi. Toen hij wegging, was ze bijna blij dat hij weg was.
Op een andere keer werd ze verliefd op een jongen omdat hij zo verschrikkelijk verstandig was. Een keer komt hij bij haar op bezoek. Omdat hij van een
verre reis terugkwam, vroeg zij hem of hij niet graag een bad wou nemen.
Dat wou hij best, maar toen hij terugkwam, vroeg hij honend: ‘Speel jij nog
met een plastic eendje in bad?’ Het meisje werd droevig, maar was ook niet
meer zo verliefd op deze jongen, die lang niet meer zo verstandig leek.
Toen werd ze verliefd op een gewone jongen die helemaal niet zo verschrikkelijk mooi was en helemaal niet zo verschrikkelijk verstandig, maar die ze
wel heel lief vond. Op een dag kwam ook hij haar na een verre reis bezoeken.
Ze vroeg hem … jawel. Na een uur was hij nog niet terug. Zij ging naar boven
en klopte aan. ‘Kom eens kijken’, zei hij vrolijk. ‘Heb jij ook al gemerkt hoe
hoog het gele eendje springt, wanneer je het onderduwt en weer loslaat?
Dan zegt dat eendje ‘brublbrbl’. Met die jongen is het meisje later getrouwd!
Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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Opdracht:
Er wordt van het verhaal een stripverhaal gemaakt met lege tekstballonnen.
Voordat het verhaal wordt verteld, vult iedereen de tekstballonnen in. Daarna pas volgt het verhaal. Er kan achteraf ook een cartoon getekend worden
over het volledige verhaal of een deel ervan. Wanneer heb jij laatst een zorgeloos kinds moment beleefd?

Zaadjes (Matteüs 5, 1-48)
Een jongeman droomde dat hij een kleine winkel binnenging. De winkel lag
afgelegen aan het einde van een kleine, doodlopende straat. Eigenlijk kon je
helemaal niet zien dat er daar een winkeltje was. Als hij het kaartje ‘open’
niet had zien hangen aan de deur, was hij waarschijnlijk doorgelopen. Zijn
boodschappen had hij allemaal gedaan. Hij ging binnen uit louter nieuwsgierigheid. In de winkel zag hij geen open rekken, enkel gesloten kasten. Achter
de toonbank stond tot zijn verwondering een engel.
‘Wat verkoopt u, meneer?’, vroeg hij. ‘Alles wat je maar wilt’, antwoordde
de engel vriendelijk. De jongeman dacht even na. Het ene droombeeld na
het andere kwamen in hem op. Hij zou een eiland voor zich alleen wensen.
Hij zou een fiets kunnen hebben die kan vliegen, een eigen snoepwinkel en
pretpark … Toen dacht hij aan zijn ouders en het nieuws van de vorige dag.
Hij zei: ‘Ik zou graag nooit-meer-oorlog kopen. En alle-mensen-hebben-werk
en geen-onderdrukking-meer en …’
‘Ho maar, beste jongeman’, zei de engel, ‘je hebt me niet helemaal begrepen, vrees ik. We verkopen hier geen vruchten, enkel zaadjes.’
Opdracht:
Iedereen noteert een raad of tip op een steen die, door hem niet te vergeten,
de groep toffer zal maken. Ondertussen staat er rustige muziek op. Met die
stenen wordt in het lokaal een hoop gevormd. Hopelijk mag deze steenhoop
net zoals de steenhopen in de bergen voor de groep een wegwijzer zijn naar
een klein paradijs.
Bovenstaande teksten komen uit: ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs.
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‘Mijn’ handen …
In de laatste dagen van de oorlog
werd een Duits dorp verwoest.
Na de wapenstilstand hielpen Amerikaanse soldaten
de boeren bij het herstellen van hun huizen.
Ook de kerk was zwaar beschadigd:
de muren moesten gestut worden,
en het middenschip moest overdekt.
Moeizaam zochten de soldaten
naar de brokstukken van een oud Christusbeeld,
dat in het bombardement vernield was.
Zorgvuldig pasten ze het beeld weer in elkaar,
en zetten het terug op zijn plaats.
Het zag er mooi uit,
alleen de handen ontbraken.
Die hadden ze niet kunnen terugvinden.
Toen schreef één van de soldaten op een bordje:
‘I have no other hands than yours’.
(Ik heb geen andere handen dan de uwe.)
Opdracht:
Er wordt een klein terrein afgebakend waarin voorwerpen worden verstopt.
Een geblinddoekte zoeker dient deze op te rapen op aanwijzing van de overige groepsleden die zich verzamelen rond het vak. Ze mogen niet praten,
enkel klappen. Op die manier zijn de handen van de groep als het ware de
ogen van de zoeker.
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Een man in de put
Een man viel in een put
en kon er niet meer uit.
Een meelevend iemand kwam langs
en zei: ‘Ik voel met je mee’.
Een nuchter man kwam langs en zei:
‘Het is normaal dat iemand in zo’n put valt.’
Een wiskundige berekende
hoe hij precies in de put was gevallen.
Een verslaggever vroeg:
‘Mag ik van jou vernemen hoe je in deze put kwam?’
Een ander zei:
‘Je verdient de put’.
Een klager zei:
‘Je klaagt nu wel, maar heb je mijn put al gezien?’
Een optimist zei:
‘Het had veel erger kunnen zijn.’
Een pessimist zei:
‘Het zal nog veel erger worden!’
Een achtste man kwam voorbij,
zag de man,
pakte hem bij de hand
en trok hem uit de put!

