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GEDICHT

Op weg naar Kerst
Het is donker in de straten.
Ja, de lichtjes branden weer,
maar hoewel er carols klinken,
voelt het anders deze keer.
Want de sfeer is meer gespannen,
mensen zijn wat prikkelbaar.
Over de verlichte straten
ligt de schaduw van dit jaar.
Het is donker in de hoofden
en het hart voelt zich verward.
We zijn moe van de getallen,
want die dalen nog niet hard.
Kerstfeest is een feest van samen.
Maar juist dat is een gevaar.
Kunnen we het licht wel vinden
en het delen met elkaar?
Toch kan Kerst juist nu vertellen
dat een wending klein begint.
Dat de duisternis voorbijgaat
en het licht het straks weer wint.

WE EK 2 2 • VOO R DE ZE W EE K

Juist die hoop kan ons verbinden,
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ook op afstand van elkaar.
Met elk sprankje hoop dat oplicht,
wordt het toch een feest dit jaar.
Greet Brokerhof-van der Waa

Foto’s: © Vladi59 & Lawcain | Dreamstime.com
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TUSSEN LICHT EN DONKER
Brrr, wat zijn de dagen kort. ’s Ochtends word je wakker in het donker en
aan het einde van de middag gaat het al schemeren. Toch heeft het ook iets
gezelligs. Lekker binnen met kaarsjes aan. Of misschien al met kerstlichtjes…
Maar licht en donker gaat niet alleen over kaarsen en lampjes. We kunnen
helemaal niet zonder licht. Zonder zonlicht geen leven. Het geeft ons energie
en houdt ons warm en vrolijk. En je hebt een veiliger gevoel in het licht dan
in het donker. Er zijn veel donkere dingen in onze samenleving. Hoe blijf je
hoopvol bij al die narigheid?

Wat doet één klein kaarsvlammetje?
Misschien is het nog donker als je met je
eerste klas start.
N
 eem een kaars mee en steek die aan in
een verder donker lokaal.
K
 ijk wat het kaarsje doet met de sfeer: het
wordt gelijk rustiger.
V
 raag de aandacht voor hoeveel zo’n klein
vlammetje kan doen in het donker.
Eigenlijk is dat ene kleine vlammetje zoveel
kleiner dan het hele donkere lokaal. Toch kan
dat ene vlammetje alles in het lokaal zichtbaar
maken.
B
 laas tot slot de kaars uit en kijk wat het
verschil is.

WERELDRE L I G I ES
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Naast elkaar •
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Lichtpuntjes in de donkere coronatijd.
‘Meneer, baalt u niet van deze coronatijd?’
vragen leerlingen regelmatig. Dan moet ik
eerlijk bekennen dat ik dat regelmatig doe.
Niet zozeer voor mezelf, maar voor alle zieken
en gestorven mensen en hun families en
vrienden. Dat lijkt me duisternis ten top. Ook
pikdonker lijkt me de financiële nood van veel
ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca of
reissector. Prachtige bedrijven die met veel
liefde zijn opgebouwd, dreigen over de kop te
gaan of zijn soms al failliet.
Naast alle donkerte zie ik ook lichtpuntjes.
Mensen ontdekken meer en meer de waarde
van het samen thuis zijn, ontdekken hoe
mooi de natuur in de eigen omgeving is. Ze
ontdekken zelfs hoe bijzonder hun eigen tuin
is. Het leven vertraagt en daardoor krijgen we
meer oog voor de kleine dingen die ons leven
bijzonder maken.
Hopelijk vindt de wetenschap snel een middel
tegen corona, maar ik hoop ook dat we de
aandacht voor elkaar, de natuur en het kleine
weten te behouden. Ook dat is Kerst: in een
klein kind komt de eeuwige God onder ons
wonen.
Bill Banning

V E R H AA L

De raaf en de walvis •

Een sprookje van de Inuit in Alaska.
Uit nieuwsgierigheid doodt een raaf
een walvis.
Er was eens een raaf die doodmoe laag
boven zee vloog, toen een walvis opdook en
de raaf zo zijn bek in vloog. Even was alles
donker. Toen kwam hij in een kamertje waar
een meisje was met een brandende lamp. Ze
zei: ‘Je bent welkom, maar raak nooit mijn
lamp aan.’ Dat beloofde de raaf. Hij verbaasde
zich over het meisje dat telkens even de deur
uitging en weer terugkwam. ‘Wat maakt je zo
onrustig?’ vroeg hij. ‘Het leven,’ zei het meisje.
Uiteindelijk werd de raaf te nieuwsgierig. Hij
verbrak zijn belofte en pikte aan de pit van de
lamp. Meteen doofde de lamp en het meisje
viel dood neer. In stikzwarte duisternis dwaalde de raaf tussen spek en bloed. Het werd
bloedheet en zijn veren vielen uit. Hij vluchtte
naar buiten en dreef wekenlang rond op de
rug van de dode walvis. Nu pas begreep hij
dat het meisje de ziel van de walvis was die
telkens even was gaan ademhalen. En de lamp
was haar hart. Zijn nieuwsgierigheid had haar
gedood.
Er kwamen mensen in boten om het vlees
van de walvis te bergen. De raaf veranderde
in een vieze, lelijke man die trots riep: ‘Ik heb
de walvis gedood.’ De mensen vonden hem
geweldig.
Hilda Algra
Bron: beleven.org Een sprookje van de Inuit uit
Alaska. Oorspronkelijk verteld door de Panik
van de Ututok-rivier, 1924, en verschenen in
Knud Rasmussen, Festens Gave, 1929

Donker en licht •

Welke woorden passen er bij licht en
donker?
 Schrijf aan de linkerkant van het bord
‘donker’, schrijf aan de rechterkant ‘licht’.
 Laat de leerlingen associëren bij deze
woorden. Schrijf alle associaties op.
 Bespreek na. Hebben de leerlingen meer
associaties bij licht dan bij donker? Welke
woorden zijn positiever? Welke negatiever? Welke neutraal? Zijn er ook woorden
die bij licht én bij donker horen?
Maxine Herinx

S OA P • I N DE K L AS

Donker •

Een stroomstoring zorgt voor
gezelligheid in de klas.
Floep. Ineens gaan alle lichten uit. Ook het
bord houdt ermee op.
‘Hé,’ zegt mevrouw Bergman. ‘Stroomstoring.’
‘Nou kunnen we niks meer,’ zegt Jessie.
‘Wil jij even vragen wat er is, Karim?’ vraagt
mevrouw Bergman.
Even later komt hij terug.
‘Meneer Krook weet het niet,’ zegt Karim. ‘Er
is gewoon geen stroom.’
‘Wat vervelend,’ zegt mevrouw Bergman.
‘Helemaal niet,’ lacht Mees.
‘Zal ik de kaarsen aandoen?’ vraagt Jessie.
‘Doe maar,’ zegt mevrouw Bergman.
‘En dan kunt u misschien voorlezen,’ zegt Mees.
‘Ja!’ zegt Lara. ‘Voor ons is het te donker om
te werken. Maar u kunt het net goed zien bij
die kaarsen.’
‘Gezellig!’ roept Irene. ‘Het is toch bijna
vakantie!’
‘Nou, vooruit dan maar,’ zegt mevrouw
Bergman.
Ze zitten er net klaar voor, als het licht weer
aangaat.
‘Hè, wat jammer,’ zegt Lara.
‘Doe de lampen maar weer uit,’ zegt mevrouw
Bergman. ‘Tot de pauze lees ik voor. Bij
kaarslicht.’
Hilde van Halm
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Leve het donker • •

Advent •

De adventstijd bereidt je voor op Kerst.
In het tuincentrum begint Kerst al in september. Etalages en winkelstraten volgen in de
loop van november. In de kerken zijn gelovigen
ook begonnen met de voorbereidingen van het
christelijke kerstfeest.
Met Kerst herdenken christenen de geboorte van Jezus, de zoon van God. Je kent het
verhaal vast wel. Misschien hebben jullie thuis
ook een kerststalletje onder de kerstboom
staan. Met Jozef en Maria, de os en de ezel, de
herders, een engel en natuurlijk het pasgeboren kindje Jezus dat in een bakje stro ligt. Echt
Kerst is het pas over ruim twee weken. Maar
nu is het advent.
In de kerk, en ook wel bij gelovigen thuis,
worden vier kaarsen neergezet. Op de vier
zondagen voor Kerst wordt er steeds één
kaars meer aangestoken. Gisteren brandde
ook de tweede kaars. Volgende week zijn
dat er drie. En op de laatste adventszondag
branden alle vier de kaarsen. Zo wordt het
elke zondag een beetje lichter. Daarmee laten
de gelovigen zien dat ze toeleven naar Kerst,
het feest van het Licht.
Hilde van Halm
Vragen voor in de klas
 Heb jij weleens een adventskalender
gehad? Waarvoor was die bedoeld? Lukte
het jou om één luikje per dag open te
maken of deed je alles in één keer?
 Waarom zouden gelovigen zich willen
voorbereiden op het kerstfeest?
Toelichting voor de docent
In de adventsperiode is er de laatste jaren
weer een opleving in allerlei vormen van
adventskalenders. Variërend van 24 dagen
elke dag een ander wijntje, tot parfums en
zeepjes of luxe chocola. Oorspronkelijk is
de adventstijd een voorbereidingstijd voor
het kerstfeest. Een tijd om je te bezinnen op
de betekenis van de geboorte van Jezus, de
Zoon van God die naar de aarde is gekomen.
 Lees de tekst voor en bespreek de vragen.

