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Beschrijving project 
  

en  aan  dit  gezamenlijk  project  worden  besteed.  
  

Het  project  heeft  tot  doel  dat  kinderen     over  de  levensbeschouwingen  heen-‐  elkaar  écht  ontmoeten  
roeping  van  Abraham  /  

Ibrahiem  kan  een  opstap  zijn  
een  God  geloven  en  wat  dit  voor  hen  betekent.  Enerzijds  verkennen  ze  hoe  godsdiensten  en  
levensbeschouwingen  zijn  ontstaan,  anderzijds  ontmoeten  ze  vooral  elkaar  en  leren  zo  met  de  
levensbeschouwelijke  verscheidenheid  om  te  gaan.    

hun  levensbeschouwing  
betekenis  te  geven.  
Vanuit  het  ontmoeten  van  elkaar  willen  we  de  kinderen  laten  nadenken  over  de  weg  die  ze  als  klas  
gaan.  Welke  waarden  zijn  richtinggevend?  Hoe  willen  ze  met  de  diversiteit  van  levensbeschouwingen  
in  hun  klas  omgaan?  Vanuit  het  mogen  ervaren  van  gastvrijheid  door  de  volwassenen  (leerkrachten  
levensbeschouwelijke  vakken)  moedigen  we  hen  aan  om  zelf  ook  open  en  gastvrij  met  anderen  om  
te  gaan.  
De  laatste  les  legt  de  klemtoon  op  ontmoeten  en  is  een  oefening  in  waardevol  omgaan  met  elkaar,  
over  de  verscheidenheid  heen.  
  

Basis  voor  dit  inter-‐levensbeschouwelijk  project  is  een  interreligieus  lesproject  Abraham/Ibrahiem  
dat  je  digitaal  kan  vinden:  http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/actualiteit/dossiers/Inter-‐Esse/  .  
Wie  iets  meer  wil  weten  over  de  achterliggende  visie  nodigen  we  uit  deze  daar  te  na  te  lezen.    
  
Opmerking:  
Vrijzinnig  humanisten  vinden  dat  kennismaken  met  Abraham  /  Ibrahim  ook  voor  leerlingen  NCZ  
waardevol  kan  zijn.  Maar  in  tegenstelling  tot  christenen,  joden  en  moslims  vormen  de  verhalen  van  
Abraham  /  Ibrahim  voor  hen  geen  inspiratiebron  om  het  leven  richting  en  zin  te  geven,  om  bewuste  
keuzes  te  maken,  om  een  eigen  levensweg  te  zoeken  en  te  bewandelen.    
Vrijzinnig  humanisten  kiezen  niet  voor  de  figuur  van  Abraham  /  Ibrahim  als  identificatie  en  rolmodel.  
Om  te  komen  tot  een  inter-‐levensbeschouwelijk  project,  dat  breder  is  dan  een  interreligieus,  wordt  
gedeelte  3.3.  van  Les  3  behandeld  in  de  eigen  les  LBV  van  de  godsdiensten.    
  

-‐5018-‐799-‐4.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Nico  ter  Linden  studeerde  theologie  en  was  
predikant  in  Nederland.  Hij  heeft  na  zijn  

ruim  een  half  miljoen  exemplaren  verkocht  
werden  en  waarin  hij  de  bijbelse  verhalen  voor  
volwassenen  heeft  herverteld  en  uitgelegd,  ook  

.     
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Doelen 
  
Les  1    

 Kinderen  ontdekken  hoe  een  verscheidenheid  aan  godsdiensten  en  levensbeschouwingen  aan  het  
leven  van  mensen  zin  wil  geven.  

 Kinderen  verkennen  bij  zichzelf  en  elkaar  wat  hen  inspireert.  
 Kinderen  kunnen  aangeven  wat  de  eigenheid  is  van  groepen  waartoe  zij  behoren.  
 Kinderen  verwoorden  wat  hen  aanspreekt  en  wat  ze  vreemd  vinden  in  godsdiensten  en  

levensbeschouwingen.  
 Kinderen  zoeken  een  evenwicht  tussen  opkomen  voor  de  eigenheid  en  het  respect  voor  de  anderen.  
 Kinderen  ontdekken  hoe  levensbeschouwingen  zijn  ontstaan.  
 Kinderen  zien  in  dat  mensen  in  hun  verhaaltradities  en   heilige  boeken   een  godsdienstige  kijk  op  het  

leven  verwoorden  en  doorgeven.  Ze  ontdekken  hoe  mensen  in  allerlei  culturen  verhalen  vertellen  om  
hun  levenswijsheid  door  te  geven  van  generatie  op  generatie.  

 Kinderen  ontdekken  raakpunten  tussen  christenen,  joden  en  moslims  door  gemeenschappelijke  
elementen  in  hun  heilige  boeken.    

 Kinderen  worden  uitgenodigd  te  reflecteren  op  het  godsbeeld  dat  spreekt  uit  de  verhalen  en  de  
teksten.  

 Kinderen  worden  uitgenodigd  te  reflecteren  op  de  betekenis  van  het  verhaal  voor  mensen  van  vroeger  
en  nu  en  denken  erover  na  hoe  aspecten  van  de  Bijbelse  boodschap  of  Koran  een  invloed  kunnen  
hebben  op  hun  eigen  manier  van  denken,  doen  en  zijn.  

 Kinderen  worden  uitgenodigd  om  na  te  denken  over  d kan  inspireren  om  
keuzes  te  maken,  een  eigen  levensweg  te  zoeken.    

  
Les  2  

 Kinderen  stellen  vragen  bij  de  vele  manieren  waarop  mensen     ook  zijzelf     in  hun  leven  keuzes  
maken.    

 Kinderen  denken  na  over  de  rol  van  hun  levensbeschouwing  bij  de  keuzes  die  ze  maken.  
 Kinderen  gaan  op  weg  om  stilaan  zelf  vorm  te  geven  aan  hun  eigen  leven  met  bouwstenen  die  ze  als  

zinvol  en  waardevol  ontdekken.  
 Kinderen  gaan  in  gesprek  met  een  leeftijdsgenoot  over  hun  inspiratie  en  de  keuzes  die  ze  maken.  
 Kinderen  onderzoeken  factoren  die  een  invloed  hebben  bij  het  maken  van  keuzes  en  het  nemen  van  

beslissingen.  
 Kinderen  kunnen  een  onderscheid  maken  tussen  invloed  en  druk  bij  het  maken  van  keuzes  en  het  

nemen  van  beslissingen.  
 Kinderen  gaan  in  gesprek  met  elkaar  over  de  verantwoordelijkheid  en  de  consequenties  van  gemaakte  

keuzes  voor  zichzelf  en  anderen.  
  
Les  3    

 Kinderen  verwoorden  wat  voor  hen  gastvrijheid  betekent.  
 Kinderen  verkennen  de  innerlijke  bewogenheid  in  de  wereld  van  kunst  en  cultuur.  
 Kinderen  kunnen  nadenken  en  spreken  over  het  belang  van  mensen  bij  wie  zij  zich  thuis  voelen.  Ze  

leren  opkomen  voor  wat  zij  de  moeite  waard  vinden,  vooral  als  anderen  moeite  hebben  om  hen  te  
begrijpen  of  te  accepteren.  

 Kinderen  maken  onderscheid  tussen  louter-‐ik  betrokken  waarden  en  sociale  waarden  
 Kinderen  verwoorden  bouwstenen  waarmee  zij  als  klas  hun  leven  mooier  en  gelukkiger  willen  maken.  

  
  
Les  4  

 Kinderen  gaan  op  zoek  naar  tekenen  van  aanwezigheid  van  andere  levensbeschouwelijke  
gemeenschappen  in  hun  omgeving  en  informeren  zich  daarover.  

 -‐     
 Kinderen  zien  in  dat  hun  eigen  leven  vorm  krijgt  in  relatie  en  confrontatie  met  andere  mensen.  
 Kinderen  voelen  aan  dat  verscheidenheid  een  rijkdom  met  zich  kan  meebrengen  
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Les 1. Welkom in de tent 
  
Vooraf  bouwen  de  leerkrachten  levensbeschouwelijke  vakken  een  tent  waarin  
alle  kinderen  samen  kunnen.  De  tent  is  voor  de  uitwerking  een  échte  meerwaarde.    
Materiaal:  De  tent  kan  je  opbouwen  met  wasdraden  en  doeken  die  je  met  wasknijpers  daaraan  
bevestigt  of  vanuit  een  frame  van  een  partytent  met  doeken  er  overheen.  Op  de  grond  leg  je  kussens  
en  kan  je  het  project  visualiseren  /  voor  elk  kind  een  post-‐it  en  iets  om  te  schrijven  /  voor  een  
leerkracht  de  verhaaltekst  van  het  roepingsverhaal  van  Abraham-‐  Ibrahiem  /    

  -‐  zie  bijlagen)  
  

1.1. Welkom in de tent 
De  eerste  les  start  door  met  alle  kinderen  en  leerkrachten  samen  te  komen  in  de  tent.  
De  groepen  levensbeschouwingen  stellen  zich  kort  voor.  (naam  en  LB)  

edereen  is  welkom   :  wie  je  ook  bent,  van  
waar  je  ook  komt!  Echt  welkom  en  iedereen  mag  hier  zijn  mening  hebben.  We  willen  ons  hier  
oefenen  om  met  groot  respect  naar  elkaar  te  luisteren.  We  geven  geen  kritiek  en  we  beluisteren  

-‐   
  
Breng  aan  dat  je  wilt   Hoe  zijn  levensbeschouwingen  ontstaan? .  
Misschien  kort  duiden  wat  een  levensbeschouwing  is.  Misschien  kan  je  hier  al  aanbrengen  dat  elke  

  Andere  
mensen  hebben  andere  inspiratiebronnen.    
Vertel  dat  verschillende  godsdiensten  (Joden,  Christenen,  Islam)  begonnen  zijn  met  
Abraham/Ibrahiem.  Er  zijn  nog  oudere  godsdiensten  zoals  Hindoeïsme,  Boeddhisme  (persoon  
Siddartha,  Boeddha  is  de  verlichte)  en  natuurgodsdiensten.  Er  is  als  levensbeschouwing  ook  het  
vrijzinnig-‐humanisme  (dit  is  wat  de  kinderen  in  de  les  zedenleer  of  moraal  krijgen).  Vrijzinnig  
humanisten  geloven  in  de  mens  en  plaatsen  die  centraal.  Ze  kijken  kritisch  naar  de  wereld  en  zichzelf.  
Ze  aanvaarden  niet  zomaar  wat  anderen  zeggen.  Ze  vinden  het  belangrijk  om  zelf  kritisch  na  te  
denken  over  de  dingen.  Ze  bepalen  zelf  hoe  ze  hun  leven  zin  geven  in  het  hier  en  nu.  Ze  doen  dat  met  
respect  voor  de  keuze  van  anderen  en  voor  de  natuur.  Ze  streven  naar  een  warme  solidaire  
democratische  samenleving  waar  iedere  mens  gelijkwaardig  is  en  zichzelf  kan  zijn.  (indien  je  dit  
uitgebreider  wil  bespreken  kan  je  voor  achtergrondinformatie  terecht  in  bijlage  1).  
  
Er  zijn  er  dus  die  in  God  geloven  en  anderen  niet.  Er  zijn  ook  in  de  verschillende  godsdiensten  nog  
verschillen  (zo  heb  je  bijvoorbeeld  verschillende  christelijke  godsdiensten).  Ze  noemen  God  
bijvoorbeeld  Jahweh,  Allah,  God,  Heer,   n  om  met  anderen  
over  hun  levensbeschouwing  te  praten,  anderen  willen  dit  soms  niet.    Belangrijk  is  dat  we  in  respect  
met  elkaar  kunnen  communiceren.  Het  heeft  geen  zin  elkaar  te  willen  overtuigen.  
  
Over  hoe  de  levensbeschouwingen  zijn  ontstaan  willen  we  met  elkaar  praten  en  uitwisselen  in  deze  

  
  

1.2. Mijn inspiratie 
Denk  eerst  zelf  eens  na  over  JOUW  INSPIRATIE:  
(elk  kind  krijgt  een  post-‐it  en  potlood  of  pen)  

 Wat  is  jouw  drijfveer  in  je  leven?  Wat  zet  jou  aan  om  iets  te  doen  of  een  doel  te  bereiken?  
Wie  (persoon  of  dier)  inspireert  jou  (op  wie  wil  je  lijken)?  Wie/wat  ontroert  jou?    

 Wat  maakt  je  enthousiast  voor  iets?  Naar  wie  kijk  je  op?  Wie  is  een  voorbeeld?    
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 Waar  haal  je  jouw  kracht?    
 Maakt  geloven  in  een  god  ons  gelukkiger?  Waarom  wel/niet?    
 Zijn  mensen  die  niet  in  een  god  geloven  minder  gelukkig?  
 Geloof  kan  iemand  sterk  maken  bijvoorbeeld:  geloven  in  jezelf,  overtuigd  zijn  iets  te  kunnen  

is  het  begin  om  een  doel  te  bereiken.  Wat  wil  jij  bereiken?  
 In  wie  of  wat  geloof  jij?  Noem  je  die  God  of  Allah  of  is  het  een  kracht  in  jezelf  of  een  

overtuiging,  of  een  persoo     
Opmerking:  het  is  belangrijk  om  in  de  context  van  een  inter-‐levensbeschouwelijke  project  

  
  
Kinderen  noteren  wat  hen  inspireert  in  het  leven  op  een  post-‐it  voor  zichzelf,  hun  naam  moet  er  niet  
op.  
Nadien  de  post-‐its  verzamelen  en  in  de  vorm  van  een  tent  opkleven.  
  