Een glas melk
Faisel Aghmed was een arme jongen.
Elke dag verkocht hij spulletjes langs de deuren
om zijn schoolgeld te kunnen betalen.
Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak.
Hij had zo’n grote honger
dat hij besloot om bij de volgende deur eten te vragen.
Maar toen hij aanbelde, vroeg hij gewoon een glas water.
De vrouw die opendeed vond dat hij er zo hongerig uitzag,
dat ze hem een groot glas melk gaf.
Toen hij het uitgedronken had, vroeg hij: ‘Hoeveel ben ik u schuldig?’
De vrouw zei: ‘Helemaal niks, ik heb dat graag voor jou gedaan.’
De jongen bedankte haar.
Toen hij het huis verliet, voelde hij zich veel sterker …
- 10 -
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Jaren later werd de vrouw ziek.
De dokters stuurden haar naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
Dokter Faisel Aghmed werd opgeroepen.
Toen hij hoorde uit welk dorp de vrouw kwam,
ging hij naar haar kamer en herkende haar meteen.
Hij gaf haar een speciale behandeling
en deed alles om haar leven te redden.
Na een lange zware strijd werd de vrouw beter.
Dokter Aghmed vroeg aan het ziekenhuis
of hij onder de rekening iets mocht opschrijven.
Toen de vrouw de rekening kreeg,
- ze was er zeker van dat ze heel veel zou moeten betalen –
las ze onder de rekening de woorden:
‘Rekening volledig betaald met een glas melk.
Ondertekend, Dokter Faisel Aghmed.’
Opdracht:
Een glas melk moet zonder morsen verplaatst worden over een parcours
door de groep. Deze mogen het glas zelf niet aanraken. Het glas mag enkel rusten op een gespannen zeil dat de groepsleden strak houden. Bij elke
verplaatsing moet er goed gelet worden op de beweging van alle andere
groepsleden, opdat het glas niet valt.
Bovenstaande teksten komen uit:
‘Een parel voor elke dag’ van Chantal Leterme.

Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015

- 11 -

Werkelijk Opmerkelijke figuren …
Een Samaritaan helpt …
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen.
Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?’
Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’
De man antwoordde: ‘Hou van de Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel,
met je hele verstand en met al je kracht. En hou evenveel van je medemensen als
van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zal je eeuwig
leven.’
De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg
hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’
Toen vertelde Jezus een verhaal.
Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door
rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen.
Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem
voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam,
gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de
overkant van de weg.
Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en
kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de
man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen
ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende dag
gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de
man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis’.
Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen
werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’
De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde
man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’

Lucas 10, 25-37
Wie waren Samaritanen? Samaritanen woonden in Samaria. Waren geen zuiver ras.
Werden geboren uit huwelijk van Joden en niet Joden.
Ze volgen niet strikt de Joodse wet.
Om al deze redenen werden ze als minderwaardig beschouwd. Joden keken op hen
neer.
- 12 -
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Je kan dit stukje evangelie ook uitbeelden met enkele leden en/of leiding.

Een Samaritaan helpt … (Lucas 10, 25-37)
Verteller:
Jezus heeft ooit een verhaal verteld over mensen die geen tijd hadden om te
helpen. Het waren de priester en de Leviet die de gewonde man links lieten
liggen. Luister en kijk maar...
De weg van Jeruzalem naar Jericho is een vaak gebruikte weg. Veel mensen
reizen langs deze weg en dat weten de rovers ook. Dit is immers de plek
waar geld te vinden is. Plots komt er een reiziger langs ...
Rovers:
Die man reist helemaal alleen en er is niemand in zijn buurt. Laten we hem
aanvallen.
Verteller:
Ze stormen op de eenzame reiziger af, smijten hem op de grond, slaan hem
bont en blauw en pakken alles af wat ze van hem kunnen gebruiken. En de
gewonde man? Ach, daar denken ze niet eens meer aan, die laten ze daar
halfdood liggen. Gelukkig komt er iemand voorbij.
Gewonde:
Help, kom me alstublieft helpen.
Priester:
(staat even stil, luistert en kijkt)
O nee, een gewonde man daar in de struiken. Die kan ik echt niet helpen nu.
Ik moet naar de tempel!
Verteller:
De gewonde man kan zijn ogen niet geloven. Zo snel hij kan, gaat de priester
aan de andere kant van de weg lopen, versnelt zijn pas en verdwijnt.
Gewonde:
Gelukkig! Ik zie opnieuw beweging in de verte...
Leviet:
Wat zie ik daar? Is dat geen gewonde man? Laat ik maar doen alsof ik hem
niet zie. Ik heb immers geen tijd om hem te verzorgen want men wacht op
mij in de tempel...
Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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Verteller:
De pijn wordt steeds heviger. Hij heeft drinken nodig en zijn wonden zouden
eigenlijk verzorgd moeten worden. Zal hij dan toch hier moeten sterven?
Gewonde:
Er komt in de verte opnieuw iemand aangestapt. Maar ach, wie zal er mij
nog helpen als zelfs de priester en de Leviet mij zomaar laten liggen?
Verteller:
De reiziger staat stil, stapt van zijn ezel af en loopt naar de gewonde man. Hij
begint hem te verzorgen. Hij giet wijn en olie over de wonden en verbindt
ze.
Samaritaan:
Waarom kijk jij zo verbaasd man?
Gewonde:
Jij bent toch een Samaritaan, een vijand van ons, de Israëlieten! Ik had nooit
gedacht dat u mij zou helpen!
Samaritaan:
Komt u maar mee. U kunt op mijn ezel zitten, dan breng ik u naar een herberg. Daar kunnen ze u verder verzorgen.
Verteller:
Tegen de avond komen ze bij de herberg aan.
Samaritaan:
Heeft u een plaats voor ons om te slapen?
Herbergier:
Zeker. Komt u maar binnen.
Verteller:
De volgende morgen vertrekt de Samaritaan.
Samaritaan:
Beste herbergier, hier hebt u twee zilverstukken om de gewonde man te verzorgen. Ik moet nu echt gaan, maar ik kom terug. Als u meer kosten gemaakt
heeft, zal ik ze u bij mijn terugkomst betalen.
Herbergier:
Dank u, beste man. Ik zal voor hem zorgen.
- 14 -
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De zoon die weggaat …
Jezus vertelde dit verhaal:
“Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik
wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. Een
paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging
naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De
zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen.
De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar
niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn
vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen
tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.
Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’
Toen ging de zoon terug naar zijn vader.
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij
medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en
kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en
tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn’.
Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn
zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan
zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren!
Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik
heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.
De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er
muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. Hij riep één van de knechten
en vroeg waarom er feest was. De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug,
en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’
Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader
kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u
van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens
een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van
u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’
Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij
is, is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want
je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.”
Lucas 15, 11-32
Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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Je kan dit stukje evangelie ook uitbeelden met enkele leden en/of leiding.