Het donker nodigt uit tot vertrouwelijkheid.
Zou hij het doen? Met Jezus gaan praten?
Nikodemus, een van de Joodse leiders,
twijfelde. De dingen die Jezus zei klopten
niet, volgens de meeste leiders van het volk.
Gevaarlijke praatjes! Nikodemus kon dus beter
niet met die man gezien worden.
Maar aan de andere kant… Jezus leek zo wijs.
En Nikodemus had veel vragen. Misschien is
het een goed idee om vanavond laat naar hem
toe te gaan, bedacht Nikodemus. Dan zou
niemand hen samen zien. En in het donker
praat het zoveel makkelijker. Daglicht is hard.
En overdag heeft iedereen haast. Maar in het
schemerdonker klinken je woorden anders.
Dan is het ook makkelijker om samen te zwijgen, rustig na te denken. Je woorden komen
van dieper weg.
Het donker heeft een slechte naam. Maar is
dat wel terecht? Juist in dit winterseizoen kun
je meemaken hoe fijn het is om samen in de
auto over donkere wegen te rijden. De radio
staat zachtjes aan. Soms zeg je iets, soms niet.
Maar het voelt vanzelf vertrouwelijker. Wanneer je uit school komt, is het al schemerig in
de keuken. Je wordt er rustig van. Even zitten,
een beetje babbelen, iets vertellen dat je
anders misschien niet durft. Of in het donker
bij de open haard zitten en in het vuur staren,
hardop mijmeren over het leven.
Nee, donker is niet altijd verkeerd.
Barbara de Beaufort | Bij: Johannes 3:1-13
Vragen •
 Praat jij makkelijker in het donker? Of juist
liever overdag?
Vragen ••
 Hoe zou het komen dat je stemming zo
anders is als je samen in het vuur zit te
staren?
 Heb je in het donker weleens iets gezegd
dat je overdag niet durfde?

God,
waarom komen juist in het donker
onze diepste gevoelens boven?
Waarom hebben we dan vaak
behoefte aan een luisterend oor?
De woorden die overdag
in onze keel blijven steken,
komen op zo’n moment soms vanzelf.
Geef dat er dan mensen zijn
die echt kunnen luisteren
en bij wie onze gedachten veilig zijn.
Maar als er niemand is, bent u er dan?
Kunnen we bij u terecht, God,
als het donker is in ons leven?
Wijst u ons dan de weg naar het licht?

WERELD

Aardedonker •

Drie minuten totale duisternis in de
Candelaria-grotten in Guatemala.
Mijn mooiste ervaring in Guatemala was een
bezoek aan de Candelaria-grotten. Als ik er
aankom, staan daar twee vriendelijke gidsen:
‘Naar binnen?’ Weifelend bekijk ik de ingang
met een houten deurtje ervoor. Het is zo
smal: je moet kruipen. ‘Verderop wordt het
ruimer,’ zeggen ze. ‘En je krijgt een helm op!’
Ik kijk omhoog, zestig meter rots boven de
grot. Ik lach. ‘Als de boel instort heb je daar
veel aan.’ Maar wie bang is, moet thuisblijven.
Dus even later kruip ik naar binnen. Prachtige
grotten, vol vreemde beeldhouwwerken door
de natuur gemaakt. Tenslotte een hal. ‘Hier
doen we altijd drie minuten onze lampen uit,’
vertellen de gidsen. ‘Totale duisternis. Oké?’
Inderdaad, het is aardedonker. Ik hoor het
druppen van water, ruik het vocht. En ik denk
aan de nietige plek op aarde die ik inneem.
Dan gaat hun lamp weer aan. We lopen terug
naar de uitgang. Het daglicht is verblindend.
Henok Evertsz
 Ben jij weleens in een grot geweest?
 Heb jij weleens meegemaakt dat het
ergens zo donker was dat je echt helemaal
niets kon zien? Hoe vond je dat?
 De schrijver denkt in het donker aan de
nietige plek op aarde die hij inneemt.
Waarom komt die gedachte juist daar bij
hem op, denk je?

JONGEREN
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ACTUEEL

Volle maan •

De maan geeft Aukje een gevoel van
licht.
2020 is bijna voorbij en het wordt steeds
eerder donker. Ik vind het aantrekkelijk om ’s
avonds naar buiten te kijken. Je kunt dan de
maan en sterren goed bekijken. Ook vind ik
het interessant om de volle maan te bewonderen. Ik weet niet waarom, maar als ik ’s
avonds de maan zie, geeft me dat een gevoel
van licht. De maan en de sterren zijn ’s avonds
mijn licht.
Aukje, 14 jaar
 Wat betekenen de maan en de sterren
voor jou?
 Zijn maan en sterren meer verbonden
met het donkere jaargetijde dan met de
zomer?
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Verlangen • •

Avondklok •

De oorsprong van de avondklok.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan, geldt in enkele landen een avondklok.
In België, Engeland en Spanje bijvoorbeeld.
Daar mag je van ’s avonds laat tot ’s morgens
vroeg niet zonder toestemming op straat
komen. Ook niet om even je hond uit te laten.
Doe je dat wel, dan krijg je een boete. Waar
komt dat eigenlijk vandaan, die avondklok?
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We gaan terug naar de middeleeuwen. In die
tijd werd de avondklok geluid om te laten
weten dat de stadspoorten dicht zouden
gaan. Tot de volgende ochtend mocht niemand er meer in of uit. De klokken luidden
toen ook om andere redenen. Bijvoorbeeld
als seintje dat de cafés geen alcohol meer
mochten verkopen.
Onze regering vindt het nu niet nodig om een
avondklok in te stellen. We kennen het middel
wel in Nederland, uit de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter voerde toen deze
‘spertijd’ in.
Een overheid kan alleen in bijzondere situaties
kiezen voor een avondklok. Zoals bij een ramp
of een oorlog. IJsland en Groot-Brittannië
kennen een avondklok voor minderjarigen.
Om de jeugd te beschermen. En op de Filipijnen gebruikt de president een avondklok om
iets te doen aan de drugsproblemen in zijn
land.
Richard Havenaar
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Vragen voor in de klas
 Is het beter om nu ook in Nederland een
avondklok in te stellen? Waarom wel of
niet?
R
 eageer op de stelling: ‘Een avondklok
voor minderjarigen is een goed idee, want
jongeren horen ’s nachts niet op straat te
zijn.’
E
 en avondklok zorgt ervoor dat we minder
vrij zijn om te doen wat we willen. Kan je
nog zo’n soort maatregel bedenken?
Toelichting voor de docent
Lees de tekst voor en bespreek de vragen.

Als je in een moeilijke, ‘donkere’
situatie zit, verlang je naar licht.
De situatie in ons land én wereldwijd lijkt wel
op een lange, donkere tunnel. Dat ellendige
coronavirus is nog niet weg, en er zijn nog
steeds allerlei beperkingen. Maar je kunt ook
om andere redenen het gevoel hebben dat je
in een donkere tunnel zit. Door ziekte of sombere gevoelens. Door onzekerheid of verdriet
omdat je relatie uit is.
Als je in zo’n tunnel zit, kijk je uit naar het
einde. Naar het eerste beetje licht dat er
misschien al gloort. Zie je al iets? Zijn er al
signalen dat er een einde aan je situatie komt?
Is er een medicijn, zijn er mensen om je heen
die je begrijpen en die je daarmee een beetje
licht brengen?
In de Bijbel staat een lied van een mens die
ook in een tunnel zit. Wanhopig is hij of zij.
Deze mens in het donker kijkt ook uit naar het
licht en zoekt dat bij God. ‘Ik kijk naar u uit,’
zegt de dichter, ‘ik wacht op u en verlang naar
u. Omdat ik weet dat er bij u bevrijding is.’
Het helpt deze mens om zijn moeilijke situatie
met God te delen. En om zich te herinneren
dat God iemand is die je nooit in de steek laat.
Daarmee is de donkere tunnel niet zomaar
weg. Maar misschien wel beter uit te houden.
Jeanet Aartsen | Bij: Psalm 130
Vragen *
V
 ind jij deze tijd ook een soort donkere
tunnel? Waarom wel of niet?
 In de kerk wachten de gelovigen in deze
tijd ook op het licht. Hoe heet deze
periode van vier weken voor kerst?
Vragen **
K
 an wachten of ergens naar uitkijken
in een moeilijke situatie ook iets goeds
brengen?
V
 erlangen naar God, naar Iets dat, of
Iemand die boven jou uitstijgt: kun je je
daar iets bij voorstellen?

God,
we kunnen soms zo verlangen
naar vorig jaar, toen alles nog normaal was.
Naar de tijd dat we zorgeloos verjaardagen,
sinterklaas- en kerstfeest konden vieren.
Nu is het zo beklemmend donker
alsof we door een tunnel lopen
waar maar geen eind aan komt.
Geef dat we ons niet terneer laten drukken
door alle somberheid en onzekerheid.
Help ons om niet moedeloos te worden
en het nog even uit te houden.
Laat ons de lichtpuntjes in het donker zien.
En geef ons het geloof dat het langzaam
maar zeker lichter zal worden in ons leven.

WERELD

Een lichtpuntje in de nacht •

Over de plus- en minpunten van
vliegtuigen.
Als je in het donker naar de hemel staart, kun
je lichtpuntjes zien schitteren: de sterren. Je
droomt van andere sterrenstelsels en plane…
O nee, het puntje beweegt! Het is toch weer
een vliegtuig. Vast weer een paar Duitsers op
weg naar de Verenigde Staten.
Aan de ene kant zorgt de luchtvaart ervoor
dat we nieuwe werelden kunnen ontdekken.
We kunnen vrienden en familie bezoeken aan
de andere kant van de planeet. We kunnen
op zonvakantie midden in de donkere winter.
Althans: het kón. Nu we dit jaar door corona
niet meer kunnen vliegen, voelen veel mensen
zich opgesloten in ons eigen kleine landje.
‘Konden we er maar op uit!’
Aan de andere kant wordt de luchtvaart ook
grondig vervloekt. Geluidsoverlast rondom
Schiphol. Enorme milieuvervuiling. Piloten
die veel te veel geld verdienen. Miljarden aan
staatssteun om de luchtvaartmaatschappijen
maar weer te redden.
Weinig dingen zijn dit jaar zo enorm gemist en
tegelijk zo gigantisch verketterd als vliegen.
Toch blijven de vliegtuigen op en neer vliegen
tussen licht en donker. Voorlopig nog wel.
Koen Füssenich
B
 en jij dit jaar op vliegvakantie geweest?
Waarheen en waarom?
V
 ind je dat we minder moeten vliegen als
de crisis weer voorbij is?