1.3. Kennismaken met Abraham/Ibrahiem 
Omdat  Abraham/Ibrahiem  voor  vele  godsdiensten  (Jodendom,  alle  Christelijke  kerken  en  de  Islam)  
de  stamvader  of  eerste  profeet  was,  willen  we  naar  zijn  roepingsverhaal  luisteren.  

51     53  (bijlage  2).  
Ga  vanuit  de  tekst  met  de  kinderen  in  gesprek  over  hoe  mensen  beelden  en  namen  gebruiken  als  ze  
over  God/Allah  praten.  In  het  verhaal  wordt  God  al   
Ga  eveneens  na  hoe  niet  gelovigen  hun  weg  zoeken  in  het  leven?  
Hebben  zij  een   stem die  hen  de  weg  wijst?  
Wie  of  wat  wijst  hen  de  weg?  

  
...  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.4. Foto-  of  
  

       
  
Zoek  beelden  op  in  bijlage  3,  boeken,  tijdschriften,  de  fotodatabank  van  de  Thomaswebsite  of  
http://www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/in_de_kijker/   .  
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  natuurbeelden  in  de  fotodatabank  van  de  Thomaswebsite  kunnen  voor  christenen  en  
d/Allah  zijn.  Vrijzinnig  humanisten  kunnen  genieten  van  de  schoonheid  in  

de  natuur.  Ze  vinden  het  leven  op  zich  groots  en  veelzijdig  maar  zien  er  echter  geen  
    

  
Geef  de  opdracht:    
  
Je  mag  een  foto  kiezen  waarbij  je  iets  kan  vertellen  over  wat  jou  inspireert.    

 Wie  zijn  inspiratie  niet  haalt  bij  een  God  kan  kiezen  voor  een  foto  waarmee  ze  iets  kunnen  
vertellen  over  wat  hen  inspireert,  op  weg  zet.  

 Voor  wie  in  God/Allah  gelooft,  kan  een  foto  kiezen  die  hen  helpt  daar  iets  over  te  vertellen  of  
misschien  past  bij  één  van  de  99  mooie  namen  van  Allah.  

 Voor  wie  het  nog  iets  anders  is,  kan  een  foto  zoeken  die  iets  over  jouw  stem  van  binnen  
vertelt.    

 Vind  je  écht  geen  foto  dan  zal  je  er  zo  over  moeten  vertellen  (de  foto  in  je  hoofd).  
  
Laat  de  kinderen  de  gekozen  foto  aan  elkaar  tonen  en  aan  elkaar  vertellen  waarom  ze  deze  foto  
kozen.  Indien  de  groep  te  groot  is,  kan  je  hen  dit  in  groepjes  van  4/5  kinderen  aan  elkaar  laten  
vertellen.  

De  kinderen  komen  terug  in  de  tent  zitten  met  hun  foto.  Aan  de  hand  van  de  verschillende  
elementen  die  in  de  verhalen  en  in  de  voorbije  oefeningen  aan  bod  gekomen  zijn,  vertellen  ze  over  
hun  foto.  Je  kunt  filosoferen  én  theologiseren  (dit  is  zoiets  als  filosoferen,  maar  nadenken,  vertellen  
én  praten  over  God  en  geloven).    

Maak  ook  tijd  voor  de  nabespreking:  

 Wie  vond  de  opdracht  moeilijk?  Waarom?  
   
   
   
 Welke  argumenten  of  redenen  kan  je  daarvoor  aanhalen?    
 Wie  of  wat  bepaalt  wat  het  meest  waardevolle  beeld  van  God  is.  Waar  is  het  afhankelijk  

van?    
 Is  zeggen:  'God  is  als  een  berg'  hetzelfde  als  zeggen:  'God  is  een  berg'?  Waar  zit  de  

gelijkenis  of  het  verschil?  Zegt  een  beeld  iets  of  niets  over  wat  echt  'is'?    
 Zi   
 Welke  conclusies  kunnen  we  uit  dit  gesprek  naar  voor  schuiven.  Zijn  er  elementen  

waarover  iedereen  het  een  beetje  eens  is?    
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Afsluiter:    
  

         
  
Breng  een  vergroting  van  deze  afbeelding  in  de  groep.    
    

 Wat  roept  deze  prent  bij  je  op?  
 Leef  je  in  de  gevoelens  van  de  reiziger  in.  Hoe  zou  hij/zij  zich  voelen?  
 Wij  gaan  ook  samen  op  weg:  wat  roept  dit  bij  jou  op?  

    
  
  
Indien  er  voldoende  lestijd  is,  kan  je  ervoor  kiezen  om  ook  het  verhaal  over  de  roeping  van  Ibrahiem  
uit  de  Hadith  te  vertellen.  Leg  de  leerlingen  het  verschil  uit  tussen  verhalen  uit  de  Koran  en  verhalen  

en  met  
oreaanse

opgenomen  worden  door  moslims  als  sahieh  (=  betrouwbaar)  beschouwd.  De  tekst  en  de  
achtergrondinfo  vind  je  als  bijlage  .  
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PS:  uiteraard  ve
voor  elkaars  levensbeschouwing  en  het  bijhorende  cultureel  en  religieus  patrimonium.  
In  onderstaande  tekst  wordt  duidelijk  gemaakt  hoe  we  het  verhaal  over  de  roeping  van  Ibrahim  
moeten  begrijpen.  Deze  bijdrage  werd  geschreven  door  collega  Ahmed  Azzouz,  inspecteur     adviseur  
Islamitische  godsdienst  
  
  
Verduidelijking  m.b.t.  het  breken  van  de  afgodsbeelden  door  de  profeet  Ibrahiem.    
  
De  houding  die  de  Koran  de  moslims  oplegt  in  hun  relatie  tot  andersgelovigen  kan  aan  de  hand  van  
de  volgende  verzen  voortreffelijk  worden  weergegeven:  
  

1. Hoofdstuk  2,  vers  256:  

.   
  

2. Hoofdstuk  6,  vers  108:  
  

d   niet   uit   vijandigheid   zonder  
kennis  gaan  honen.  Zo  hebben  Wij  voor  iedere  gemeenschap  hun  werk  mooi  laten  lijken.  Maar  hun  

  
  

3. Hoofdstuk  41,  vers  34  
  

de  slechte  daad  zijn  niet  gelijk,  weer  die  af  op  de  schoonste  wijze.  Dan  zal  je  zien  
dat  hij,  tussen  wie  er  met  jezelf  vijandschap  was,  een  naaste  vriend  van  jou  wordt.  Maar  het  wordt  
slechts  aan  hen  die  geduldig  volharden  aangeboden.  Het  wordt  slechts  aangeboden  aan  zij  die  over  

  
  
Zoals   uit   deze   verzen   duidelijk   blijkt   is   er   in   de   islam   geen   ruimte   voor   haat   en   vijandigheid   t.o.v.  
andersdenkenden.   Integendeel,  de  weg  die  de  moslims   in  dat  verband  wordt  voorgeschreven   is  er  
één  van  begrip,  verdraagzaamheid  en  respect.  
  
Het  breken  van  de  afgodsbeelden  door  Ibrahiem,  die  op  dat  ogenblik  nog  slechts  een  jongeman  is,  
vindt  volkomen  plaats  op  eigen  initiatief.  Er  is  geen  enkele  aanwijzing  in  de  Koran  terug  te  vinden  die  
zou  kunnen  wijzen  op  een  uitvoering  van  voormelde  daad  op  basis  van  een  ontvangen  openbaring  
van  God.  God  heeft  Ibrahiem  slechts   tot  een   leider  voor  de  mensen  benoemd   in  een  latere   fase  in  
zijn  leven,  met  name  nadat  hij  een  hele  reeks  van  testen  succesvol  heeft  doorstaan.    
  
Belangrijk   is   ook   in   dit   verband   op   te  merken   dat   het   niet   volledig   gekend   is   op   basis   van  welke  
overwegingen,  naast  uiteraard  de  bedoeling  een  verstandelijk  bewijs  te  verschaffen  voor  de  volgens  
Ibrahiem  foutieve  overtuiging  van  zijn  volk,  Ibrahiem  een  dergelijke  handeling  heeft  gesteld.    
Zo   weten   wij   o.m.   niet   of   hij   zelf   samen   met   bepaalde   andere   onwillige   mensen   verplicht   werd  
gesteld   om   te   offeren   voor   de   betrokken   afgodsbeelden.   Dit   zou   natuurlijk   een   heel   ander   licht  
werpen  op  de  zaak.  
De  wens  om  verlost  te  worden  van  een  praktijk  waaraan  hij  tegen  zijn  wil  onderworpen  wordt  kan  in  
dat  geval  geleid  hebben  tot  het  nemen  van  een  dergelijke  verregaande  beslissing  door  Ibrahiem.    
  
  
  
  
  
  



 
Verrassende  ontmoetingen   conceptversie  2013      10  

Les 2.  Welke weg wil ik gaan? 
  

Materiaal:  werkblad  voor  elk  kind  om  het  interview  voor  te  bereiden,  voor  een  leerkracht  de  tekst  van  het  
Abraham  /  Ibrahiem  verhaal,  voor  elk  kind  een  kartonnen  wegwijzer  die  ze  kunnen  beschrijven  of  beeldend  
vorm  geven.  Eventueel  knutselmateriaal  voor  de  wegwijzer.  

  
  

2.1. De weg die Abraham/Ibrahiem gaat. 
Aanbrengen  vanuit  het  Abraham/Ibrahiemverhaal  (bijlage  4):  God  beloofde  Abraham/  Ibrahiem  
een  groot  land,  een  talrijk  nageslacht  maar  er  gebeurt  niks  en  Abraham/  Ibrahiem  twijfelt.  Wat  
moet  hij  doen,  welke  weg  moet  hij  gaan?  Toch  blijft  Abraham/Ibrahiem  op  God/Allah  
vertrouwen.  Door  dit  vertrouwen  is  hij  een  voorbeeld  geworden  voor  elke  Jood,  christen,  
moslim.  
  

2.2.  Elke mens is op weg: interview per twee 
Aanbrengen   uit  de  foto  met  vele  wegwijzers.  
  

  
  

B
maakt  (elke  weg  die  je  inslaat  of  elke  wegwijzer  die  je  volgt)  betekent  ook  dat  je  andere  opties  

kunt  de  andere  weg  niet  bewandelen  dan  de  weg  die  je  kiest.  Kiezen  is  ook  altijd  wat  
zijn  voor  de  

keuzes  die  je  maakt.  
Inleidend  gesprekje:  

- Bespreek  met  de  groep  welke  keuzes  je  zoal  dagelijks  zelf  moet/mag  maken.    
- Vinden  jullie  het  goed  om  zelf  keuzes  te  kunnen  maken?  
- Waarom  wel/niet?  
-   

De  kinderen  vullen  eerst  individueel  volgend  werkblad  in.    
Nadien  gaan  ze  hierover  in  gesprek.  

- Is  kiezen  gemakkelijk/moeilijk?  
- Bedenk  een  voorbeeld  van  een  moeilijke  en  een  gemakkelijke  keuze.  
- Wie  of  wat  helpt  je  bij  het  maken  van  keuzes?  
- Zou  je  iemand  willen  hebben  die  altijd  voor  jou  koos?  
- Gebeurt  het  dat  iemand  voor  jou  keuzes  maakt,  beslissingen  neemt?  

Wie  dan?  Om  welke  keuzes  gaat  het  dan?  Wat  vind  jij  hiervan?  
- Zou  het  beter  zijn  als  we  nooit  keuzes  zouden  moeten  maken?  
-   
-   
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Per  2  elkaar  interviewen:  wat  is  jouw  toekomstdroom,  waar  kies  jij  voor?  Is  kiezen  verliezen:  wat  
heb  (of  zal)  je  voor  je  keuze  moeten  laten?  Mag  je  altijd  kiezen?  Van  wie  wel/  niet?  Mag  je  een  
nieuwe  keuze  maken?  Waarom  zou  je  die  weg  willen  uitgaan?  
  

Kiezen  
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Laat  de  kinderen  in  groepen  van  2  (of  meer)  aan  elkaar  vertellen  hoe  ze  hun  eigen  toekomst  
dromen.  In  de  begeleiding  van  de  groepjes  kan  je  met  onderstaande  vragen  doorvragen:    

 Welke  keuzes  willen  ze  maken  (welke  keuzes  zijn  haalbaar,  wat  zijn  moeilijkheden)?  
 Wat  laten  ze  achter,  wat  vraagt  die  keuze  van  hen?    
 Anderen  bepalen  soms  jouw  keuze:  hoe  ga  je  daarmee  om?    
 Kan  je  de  gevolgen  van  je  keuze  inschatten?  
 Kan  je  verantwoordelijk  zijn  voor  je  eigen  keuzes?  