De zoon die weggaat … (Lucas 15, 11-32)
Nodige voorwerpen:
- Jongste zoon: bodywarmer (moderne kleren) en oude kleren (voor als hij arm
is).
- Feestvierder 1: Hawaï-ketting
- Feestvierder 2: fles
- Boer: kledij van een boer
- Knecht 1: emmer, feest-cd (om muziek aan te doen)
- Knecht 2: stoffer
- Vader:
o Een mooie mantel (niet om zelf aan te doen, maar om aan de zoon te geven)
o Slippers
o Een geldbuidel
- Zoon die blijft: een grijze bodywarmer.
Verteller:
Er was eens een rijke boer. Hij had twee zonen. Op een dag zei de jongste zoon:
		
Jongste zoon:
Ik wil niet meer voor jou werken.
Ik wil ook niet meer bij je blijven.
Geef me geld.
Ik ga weg om plezier te maken.
Verteller:
De vader heeft verdriet. De jongen doet waar hij zin in heeft. Met veel geld gaat hij
naar de stad. Met vrienden maakt hij plezier. Het is alle dagen feest.
Feestvierder 1:
Jij bent een geweldige vriend!
Feestvierder 2:
Hé man, geef nog eens een rondje!
Verteller:
De jongen ontdekt dat het geld op is. Zijn vrienden zullen hem wel te eten geven.
Jongste zoon:		
Mijn geld is op. Kan ik vanavond bij jullie eten?
- 16 -

Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015

Feestvierder1:		
Dat komt nu net niet goed uit, zoek maar iemand anders.
Feestvierder 2:
Hé gast, aan een arme vriend hebben we niks!
Verteller:
Dat valt tegen. Er komt hongersnood. De zoon gaat bij een boer met varkens werken.
(Boer wijst hem een plek bij de varkens)		
Verteller:
Hij wil het varkensvoer wel opeten. Zo’n grote honger heeft hij.
		