JONGEREN

Licht gevoel •

De decembermaand geeft een warm
gevoel.
Ik word altijd heel blij als de tijd aanbreekt van
december en dan vooral kerst. Ik hou van alle
lichtjes die er schijnen en krijg er een warm en
licht gevoel van vanbinnen. Gezelligheid met
mijn familie - ik geniet ervan! Toch denk ik ook
dat er mensen zijn die deze tijd helemaal niet
leuk vinden en juist heel eenzaam of verdrietig
zijn en niet, zoals ik, een warm gevoel krijgen,
maar juist een koud en donker gevoel.
Akkelina, 12 jaar
V
 erdrijft het licht de eenzaamheid, of kan
het de eenzaamheid ook versterken?

W E E K 50 DI N S DAG • 8 D E C E M B ER

ACTUEEL
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Kersthit • •

Zet je licht aan! •

Iedereen weet dat het gevaarlijk is om zonder
licht te fietsen. Je weet het, maar je vergeet
het, hebt geen zin of geen geld om lichtjes te
kopen, je vindt het wel cool om zonder licht te
rijden, enzovoort.
Je bent niet de enige, want ongeveer een
derde van alle Nederlanders heeft geen goede
fietsverlichting. Toch heb je met goed licht
20% minder kans hebt op een aanrijding.
Bovendien is het natuurlijk ook niet aardig als
anderen zich te pletter schrikken omdat ze jou
helemaal niet zien aankomen.
Daarom voert de ANWB ook dit najaar weer
een campagne met de tag ‘Zet je licht aan’.
Als een herinnering om je licht aan te zetten
dus. In het filmpje zie je hoe het werkt. Als je
zelf een tag zet of er een spot, een originele
foto maakt en deze deelt via Instagram, maak
je kans op een fiets. De tagpakketten met
sjabloon en spuitbus zijn voor dit jaar helaas
op, maar misschien wil je volgend jaar wel
meedoen.
Jeanet Aartsen
Vragen voor in de klas
 Heb jij de oproepen ‘Zet je licht aan’
ergens gezien? Zo ja, waar?
 De tag blijkt te werken. Meer mensen
zetten hun licht aan. Zou dat voor jou ook
werken of werkte het al? Waarom?
 Heb jij zelf meegedaan met deze actie of
zou je dat volgend jaar willen doen? Op
welke plaatsen zou jij de slogan spuiten?
Waarom juist daar?
 Op welke andere manieren zou je mensen
kunnen stimuleren om goede fietsverlichting te hebben?
Toelichting voor de docent
De ANWB is een vereniging met ruim 4,5
miljoen leden. Haar missie is dat ze al haar
leden wil helpen om zorgeloos en met plezier
onderweg te zijn.
 Lees de tekst voor en bekijk het filmpje
(0’24).
 Vraag de klas: Wie heeft er nu geen
goede fietsverlichting (goed = licht voor
én achter)? Laat die leerlingen hun hand
opsteken. Vergelijk dat met het landelijk
gemiddelde.
 Bespreek daarna de vragen.
Link: https://youtu.be/oJN4bsG0tzw

Soms kan muziek ervoor zorgen dat je opeens
een vrolijk gevoel krijgt, als een felle straal
zonlicht die doorbreekt op een sombere dag.
Zeker in deze donkere dagen voor kerst kan
luisteren naar muziek echt fijn zijn. Denk
maar aan de populariteit van kersthits als
‘Last Christmas’ van Wham of ‘All I want for
Christmas’ van Mariah Carey. Smaken verschillen natuurlijk, maar veel mensen worden er
gewoon blij van!
Liedjes zingen rond Kerstmis is een al
eeuwenoude traditie. Dat begon volgens de
verhalen in de Bijbel zelfs al voor de geboorte
van Jezus. Aan het begin van het evangelie
van Lucas staan twee kerstliederen, gezongen
door Maria, de moeder van Jezus, en door
Zacharias. Hij was de vader van Johannes de
Doper, de profeet die de komst van Jezus al
aankondigde bij de mensen. Zacharias en zijn
vrouw waren al heel oud. Maar toch kregen
ze bericht dat ze een kind zouden krijgen.
Zacharias wilde het niet geloven, en kon als
straf voor zijn ongeloof negen maanden lang
niet spreken. Pas toen zijn zoon Johannes was
geboren, werd de ban gebroken en barstte hij
uit in een lied waarin hij God prees. Want God,
zo zong Zacharias, had er met de geboorte van
Johannes en Jezus voor gezorgd dat het licht
ging schijnen op iedereen die in het donker
leeft. En dat licht zal ons de weg naar vrede
wijzen. Zo krachtig kan een goed lied zijn!
Mirjam Buitenwerf | Bij: Lucas 1:5-80 (Lucas
1:68-79 het lied van Zacharias)
Vragen •
 Heb jij een favoriet kerstnummer? Welk,
en waarom is dat jouw favoriet?
 Kan muziek jou helpen om een ingewikkelde dag door te komen? Hoe werkt dat
precies?
Vragen ••
 Wat zijn voor jou dingen die kerst tot een
fijne tijd kunnen maken? Is dat dit jaar
anders dan vorig jaar?

God,
dank u voor wat muziek kan doen.
Voor het liedje dat ons raakt
en de sombere gedachten verjaagt.
Voor de melodie die ontroert
of juist licht en vrolijk stemt.
Voor de kracht van een goeie tekst
die ons boven onszelf uittilt.
Dank u voor al die kerstliedjes
die in deze donkere tijd
het leven wat lichter doen voelen.
Voor de hoop die eruit spreekt.
Voor de verwachting die ze wekken.
Voor de kerstgedachte die
ons als muziek in de oren klinkt.

WERELD

Donker Afrika • •

Over de eerste ontmoetingen tussen
blanken en zwarten in Rwanda.
Ooit heette het Afrikaanse continent ‘Donker
Afrika’. Dat was niet omdat de mensen er
zwart waren, maar omdat westerlingen geen
idee hadden wat zich daar afspeelde. Ondoordringbare jungle en wilde beesten maakten de
binnenlanden bijna onbereikbaar. De landen
aan de buitenkant van het continent waren
makkelijker te bezoeken.
Pas rond 1845 wisten blanken de binnenlanden te bereiken. Ze zochten de bron van de
Nijl. De Rwandese rivier Nyawarungu is een
van de twee rivieren die de bron vormen. De
lokale bevolking wist niet wat ze zag: mensen
zo wit! Dat moesten wel geesten zijn! Als een
blanke ziek werd en stierf, snapten ze daar
niets van. Hoe kan een geest nou doodgaan?
De blanken op hun beurt wisten niet wat ze
zagen: mensen zo zwart! En ze deden zo raar,
dat moesten wel wilden zijn.
Zo werden de Afrikaanse binnenlanden
‘ontdekt’. Dat was natuurlijk helemaal niet
zo. Mensen woonden hier al eeuwenlang.
Sommige blanken gedroegen zich respectvol
en bouwden vriendschappen met de lokale
bevolking. Maar het verschil bleef, tussen licht
en donker, blank en zwart.
Pieter Ruigrok van der Werve
 Ben jij vrienden met iemand die een andere huidskleur heeft dan jij?
 Word jij anders behandeld omdat jij een
andere huidskleur hebt dan de meesten in
je omgeving?
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Bevroren •

Jasmijn geniet van de warmte bij de
kerstlichtjeswandeling.
Het is ijskoud buiten. Ik trek mijn winterjas
aan. Muts, sjaal, handschoenen, anders bevries
ik. Ik stap op de fiets, op naar de kerstlichtjeswandeling. Het is gelukkig niet heel ver,
maar de wind snijdt toch in mijn gezicht. En
het is ook al zo donker. Gelukkig heb ik een
goed fietslicht, anders zou ik geen hand voor
ogen zien. Nog een laatste bocht om en…
opeens is het licht om me heen. Overal lampjes, kraampjes en heel veel gezelligheid. Er
wordt gekletst en gezongen. Ik krijg het gelijk
een stuk warmer. Ik geniet van de warmte, het
licht en de gezelligheid.
Jasmijn, 14 jaar
 Waar geniet jij van in deze donkere dagen?
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Donkere dagen • •

Schrijven voor 		
mensenrechten •

Kijk eens naar deze kaars. Weet jij waar die
voor staat? En waarom er prikkeldraad bij
staat? Een hint: vandaag, op de Dag van de
Rechten van de Mens, is hij extra actueel…
Deze kaars is het logo van Amnesty International. Dat is een organisatie die wereldwijd strijdt
voor de rechten van de mens. Als die ergens
geschonden worden, komen ze in actie. Zo
strijden ze bijvoorbeeld tegen de doodstraf, en
tegen het gevangennemen van mensen zonder
eerlijk proces. Of ze komen op voor de rechten
van LHBTI’ers, die in veel landen nog gediscrimineerd worden. Grote problemen dus, die niet
zomaar zijn opgelost.
Maar Amnesty heeft iets slims bedacht. Ieder
jaar in december roepen ze mensen op om een
brief te schrijven. Eén zo’n brief maakt geen
verschil. Maar als een regering 50.000 brieven
krijgt, kan ze dat niet zomaar negeren.
Zo werd in 2014 geschreven voor de vrijheid
van Moses Akatugba uit Nigeria. Hij zat al 10
jaar onschuldig in de gevangenis en werd daar
gemarteld. Na de brievenactie van Amnesty is
hij vrijgelaten.
Maxine Herinx
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Vragen voor in de klas
 Is het belangrijk dat er een Dag voor de
Rechten van de Mens bestaat?
 Denk jij dat er in Nederland weleens mensenrechten worden geschonden?
 Ga jij een brief schrijven voor de ‘Write for
Rights’-actie?
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Toelichting
 Laat eerst de foto zien
en vraag of de leerlingen
weten van welke organisatie dit het logo is.
Het logo is gebaseerd op een oude spreuk:
‘Het is beter om een kaars aan te steken,
dan de duisternis te vervloeken.’ Dat
betekent dat je beter zelf iets kunt doen
om een nare situatie te veranderen, dan er
alleen maar over te mopperen. De kaars
staat voor vrijheid, het prikkeldraad voor
gevangenschap.
 Lees dan de tekst voor en bespreek de
vragen. Meer achtergrondinformatie:

Ben jij weleens in een mijn geweest. Als uitstapje best leuk en spannend, maar om er te
wérken… Wereldwijd werken meer dan een
miljoen kinderen in goudmijnen. Amos van
15 doet dat werk in Oeganda. Elke dag weer
het donker in. Wat zal hij blij zijn als hij na een
werkdag licht ziet!
Nou, dat valt tegen. Hij komt na zo’n dag
dan wel in het daglicht, maar z’n leven blijft
donker. Hij slaapt in een modderig tentenkamp met beroerde sanitaire voorzieningen.
Grote kans dat de kinderen er ziek worden
– van het werken of van de woonomstandigheden! Toch ziet de organisatie ‘Stop kinderarbeid’ lichtpuntjes. Steeds meer overheden
en bedrijven vinden dat kinderen naar school
moeten in plaats van werken.
Kinderarbeid in mijnen is letterlijk en figuurlijk
leven in het donker. Zorgen dat kinderarbeid
stopt is dan zorgen voor licht. ‘Licht’ en ‘donker’
betekenen ‘goed’ en ‘niet goed’. Dat bedoelt
ook de bijbelse Paulus, als hij aan de eerste
christenen in Efeze schrijft: Vroeger hoorden
jullie bij het donker, maar nu bij het licht van de
Heer. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Aan ‘Stop kinderarbeid’
doen ook christenen mee. Hun geloof in het
licht van Jezus motiveert hen om te proberen
kinderen uit die mijnen te halen. Het kerstfeest
straks is het feest van Jezus en daarom het feest
van het licht - letterlijk én figuurlijk.
Corinne Kat | Citaat: Efeziërs 5:8 Bijbel in
Gewone Taal en 5:9 De Nieuwe Bijbelvertaling
Vragen •
 Hoe zou het zijn om in zo’n goudmijn te
moeten werken?
 Wat betekent het voor jou dat Kerstfeest
letterlijk en figuurlijk ‘feest van het licht’
is?
Vragen ••
 Waarom is er zoveel kinderarbeid?
 Hoe kan je van Kerstfeest figuurlijk een
‘feest van het licht’ maken?
God,
geef dat we nooit vergeten dat
er overal op de wereld mensen zijn
voor wie het leven donker is.
We bidden u om licht
voor wie arm zijn en in erbarmelijke
omstandigheden moeten leven.
Voor jongeren die uitgebuit worden
en die al jong zwaar werk moeten doen.
Voor kinderen die verwaarloosd zijn
en warmte en liefde ontberen.
Voor wie opgroeit met geweld
en niet weet wat vrede is.

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/mensenrechten-in-nederland-een-overzicht.

WERELD

Winterdip •

Korte dagen en corona maken het
risico op een winterdepressie groter
dan anders.
Als de herfst begint, beginnen ook de donkere
dagen. Tot 21 december is het elke dag wat
minder lang licht. Daarna worden de dagen
weer langer. Toch duurt het dan nog drie
maanden voor dag en nacht precies even lang
zijn.
Niet iedereen vindt het erg dat het lang donker
is. Sommige mensen genieten ervan. Ze versieren hun huis en kijken lekker lang film.
Andere mensen voelen zich niet fit. Ze zijn
sneller boos. Positief denken lijkt onmogelijk.
Het gebrek aan licht zorgt dat ze zich somber
gaan voelen.
Dit jaar zorgt corona voor extra problemen in
de winter. Je ziet je vrienden niet vaak. Uitjes
en feestjes gaan niet door. Je moet nadenken
bij alles wat je doet. Ook mensen die normaal
niet zoveel last van de winter hebben, kunnen
zich nu somber gaan voelen.
Dokters schrijven daglicht en vitamines voor.
Praten met iemand die je probleem begrijpt,
helpt ook. Je bent niet de
enige die zich in deze periode
niet goed voelt. Het helpt om
tegen elkaar te zeggen: ‘Het
licht komt weer terug. Echt
waar.’
Ingrid Bilardie
 Ken je iemand die zich nu somber voelt?
 Wat zou je kunnen doen om te helpen?
 Heb je zelf last van zulke gevoelens?
 Wat doe jij om jezelf te helpen?

JONGEREN

De zorg •

De mensen in de zorg zijn het licht
voor hun patiënten.
Het licht in onze samenleving, dat zijn absoluut de mensen in de zorg. Of het nu gaat
om een hersenchirurg, een verpleegkundige
of een fysiotherapeut. Zij doen allemaal het
belangrijkste werk dat er is: mensen gezond
en blij maken. Zij zijn het licht!
Patiënten zijn mensen die last hebben van
het duister in hun lichaam. Zij zijn ziek, donker
vanbinnen. Maar de mensen in de zorg verjagen dat. Ze kalmeren hun patiënten, maken
ze blij en vullen ze met licht.
Berit, 13 jaar
 Doen de mensen in de zorg inderdaad het
belangrijkste werk dat er is?
 Wat vind je van Berits uitleg van licht en
donker?

Dat we ze niet aan hun lot overlaten.

Vanaf vandaag is de nieuwe app beschikbaaar! Let op de link in uw mail.

W E E K 50 DO N D E R DAG • 1 0 DE C E MB ER

ACTUEEL

BI J B E L & W E R E L D

© Motortion | Dreamstime.com

Zwaarheid • •

Paarse Vrijdag •

Vandaag is het Paarse Vrijdag.
Ziet het er vandaag op jullie school paars uit?
Dan doen jullie mee aan Paarse Vrijdag! Deze
dag wordt georganiseerd door de GSA, de
Gender & Sexuality Alliance, om aandacht te
vragen voor seksuele en gender-diversiteit.
Kijk eens naar het verhaal van Zeger en Ody,
die allebei trans zijn. Zij organiseren Paarse
Vrijdag op hun school in Goes en delen hun
verhaal. Zo hopen ze dat er meer zichtbaarheid komt voor LHBTI’ers. Maar ze willen
ook problemen oplossen op school, waar zij
tegenaan lopen. Zoals: Waar kleed je je om bij
gym, als je je niet thuis voelt in de jongens- of
meisjeskleedkamer? En kunnen er op school
geen genderneutrale toiletten komen?
Maxine Herinx
Vragen voor in de klas
 Wordt er op jullie school aandacht
besteed aan Paarse Vrijdag? Zo ja, is dat
genoeg? Zo nee, waarom niet?
 Heeft jullie school een GSA?
 Is jullie school veilig voor iedereen? Kan
het veiliger?
Toelichting voor de docent
 Lees de tekst voor en laat het filmpje zien
(6’34).
 Wordt er op jullie school aandacht besteed aan Paarse Vrijdag? Zo ja, bespreek
dan op welke manier dat gebeurt. Is het
een belangrijke dag, doet iedereen mee?
Zo niet, waarom niet? Kan dat volgend
jaar anders?
 Bespreek de vragen.
 Merk je dat de leerlingen nog niet veel van
het onderwerp afweten? Laat dan de slide
zien van de astronaut. Hierop wordt uitleg
gegeven over sekse, gender en seksualiteit.
 Wil je meer en langer
aandacht besteden aan
Paarse Vrijdag? Hier
(https://www.gsanetwerk.
nl/lesideeen/) en hier
(https://www.gayandschool.nl/thema/lesmateriaal-voor-het-voortgezet-onderwijs/) vind je
lesideeën en materiaal.

Door haar blijdschap uit te zingen,
voelde Maria zich lichter worden.
Waar denk jij aan bij ‘licht’ in deze tijd? Aan
kerstverlichting, kaarsen, gezelligheid? Men
spreekt niet voor niets van de ‘donkere dagen
voor Kerstmis’! Extra licht is welkom. Licht als
contrast met het donker.
Maar licht heeft ook een andere betekenis,
dan is het het tegenovergestelde van zwaar.
Misschien voel jij je zwaar omdat iemand thuis
werkloos is geworden door corona. Of je bent
bezorgd over het klimaat. Je kunt je zwaar
voelen omdat ze je een softy vinden. Je hoopt
dat er iets gebeurt waardoor die zwaarheid
van je afgenomen wordt, dat je anders tegen
het leven aan kan kijken, wat lichter.
Toen Maria van de engel hoorde dat ze zwanger zou worden van Jezus, de zoon van God,
sprong ze niet gelijk een gat in de lucht. Wat
zou haar vriend Jozef zeggen? Ze voelde de
ogen van de mensen al in haar rug prikken.
Ze telde toch al niet erg mee: ze was arm en
nu ongehuwd zwanger. Toch was er in haar
ook een gevoel van kracht – notabene God
had haar uitgekozen! Ze ging naar haar nicht
Elisabet die ook in verwachting was. Toen borrelde in Maria een lied op over haar liefde voor
God… niet zomaar een God maar een God die
oog heeft voor wie zich klein en zwaar voelt.
De baby in haar zou licht brengen aan de
mensen in het donker.
Door haar blijdschap uit te zingen,voelde
Maria zich lichter worden.
Ruth van der Waall-Schaeffer | Bij: Lucas
1:26-56
Vragen •
 Wat maakt het leven op het moment
zwaar?
 Wat maakte het leven voor Maria zwaar?
Vragen ••
 Waardoor voelde Maria zich toch blij?

God,
als het leven zwaar is
en de zorgen op ons drukken,
laat ons dan ontdekken dat
je soms even omhoog moet kijken
om weer wat licht te zien.
Laat ons mensen ontmoeten
die met een woord of een gebaar
het licht van uw liefde
aan ons doorgeven
zodat het minder donker wordt.
En help ons om op onze beurt
dan zelf weer wat licht en warmte
te brengen in donkere levens.