  
Als  jongere  mag/moet  je  al  heel  dikwijls  zelf  kiezen  en  dat  is  niet  altijd  gemakkelijk.  Je  moet  
nadenken  over  je  keuzes.  Je  moet  je  eigen  mening  vormen  om  iets  te  beslissen.  Iemand  anders  
laten  beslissen  over  een  keuze  die  jij  wilt  of  moet  maken  is  soms  moeilijk  of  helemaal  niet  jouw  
keuze  (achteraf).  Keuzes  maken  impliceert  ook  verantwoordelijkheid  nemen.  Daarom  is  het  
belangrijk  om  vooraf  goed  na  te  denken  over  de  consequenties  van  de  keuzes  die  je  maakt.  
Keuzes  kunnen  beïnvloed  worden  door  anderen  (ouders,  vrienden,  de  school,  media,  een  
priester/een  Iman   
  
Aanvullende  oefening:  
De  leerlingen  maken,  op  een  blaadje,  voor  zichzelf  een  TOP  3  van  dingen  die  ze  heel  belangrijk  
vinden  om  een  eigen  keuze  over  te  maken.  
  
  

2.3. Beeldend verwerken: MIJN weg-wijzer. 
  
Laat  de  leerlingen   Wat  zie  je  op  JOUW  weg?  
Voor  welke  weg  kies  je?   ik  uit,  
die  keuze  maak  ik.  
  
Elk  kind  maakt  zijn  eigen  wegwijzer:  welke  weg  wil  ik  gaan.  
  
Als  afsluiting  van  de  les  kunnen  al  de  wegwijzers  aangebracht  worden  op  een  paal.  
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Les 3 Onze weg als klas 
  

Materiaal:  het  nodige  materiaal  om  de  kinderen  te  onthalen  in  de  tent  met  koekjes,  drank,  dadels   /  
prentenboek  Hees,  E.,  Rachid  en  de  blauwe  mannen,  Thoeris,  Amsterdam,  2007/  kunstwerken  (zie  
bijlage)  uitgeprint  en  de  verhaaltekst  erbij/  een  grote  wegwijzer  om  aan  het  einde  van  de  les  op  te  
noteren  

  
  

3.1. Welkom in de tent: kort gesprek over gastvrijheid 
De  leerkrachten  levensbeschouwelijke  vakken  verwelkomen  de  kinderen  hartelijk  in  de  tent  met  

  
Kort  gesprek  
ouders  als  er  bezoek  komt?  Doen  ze  voor  iedereen  hetzelfde?  Komt  er  veel  bezoek?  
  

3.2. Verhaal Rachid en de blauwe mannen 
Prentenboek  Rachid  en  de  blauwe  mannen  vertellen  in  de  tent.  Verhaaltekst  is  bijlage  6.  

.h.v.  enkele  prenten.  
Neem  het  verhaal  vooraf  zelf  goed  door  en  vertel  het  kernachtig.  Het  accent  van  de  vertelling  
moet  op  het  gastvrij  onthaal  liggen.  Toon  hierbij  zeker  de  prent.  
  
In  het  nagesprek  kort  ingaan  op  het  slot  van  het  boek:  Rachid  is  eerst  bang  om  binnen  te  gaan,  
hij  kent  hen  niet.  De  mannen  zijn  vreemdelingen  en  toch  zijn  ze  gastvrij.    
Eventueel  laat  je  de  kinderen  opsommen  wie  allemaal  gastvrij  was  voor  Rachid:  zijn  oom  en  
grootouders  (bij  wie  hij  mag  verblijven  tijdens  zijn  reis,  die  voor  hem  zorgen  en  eten  geven),  zijn  
neef,  de  blauwe  mannen.  

  
  

3.3. Vanuit kunstwerken vertellen over de ontmoeting van 
Abraham/ Ibrahiem met de vreemdelingen. 

  
Dit  gedeelte  (3.3)  wordt,  zoals  in  de  inleiding  beschreven,  behandeld  in  de  eigen  les  LBV  van  de  
godsdiensten.  Het  verhaal  en  bijhorende  beelden  zijn  prachtig  didactisch  materiaal  voor  een  
interreligieus  project  maar  niet  zo  relevant  voor  het  onderwerp   er-‐
levensbeschouwelijke  module  mede  omdat  identificatie  niet  voor  alle  leerlingen  mogelijk  is.  

  
Aan  de  hand  van  schilderijen  over  dit  Bijbelverhaal  (bijlage  7:  achtergrond  over  beelddidactiek)  
kort  het  verhaal  van  Abraham/Ibrahiem  en  de  drie  vreemdelingen  vertellen  (bijlage  8).    
In  de  Bijbel  is  dit  verhaal  een  sterk  geloofsverhaal.  De  drie  vreemdelingen  worden  beschouwd  als  
engelen  (boodschappers  van  God)  of  als  God  zelf  die  zijn  belofte  aan  Abraham  voldoet.  Hun  

Koran  wordt  uitgebreid  ingegaan  op  de  aankondiging  van  de  geboorte  van  Isaak  door  drie  
gezanten  van  Allah  en  op  het  wonder  van  de  geboorte  van  een  kind  uit  bejaarde  ouders.  
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Roeblev  

  

Köder  
  
  

  

Chagall  

  

Van  Gelder  
Voor  de  werkwijze  van  beelddidactiek  verwijzen  we  naar  bijlage  7.  
  

Enkele  concrete  vragen:  
o Wie  zijn  de  drie  bezoekers?  Wie  is  de  gastheer?  
o Hoe  onthaalt  Abraham  hen?    
o Wat  doet  hij  precies  om  hen  welkom  te  doen  voelen?    
o Wanneer  beseft  Abraham  dat  deze  bezoekers  geen  gewone  bezoekers  zijn?    
o Hoe  wordt  de  gastvrijheid  van  Abraham  beloond?    
o Wat  herken  je  op  alle  prenten?    
o Zie  je  iets  dat  je  nergens  anders  terugvindt?  

et  gastvrij  zijn   zorgt  voor  positief  nieuws:  
de  langverwachte  droom  van  een  kind  komt  uit.  
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3.4. Gesprek over gastvrij zijn voor elkaar 
  
Ga  in  gesprek  met  de  groep:  

 Zou  jij  zomaar  je  tent  openzetten  voor  onbekenden?    
 Kan  je  voorbeelden  geven  van  situaties  waarbij  mensen  aan  onze  deur  komen  (breder  op  te  

vatten  dan  letterlijk  mensen  die  aan  de  deur  aanbellen)  en  waarvoor  we  niet  gastvrij  zijn?  
Laat  eventueel  de  leerlingen  naar  manieren  zoeken  waarop  we  toch  voor  deze  mensen  onze  
deur  kunnen  openzetten.    

 Vinden  wij  gastvrij  zijn  belangrijk?  
 Wat  vinden  jullie  ervan  om  hier  zo  samen  te  zitten?  Wil  jij  gastvrij  zijn?  Voor  iedereen?  Heb  je  

mensen  voor  wie  je  dit  niet  zou  willen  zijn?  
 Wanneer  voel  jij  je  gastvrij  als  je  bij  iemand  komt:  Mag  je  dan  jezelf  zijn?  Mag  de  ander  

zichzelf  zijn?  Is  dit  gemakkelijk?  
 Wat  zijn  (nog)  waarden  die  WIJ  hier  in  deze  groep  belangrijk  vinden?  Je  kunt  hen  eventueel  

een  aantal  waarden  aanreiken  (hieronder  kan  je  er  een  aantal  vinden).  Laat  de  kinderen  
zeker  deze  waarden  verwoorden.  Noteer  dit  meteen  op  een  grote  wegwijzer  (de  wegwijzer  
van  de  klas=  de  waarden  die  zij  belangrijk  vinden).  

 Hoe  willen  we  met  de  kinderen/  andere  mensen  van  een  andere  levensbeschouwingen  
omgaan?  Waarom  vinden  we  dit  belangrijk?  

  
  

als  een  grote  wegwijzer.  
  
Waarden  die  de  kinderen  kunnen  kiezen:  

 Gastvrijheid    
 Vergevingsgezindheid    
 Voorkeursoptie  voor  de  zwakke    
 Eerbied  voor  de  natuur    
 Liefde    
 Respect    
 Samenwerking    
 Eerlijkheid    
 Verantwoordelijkheid    
 Eenvoud    
 Vrijheid    
 Verbondenheid    
 Bescheidenheid    
 Vrede    
 Verdraagzaamheid    
 Geluk    
 Gelijkwaardigheid  
 Kritisch  denken  
 Solidariteit  
 Vertrouwen  
 Moed  /  kracht  
 Wijsheid  
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Les 4 : Hoe willen we anderen ontmoeten? 
  
Hoe  willen  wij  samenleven,  hoe  dromen  wij  dat  mensen  in  de  wereld  samenleven?  
  

In  deze  les  vind  je  een  waaier  aan  werkvormen  en  ideeën  waaruit  je  zelf  gepaste  keuzes  kan  maken.  
Bewaak  wel  de  rode  draad  van  deze  lessen  namelijk  ontmoeting  mogelijk  maken.  
  

Brainstorm  met  de  leerlingen  over  hoe  ontmoetingen  kunnen  verlopen:  verwacht  of  onverwacht,  
oppervlakkig  of  diepgaand,  voorspelbaar  of  verrassend,  met  gelijkgezinden  of  andersdenkenden,  

  
  

Sta  stil  bij  het  feit  dat  bij  het  groter  worden  je  als  mens  de  ruimere  wereld  leert  ontmoeten:  van  een  
ik-‐kring,  naar  een  mijn-‐buurt-‐kring,  naar  de  wereld-‐kring  (de  kleine  en  de  grote  kring).  Vergelijk  dit  
met  de  uitdeinende  kringen  van  het  water  wanneer  je  een  steentje  erin  gooit.  
  

4.1. Kringgesprek 
Nodig  de  leerlingen  voor  een  kringgesprek  uit:  
  

 Waar  ontmoeten  wij  elkaar?  
 Waar  kom  je  klasgenoten  tegen?  
  

Bied  een  werkblad  aan  met  de  volgende  vraag  en  antwoorden.  Laat  hun  keuzes  aankruisen  en  
motiveren.  
  

 Ik  zou  je  wel  eens  willen  ontmoeten   Peil  of  iedereen  dit  woord  goed  begrijpt.  In  de  
antwoorden  moet  iets  doorklinken  van  wat  ontmoeten  voor  die  leerling  betekent.  

 in  de  jeugdbeweging  
 in  de  sportvereniging  
 op  het  Suikerfeest  
 op  het  Feest  Vrijzinnige  Jeugd  
 op  een  iftar-‐maaltijd  
 op  mijn  vormselviering  
 op  een  doopfeest  
 op  een  geboortefeest  
 bij  je  /  me  thuis  
 op  je  verjaardagsfeestje  
 in  de  muziekschool  /  in  de  tekenschool  
 in  de  moskee  /  in  de  kerk  /  in  het  Huis  van  de  Mens  
 via  MSN  /  Facebook  /  blog    
 op  het  offerfeest  
 op  de  straat  /  op  het  speelplein  
 in  de  supermarkt  
 in  de  wachtzaal  van  de  dokter  
 in  de  Koranschool  /  bij  de  vormselcatechese  
   

  
Ga  samen  met  de  leerlingen  na  welke  plaatsen  niet  gekozen  werden.  Laat  hen  vertellen  waarom  ze  
deze  niet  hebben  aangekruist.    
  

 Wat  is  er  eigen  aan  deze  plaatsen?    
 Welke  dingen  verrassen  ons?    
 Waar  kom  je  als  leerkracht  de  leerlingen  tegen?  
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4.2. Fotoreportage 
Kondig  de  opdracht  van  de  fotoreportage  aan.  
  

 
.  

   
 Laat  de  kinderen  vertellen  waarom  dit  echte  ontmoetingen  zijn.  

  

4.3. Lekkere symbolen 
De  kinderen  van  elke  levensbeschouwing  maken  hun  eigen  levensbeschouwelijk  symbool  
(opnoemen)  in  iets  lekkers  (marsepein,  brooddeeg,  petit  beurrekoekjes  en  boterroom,  bladerdeeg,  
).  Ieder  brengt  het  mee  naar  de  laatste  les  om  dan  samen  op  te  eten.  De  symbolen  worden  eerst  

samen  geplaatst  in  een  grote  duif.    
We  bespreken  eerst  de  symbolen.  Een  leerkracht  vertelt  waarom  ze  dit  in  een  duif  samenbrengen:  
VREDE  met  elkaar.  Waarden  die  centraal  staan  in  de  lessenreeks:  gastvrijheid  en  respect  voor  elkaar  
worden  in  herinnering  gebracht.  De  symbolen  worden  verdeeld  over  alle  kinderen  en  samen  
opgegeten.  
  

4.4. Een droomschool ontwerpen 
Ontwerp  per  3  à  4  leerlingen  het  grondplan  van  een  denkbeeldige  droomschool.  Zorg  dat  er  zeker  3  
plaatsen  zijn  waar  je  elkaar  kan  ontmoeten.  Dit  kan  binnen  zijn  of  in  open  lucht.  Schrijf  bij  die  

.  Geef  een  originele  naam  aan  die  
plaatsen.  
  

4.5. Artikelen over ontmoetingen 
Zoek  in  kranten,  tijdschriften  of  op  internet  artikels  over  ontmoetingen  tussen  moslims,  vrijzinnigen,  
christenen  en  joden.  Wellicht  zal  je  hier  als  leerkracht  zelf  op  voorhand  een  gericht  aanbod  

  
 Wat  leren  die  ontmoetingen  ons?  

  

4.6 Quiz 
Stel  als  evaluatieopdracht  een  quiz  samen  om  te  ontdekken  wat  de  leerlingen  nu  geleerd  hebben  
over  het  ontmoeten  in  het  dagelijks  leven  en  hoe  er  in  de  verschillende  levensbeschouwingen  
gestalte  gegeven  wordt  aan  ontmoeting.  Zorg  voor  een  gezond  evenwicht  tussen  kennen,  kunnen  en  
zijn.  
  