Boer:
Hé, afblijven! Die schillen zijn voor de varkens!
Verteller:
De zoon begint na te denken. Thuis krijgen de knechten zoveel ze maar willen…
Jongste zoon:		
Ik ga terug naar huis.
Ik zal tegen mijn vader zeggen dat ik spijt heb.
Ik verdien het niet nog zijn zoon te zijn.
Ik zal hem vragen of ik zijn knecht mag worden.
Verteller:
Zo gaat hij naar huis in vuile versleten kleren. Zijn vader ziet hem aankomen. Hij
loopt hem tegemoet en neemt hem in de armen. Hij let niet op de vuile kleren van
zijn zoon.
Jongste zoon:
Ik heb zo’n spijt. Ik ben het niet waard uw zoon te zijn.
Vader:
Wees maar stil
Je bent nog altijd mijn zoon.
Je was verloren, maar nu ben je weer terug.
Verteller:
De vader roept knechten.
Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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(Knecht 1 en 2 komen bij de vader)
Vader:		
Breng mooie kleren!
Maak een groot feest klaar!
Mijn zoon is thuisgekomen, dat moeten we vieren.
(Knecht 1 doet muziek aan)
(Knecht 2 brengt mooie jas en schoenen)
Verteller:
Ze zitten net aan tafel. Daar komt de oudste zoon aan.
Oudste zoon:
Wat is dat hier? Ik was een eind van huis en hoorde de muziek al.
Het lijkt hier wel een groot feest!
Knecht 1:
Je broer is teruggekomen.
Verteller:
De oudste zoon wordt kwaad. Hij loopt weg, maar zijn vader loopt hem achterna.
Vader:
Kom je niet met ons feesten?
Oudste zoon:
Ik heb altijd hard voor je gewerkt.
Nooit heb je voor mij een feest gegeven.
Nu komt mijn broer terug en je geeft hem het beste dat er is!
Verteller:
De vader heeft verdriet.
Vader:
Alles wat ik heb is toch ook van jou! Bovendien was jij altijd bij mij.
We waren samen zo gelukkig.
Toch is het goed voor je broer een feest te geven.
Hij was verloren en nu is hij terug bij mij.
Ik heb vaak gedacht dat hij dood was, maar hij leeft.
Je moet blij zijn, omdat ik zo gelukkig ben.
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Werkelijk Opmerkelijk om te bidden …
God,
Er is nood aan een nieuwe wereld
en aan nieuwe mensen
die Jou zichtbaar maken.
Mensen die bezield zijn
door een nieuwe Geest:
Jouw Geest van liefde, geloof en hoop.
Mensen zijn er nodig
die recht doen aan de minsten
en niet zwijgen voor het kwaad.
Mensen die onkreukbaar zijn,
doodeerlijk
en in-goed,
die vriendschap stichten
tussen wolven en lammeren.
Mensen van wie een kracht uitgaat
die anderen bemoedigt.
Er is nog zoveel te doen
eer het zover is.
En toch,
Jouw wereld God
is dichterbij dan we denken. Amen.
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God,
Kracht tot leven.
Jouw liefde vraag ik
om mensen warmte en geborgenheid te geven.
Jouw troost vraag ik
om mensen te doen blijven hopen.
Jouw zachtmoedigheid vraag ik
om onze wereld een stukje beter te maken.
Jouw gerechtigheid vraag ik
om onrecht in en om mij tegen te gaan.
Jouw barmhartigheid vraag ik
om met een open hart naar mensen toe te gaan.
Jouw kracht vraag ik
om Uw stem in de stilte te horen.
Jouw vrede vraag ik
om alle mensen te vertellen
dat Jij een Vader, een Moeder bent.
Vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen.
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Zegen mijn ogen, God,
dat ik er veel mensen graag mee zie,
levenslang.
Zegen mijn oren,
dat ik er op tijd lieve woorden mee hoor,
woorden van bemoediging, wanneer ik het moeilijk heb,
woorden van troost, wanneer ik verdriet heb,
woorden van bewondering, wanneer ik het goed heb gedaan.
En dat ik er ook mee zou horen:
het hulpgeroep van de mensen rondom mij,
vooral het geluidloze.
Zegen mijn mond,
dat ik er lief mee zou zijn,
lief en teder,
dat ik er woorden van kracht, troost en bewondering spreek
en dat ik er veel mee zou mogen lachen.
Zegen mijn handen,
dat ik ze meer zou sluiten om degenen van wie ik houd,
dat ik er meer mee zou mogen genezen dan kwetsen,
meer mee zou strelen dan slaan,
en dat ik ze ook op tijd zou opendoen
om het beste weg te geven van mezelf.
Zegen mijn voeten,
dat ik ermee ga naar de plaatsen waar ik graag naartoe ga
en waar de mensen me graag zien komen,
maar dat ik er ook ga naar de plaatsen waar ik niet graag naartoe ga,
maar waar mensen me nodig hebben.
Zegen mijn hele lichaam, Heer,
dat het een teken mag zijn van liefde en tederheid
voor heel veel mensen.
Levenslang.
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