WERELD

Vantablack • •

Een superzwarte verf die maakt dat je
ogen geen diepte meer zien. En iets
rozigs.
Het allerzwartste zwart heet Vantablack. Dat
is zó ontzettend zwart dat het maar liefst 99
procent licht opneemt. Wat dat met je ogen
en je hersenen doet, kun je ervaren in museum
De Pont in Tilburg.
Je vindt daar een kunstwerk van Anish Kapoor.
In een piepklein kamertje ligt een zwart rondje
van 60 centimeter doorsnee op de grond.
Dénk je. In werkelijkheid is het een 2,5 (!)
meter diep gat, van binnen geverfd met Vantablack. Maar dat zie je niet doordat je ogen
zonder licht geen diepte zien. Een suppoost
moet het kunstwerk bewaken, anders kukel je
er als bezoeker misschien in.
Een tijdje terug ontstond trouwens knallende
ruzie over deze kleur. Kapoor maakte een
afspraak met de makers van de kleur: alleen hij
had het recht om die te gebruiken. Daar waren
andere kunstenaars heel boos om. Kunstenaar
Stuart Semple pestte terug. Uit protest maakte
hij het allerrozigste roze. Iedereen mocht die
kleur gebruiken, behalve Anish Kapoor. Niet
veel later postte Kapoor een foto: hij had dat
roze nagemaakt, en doopte er triomfantelijk
zijn vinger in. Nog woedender maakte Semple
toen Black.03. Op een haar
na even zwart als Vantablack.
En… vrij verkrijgbaar voor
iedereen!
Liesbeth Gijsbers
 Wat vind je ervan dat Kapoor het alleenrecht op de kleur opeiste?
 Wat vind je van de reactie van Semple?
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Grijs •

In ieder mens zit donker én licht.
Donker en licht wordt door bijna iedereen
geassocieerd met negatief en positief. De
lichtpunten of hoogtepunten vormen de
momenten waaraan ik vaak terugdenk. Maar
er zijn natuurlijk ook mindere tijden. Toch
associeer ik die niet meteen met donker, maar
eerder met grijs. Want waarom zou je het
allemaal zwart-wit moeten zien als er nog
zoveel tinten tussenin zitten? Mensen die in
de gevangenis zitten, zijn toch ook niet per
definitie slecht of niet goed? Ik geloof dat in
ieder mens donker én licht zit. Het is dan aan
jezelf welke kant je laat zien.
Renske, 15 jaar
 Zijn de mindere tijden donker of grijs?
 Kun je zelf kiezen of je je donkere of je
lichte kant laat zien?
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Blijf in het licht •

‘Blijf in het licht van Jezus. Wie een
ander haat, is in het duister.’
Nog voordat het licht wordt, staat de oude
Johannes op. Hij houdt van dit moment. Alles
is nog stil, alsof de dag de adem inhoudt voor
wat bijna komt. Dan zet de eerste vogel een
lied in. Nog even en de zon schijnt in de straten waar karren ratelen en kinderen spelen.
Maar nu is het nog stil. Johannes schrijft
verder aan zijn brief. Het wordt eigenlijk meer
een dun boekje. Hij wil de jonge christengemeenten waarschuwen dat ze zich niet in
de war moeten laten brengen door allerlei
theorieën. De boodschap van Jezus’ liefde is
zo helder als ochtendlicht.
‘Lieve mensen,’ schrijft hij, ‘deze boodschap is
niet nieuw. En toch ook wel. Net zoals het licht
bekend is en toch elke dag weer nieuw. Blijf in
het licht van Jezus. Wie een ander haat, is in
het duister. Die heeft geen idee waarheen hij
gaat en kan zomaar struikelen. Volgen jullie
Jezus’ voorbeeld, dan blijf je vanzelf in het
licht. Want Jezus wás Gods liefde, in woorden
en daden.’
Johannes kijkt uit het raam. De zon komt op.
Het wordt een mooie dag.
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De schepping van dag en
nacht •

God maakte scheiding tussen licht en
donker, dag en nacht.
Ergens, op een dag en een uur, is jouw
bestaan begonnen. En ergens, op een bepaald
moment, zal je leven eindigen. Ook alles om
ons heen heeft een begin en een eind. Zelfs
sterren zijn een keer opgebrand.
Wat was er dan vóór alles begon? Daar
hebben al veel knappe mensen hun hoofd
over gebroken. Misschien is het wel te moeilijk
voor ons denken. Zonder het houvast van de
tijd, van begin en eind, raken we verdwaald in
eeuwigheid.
De Bijbel begint met een verhaal over het
ontstaan van hemel en aarde.
Eerst was het duister, staat er. En toen zei God
‘Er moet licht komen.’ En er was licht. Goed
licht, zag God. God maakte scheiding tussen
licht en donker, dag en nacht.
Zo maakte God tijd voor ons.
Dag en nacht, licht en donker zullen elkaar
afwisselen zolang er leven is op aarde. Na de
nacht komt altijd weer een dag. Dat is ons
houvast. Zolang we die zekerheid hebben,
zullen we niet verdwalen in eeuwigheid.

1 Johannes 2:9,10

Genesis 1

Gespreksvragen:
 Het licht is bekend, maar toch elke dag
weer nieuw, schrijft Johannes. Wat vind je
van die gedachte?
 Geeft de boodschap van Johannes nieuwe
moed?

Gespreksvragen:
 Wat was er vóór alles begon, denk jij?
 Is het scheppingsverhaal voor jou een
houvast?

Gebedsintentie:
Heer, vandaag de dag zijn er ook zoveel
waanideeën, complottheorieën en allerlei
vormen van nepnieuws en leugens. Geef ons
richting en helderheid door het geloof in uw
Zoon. Inspireer ons steeds als met het licht
van een nieuwe morgen.

De teksten op deze twee pagina’s zijn van de
hand van Hilda Algra.
De vragen en gebedsintenties zijn van
Désiré Brokerhof.

DI N S DAG

Gebedsintentie:
Heer, we geloven dat u de bron bent van
licht en warmte. Wij danken u voor de tijd
die u ons geeft. Wees ons houvast zolang we
leven, zodat we niet verdwalen.

Licht onder de korenmaat •

Als je niet doorgaat, ziet niemand
het licht.
Stel dat je iets weet dat misschien wel de
hele wereld kan helpen. Zoiets als de Ocean
Cleanup van Boyan Slat of de recht-door-zee
boodschap van Gretha Thunberg. Misschien
zijn er al veel bijna-Boyans en bijna-Gretha’s
geweest, maar weet niemand ervan. Omdat
ze zich lieten afschrikken door mensen die
zeiden: ‘Denk maar niet dat je slim bent,’ ‘Pfff,
heb je háár weer, hoor.’ Zulke reacties kunnen
maken dat je aan jezelf twijfelt en besluit om
je goede idee voor je te houden.
Toen Jezus op aarde rondliep, waren verschillende mensen enthousiast over die mooie
boodschap van Gods liefde. Maar anderen
vonden het stom. De zoveelste hype, die waait
wel weer over. Tegen die enthousiaste groep
gelovigen zei Jezus: ‘Zet je lamp niet onder
een korenmaat.’ Dat is een soort emmer. Daaronder geeft de lamp geen licht meer. Als je je
lamp juist hoog neerzet, wordt de hele ruimte
verlicht en kan iedereen het zien.
Daar is moed voor nodig. Je moet doorgaan,
ook als anderen jou maar stom vinden met die
lamp in de hoogte. ‘Toch doen,’ zegt Jezus.
‘Als je niet doorgaat, ziet niemand het licht.’

D ONDE R DAG

Lamp voor mijn voet •

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
Heb je ooit iemand horen zingen over een
wetboek? Bestaat er een hit over de Grondwet?
Toch is er een oud lied waarin de bijbelse
wetten bejubeld worden. Oké, die wetten zijn
niet zulke droge kost als onze wetboeken. Het
waren soms verhalen en andere teksten. Maar
allemaal samen vormen ze een richtlijn voor
het goede leven. En daar is de dichter van
Psalm 119 heel dankbaar voor.
Hij schrijft in zijn songtekst aan God:
Wat houd ik van uw wet,
ik denk er de hele dag aan,
Ik sta ermee op en ga ermee naar bed.
Wat houd ik van uw wet.
Dankzij die woorden word ik wijs.
Ik raak niet op het slechte pad.
Ze leren me hoe ik leven moet,
ik hoef niet te verdwalen.
Uw woord wijst mij de weg:
Het is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Wat houd ik van uw wet!

V R I J DAG

Waarheid verdraaien •

‘Wee degenen die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die
van zoet bitter maken en van bitter
zoet.’
Heel lang geleden dachten de mensen in Jeruzalem dat het goed ging. Er was welvaart, de
economie bloeide. De meeste mensen hadden
het goed. Ze woonden in mooie huizen en
hadden meer dan genoeg te eten.
In die tijd leefde de profeet Jesaja. Hij zag de
andere kant. Hoofdschuddend benoemde hij
wat er allemaal mis was. Huisjesmelkers en
grootgrondbezitters werden steeds rijker ten
koste van andere mensen. De rijken vierden
alle dagen feest en wentelden zich in luxe. Ze
dachten alleen aan zichzelf en bekommerden
zich niet om armen en daklozen.
Iedereen voelt aan dat dat slecht is. Maar ze
wisten het voor zichzelf goed te praten. ‘Jullie
verdraaien de waarheid,’ zei Jesaja boos.
‘Jullie noemen goed wat slecht is, en slecht
wat goed is. Jullie veranderen licht in duisternis en van het donker maken jullie licht.’
Mensen die zo doen, denken altijd dat ze er
wel mee wegkomen. Er is toch niemand die ze
pakken kan. Maar Jesaja waarschuwde en zei:
‘Het zal slecht met ze aflopen.’
Jesaja 5:20

Marcus 4:21-23
Psalm 119:105
Gespreksvragen:
 Zijn er mensen die jou klein willen houden
en die zeggen dat je niet slim bent?
 Wat betekent dat eigenlijk: ‘je lamp hoog
neerzetten’?
 Twijfel je weleens aan jezelf of vind je jouw
ideeën gewoon goed? En wat voor ideeën
heb je dan?
Gebedsintentie:
Er zijn zoveel mensen, Heer, die laatdunkend
doen over de boodschap van Gods liefde. Er
zijn zoveel mensen die geloven afdoen als
ouderwets en stom. Geef ons de moed om
vast te houden aan uw belofte. Laten we die
hoog houden en doorgeven aan anderen.