4.7 Gezelschapsspel  
www.kerkopkop.nl  

Dit  spel  bevat  een  bijzonder  spelbord  en  156  kaarten  over  de  vijf  wereldgodsdiensten.  
De  deelnemers  bouwen  samen  aan  een   ander   land.  Doel  van  dit  spel  is  dat  de  spelers  
meer  kennis  over  de  verschillende  religies  krijgen,  waardoor  meer  begrip  voor  elkaar  ontstaat.  
In  elke  religie  is  het  zoeken  naar  vrede  een  opdracht.  Hier  levert  het  spel  Anderland  een  bijdrage  aan.  
Anderland  is  een  bordspel  voor  3  tot  8  spelers  vanaf  10  jaar.  Wie  is  je  buurman?  Een  christen,  een  
moslim,  een  hindoe,  een  jood  of  een  boeddhist?  Welk  boek  is  heilig  voor  hem?  Welke  plichten  horen  
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bij  zijn  geloof?  Welke  heilige  feesten  viert  hij?  Welke  rituelen  zijn  voor  hem  belangrijk?  Over  deze  en  
vele  andere  vragen  gaat  het  spel  Anderland.    
Het  vrijzinnig  humanisme  komt  in  dit  spel  niet  aan  bod.  
  
En  /  of  het  kaartspel     

  
  Het  levensbeschouwelijke  kaartspel  is  opgezet  rond  de  acht  grootste  religieuze  stromingen  die  
zorgverleners  op  de  werkvloer  ontmoeten:  Jodendom,  Protestantisme,  Katholicisme,  Boeddhisme,  
Hindoeïsme,  Islam,  Humanisme  en  Iets-‐isme.  

zichzelf  en  elkaar  over  de  boeiende  wereld  van  verschillende  levensopvattingen.  Naast  het  kaartspel  
is  er  een  boekje  vol  informatie  die  vooral  gericht  is  op  de  zorgverlener  en  de  situaties  waarin  hij  of  zij  
met  deze  stromingen  in  aanraking  komt.  Daarnaast  is  het  spel  uitermate  geschikt  om  te  gebruiken  in  
het  onderwijs.    
Voor  meer  informatie  zie:  
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2006/evenandersalsik  
http://stichting-‐else.nl/spiritualiteit/spiritualiteit-‐in-‐de-‐zorg/kaartspel/  
  
  

4.8 Lied:    
(uit  Zitten  of  opstaan  5,  Gerard  van  Amstel,  Greet  Brokerhof-‐van  der  Waa  en  Gerard  van  Midden)  
  
Altijd  zijn  we  onderweg.  
Onderweg  naar  morgen.  
Met  de  dromen  van  vandaag,  
met  geluk  en  zorgen.  
Af  en  toe  een  beetje  zon,  
af  en  toe  wat  regen,  
want  soms  is  het  leven  fijn  
en  soms  zit  het  tegen.  
  

refrein:  
Het  leven  is  een  reis.  
Een  reis  langs  heel  veel  wegen.  
We  reizen  samen  of  alleen.  
We  weten  soms  niet  goed  waarheen,    
maar  gaan  op  hoop  van  zegen.  

  
Altijd  zijn  we  onderweg.  
Zoeken  nieuwe  wegen.  
En  we  komen  elke  keer  
nieuwe  mensen  tegen.  
Vragen  naar  de  goede  weg,  
bang  om  te  verdwalen.  
Kiezen  hoe  we  verder  gaan  
en  de  koers  bepalen.  
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Bijlage 1: Vrijzinnig humanisme  
  

1. Wat  is  vrijzinnig  humanisme?  
  

Vrijzinnig  humanisme  
=  een  dynamische  LEVENSHOUDING  gebaseerd  op  gemeenschappelijke  principes:  
  
  
-‐  VRIJ  ONDERZOEK  (   methode)  
  
Jaap  Kruithof:  
verwerven:  logisch  denken  en  empirisch  onderzoek.  Dat  hele  spel  van  twijfelen,  kritisch  

    
  

  
Vrij-‐zinnig  
vrij:  onafhankelijk  
zinnig:  zijn  verstand  hebbend  
Syn.:  redelijk,  met  rede  begaafd,  verstandig  (van  Dale)  
  menselijke  vermogens  &  vaardigheden  
  

  
  

  
  
Vrij  onderzoek  is  een  methode  om  tot  betrouwbare  kennis  te  komen.  De  mens  die  met  zijn  
kritisch  verstand  de  werkelijkheid  probeert  te  begrijpen  en  te  bestuderen.  Vrij  onderzoek  

  
Vrijzinnigen  zijn  bereid  hun  overtuigingen,  mening  en  visie  op  de  mens  en  wereld  te  toetsen  
aan  de  realiteit.  Open  discussie  wordt  niet  uit  de  weg  gegaan.  
  
  

  
stellingname  te  verlaten  voor  iets  nieuws  en  beter,  eens  daarvoor  sterke  rationele  
argumenten  zijn  ontdekt.  Sterker  nog:  wie  het  beginsel  van  Vrij  Onderzoek  ter  harte  neemt,  
zoekt  niet  alleen  extra  bewijs  voor  hetgeen  waarvan  men  al  overtuigd  is,  maar  gaat  zelf  
actief  op  zoek  naar  argumenten  die  zijn  eigen  wereldbeeld  ondergraven,  om  het     steeds  
onder  voorbehoud     te  vervangen  door  een  meer  overtuigend  alternatief."  
Bron:  Studiekring  Vrij  Onderzoek  VUB  
  
  
-‐     
  
Een  geopenbaarde  waarheid  =  onverenigbaar  met  het  principe  van  vrij  onderzoek.  
Meningen,  uitspraken  worden  steeds  kritisch  beoordeeld  op  inhoud.  
Persoonlijke  overtuigingen  en  opvattingen  kunnen  worden  herzien  en     kunnen  
opnieuw  in  vraag  worden  gesteld.  
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Het  denken  mag  zich  nooit  onderwerpen,  
noch  aan  een  dogma,  
noch  aan  een  partij,  

noch  aan  een  hartstocht,  
noch  aan  een  belang,  noch  aan  een  vooroordeel,  

noch  aan  om  het  even  wat,  
maar  uitsluitend  aan  de  feiten  zelf,  

want  zich  onderwerpen  betekent  het  einde  van  alle  denken.  
  

Henri  Poincaré  (1854     1912)  
  
  
-‐  DE  MENS  ALS  ZINGEVER    

  
Mensen  hebben  het  recht  en  de  verantwoordelijkheid  om  zelf    betekenis  en  vorm  te  geven  
aan  hun  eigen  leven.  Normen  en  waarden  ontstaan  uit  de  ervaring  van  de  mens  in  zijn  
streven  naar  een    leefbare  samenleving.  Humanisme  is  een  manier  waarop  je  zorgvuldig  
omgaat  met  andere  mensen,  met  de  natuur,  met  de  wereld  en  met  jezelf.  Doordat  de  mens  
zelfbewust  kan  zijn  en  over  vrijheid  beschikt,  kan  en  mag  hij  verantwoordelijk  gesteld  
worden  voor  zijn  keuzes,  zowel  tegenover  zichzelf  als  tegenover  anderen.  Er  wordt  actief  
gestreefd  naar  een  rechtvaardige  en  democratische  samenleving  gebaseerd  op  
samenhorigheid.  Het  verwezenlijken  van  het  menselijk  geluk  en  levenskwaliteit  voor  
iedereen  staat  centraal.    
  
  

Humanisten  gaan  er  dus  van  uit  dat  mensen  zelf  zin  en  vorm  aan  hun  leven  geven.  Zij  
hechten  bijzonder  aan  zelfbeschikking:  de  vrijheid  om  op  een  manier  te  leven  waar  je  zelf  
achterstaat.  Deze  individuele  vrijheid  gaat  samen  met  verantwoordelijkheid  voor  en  
betrokkenheid  bij  anderen  en  je  omgeving.  Menselijke  waardigheid,  rechtvaardigheid  en  
vrijheid  staan  centraal.  Humanisten  hechten  veel  belang  aan  zelfontplooiing,  vorming  en  
cultuur.  Ze  geven  bovendien  de  voorkeur  aan  dialoog  in  plaats  van  dogmatiek.  Humanisten  
zetten  zich  in  voor  een  humane  samenleving,  waarin  iedereen  gelijke  kansen  krijgt  om  zich  
te  ontwikkelen.  Zij  richten  zich  op  de  schoonheid  van  dit  leven  en  deze  wereld,  met  al  zijn  
diversiteit  en  mogelijkheden.  Een  groot  aantal  humanistische  organisaties  zet  zich  in  om  de  
samenleving  humaan  in  te  richten  en  een  betekenisvol  leven  mogelijk  te  maken.  
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2. Vrijzinnig  humanisten:  agnosten  of  atheïsten?    
  
  
Agnosticisme  betekent  dat  men  gelooft  dat  het  onmogelijk  is  te  weten  of  god  bestaat  of  niet  
bestaat.  Het  wordt  vaak  voorgesteld  als  een  middenweg  tussen  theïsme  en  atheïsme.    
Dit  betekent  dat  agnosten  sceptici  zijn  van  alles  wat  godsdienstig  is.  De  agnost  meent  dat  de  
menselijke  kennis  beperkt  is  tot  de  natuurlijke  wereld  en  dat  de  geest  niet  in  staat  is  het  
bovennatuurlijke  te  kennen.  
Hij  laat  het  vraagstuk  of  er  een  god  al  of  niet  bestaat  open.  
  
  
Atheïsme  is  de  ontkenning  van  het  bestaan  van  god.  
Atheïsten  gaan  ervan  uit  dat  kennis  in  principe  altijd  met  argumenten,  logisch  en  liefst  ook  
empirisch,  moeten  kunnen  onderbouwd  worden.  Tot  op  heden  is  volgens  atheïsten  geen  van  
de  talloze  godsbewijzen  deugdelijk  gebleken.  
Zij  stellen:  er  is  waarschijnlijk  geen  god.  Durf  zelf  te  denken  en  geniet  van  dit  leven!  
  
  

3. Vrijzinnig  humanisme  vandaag  
  
  

Een  verfrissende  look,  een  vurige  boodschap.  
  

  
  

 We  geloven  in  de  mens  en  plaatsen  die  mens  centraal.  
  

 We  kijken  kritisch  naar  de  wereld  en  naar  onszelf.  We  aanvaarden  niet  zomaar  wat  
anderen  zeggen.  
  

 We  bepalen  zelf  hoe  we  ons  leven  zin  geven  in  het  hier  en  nu.  We  doen  dat  met  
respect  voor  de  keuze  van  anderen  en  voor  de  natuur.  
  

 We  streven  naar  een  warme  en  solidaire  democratische  samenleving  waar  iedere  
mens  gelijkwaardig  is  en  zichzelf  kan  zijn.  
  

 We  geven  deze  waarden  mee  aan  jongeren  in  de  cursus  niet-‐confessionele  zedenleer  
en  bereiden  hen  voor  om  als  vrijzinnig  humanist  actief  deel  te  nemen  aan  deze  
samenleving.  

  
  
  
Overgenomen  van:  http://www.demens.nu/nl/OpiniesEnNieuws/nieuwsberichten/content/demensnu.html  
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4. Het  ontstaan    
  

Een  speurtocht  naar  de  historische  wortels  van  het  vrijzinnig  humanistische  gedachtegoed  
brengt  ons  naar  de  periode  in  de  geschiedenis  die  men  de  Verlichting  noemt.  Toch  waren  er  
al  veel  eerder  ideeën  en  opvattingen  die  hebben  geleid  tot  wat  vrij  denken  en  humanisme  is  
gaan  heten.    
  
Vanaf  500  v.o.t.  zijn  er  in  verschillende  delen  van  de  wereld  mensen  die  godsdienst  in  vraag  
stellen.  We  vinden  ze  terug  in  India,  China  en  Griekenland.  
  
In  India  zal  Tsjârvaka  openlijk  zeggen  dat  er  geen  god  bestaat  en  er  geen  leven  is  na  de  
dood.  
korte   India  

  
  
In  China  leefde  in  diezelfde  periode  Koeng  Foe  Tse  (Confucius).  Hij  heeft  een  enorme  invloed  
op  het  Chinese  denken.  Hij  richt  zich  op  de  mens  en  het  praktische  leven.  We  noemen  hem  

di

t  
  

  
Een  andere  bekende  denker  uit  die  periode  is  Mo  Tse.  Volgens  hem  moeten  we  kritisch  
denken.  Alleen  wat  mensen  hebben  gehoord,  gezien,  dus  ervaren,  is  voor  hem  waar.  Hij  
neemt  afstand  van  het  geloof  in  goden.  
  
Grieken  en  Romeinen  
  
In  Griekenland  ontstaat  in  die  periode  de  filosofie.  De  eerste  filosofen  probeerden  de  wereld  
met  hun  rede  te  begrijpen,  zonder  zich  te  beroepen  op  godsdienst,  openbaring,  autoriteit  of  
traditie.  Verder  leerden  ze  anderen  ook  hun  rede  te  gebruiken  en  zelf  te  denken.  Mensen  
worden  aangemoedigd  om  zelf  dingen  te  onderzoeken.    
  
Deze  eerste  filosofen  noemen  we  natuurfilosofen.  Ze  onderzoeken  vooral  de  natuur.  Voor  
hen  is  de  natuur  niet  geschapen,  maar  ontstaan  uit  een  natuurelement,  een  oerstof.    
  
Presocratische  filosofen:  Thales  (water),  Anaximenes  (lucht),  Empedocles  (aarde,  water,  
lucht  &  vuur)   

 Het  denken  maakt  zich  los  van  mythen  en  religie.    
 Een  soort  denken  werd  ontwikkeld  dat  de  basis  is  van  de  natuurwetenschappen.    

  
De  Griekse  filosoof  Socrates  (5de  eeuw  voor  Christus)  geldt  algemeen  als  een  grondlegger  
van  het  westerse  humanisme.  Hij  stelde  vragen  bij  alle  vanzelfsprekendheden  die  op  zijn  
weg  kwamen  en  probeerde  mensen  op  die  manier  aan  het  denken  te  zetten.  Vraagtekens  

Deze  dialogische  manier  van  denken  
maakt  deel  uit  van  de  opvoeding  tot  volledig  mens:  paideia.  Het  zelf  kritisch  nadenken  heeft  
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de  moderne  humanist  met  Socrates  gemeen.  We  kunnen  niet  zomaar  aannemen  wat  
anderen  denken,  we  moeten  het  zelf  begrijpen.  Dit  onderzoeken  van  de  dingen  zal  voor  de  
Griekse  filosofen  de  leidraad  blijven.  
  
Aristoteles  schrijft  zowel  over  dieren  als  over  de  maatschappij  als  over  moraal.  Om  hierover  
zinnige  dingen  te  kunnen  zeggen,  raadt  hij  aan  om  onze  ogen  te  gebruiken:  observeer  de  
dingen.  En  vooral  vraag  waarom  de  dingen  zijn  zoals  ze  zijn.  
  
Latere  Griekse  filosofen  dachten  vooral  veel  na  over  wat  we  nodig  hebben  om  gelukkig  te  
zijn.  Epicurus  vond  dat  we  vooral  geen  angst  moeten  hebben  voor  de  dood  of  voor  de  

Hij  vindt  dat  we  moeten  leren  genieten  van  het  leven,  maar  dat  betekent  dat  we  met  mate  
moeten  genieten.  Wie  zich  overeet,  wordt  ziek.  
  
De  stoïcijnen  zijn  de  laatste  school  van  filosofen  die  de  Grieken  kennen,  maar  hun  gedachten  
vonden  ook  ingang  bij  veel  Romeinse  denkers.  Zeno  van  Citium  was  de  eerste  stoïcijn.  Om  
gelukkig  te  zijn  moeten  we  ons  verstand  gebruiken.  Om  het  goede  te  doen  moeten  we  
begrijpen  wat  goed  is.  Het  goede  doen  en  gelukkig  zijn,  zijn  niet  los  te  maken  van  elkaar.  Dat  
was  al  de  les  van  Socrates.  De  stoïcijnen  zouden  ook  de  eersten  zijn  die  zeiden  dat  alle  
mensen  gelijk  zijn  omdat  alle  mensen  over  rede  beschikken.      
  
Ook  in  het  latere  Romeinse  rijk  schoten  de  klassieke  Griekse  ideeën  wortel.  Lag  bij  de  
Grieken  veel  nadruk  op  paideia,  vorming  tot  mens,  Romeinen  als  Seneca  en  Cicero  
lanceerden  het  ideaal  van  de  humanitas,  menselijkheid.  
De  Romeinse  stoïcijn  Lucretius  schrijft  een  beroemd  werk  over  de  dingen  van  de  natuur.  Hij  
leefde  in  de  eerste  eeuw  v.o.t.  Hij  wil  de  mensen  bevrijden  van  bijgeloof.    Religie  maakt  
volgens  hem  mensen  vaak  bang  voor  dingen  die  niet  bestaan.  De  natuur  is  niet  geschapen,  
maar  ontstaan  uit  atomen.  Alles  wat  we  kennen,  bestaat  uit  atomen.  Er  is  geen  sprake  van  
onsterfelijkheid  want  met  de  dood  valt  de  mens  uiteen  in  atomen.  
  
De  Renaissance  en  de  17de  eeuw  
  
In  de  middeleeuwen  kennen  we  weinig  mensen  met  humanistische  ideeën.  Pas  in  de  
veertiende  eeuw  treden  weer  mensen  op,  het  eerst  in  Italië,  die  we  humanistisch  kunnen  

humanisten
anders  dan  nu:  namelijk  iemand  die  de  Latijnse  en  Griekse  letterkunde  bestudeert.  Via  deze  
lectuur  maakten  de  geleerden  kennis  met  de  klassiek-‐humanistische  ideeën  en  kregen  geloof  
in  de  mogelijkheden  van  de  mens.  Deze  periode  -‐  de  Renaissance  -‐  is  wel  eens  

  
  
Erasmus  was  een  schrijver,  een  geleerde,  een  humanist  en  een  vooraanstaand  vertolker  van  
de  Renaissance  in  Noord-‐Europa.  Erasmus  vertaalde  veel  klassieke  teksten  waardoor  die  
toegankelijk  werden  voor  een  breed  publiek.  In  deze  periode  is  nog  geen  sprake  van  on-‐  of  
antigodsdienstigheid.  Wel  ontstond  er  een  besef  van  vrije  wil,  eigen  kracht  en  redelijkheid.    
  
In  de  17de  eeuw  zijn  met  name  Spinoza  en  Descartes  belangrijk.  Net  als  Descartes  geloofde  
Spinoza  dat  de  rede  de  mensen  in  staat  stelt  de  wereld  te  begrijpen.  Voor  hem  waren  God  
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en  de  wereld  en  alles  wat  erin  is  een  en  hetzelfde.  Hij  durfde  het  aan  de  bijbel  mensenwerk  
te  noemen.    
  
Volgens  Etienne  Vermeersch  is  een  van  de  meest  geniale  en  ook  blijvende  inzichten  van  
Spinoza  zijn  visie  op  de  vrijheid,  en  de  ethiek  die  daaruit  voortvloeit.  De  meeste  mensen  
denken  nog  steeds  dat  vrijheid  het  tegendeel  is  van  bepaaldheid  of  determinisme.  Maar  als  
mijn  vrij  handelen  door  niets  bepaald  was,  dan  zou  het  afhangen  van  het  toeval  en  dus  zeker  
niet  van  mij.  Men  is  volgens  Spinoza  vrij  wanneer  men  niet  door  factoren  van  buitenaf  
bepaald  wordt,  maar  door  zichzelf.  
  
Het  leidende  motief  in  de  filosofie  van  Descartes  is  het  zoeken  naar  een  methode  om  tot  
zekere  kennis  te  komen.  Er  moet  volgens  hem  worden  uitgegaan  van  zekere  beginselen,  op  
grond  waarvan  door  logische  deductie  andere  kennis  wordt  afgeleid.    Hoe  komen  we  nu  aan  
dergelijke  beginselen?    Door  radicaal  te  twijfelen  aan  alles  wat  we  niet  helemaal  zeker  
weten,    meent  Descartes.    De  zintuigen  kunnen  ons  bedriegen,  terwijl  de  gedachten  die  we  
in  wakende  toestand  hebben  droombeelden  kunnen  zijn,  evenals  we  fouten  kunnen  maken  
in  onze  redeneringen.    Wat  echter  boven  alle  twijfel  verheven  is,  is  het  feit  van  het  denken.    
Daarom  heeft  volgens  Descartes  de  uitspraak:  "Ik  denk,  dus  ik  ben",  de  zekerheid  die  hij  
zoekt  en  vormt  deze  het  beginsel  waaruit  andere  kennis  af  te  leiden  is.    
  

  
  

  
  

  
Toen  Locke  Descartes  las  neemt  hij  deze  ideeën  zo  over  dat  ze  een  onderdeel  van  zijn  ideeën  
en  denken  worden.  Hij  bewonderde  Descartes,  maar  zijn  opleiding  gaf  hem  de  mogelijkheid  
kritisch  naar  zijn  ideeën  te  kijken.  Locke  vond  dat  de  rede  alleen  te  beperkt  was  om  als  
fundament  voor  kennis  te  dienen.  Daartoe  was  ook  de  ervaring  en  de  reflectie  daarop  nodig.  
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De  Verlichting  
  
De  Verlichting  is  een  intellectuele  stroming  die  tot  bloei  komt  in  de  17de  en  18de  eeuw  in  
Europa.  Verlichtingsdenkers  zetten  zich  af  tegen  kerk  en  autoriteiten.  Zij  willen  de  wereld  in  
vrijheid  bestuderen  en  de  samenleving  opnieuw  inrichten.  De  term  Verlichting  verwijst  naar  
het  licht  der  rede  dat  schijnt  in  de  duisternis  van  de  Middeleeuwen.  
  
Tijdens    de  Verlichting  nam  de  betekenis  van  wetenschap  en  onderzoek  sterk  toe.  Het  
vertrouwen  in  menselijk  inzicht  en  logisch  redeneren  kreeg  onder  andere  vorm  in  het  
liberalisme.  Cruciaal  was  ook  de  Franse  revolutie  die  vocht  voor  vrijheid,  gelijkheid  en  
broederschap.  Het  denken  ontwikkelde  zich  verder  in  a-‐religieuze  richting.  De  Duitse  filosoof  
Kant  riep  op  om  het  eigen  verstand  te  gebruiken  en  het  juk  van  onmondigheid  af  te  werpen.    

Immanuel  KANT:     DURF  TE  DENKEN!  Heb  de  moed  U  van  uw  eigen  verstand  
te  bedienen.  Immanuel  Kant  wil  de  mens  bevrijden  uit  zijn  onmondigheid,  waaraan  hij  zelf  
schuld  heeft.    
  
Verlichting  is  het  uittreden  van  de  mens  uit  de  onmondigheid  die  hij  aan  zichzelf  te  wijten  
heeft.  De  oorzaak  van  onmondigheid  is  niet  het  gebrek  aan  verstand  maar  aan  moed  en  
wilskracht.  Onmondigheid  is  het  onvermogen  zich  van  zijn  verstand  te  bedienen.  (Kant)  
  
Het  belangrijkste  principe:      

 de  mens  is  begaafd  met  rede  en  vrije  wil,  en  is  het  zichzelf  en  zijn  medemensen  
verplicht  deze  eigenschappen  zo  goed  en  zo  autonoom  mogelijk  te  gebruiken.    
Het  autonome  gebruik  van  de  rede  staat  gelijk  aan  vrijheid  en  zelfstandigheid.  

  
Sleutelwoorden:  vrijheid     gelijkheid     broederlijkheid  
  
De  verlichting  is  een  proces  van  secularisering.  Religie  wordt  in  verschillende  gradaties  
buiten  het  domein  van  ethiek,  politiek  en  wetenschap  geplaatst.  De  rol  van  religie  op  gebied  
van  moraal  en  wetenschap  wordt  teruggedrongen.  Religiekritiek  is  een  van  de  pijlers  van  de  
Verlichting.  
  

  
  
  
De  Verlichting  kent  een  kritische  en  een  constructieve  zijde.  De  kritische  zijde  bekritiseert  
geïnstitutionaliseerd  geloof  en  onredelijkheid.  De  constructieve  kant  gaat  over  het  zoeken  
naar  nieuwe  kennis,  vooral  wetenschappelijke  kennis,  en  naar  nieuwe  samenlevingsvormen  
met  als  idealen  rechtvaardigheid,  democratie  en  mensenrechten.  Tolerantie  voor  ideeën  en  
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strijd  tegen  onderdrukking  zijn  twee  kernwaarden  van  de  Verlichting.  Beide  elementen  
komen  naar  voren  in  het  magnus  opus  van  de  Verlichting,  de  Encyclopédie  of  
beargumenteerd  woordenboek  van  de  wetenschappen,  kunsten  en  beroepen  (1751-‐
1772/80)  onder  redactie  van  Dennis  Diderot  en  Jean  D'Alembert.  De  Encyclopédie  was  
bedoeld  om  alle  tot  dan  toe  beschikbare  menselijke  kennis  te  verzamelen.  Het  werd  dan  ook  
een  groots  project.    
  
De  evolutietheorie  van  Darwin  was  een  van  de  wetenschappelijke  theorieën  in  de  19e  eeuw  
die  van  uitzonderlijk  grote  invloed  is  geweest  en  een  grote  stap  in  de  ontwikkeling  van  het  
vrijzinnig  humanisme.    
  
Het  was  de  filosoof  Ludwig  Feuerbach  die  zichzelf  tot  doel  had  gesteld  het  in  de  godsdienst  
gelegen  ideaal  van  menselijkheid  weer  tot  de  mensen  zelf  terug  te  brengen.  Feuerbach  
noemde  godsdienst  onomwonden  een  schepping  van  de  menselijke  geest.  In  zeker  zin  is  
Feurerbach  ook  de  grondlegger  van  het  moderne  geseculariseerde  denken.  Hij  pleit  voor  een  
beschaving  niet  gebaseerd  op  religie  maar  op  natuurwetenschap.  
  