Gespreksvragen:
 Is de wet iets om dankbaar voor te zijn?
 Wat is het verschil tussen onze wetten en
Gods wet?
 Vind je het handig om een richtlijn te
hebben voor het goede leven?
Gebedsintentie:
Heer, het klinkt zo saai als het gaat over
wetten of regels. We moeten zoveel en
mogen zo weinig. Toch weten we zonder uw
licht niet waar we heen moeten. En waar het
heen moet. Herinner ons steeds weer aan uw
richtlijnen voor het goede leven. Dankuwel!

Gespreksvragen:
 Hoe kun je weten wat waarheid is?
 Weet je voorbeelden van mensen die nu
de waarheid verdraaien?
 Denk je dat mensen die nu de waarheid
verdraaien, ermee weg zullen komen?
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WOENSDAG

Gebedsintentie:
Heer, u houdt van mensen die eerlijk zijn en
die niet bereid zijn de leugens van anderen te
accepteren. Geef ons een open oog voor wat
waar is en wat niet. Steun ons in het zoeken
naar waarheid en eerlijkheid.
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Het verschil
Geloven is
het verschil zien
tussen licht en donker,
tussen goed en kwaad.
Geloven is
de opdracht voelen
om zelf het verschil te maken
en een licht te zijn.

Greet Brokerhof-van der Waa
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Foto: © Senoldo | Dreamstime.com
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TUSSEN LICHT EN DONKER
Het zijn nu echt de ‘donkere dagen voor kerst’. Over een paar dagen is het de
kortste dag van het jaar met het minste licht in een etmaal. In die donkere dagen
verlangt iedereen extra naar het licht. Naar gezelligheid en vrolijkheid. Ons
kerstgevoel van nu heeft wat dat betreft niet heel veel met de geboorte van het
kerstkind te maken. Toch wordt dit kind het ‘Licht der wereld’ genoemd. Door de
geboorte van Jezus, die we straks weer vieren, heeft de zonnewende een nieuwe
betekenis gekregen. We hopen op goede ontwikkelingen in de wereld. We hopen
dat mensen beter met elkaar omgaan en elkaar de ruimte geven. Dat alles vatten
we samen in het woord ‘licht’. Want door het licht kunnen we zien, krijgen we
inzicht en overzicht en kunnen we met ons leven vooruit!

 Bekijk samen de poster.
M
 aak samen een schatting: hoeveel % van
de poster licht is en hoeveel % donker?
Met de reflecties meegerekend: pakweg 85%
donker; als je alleen het vlammetje rekent,
pakweg 98% donker.
V
 raag de leerlingen om de vergelijking te
maken met de wereld waarin we leven:
hoeveel % is er donker in de wereld?
Hoeveel licht? Is dat eenzelfde verhouding
of is het anders.
L
 aat de leerlingen argumenten aandragen
voor hun mening. Een mooie oefening in
symbolisch denken.
WERELDRE L I G I ES
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Een wonder zien • •
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Zelfs als er vlak voor je neus een wonder gebeurt, zie je het misschien niet.
‘Je ziet het pas, als je het doorhebt,’ zei Johan
Cruijff al. Als je het niet doorhebt, kan er vlak
voor je voeten een wonder gebeuren. Zonder
dat je het ziet.
Kijk maar eens naar dit schilderij van Govert
Flinck. Hij schilderde de herders bij Bethlehem, die de wacht hielden bij hun kudde.
Ineens was daar een engel, die vertelde dat
er een bijzonder kind was geboren. Toen
kwamen er nog meer engelen, die zongen
over vrede op aarde en eer aan God. De schilder laat het allemaal zien. De herder links kijkt
verschrikt. Rechts houdt een herder een hand
boven zijn ogen, om het felle licht te weren.
Naast hem zit een herder te bidden. Zie je ook
die herder op de voorgrond? Die lekker ligt te
slapen? Je kunt je niet voorstellen dat iemand
niet wakker wordt van al dat licht! Maar, zo
lijkt Flinck te willen zeggen, zo kan het dus
gaan. Zelfs als er vlak voor je neus een wonder
gebeurt, kan het gebeuren dat je het niet ziet.
Gewoon, omdat je niet doorhebt dat er een
wonder zou kunnen gebeuren.
Hilde van Halm
 Denk je dat er in jouw leven een wonder
zou kunnen gebeuren?


V E R H AA L

Donker, Duister en Depri •

Een duister drietal probeert voorgoed
de macht te grijpen, maar een klein
lichtje is ze te snel af.
‘Wij zijn onoverwinnelijk!’ Joelend joegen
Donker, Duister en Depri door de verlaten
straten. Zo was het goed: alle luiken dicht.
Geen spatje licht. De wereld lag aan hun
voeten. Soms moesten ze overdag nog even
schuilen achter vuilcontainers in nauwe
steegjes. Maar steeds vaker gingen ze etmalen
achter elkaar door. Ze trokken een grijze
deken voor de zon en lieten het dagenlang
miezeren. Mensen werden prikkelbaar en
wensten elkaar lelijke dingen toe. Zag het
snode drietal ergens een straaltje licht, dan
bliezen ze het meteen uit. Pffft. Weg. Vooral
voor Depri waren dit geweldige tijden. Samen
met Donker en Duister bereikte hij zoveel
meer dan in zijn eentje.
Maar eind december veranderde er altijd iets.
Een kaarsje kon andere kaarsjes aansteken
voordat Donker, Duister en Depri het konden
smoren. Een lief gebaar of woorden van hoop
ontstaken vuurtjes in mensenharten. Dan
duurde het niet lang meer of Licht en Liefde
waren weer het sterkst.
‘Volgende keer nog beter ons best doen en
dat licht voorgoed doven,’ spraken de drie
booswichten af. Maar dat is ze tot op heden
nog nooit gelukt.
Hilda Algra

Link: https://nl.wikipedia.
org/wiki/Aankondiging_
aan_de_herders#/media/
Bestand:Govert_Flinck_-_
Aankondiging_aan_de_herders.jpg

Kaars branden voor iemand •

Wie brandt er weleens een kaarsje voor
iemand? Zo’n klein lichtje is een teken van
hoop. Je kunt ermee laten zien dat je aan
iemand denkt. Je wilt iemand een hart onder
de riem te steken, bijvoorbeeld, ook al is hij of
zij er niet bij.
 Deel waxinelichtjes uit aan alle leerlingen.
 Steek de kaarsjes van de voorste rij leerlingen aan en laat ze het licht doorgeven
naar de leerlingen achter hen.
 Iedereen mag in stilte een minuut lang
aan iemand denken voor wie hij of zij een
kaarsje brandt.
 Is er iemand die daarna wil vertellen
voor wie hij of zij het kaarsje brandt en
waarom?
Maxine Herinx

S OA P • I N DE K L AS

Kerst • 

De klas van mevrouw Bergman viert
Kerst.
De vier adventskaarsen branden. De lichtjes in
de kerstboom zijn aan.
Mevrouw Bergman vertelt het kerstverhaal.
Van Jozef en Maria, het kind in de kribbe, de
herders en de engelen.
‘Dat kan toch helemaal niet,’ zegt Eline, ‘dat je
ineens van die engelen ziet?’
‘Het kan wel,’ zegt Lara. ‘Toch, juf?’
‘Ik geloof van wel, ja,’ zegt mevrouw Bergman.
‘Er zijn meer van zulke verhalen. Over mensen
die ineens het licht zagen.’
‘Echt?’ vraagt Eline.
‘Ja,’ zegt mevrouw Bergman. ‘Misschien zien
wij geen engelen, omdat we niet goed genoeg
kijken.’
‘Zo’n engel valt heus wel op, hoor,’ zegt Eline.
‘Die kun je toch niet niet zien?’
‘Mijn oma zegt weleens zo’n rijmpje,’ zegt
Lara, ‘als ik daar logeer. Dat gaat over allemaal
engelen bij je bed. Die zorgen voor je als je
slaapt.’
‘Heb je ze dan ook gezien?’ vraagt Eline.
‘Nee,’ zegt Lara. ‘Maar ik droomde ze wel.’
Hilde van Halm
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Licht in het donker • •

Lichtfeesten •

Het is deze week (11-18 december)
Chanoeka, een van de godsdienstige
lichtfeesten.
In verschillende godsdiensten speelt licht een
belangrijke rol. Er zijn zelfs speciale feesten die
om licht draaien.
Bij deze lichtfeesten is licht meer dan alleen
een lampje of een vlammetje. Het is een
symbool en heeft dus een speciale betekenis.
Het licht is bijvoorbeeld een teken van Gods
aanwezigheid en Gods warmte. Of licht betekent dat het goede sterker is dan het kwaad,
het donker. De gelovigen steken tijdens deze
feesten kaarsen of olielampjes aan. Christenen doen dat tijdens Kerstmis en ook al in de
weken ervoor. Het licht is een teken van de
geboorte van Jezus.
Hindoes vierden dit jaar op 14 november
Divali, ook een lichtjesfeest. Het is een feest
voor de godin van het licht. De olielampjes
staan symbool voor de goede dingen die het
kwade overwinnen. Het joodse Chanoeka
wordt deze week gevierd. Dit lichtjesfeest
duurt acht dagen lang. In het filmpje vertelt
Froukje hoe ze het viert en waarom er elke
dag een extra lichtje van de kandelaar wordt
aangestoken.
Jeanet Aartsen
Vragen voor in de klas
 Branden jullie thuis kaarsen in deze tijd
van het jaar? Of hebben jullie versieringen
met licht? Heeft dat dan een bijzondere
betekenis of niet?
 Vieren jullie thuis een van de genoemde
lichtfeesten? Zo ja, welke betekenis heeft
het licht daarbij voor jou?
 Heb je weleens van het joodse Chanoekafeest gehoord? Wat valt je op in het
verhaal van Froukje?
Toelichting voor de docent
 Lees de tekst en bekijk samen het filmpje
over het joodse chanoekafeest (2’25).
Geef de leerlingen een kijkvraag mee: Wat
valt je op in het verhaal
van Froukje?
 Voer daarna een gesprek aan de hand van
de vragen.

Het donker kan het licht niet doven.
Stel je voor: het is helemaal donker om je
heen. Je hebt geen idee waar je bent, je weet
niet waar je heen kunt. Je bent alleen met
alles waar je bang voor bent, want in het
donker komen ook alle angsten die je hebt
tot leven. Maar dan! Midden in die duisternis
brandt een licht. Misschien is het maar heel
klein, maar het brandt. Het blijft branden.
Het donker kan dat lichtje niet doven. Dat is
de hoopvolle boodschap die Johannes ons
in de Bijbel mee wil geven als hij schrijft: Het
licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen. Het
begon met het Woord, zegt Johannes. Het
Woord van God, helemaal in het begin van
de schepping. God stelde een grens aan het
donker. ‘Tot hier!’ ‘Niet verder!’ Donker en licht
kregen hun eigen plek. Het kán niet altijd licht
zijn, maar in het donker moeten wel lichtpuntjes zijn. Zonder lichtpuntjes gaat een mens
dood. Daarom plaatste God de sterren, aan
de hemel. Als een teken van hoop. God heeft
ervoor gezorgd dat het nooit meer helemaal
donker zal zijn. Dat doet hij steeds weer. Ook
door de geboorte van zijn Zoon, het kind dat
we het ‘Licht der wereld’ noemen. ‘Want,’ zegt
Johannes, ‘sinds Jezus’ komst is het nooit
meer zo donker als voor die tijd.’
Wies van Pijkeren | Bij: Johannes 1:1-5 en Genesis 1:3-5,14-18 Citaat: Johannes 1:5 De Nieuwe
Bijbelvertaling
Vragen *
 Ben jij weleens bang in het donker?
 Zijn er plaatsen waar het echt helemaal
donker is?
 Vind jij de geboorte van het kerstkind een
lichtpuntje?
Vragen **
 Wat noem jij ‘donker’?
 Wat zijn voor jou lichtpuntjes? Wat geeft
jou hoop?

God,
geef ons het vertrouwen
dat de nacht nooit zó diep is,
dat er geen lichtpuntje te zien valt.

WERELD

Dingen in het donker • •

Licht en donker hebben gevoelswaarde. Sommige activiteiten horen bij het
donker, andere juist niet.
Het verschil tussen licht en donker bepaalt
vaak hoe we ons voelen.
Duisternis ervaren we als ongezellig of zelfs
eng. We zetten een schemerlamp aan om
wat sfeer te maken. Maar te veel licht is ook
weer niet goed: een grote, witte lamp is niet
gezellig.
Ook buiten voelen de meeste mensen zich
niet prettig in het donker. Als we zonder licht
fietsen of lopen, voelen we ons onveilig. Deels
is dat terecht: je wordt niet gezien en kan dus
aangereden worden. Maar deels is het ook
het effect van de duisternis zelf die ons bang
maakt.
Daarom kan een spooktocht alleen ’s nachts.
Dat is lekker eng. Een vuurtje maken of een
kop warme chocola bij de kachel: dan hoort
het donker te zijn. En een glas koud drinken hoort juist weer minder bij een donkere
avond.
Hoe we ons voelen wordt dus vaak bepaald
door hoe licht het om ons heen is.
Sarah Mullié
 Welke dingen zijn er nog meer alleen maar
leuk in het donker? En in het licht?
 Hoe komt het dat we sommige dingen
alleen in het donker doen?

JONGEREN
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Als het donker is •

Vroeger was Hannah bang in het
donker.
Vroeger was ik altijd bang voor de nacht, want
ik dacht dat er monsters en piraten in mijn
kamer waren. Dan durfde ik ’s avonds nooit
mijn bed uit. Nu ben ik meestal niet meer
bang en ga ik in het donker gewoon mijn bed
uit als ik dat wil. Maar als het overdag ook
donker en koud is, dan mis ik de lente enorm.
Hannah, 12 jaar
 Waarom zijn kinderen bang in het donker?
Dat is toch helemaal niet nodig?

Laat ons ervaren dat
er in donkere tijden telkens
dingen gebeuren die hoop geven.
Laat ons weten dat
er steeds mensen zijn die samen
met ons het donker willen trotseren.
Geef ons het geloof dat
het licht van uw liefde altijd vlakbij is.

161

BIJBEL & WERELD

© wikipedia.nl

Een en al licht? • •

Koninkrijksdag • •

Vandaag is het Koninkrijksdag.
Heb jij ooit gehoord van Koninkrijksdag?
Waarschijnlijk niet. Het klinkt ook niet heel
spannend of actueel, maar dat is het wel. We
duiken even in de geschiedenis.
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Na de Tweede Wereldoorlog had Nederland
nog verschillende koloniën. Maar in die tijd
kwam ook het besef dat dat niet langer kon:
een ander land bezitten en je arbeidskrachten
en grondstoffen toe-eigenen. Er volgden onderhandelingen met de koloniën. Dat leidde tot het
tekenen van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden op 15 december 1954.
Het uitgangspunt was gelijkwaardigheid
tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Maar het duurde nog jaren voordat
dat echt zover was. In 1975, het jaar dat
Suriname onafhankelijk werd van Nederland,
kwamen de eerste aanpassingen aan het Statuut. Later werden verschillende eilanden van
de Nederlandse Antillen zelfstandige landen
binnen het koninkrijk. Dat dekolonisatie niet
altijd een makkelijk proces is, laat het filmpje
uit 1971 zien, waar Surinamers de straat op
gaan voor hun onafhankelijkheid.
Jeanet Aartsen
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Vragen voor in de klas
H
 eb jij weleens van Koninkrijksdag gehoord? Merk je iets van de viering ervan?
Is het goed om deze dag te vieren?
W
 elke landen horen er nu bij het Koninkrijk der Nederlanden?
W
 aarom zou een proces van dekolonisatie
zo lang duren?
M
 erk je in onze tijd nog iets van een ongemakkelijke verhouding tussen Nederland en voormalige koloniën? Kun je een
voorbeeld geven?
K
 omt de geschiedenis van koloniën en
uitbuiting door Nederland genoeg aan
bod op school?
Toelichting
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier
landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint
Maarten. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn
drie bijzondere gemeenten.
L
 ees de tekst voor, laat het filmpje (0’55)
zien en bespreek de vragen.

Je kunt het licht niet verwijten dat er
ook donker is.
God is een en al licht, schrijft Johannes. In hem
is geen duisternis. Dat is meteen het grote
verschil tussen God en mensen. Want mensen
hebben altijd ook hun donkere kant. Dat kun je
wel ontkennen, maar volgens Johannes kun je
er beter eerlijk over zijn. Wij zijn nooit helemaal
goed, of helemaal slecht. Zelfs een heilige is
dat niet. En soms is het ook niet altijd meteen
duidelijk. Soms wordt ‘goed’ of ‘kwaad’ pas in
de loop van de geschiedenis bepaald. Of door
de geschiedenis anders geïnterpreteerd. Denk
maar aan ons slavernijverleden. Indertijd was
slavernij ‘normaal’. Achteraf bezien was het
kwaad.
Of je komt voor ‘duivelse’ dilemma’s te staan:
Wie ga je het eerst inenten tegen het coronavirus? Ouderen? Mensen die in de gezondheidszorg werken? En hoe moet het met mensen in
arme landen, als we in het westen alle vaccins
opkopen? Blijft er dan iets over voor hen?
We verwijten God vaak dat er toch nog slechte
dingen gebeuren. Als hij een en al licht is, dan
is er toch geen duisternis meer? Het is alsof je
de zon verwijt dat er ook nog donker is. Er zijn
duizenden zonnen in de kosmos, toch is het
heelal niet hel verlicht. Licht bestaat dankzij het
donker. In het donker kun je het licht zien. In
de slechte wereld zie je de mensen die goede
dingen doen. Zo’n voorbeeld is Jezus. Hij is het
lichtpuntje dat ons de weg wijst in het donker.
Wies van Pijkeren | Bij: 1 Johannes 1:5-6
Vragen •
K
 an God het helpen dat er slechte dingen
gebeuren?
W
 aarom is een mens nooit helemaal goed?
Vragen ••
W
 aarom wordt Jezus het ‘licht in de wereld’ genoemd?
H
 ad Jezus ook een donkere kant?

God,
help ons om te accepteren
dat de wereld geen paradijs is
maar een speelveld van
positieve en negatieve krachten.
Help ons om in te zien
dat ook wijzelf geen engelen zijn
maar mensen met positieve
en negatieve eigenschappen,
die leven in een wereld waar
licht en donker elkaar afwisselen.
God, we kunnen soms niet
overzien waar we goed aan doen.
Help ons de juiste keuzes te maken.
Dank u voor alle mensen die
daarbij een lichtend voorbeeld zijn.