Het  moderne  humanisme    
Prof.  dr.  Peter  Derkx  
Hoogleraar  Humanisme  en  levensbeschouwing  aan  de  Universiteit  voor  Humanistiek  in  Utrecht.  
http://www.humanistischecanon.nl/modern  
  
Het  moderne  humanisme  kan  alleen  begrepen  worden  als  we  vertrekken  vanuit  de  
belangrijkste  betekenissen  van  het  humanisme  in  de  loop  der  eeuwen.  Kenmerkend  is  ten  
eerste  dat  het  een  open,  dialogische  en  inclusieve  levensbeschouwing  is  die  niet  alleen  
buiten,  maar  ook  binnen  religies  wordt  aangetroffen.    
  
Het  gelijkheidsbeginsel  is  de  tweede  centrale  humanistische  gedachte:  alle  mensen  horen  
elkaar  als  gelijken  te  zien  en  te  behandelen.  Dit  beginsel  heeft  te  maken  met  de  gedachte  
dat  niemand  in  een  betere  positie  is  dan  jijzelf  om  te  bepalen  hoe  jij  leven  moet.  Die  vrijheid  
en  verlegenheid  geldt  voor  iedereen.  Niemand  heeft  het  recht  iemand  anders  de  regie  over  
zijn  of  haar  leven  af  te  pakken.  Dit  gelijkheidsbeginsel  heeft  ook  te  maken  met  andere  
kenmerken  van  modern  humanisme:  de  bereidheid  tot  dialoog  en  compromis;  erkenning  
van  twijfel  en  feilbaarheid;  openheid,  waardering  voor  diversiteit;  de  keuze  voor  
democratie  en  voor  de  scheiding  van  kerk  en  staat;  rechtvaardigheid  en  mensenrechten.  
Humanisme  is  principieel  in  strijd  met  alle  vormen  van  discriminatie:  het  verschillend  
behandelen  van  mensen  op  irrelevante  en  onaanvaardbare  gronden.  
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    Wereldwijd  humanisme    
  
In  tal  van  landen  over  de  hele  wereld  zijn  organisaties  van  humanisten  tot  ontwikkeling  
gekomen.  Vaak  was  de  aanleiding  een  tamelijk  praktische,  namelijk  belangenbehartiging  van  
buitenkerkelijken.    
  
Het  streven  van  humanisten  naar  gelijkberechtiging  past  in  de  algehele  ontwikkeling  van  de  
wereld  waarin  waarden  als  vrijheid,  gelijkheid  en  solidariteit  steeds  belangrijker  zijn  
geworden.    
  
Het  is  een  kenmerk  van  de  humanistische  beweging  dat  zij  zich  altijd  tegen  eigen  politieke  
partijvorming  heeft  verzet.  Maar  over  de  wijze  waarop  kerk  en  staat  het  beste  gescheiden  
kunnen  zijn,  lopen  de  opvattingen  internationaal  uiteen.  Aanvankelijk  lag  de  nadruk  op  het  
terugdringen  van  de  overheersende  rol  van  de  godsdienst  in  de  politiek.  Later  kwam  het  
accent  te  liggen  op  samenwerking  met  andere  levensovertuigingen  om  tot  pluriformiteit  te  
komen.    
  
  
Toen  de  Universele  Verklaring  van  de  Rechten  van  de  Mens  in  1948  was  aangenomen  door  
de  Verenigde  Naties,  werd  het  pad  geëffend  voor  een  internationale  humanistische  
beweging.  De  oprichting  van  de  International  Humanist  and  Ethical  Union  in  1952  -‐  IHEU  (en  
sinds  1990  ook  de  European  Humanist  Federation  -‐  EHF)  bezorgde  het  georganiseerd  
humanisme  een  naam  op  wereldschaal.  
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Bronnen:    
- http://www.human.nl/durftedenken  
- http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/geschiedenis  
- http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/eigentijds_humanisme/de_grondslag  
- http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/eigentijds_humanisme/de_maatschappelijke_component  
- http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/eigentijds_humanisme/de_persoonlijke_component  
- http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/wereldwijd  
- http://www.humanistischecanon.nl/  
- http://www.etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-‐ethiek/divers/spinoza-‐de-‐eerste-‐waarlijk-‐verlichte-‐

mens  
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach  
- Hans  Joachim  Störing,  Geschiedenis  van  de  filisofie  1,  Aula,  1996,  23ste  druk  
- De  wereld  van  Sofie,  Jostein  Gaarder  
- Werkboek  bij  de  wereld  van  Sofie,  Peer  Olsen  
- Filosofie  voor  beginners,  Donald  Palmer  
- Filosofie  voor  jonge  denkers.  Een  eerste  kennismaking  met  de  grote  westerse  filosofen.  Jeremy  Weate  en  Peter  

Lawman  
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Bijlage 2: Abraham verschijnt op het toneel 
Uit  NICO  TER  LINDEN,  Het  land  onder  de  regenboog.  Verhalen  uit  het  Oude  Testament,  Balans,  
2006,  p  51-‐53.  
  
Dit  verhaal  wordt  aan  twee  kinderen,  Judith  en  Tobias,  verteld  door  oom  Ben,  een  
rabbijn  tijdens  de  ballingschap  (deportatie)  naar  Babel.  
  
'God  had  een  nieuw  begin  gemaakt,'  zei  oom  Ben.  'Noach  kon  zich  niet  herinneren  dat    
de  zon  ooit  zo  stralend  geschenen  had  en  het  land  geurde  als  nooit  tevoren.  De  duiven  
bouwden  een  nest,  de  bijen  zochten  de  bloemen  weer  op,  terwijl  de  apen  als  vanouds    
door  de  bomen  slingerden.  Van  het  hout  van  de  ark  timmerde  Noach  een  huis  en  hij  
plantte  een  wijngaard,  want  zijn  vrouw  was  dol  op  druiven  en  zelf  hield  hij  van  wijn.    
Zijn  zonen  bouwden  er  later  nog  een  heleboel  huizen  bij,  want  zij  kregen  ook  zonen,  
zeventig  in  getal.  Die  vormden  het  begin  van  de  zeventig  volkeren  die  nu  de  aarde  gingen  
bewonen.  En  boven  al  die  volkeren  kon  je  hoog  in  de  hemel  de  zevenkleurige  regenboog  zien  
staan,  als  teken  dat  God  zijn  schepping  niet  vergeet.  

Maar  de  mensen  -‐  ach,  het  is  altijd  weer  hetzelfde  liedje  -‐  de  mensen  vergaten  
hem  wel.  God  werd  er  moedeloos  van.  Hij  dacht:  Wat  zou  het  mooi  zijn  wanneer  er  
nu  eens  één  volk  op  aarde  was  dat  mij  trouw  bleef  en  alle  andere  volkeren  liet  zien  
hoe  de  wereld  wordt  wanneer  er  liefde  woont.  Dat  bedacht  God,  en  toen  heeft  hij  
ons  volk  uitgekozen.'  
Oom  Ben  hield  even  op  met  vertellen.  Hij  zuchtte.  'Soms  denk  ik  wel  eens:  had  

God  maar  een  ander  volk  genomen,  want  je  krijgt  wel  wat  op  je  nek  en  wij  zijn  
natuurlijk  geen  haar  beter  dan  ieder  ander  volk.  Maar  als  wij  op  de  sabbat  bij  elkaar  
komen  in  de  synagoge  en  als  ik  dan  weer  de  oude  verhalen  hoor  en  bedenk  hoe  
mooi,  hoe  verheven  de  taak  is  die  God  ons  heeft  toevertrouwd,  dan  krijg  ik  weer  
nieuwe  moed.  
God  wilde  dus  een  eigen  volk  hebben.  Maar  dat  volk  moest  nog  wel  geboren  worden.  
"Ik  denk  dat  ik  met  Abraham  ga  beginnen,"  zei  God,  "hij  zal  de  stamvader  zijn."   
Abraham  was  een  goed  en  rechtvaardig  mens.  "Met  hem  moet  het  lukken,"  

dacht  God.  Weten  jullie  waar  Abraham  woonde?  Hij  woonde  hier,    bij  de  twee  
grote  rivieren,  in  het  land  waar  wij  nu  in  ballingschap  zijn.  In  Ur,  te  midden  van  de  
Chaldeeën.  Maar  eigenlijk  kun  je  niet  zeggen  dat  hij  hier  woonde,   want  hij  was  
een  nomade.  Hij  was  geen  boer  die  op  een  boerderij  zat,  hij  was  een  nomade  die  
in  deze  streken  rondzwierf  met   zijn  vee  en  als  het  gras  ergens  op  was,  trok  hij  
verder  met  zijn  kudde,  op  zoek  naar  nieuwe  weidegronden.   
Abraham  wilde  zijn  land  verlaten.  Liever  gezegd:  dat  wilde   Terach,  zijn  
vader.  Na  de  dood  van  zijn  zoon  Haran  was  hij  onrustig  geworden,  het  was  net  alsof  
een  stem  van  binnen  zei  dat  hij  daar  weg  moest,  weg  uit  Ur.  "Abraham,"  zei  Terach  
op  een  dag,  "we  gaan  naar  Kanaän."  
"We  gaan  naar  Kanaän,"  zei  Abraham  tegen  Sara,  zijn  vrouw.  
"Dat  is  goed,"  zei  Sara.  Het  leek  haar  wel  spannend.   
Ze  gingen.  En  Lot,  de  zoon  van  Abrahams  overleden  broer,  ging  mee.  Abraham  en  
Sara  konden  geen  kinderen  krijgen.  
Ze  gingen,  maar  in  Kanaän  kwamen  ze  niet,  ze  bleven  in  Haran  steken.  Zijn  vader  
Terach  wilde  ineens  niet  meer  verder.  Wie  of  wat  had  die  stem  van  binnen  tot  
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zwijgen  gebracht?  Was  Kanaän  hem  toch  te  ver?  Was  hij  te  oud?  Wilde  hij  liever  in  
de  buurt  van  zijn  goden  blijven?  
Toen  kwam  de  stem  tot  Abraham:  "Abraham,  ga  uitje  land,  uitje  familie,  naar  het  
land  dat  ik  je  zal  laten  zien.  Jij  zult  de  vader  van  een  groot  volk  worden.  Ik  zal  je  
zegenen,  en  jij  zult  tot  een  zegen  zijn  voor  alle  volkeren  op  aarde."   
Abraham  ging,  vertrouwend  op  de  stem.  Hij  zou  de  reis  die  vader  Terach  was  
begonnen,  voortzetten.  Hij  had  al  langer  het  gevoel  dat  hij  in  Tweestromenland  in  
een  kringetje  ronddraaide,  hij  kon  niet  langer  geloven  in  de  goden  van  hier,  hij  
wilde  weg.  Zijn  verlangen  naar  een  nieuw  leven  in  een  nieuw  land  was  sterker  
dan  zijn  angst  ervoor.  "Ga  je  mee,  Sara?"  
"Ja,  ik  ga  met  je  mee."  
Abraham  gaf  zijn  herders  opdracht  het  vee  bijeen  te  drijven  en  de  kamelen  voor  
vertrek  gereed  te  maken.  Hij  zadelde  ook   zelf  zijn  kameel.  
"Ga  je  op  reis,  Abraham?"  vroegen  de  buren.  
"Ja,  ik  ga  op  reis."  
"Waar  ga  je  naar  toe?"  
"Naar  Kanaän."  
"Wanneer  denk  je  terug  te  komen?"  
"Dat  weet  ik  niet.  Misschien  kom  ik  wel  nooit  meer  terug."  
De  buren  haalden  hun  schouders  op.  Vreemde  man,  die  Abraham.  
"Ik   ga  met   je  mee,"   zei   Lot,   die   niet  wilde   achterblijven.   "Ook   ik   heb  mijn   herders   opdracht  
gegeven  het  vee  bijeen  te  drijven.  Ze  zijn  nu  bezig  de  tentkleden  op  de  kamelen  te  laden."  
En   daar   ging   de   karavaan.   Abraham   vertrouwde   erop   dat   de   stem   hem  wel   de   weg   zou  
wijzen.'  
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Bijlage 3:   
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foto 06       foto 07 
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Bijlage 4: De Koran en vertellingen  

De  Koran  is  het  enige  van  de  door  moslims  erkende  islamitische  Heilige  Boeken  dat  zuiver  zou  zijn    
overgeleverd.  Volgens  de  islamitische  traditie  zijn  de  woorden  in  de  Arabische  taal  door  God  via  de  
engel  Djibriel  aan  Mohammed  "neergezonden".  

Een  vertaling  van  de  Koran  wordt  door  moslims  doorgaans  niet  als  authentiek  gezien,  omdat  
vertalen  automatisch  interpreteren  zou  betekenen.  Iedere  vertaling  is  dus  'slechts'  een  
interpretatie.  Vertalingen  vertonen,  door  de  opbouw  van  de  Arabische  taal,  op  essentiële  punten  
grote  verschillen  en  worden  dan  ook  niet  als  gezaghebbend  erkend.  Exegese  op  de  Arabische  
Koran  is  wel  mogelijk.  

De  Koran  is  de  eerste  bron  van  de  islam,  maar  de  Overleveringen  (Hadith)  zijn  de  tweede  bron.  De  
Ahadith,  meervoud  van  Hadith  
vastgelegde,  islamitische  overleveringen  over  het  doen  en  laten  en  de  uitspraken  van  de  profeet  
Mohammed.  Via  deze  overleveringen  kent  men  de  soenna,  de  manier  van  de  profeet.  Voor  de  
overgrote  meerderheid  van  de  moslims  vormen  de  Ahadith  een  aanvulling  op  en  interpretatie  van  
de  Koran.  

De  Ahadith  zijn  als  volgt  geclassificeerd:  

 sahieh  'zeer  betrouwbaar'    
 hasan  'goed,  maar  minder  betrouwbaar'    
 da'ief  'twijfelachtig'  en    
 mawdoe  'verzonnen'    

De  voorwaarden  voor  een  sahieh-‐overlevering  moet  aan  vijf  voorwaarden  voldoen.  Een  moslim  
hoeft  niet  te  geloven  in  een  hadith.  De  Koran  is  altijd  de  primaire  bron.  

1. De  Hadith  dient  terug  te  gaan  tot  Mohammed  door  een  onafgebroken  keten  van  
overleveraars.  Al-‐Bukhari  ging  hierbij  er  van  uit  dat  het  historisch  bevestigd  moest  zijn  dat  
twee  opeenvolgende  overleveraars  elkaar  ontmoet  hadden.  Muslim  en  anderen  vonden  
dat  het  al  voldoende  was  dat  als  deze  overleveraars  elkaar  theoretisch  gezien  konden  
hebben.    

2. De  overleveraars  moeten  bekend  staan  als  oprecht.  Sommigen  vinden  het  al  voldoende  als  
een  overleveraar  moslim  was,  anderen  stellen  dat  de  oprechtheid  bevestigd  dient  te  zijn.    

3. De  overleveraars  dienen  bekend  te  staan  om  hun  goede  geheugen.  Ook  hierover  bestaat  
verschil  van  mening.    

4. De  Hadith  dient  vrij  te  zijn  van  afwijkingen  van  de  bevestigde  standaardoverleveringen.  Zo  
kunnen  vier  verschillende  overleveraars  dezelfde  Hadith  overleveren  die  aan  de  eerdere  
voorwaarden  voldoet.  Drie  Ahadith  hebben  bij  nadere  bestudering  dezelfde  bewoordingen,  
terwijl  een  afwijkend  is.  Deze  afwijkende  Hadith  wordt  dan  niet  geaccepteerd.    

5. De  Hadith  dient  zowel  qua  tekst  als  qua  keten  van  overleveringen  zonder  een  verborgen  
mankement  te  zijn  die  waarschuwen  voor  de  onechtheid  ervan.  Hiervoor  is  veel  
deskundigheid  vereist.    
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Ibrahiem en de afgodsbeelden 
  
Uit:   Baukje  Offringa,  p.  23-‐24.  ISBN:  90  211  
3533  7  
  
Lang  geleden  heerste  over  het  land  van  Babel  een  koning,  die  Namroed  heette.  Hij  
beschouwde  zichzelf  als  een  god.  En  daarom  wilde  hij  dat  iedereen  zich  in  eerbied  voor  hem  
zou  buigen.  In  de  tempels  liet  hij  beelden  van  zichzelf  plaatsen,  zodat  de  mensen  in  het  hele  
land  hem  konden  aanbidden.  Wie  dat  niet  deed  en  alleen  God  bleef  bidden,  werd  streng  
gestraft.  Daardoor  bleven  er  nog  maar  weinig  mensen  over,  die  God  trouw  bleven.  
De  mensen  geloofden  in  veel  goden,  waarvoor  ze  beelden  van  hout  of  steen  maakten.  Ze  
dachten  ook  dat  de  zon,  de  maan  en  de  sterren  goden  waren.  Maar  er  leefde  een  jongen  in  
dat  land,  die  er  anders  over  ging  denken.  Zijn  naam  was  Ibrahiem.  
Op  een  avond  toen  de  zon  was  ondergegaan  en  het  donker  werd,  zag  hij  een  grote  ster  aan  

oen  de  ster  verdween  zei  hij:  
  

wakker  we   

ook  de  zon  geen  god  is.  

  
De  volgende  dag  werd  een  groot  feest  gevierd  voor  de  afgoden  i

wilde  dat  niet  doen.  

Als  je  die  afgoden  aanbidt,  sta  je  in  dienst  van  de  satan,  

  
Ibrahiem  liep  weg  van  zijn  vader.  Maar  tegen  de  mens
maar  één  God,  en  dat  is  Allah.  Hij  maakte  de  zon,  de  maan  en  de  sterren,  de  planten  en  de  
dieren.  Hij  laat  het  voedsel  groeien.  God  heeft  de  aarde  zo  gemaakt  dat  we  erop  kunnen  
leven.  Die  beelden,  waarvoor  jullie  bidde   

liepen  ze  in  een  lange  optocht  zingend  naar  de  tempel.  Daar  zetten  ze  het  eten  en  de  wijn  
voor  de  afgodsbeelden  neer  als  een  offergave.  Daarna  vierden  ze  de  hele  dag  feest  en  aten  
en  dronken  van  hetgeen  ze  voor  de  afgoden  hadden  meegenomen.  
Ibrahiem  was  er  die  dag  niet  bij,  maar  in  de  nacht,  toen  alle  mensen  naar  huis  waren  gegaan,  
nam  hij  een  bijl  en  ging  ermee  naar  de  tempel.  Daar  was  het  nu  stil.  Ibrahiem  hoorde  alleen  
het  snurken  van  de  tempelwachters,  die  na  het  drinken  van  de  wijn  niet  meer  wakker  
konden  blijven.  Ze  sliepen  zo  diep,  dat  ze  niet  eens  hoorden  dat  Ibrahiem  de  afgodsbeelden  
met  zijn  bijl  stuk  sloeg;  àlle  beelden,  behalve  het  grootste.  Toen  hij  klaar  was,  hing  hij  de  bijl  
om  de  nek  van  dat  grote  beeld  en  ging  naar  huis.  
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De  volgende  morgen  zagen  de  tempelwachters  tot  hun  grote  schrik  wat  er  gebeurd  was.  Ze  

waarschuwden  de  priesters  en  alle  mensen  die  ervan  hoorden,  kwamen  kijken.  
em!  Hij  haat  onze  goden.  Op  het  

woedende  menigte  naar  de  tempel  gesleurd.  

het  groo
  

brokken  s
  

hten  hem  voor  koning  Namroed,  die  de  doodstraf  over  hem  
uitsprak.  
Namroed  liet  iedere  man,  als  een  verplichting  tegenover  de  afgoden,  zoveel  hout  voor  de  
brandstapel  brengen  als  een  ezel  kon  dragen.  Toen  het  vuur  aangestoken  werd,  was  het  zo  
hoog  dat  de  gloed  ervan  in  het  hele  land  te  zien  was.  Ibrahiem  werd  erin  gegooid.  En  koning  
Namroed  keek  toe,  met  alle  andere  mensen.  Maar  toen  het  vuur  was  uitgebrand  en  het  hout  

stomverbaasd  toekeek,  liep  Ibrahiem  naar  Namroed  toe.  Hij  knielde  niet  voor  de  koning,  
maar  bleef  met  opgeheven  hoofd  voor  hem  staan.  

  

Ibrahiem.  

  
e  zon  opkomen  in  het  oosten;  laat  u  hem  nu  eens  opkomen  in  het  

liep  weg.  Niemand  hield  hem  tegen.  
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Bijlage 5: De wanhoop van Abraham 
  
Misschien  moet  je  even  in  herinnering  brengen  dat  het  verhaal  wordt  verteld  door  oom  Ben  aan  
twee  kinderen,  Judith  en  Tobias.  
  
'Het  is  nacht.  Abraham  ligt  in  zijn  tent,  hij  kan  niet  slapen.  "Ga  naar  het  land  dat  ik  je  zal  laten  zien,"  
heeft  God  gezegd.  Maar  wat  heeft  hij  gezien?  Hongersnood  en  oorlog.  Een  mooi  land!  En  God  heeft  
hem  toen  ook  beloofd  dat  hij  de  vader  van  een  zoon  zal  worden,  de  vader  van  een  volk.  Maar  die  
zoon  laat  op  zich  wachten,  Abraham  kan  niet  geloven  dat  het  er  ooit  nog  van  komt.  Ja,  hij  heet  dan  
wel  de  vader  van  de  gelovigen,  maar  dat  betekent  niet  dat  Abraham  nooit  getwijfeld  heeft.  Er  be-‐
staat  geen  geloof  zonder  twijfel.  Daar  weet  ik  ook  alles  van,'  zei  oom  Ben.  

'Echt  waar?'  vroeg  Judith.  
'Ja,  soms  vraag  ik  mij  af  of  de  goden  van  Babylon  niet  machtiger  zijn  dan  onze  God.  Dan  ben  ik  bang  
dat   we   niet  meer   uit   de   ballingschap   zullen   terugkeren   en   dat   we   het   beloofde   land   nooit  meer  
zullen  zien.  Ik  schaam  mij  daar  niet  voor.  Als  onze  vader  Abraham  gewanhoopt  heeft,  mag  ik  het  ook.  
Geloof  is  nu  eenmaal  niet   iets  wat   je   in  een  doosje  hebt  zitten,  het  stijgt  en  daalt,  het  gaat  op  en  
neer  als  eb  en  vloed.  Abraham  heeft  in  het  licht  van  God  gewandeld,  maar  hij  heeft  ook  ogenblikken  
van  diepe  duisternis  gekend.  

Zo  ook  nu.  Het  is  nacht  om  hem  heen.  Valt  er  nog  iets  te  hopen?  Wat  heb  je  aan  een  land  zonder  
zoon?  Hij  heeft  het  zich  vast  verbeeld,  van  die  stem.  Hij  had  moeten  blijven  zitten  waar  hij  zat.  "Bent  u  
daar,  God?  U  zou  met  mij  meegaan,  maar  ik  zie  u  niet  meer,  ik  hoor  u  niet  meer.  Waarom  komt  u  uw  
belofte  niet  na?  Geen  stukje   land  mag   ik  het  mijne  noemen,  nog  even   en  ik  sterf  kinderloos,  en  al  
mijn  bezit  zal  naar  Eliëzer  gaan,  mijn  dienaar  uit  Damascus,  een  vreemdeling."  

Abraham   is   te   verdrietig   en   te   kwaad   om   te   slapen.  Naast   hem  ligt  Sara.  Ze  is  ook  wakker,  weet  
Abraham.  Ze  is  ook  alleen.  Hij  kan  haar  niet  troosten  en  zij  hem  niet.  

Abraham  staat  op,  loopt  naar  buiten,  de  nacht  in.  Zijn  kameel  ligt  naast  de  tent,  tilt  even  zijn  
kop   op,   slaapt   dan  weer   verder.  Abraham  kijkt  omhoog,  naar  de   sterren.  Ontelbare  onsterfelijke  
sterren  boven  zijn  sterfelijk  hoofd.  Hij  voelt  zich  klein  onder  dat  grote,  hoge  hemeldak.  Wie  heeft  ze  
bedacht,  al  die  lichten,  wie  heeft  ze  gemaakt?  Abraham  wordt  er  stil  van.  

En  ineens  is  hij  geen  nietig  mensje  meer  in  de  oneindigheid,  het  is  net  alsof  hij  de  stem  weer  hoort.  
Ineens  ziet  hij  hoe  het  zit  met  de  hemel  en  de  aarde:  de  hemel  is  van  God,  de  aarde  heeft  hij  aan  de  
mensenkinderen  gegeven.  Anders  dan  de  schapen  en  kamelen,  anders  dan  de  vogels  en  de  vissen,  
weet  Abraham  dat  hij  leeft  en  dat  hij  kan  kijken  en  denken  en  voelen.  Hij  heeft  waarachtig  iets  van  God!  
En  God  in  de  hemel  wil  dat  hij  voor  de  aarde  zorgt,  voor  de  schapen  en  kamelen,  voor  de  vogels  en  de  
vissen  en  voor  ieder  mens  in  nood.  Het  land  dat  God  hem  zou   laten  zien  is  het  land  waar  God  zich  
laat   zien.   Abraham  moet   niet  wanhopen,   hij  moet   vertrouwen.   "Kijk,  Abraham,   zie  het   werk   van  
mijn  vingers,  de  sterren  die  ik  gemaakt  heb  en  hun  plaats  heb  gewezen.  Kun  jij  ze  tellen?  Ik  beloof  je:  
zo  talrijk  zal  jouw  nageslacht  zijn.  Niet  jouw  dienaar  Eliëzer  uit  Damascus  zal  je  erfgenaam  zijn,  maar  
je  zoon  zal  alles  erven,  en  het  volk  dat  uit  hem  geboren  wordt.  Geloof  me."  

Abraham  ging  weer  naar  binnen.  "Waar  was  je?"  vroeg  Sara.  
"Even  naar  buiten.  Ik  heb  naar  de  sterren  zitten  kijken."  
"Wat  is  daaraan  te  zien?"  
"Alles,  Sara,  alles.  We  moeten  niet  wanhopen,  God  laat  niet  los  wat  hij  begon.  Dat  geloof  ik.  Zullen  

we  nu  gaan  slapen?"  
Hij  sloeg  zijn  arm  om  haar  heen.  Zo  sliepen  ze  in.  Getroost.  Boven  de  sterren  glimlachte  God.'  
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Bijlage 6: Verhaaltekst Rachid en de blauwe mannen 
  
9.  Op  het  vliegveld  staat  het  vol  met  mensen.  Allemaal  zwaaien  ze  naar  mij.  Mannen  met  fez,  
vrouwen  met  sluiers  en  heel  veel  kinderen  zoals  ik.  Een  meneer  met  een  snor,  die  zwaait  het  
hardst.  Dat  is  mijn  oom,  oom  Mustafa.  Hij  is  taxichauffeur  in  Casablanca.  
  
10.  Casablanca  is  groot,  maar  mijn  oom  kent  elke  straat.  Hij  toetert  veel  en  scheurt  iedereen  
voorbij.  Hij  remt  voor  een  ezel  en  maakt  een  hoop  kabaal.  Ik  zit  trots  achterin  en  doe  

  
  

Avonds  wandelen  we  door  het  park  van  zee  naar  de  bijna  allergrootste  moskee,  Van  
Hassan  II.  De  minaret  is  zo  hoog  dat  je  het  licht  bovenin  veertig  kilometer  verderop  nog  kunt  
zien,  zegt  oom.  Op  het  terras  krijg  ik  ijs,  oom  Mustafa  drinkt  thee.  Hij  zwaait  naar  de  mannen  

  
  
12.  Samen  in  zijn  taxi  rijden  we  naar  Fès.  Daar  wonen  oma  en  opa,  ik  heb  ze  lang  niet  gezien.  

  met  veel  bagage  op  hun  rug.  
  
13.  Oma  en  opa  wachten  op  ons  in  hun  riad.  Dat  is  een  huis  met  een  mooie  binnenplaats.  Er  

  
  

  
14.  Ik  ga  met  opa  boodschappen  doen,  het  is  warm.  Opa  gaat  voorop,  met  een  grote  tas  aan  
zijn  arm.  We  lopen  door  een  grote,  mooie  poort  naar  de  medina,  dat  is  de  oude  stad  en  daar  
is  de  markt.  Binnen  is  het  donker  en  ruikt  het  naar  kaneel  en  vis,  maar  ook  een  beetje  naar  
duivenpoep  en  ezelpis.  Ik  zie  kalebassen  en  kuikens,  veters  en  slangen,  broodjes  en  
schoenen,  het  is  te  veel  om  op  te  noemen.  
  
15.  De  mannen  in  de  winkeltjes  maken  veel  herrie.  Eén  roept:  

De  man  naast  hem  brult  nog  harder:     De  tas  
is  zwaar,  alleen  nog  de  couscous.  Samen  met  wortels  en  vlees  van  het  lam  gaat  oma  daar  

  
  
16.  De  bakker  geeft  me  een  kleverig  koekje,  lekker  zoet.  Mijn  wangen  en  handen  plakken.  

Ik  spring  opzij  en  bots  tegen  een  ezelkop.  De  ezel  balkt.    Iaiaia.  Ik  schrik  en  
duik  weg.  Alles  draait,  wat  is  het  hier  vol,  ik  wil  naar  buiten.  
  
17.   roep  ik  en  kijk  om  me  heen.  Waar  is  hij  nu?  Ik  zie  hem  nergens  meer.  

kraait  het  boven  me,  een  vogel  kijkt  gemeen  op  me  neer.  
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18.  Ik  vlucht  struikelend  naar  buiten.  Daar  staat  opa!  Bij  een  grote,  vrolijke  man.       daar  
  

  

eten!  Het  is  no

  
  
20.  We  klimmen  steeds  hoger  de  bergen  in.  Straks  zitten  we  in  de  wolken!  Het  is  fris.  Zo  
hoog  vinden  de  bomen  het  niet  leuk.  De  bergen  zijn  kaal,  hier  groeit  bijna  niks.  
  
21.  We  remmen  voor  twee  meisjes  met  een  kudde  schapen,  ik  druk  mijn  neus  tegen  het  
raam.  Ze  zien  me  en  ze  lachen  en  zwaaien,  ik  word  er  verlegen  van.  Wat  stoer  zijn  zij.  De  
blauwe  mannen  zijn  nog  ver,  eerst  gaan  we  naar  Mimoun.    Hij  staat  ons  op  te  wachten,  met  

n  
slangenbezweerder,  mijn  neef  van  tien!  
  

houd  mijn  adem  in  en  denk  dat  ik  droom.  
  
23.  Op  het  plein  komen  de  mensen  kijken  naar  mijn  neef.  Hij  fluit  zo  mooi  en  zo  hoog,  dat  de  
slang  zijn  kop  uit  de  mand  steekt.  Hij  gluurt  om  zich  heen  en  glijdt  naar  Mimoun.  Oom  
Mustafa  roffelt  driftig  op  zijn  trom,  gespannen  kijkt  het  publiek  toe  wat  de  slang  zal  doen.  
Mimoun  buigt  voorover  en  geeft  de  slang  een  zoen!  Ik  slaak  een  zucht  en  haal  de  dirhams  
op.  

voorspel  de  toekomst,  stel  eens  een  vraag?  Toe  wat  wil  je  

  
  
25.  Ik  vlucht  achter  een  kar  
man  hoort  mij  niet.       Van  schrik  perst  hij  wel  
tien  sinaasappels  uit.  Verderop  haal  ik  vijf  porties  kebab.  Dat  is  vlees  aan  een  spiesje.  Voor  
oom  twee  en  ook  een  voor  de  slang.  Mimoun  voert  hem,  die  is  niet  bang.  
  
26.  We  zwaaien  naar  Mimoun,  wij  moeten  verder.  Dorp  in,  dorp  uit,  de  woestijn  komt  steeds  
dichterbij.  Oom  Mustafa  zingt  hard  mee  met  de  muziek,  zijn  stem  galmt  door  de  stille  
dorpsstraten.  
  
27.  Oom  doet  een  tukje,  onder  een  palmboom.     

  
  
28.      -‐  
staat  er  op.  Overal  waar  ik  kijk,  zie  ik  geel  zand  om  mij  heen.  De  grootste  woestijn,  nergens    
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woestijn  moeten  hier  zijn.  We  rijden  net  zo  lang  tot  we  ze  zien,  en  laten  we  opletten  dat  we  
  

  
29.  Ik  zie  als  eerste  een  tent,  ernaast  liggen  kamelen.  Ze  briesen  en  meteen  komt  er  een  man  

  
  
31.  Binnen  kijken  mannen  ons  afwachtend  aan.  Ze  zijn  niet  blauw,  maar  hun  kleren  zijn  dat  
wel.  Blauwer  dan  de  luch
van  de  woestijn,  we  zullen  nooit  verdwalen  op  onze  kamelen.  De  sterren  vertellen  ons  waar  

  
  

geen  huis.  Alleen  hier  in  de  woestijn  voelen  we  ons  
  

  
33.De  mannen  trekken  verder  naar  het  zuiden.  Wij  gaan  terug  naar  Casablanca,  ik  ga  naar  
huis.  Ik  zal  Marokko  missen,  vooral  oom  Mustafa.  Maar  ook  Mimoun,  opa  en  oma  en  

sterren  kijkt,  denk  dan  aan  de  woestijn.  Dan  ben  je  vrij.  Ik  hoop  dat  ook  jij  altijd  dapper  zal  
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            Bijlage 7:   Werken met kunstprenten 

  

  
  
  
  
  

Een  gestructureerde  methodiek  om  gericht  te  kijken  en  te  interpreteren  vanuit  
beelddidactiek.  
  

1. een  moment  van  OBSERVEREN  
 Plaats  de  prent  goed  zichtbaar  voor  de  groep  of  zorg  voor  
meerdere  kleine  afdrukken.    

 Nodig  uit  om  gedurende  een  korte  tijd  rustig  te  kijken:  Wat  
valt  je  op?  Waaraan  doet  het  je  denken?    Zet  ondertussen  
een  achtergrondmuziekje  op.    

 Vraag  naar  de  eerste  indrukken.  
  

2. een  moment  van  ANALYSEREN  
 Samen  ontleden  we  wat  er  te  zien  is:  

o i.v.m.  de  opbouw  van  het  beeld:  vlakken,  
onderdelen,  voor-  en  achtergrond,  boven/onder,  
links/rechts,  tekst  of  niet  

o i.v.m.  de  figuren:  aantal,  soort,  grootte,  houding,  
statisch  of  dynamisch  

o i.v.m.  de  gebruikte  kleuren:  welke,  overheersend  of  
ontbrekend,  verdeling,  licht  of  donker  

  
3. een  moment  van  INTERPRETEREN  

 Betekenis  geven  aan  bouwstenen  die  in  stap  2  vermeld  
werden.  

 Betekenis  geven  aan  het  geheel  van  de  prent.  
 Wat  heeft  de  kunstenaar  hiermee  willen  uitdrukken?  
 Doet  dit  beeld  je  denken  aan  andere  beelden,  verhalen  of  
gedichten?  Wat  is  dan  het  verband?  

  
4. een  moment  van  IDENTIFICEREN  

 Wat  doet  het  jou?  Wat  vind  je  mooi,  leuk?  Wat  stoot  je  af?  
 Welke  houding  zou  jij  aannemen  als  je  de  plaats  van  de  
figuur  mocht  innemen?  

  
5. een  moment  van  persoonlijk  VERWERKEN  
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Bijlage 8: Aankondiging van de geboorte van Isaak 
  

altijd  vlak  bij  elkaar  zitten.  Ze  horen  bij  elkaar  zoals  de  holle  en  de  bolle  kant  van  een  lepel.  Zo  is  het  
ook  in  het  verhaal  dat  ik  jullie  vandaag  ga  vertellen.  
  
Abraham  zat  te  middagdutten  in  de  opening  van  zijn  tent,  het  was  op  het  heetst  van  de  dag.  Ineens  
stonden  er  drie  mannen  op  zijn  erf.  Abraham  schrok  en  liep  snel  naar  hen  toe:  "Neemt  u  mij  niet  
kwalijk,  ik  had  u  niet  aan  zien  komen,  het  lijkt  wel  of  u  zo  uit  de  lucht  bent  komen  vallen."  

Zo  druk  was  hij  in  de  weer  om  de  vreemdelingen  gastvrij  te  ontvangen,  dat  hij  niet  zag  hoe  de  
drie  elkaar  een  knipoog  gaven.  

"Gaat  u  alstublieft  zitten.  U  wilt  zeker  wel  wat  eten."  
"Bijzonder  vriendelijk  van  u."  

Vanuit   de   keuken   schotelde   Sara   de   heerlijkste   gerechten   voor:   koeken   uit   fijn   meel   bereid,  
boter,  melk.  Er  was  volop  wijn  en  er  werd  een  gemest  kalf  geslacht.  Sara  ging  niet  ook  bij  de  mannen  
zitten,  dat  deed  je  niet  als  vrouw  in  vroeger  dagen.  

"En  wie  hebben  we  daar?"  vroeg  de  middelste  van  de  drie.  
Er  liep  een  jongetje  over  het  erf,  krijgshaftig  gewapend  met  pijl  en  boog.  "Ismaël,  kom  eens  even  

netjes  een  hand  geven,"  zei  Abraham.  
"Wat  wil  jij  later  worden?"  vroeg  de  vreemdeling.  
"Boogschutter,  mijnheer.  Boogschutter  in  de  woestijn."  
"Dat  is  mooi.  En  hoorde  ik  goed  dat  jij  Ismaël  heet?  Dat  is  een  prachtige  naam.  Je  weet  toch  wat  

die  naam  betekent?"  
"Ik  ben  het  vergeten,  mijnheer."  
"Ach,  kom,  je  weet  het  wel,"  zei  Abraham,  "God  hoort  betekent  je  naam."  
"O  ja,  nu  weet  ik  het  weer,"  zei  Ismaël.  
De  vreemdeling  moest  glimlachen,  maar  Abraham  vond  het  vervelend:  "Onze  Ismaël  kan  het  maar  

niet  onthouden,  ik  weet  niet  wat  dat  is."  
"Ach,"  zei  de  vreemdeling,  "dat  is  toch  ook  moeilijk  om  te  onthouden,  Abraham?"  

De   gasten   deden   zich   te   goed   aan   het   voedsel   dat   Abraham   hun   voorschotelde.   "Waar   is   Sara?"  
vroegen  ze  ineens.  

Rare   vraag!   "Daar   in   de   tent,"   zei   Abraham.   Waar   zou   ze   anders   zijn?   Zouden   die   drie  
vreemdelingen  soms  voor  Sara  gekomen  zijn?  
"Abraham,"  zei  de  middelste,  en  ineens  klonk  zijn  stem  als  de  stem  die  hem  lang  geleden  uit  Haran  
riep.  Was  het  God  zelf  die,  door  twee  engelen  vergezeld,  bij  hem  gekomen  was?  "Abraham,  ik  ben  
hier  om  je  te  vertellen  dat  Sara  over  een  jaar  het  leven  zal  schenken  aan  een  zoon."  
Sara  hoorde  het,  achter  het  tentdoek.  "Laat  me  niet  lachen,"  dacht  ze.  En  ze  lachte.  Ze  vond  het  

maar  dwaas,  Abraham  was  honderd  jaar,  zijzelf  negentig!  Die  vreemdelingen  hadden  waarschijnlijk  
te  veel  wijn  gedronken.  

"Waarom  lachte  Sara?"  vroeg  de  vreemdeling.  "Sara,  waarom  lachte  jij?"  
"ik  heb  niet  gelachen,  mijnheer,"  riep  ze  van  achter  het  tentdoek,  "echt  niet."  
"Sara,  je  hebt  wel  gelachen,  net  zoals  Abraham  erom  gelachen  heeft.  Maar  ik  vergeef  het  je,  zoals  

ik  het  ook  aan  Abraham  heb  vergeven.  Je  zult  nog  vaak  terugdenken  aan  deze  dag,  wanneer  je  moeder  
bent  geworden.  Moeder  van  Isaak.  Moeder  van  het  kind  dat  de  lach  brengt."'  
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