WERELD

Andere lichtpuntjes • •

Dit jaar is er een vuurwerkverbod, dus
moeten we onze lichtpuntjes ergens
anders vinden.
In de winter zoeken we lichtpuntjes op.
Tijdens advent steken we kaarsen aan. Met
kerst hangen we lampjes in de boom. Met
oud en nieuw steken we vuurwerk af. Alleen
dit jaar geldt er een vuurwerkverbod. Dat
was misschien even slikken. Dit jaar was al zo
anders en nu is zelfs het laatste lichtpuntje
verdwenen. Iets wat leuk hoort te zijn en wat,
letterlijk, licht geeft.
Ik vind het zelf niet zo erg. Ik schrik elk
jaar weer van de verhalen over kinderen of
huisdieren die gewond raken door vuurwerk.
En het geeft ook een hoop troep op straat.
Maar dat het een lichtpuntje is in een donkere
tijd, staat vast. Dus moeten we op zoek naar
andere lichtpuntjes.
Voor mij is dat muziek. Wij draaien met oud
en nieuw thuis altijd de Top 2000. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat klinken er oude
vertrouwde liedjes door het huis. Die traditie
is voor mij ook dit jaar weer een lichtpuntje in
de dagen tussen kerst en oud en nieuw.
I see bright, bright lights, bright lights that
guide me home.
Mijke van Leersum | De songtekst is ontleend
aan HAEVN.
W
 at vind jij van het vuurwerkverbod?
W
 at voor tradities rond
oud en nieuw hebben
jullie thuis?
W
 ie of wat waren jouw
lichtpuntjes dit jaar?

JONGEREN

Wat ik doe als ik me minder
gelukkig voel • 

Foto’s en filmpjes vrolijken Jurjen op.
Ik heb soms momenten dat ik een beetje depri
ben. Dan vind ik alle mensen stom, inclusief
mijzelf. Wat ik dan fijn vind om te doen, is:
door de foto’s op mijn telefoon scrollen. Dan
zie ik namelijk allerlei leuke herinneringen
langskomen met heel leuke en lieve mensen.
Ook kijk ik graag naar filmpjes op YouTube
waar mensen voor elkaar klaar staan en goede
dingen voor elkaar doen. Dat laat mij de goede
dingen in de mens zien en geeft mij hoop.
Hopelijk leer ik er genoeg van om ook voor
een ander klaar te staan wanneer dat nodig is.
Jurjen, 20 jaar
W
 at helpt jou als je je een beetje depri
voelt?
 Denk je dat je van filmpjes kijken een beter
mens kan worden?
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Olielampjes • •

Omroep Zwart • •

Waarvoor staat Omroep Zwart?
Omroep Zwart heeft 50.000 leden verzameld.
Ze kunnen daarmee een omroep worden. Wat
betekent dat? Waarom heten ze ‘Omroep
Zwart’? En wat moet er nog gebeuren voordat
ze echt op radio en televisie zijn?
In Nederland heb je verschillende publieke
omroepen. Zij maken programma’s op radio
en televisie voor álle Nederlanders. Dus voor
aanhangers van verschillende religies, voor
stemmers van alle politieke partijen, voor liefhebbers van kunst en cultuur, enzovoort. Iedere
vijf jaar is er plek voor nieuwe omroepen. Zij
moeten eerst 50.000 leden krijgen en bewijzen
dat ze iets toevoegen, dat ze iets kunnen
maken wat nog niet bestaat. Dan mogen ze
zich vijf jaar lang bewijzen.
Rapper Akwasi wil proberen zo’n nieuwe
omroep op te richten: Omroep Zwart. Met
Omroep Zwart wil hij voor meer diversiteit
zorgen op radio en televisie. Met andere rolmodellen, verhalen en perspectieven. Het ‘zwart’
in de naam verwijst daarnaar: als je alle kleuren
lang genoeg mengt, krijg je vanzelf zwart.
Niet iedereen is enthousiast. Kun je niet beter
proberen de bestaande programma’s en
omroepen diverser te maken, vragen zij zich
af. Zij zijn bang dat zo’n extra omroep alleen
maar verder verdeelt.
Maxine Herinx
Vragen voor in de klas
 Zijn er mensen op televisie of radio die
een rolmodel voor jou zijn? Waarom?
 Wat vind je van Omroep Zwart?
 Waarom vinden critici dat een extra omroep verder verdeelt? Is dat zo?
 Vind jij de naam Omroep ‘Zwart’ goed
gekozen? Waarom wel of niet?
Toelichting voor de docent
 Laat de leerlingen namen noemen van
mensen die bekend zijn van televisie. Hoeveel mensen van kleur zitten daarbij? Zie
je meer verschillen in die groep? Denk aan:
geaardheid, geloofsovertuiging, etc.
 Lees de tekst voor. Laat ook het
promotiefilmpje van Omroep Zwart
zien (1’36).
 Bespreek de vragen.
Link: https://youtu.be/c7Qs67JkE3U

Licht moet gevoed worden.
Er waren eens tien meisjes die in het donker
met een olielampje stonden te wachten op
de komst van de koning. Vijf meisjes hadden
een extra kruikje met olie meegenomen, want
je weet nooit hoe lang je in het donker moet
wachten. De andere vijf meisjes hadden daar
niet aan gedacht. Hun lampje ging uit. Ze
moesten naar de winkel om nieuwe voorraad
olie te kopen en - je zult het altijd zien - net
op dat moment kwam de koning. Ze waren te
laat en misten het feest.
Tja, olie kan opraken, licht kan uitgaan.
Hoop kan vervliegen, moed verloren gaan.
Als er geen licht meer is, blijft er alleen nog
duisternis over. Zonder hoop op een betere
toekomst. Uitzichtloos.
Om het licht te laten branden heb je brandstof
nodig. Voeding. Zonder voeding, zonder hoop,
dooft het licht. Dan gaat het vuur uit. Zelfs de
zon dooft uiteindelijk uit. Het donker verdwijnt
nooit. Maar licht moet altijd weer opnieuw
aangestoken worden, licht is bijzonder, zoals
ook het leven bijzonder is, niet de dood...
Je kunt ervoor kiezen om aandacht te geven
aan het goede. Het licht te voeden. Dat is wat
de vijf meisjes met de extra kruikjes olie doen.
Ze houden vol. Ook in het donker. Juist als het
donker is, heb je voeding nodig om het licht
te laten branden, om de hoop en de verwachting - ook op de komst van het kind - levend
te houden.
Wies van Pijkeren | Bij: Matteus 25:1-11
Vragen •
 Welk kind wordt hier in de laatste zin
bedoeld?
 Waar hoop jij op?
 Wat verwachten mensen met kerst?
Vragen ••
 Hoe zorg jij ervoor dat je het volhoudt als
het moeilijk is?
 Advent betekent verwachten, elke week
steken we een kaars extra aan. Helpt dat
om vol te houden?
God,
zoveel sombere berichten,
zoveel zorgelijke mensen,
we worden er moe van.
De wereld is in crisis en lijkt
steeds donkerder te worden.
Help ons om te blijven hopen,
om elkaar te wijzen op
de goede dingen die gebeuren,
om te blijven geloven in het licht
dat soms verstopt zit achter
donkere wolken, maar er wél is,
om uit te zien naar het moment
waarop het tevoorschijn komt
en om daarop vooruit te lopen.

WERELD

Lichtvervuiling • 

Veel verlichting ’s nachts is slecht voor
mens, dier en plant.
Overdag is het licht, ’s nachts is het donker.
Hoewel: echt donker is het allang niet meer.
Kunstlicht heeft onze nachten ont-duisterd.
Samen met België en Puerto Rico staat
Nederland in de top 3 van de meest verlichte
landen.
Dat is niet iets om trots op te zijn. Al dat licht
is helemaal niet goed voor ons. Je biologische
klok raakt erdoor van slag. Als het donker
wordt, maak je automatisch een slaapstofje
aan: melatonine. Met kunstlicht lukt dat niet
zo goed. We slapen gemiddeld al 1,5 uur
korter dan vroeger, en ook nog eens minder
diep. Ook dieren en planten raken ontregeld.
En als je een prachtige sterrenhemel wilt zien,
moet je niet meer in Nederland zijn.
Wim Smidt doet al heel lang onderzoek
naar lichtvervuiling. Volgens hem kunnen we
makkelijk én veilig toe met de helft minder
licht. Neem bijvoorbeeld al die lichtreclames.
Nergens voor nodig in de uren dat Nederland
slaapt.
Gelukkig kiezen steeds meer mensen ervoor
het licht wat vaker uit te doen. Uit verlangen
naar de duisternis. En een goede nachtrust!
Liesbeth Gijsbers
 Veel telefoons, tablets en pc’s hebben
een nachtstand met minder blauw licht.
Gebruik je die mogelijkheid?
 Welke lichten mogen van jou wel uit in de
nacht? En welke liever niet?
 Hoe zouden dieren last kunnen hebben
van kunstlicht?
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ACTUEEL

JONGEREN

Kaarsje branden •
Een kaarsje branden om aan iemand te
denken.
Mijn oma brandt vaak kaarsjes voor de
mensen die ze liefheeft. Toen ik rijexamen
deed, brandde ze een kaarsje. Als mijn zusje
een moeilijke toets heeft, brandt ze een kaarsje. Ik vind dat heel lief en betekenisvol. Ze zegt
daarmee op zo’n mooie manier dat ze aan ons
denkt.
Janne, 19 jaar
 Waarom is een kaarsje branden meer dan
aan iemand denken?

163

BIJBEL & WERELD
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Licht onder een emmer • •

Grijs gebied • •

In het grijze gebied is minder duidelijk
wat goed en wat kwaad is.
Ergens tussen licht en donker ligt de schemering. Dat is letterlijk een grijs gebied. Je kunt
nauwelijks kleuren van elkaar onderscheiden.
Je kunt soms maar moeilijk zien waar het ene
voorwerp begint en waar het andere ophoudt.
In de schemering wordt alles één grote, grijze
brij.
Als je dit weleens is opgevallen tijdens de
schemering, dan snap je ook wat mensen
bedoelen als ze het over een ‘grijs gebied’
hebben. In dat grijze gebied is het niet
helemaal duidelijk hoe het zit met het goede
en het kwade. Je kunt dat niet goed zien, net
als in de schemering. Neem bijvoorbeeld de
Tweede Wereldoorlog. Lange tijd dachten
mensen: Je was toen of goed, omdat je in het
verzet zat. Of je was slecht, omdat je voor
de Duitsers was. Het idee was ook dat de
meeste Nederlanders ‘goed’ waren geweest
en dat een minderheid ‘fout’ zat. Maar het
was anders. De grootste groep Nederlanders
hoorde bij het ‘grijze midden’. Ze waren niet
speciaal vóór de bezetters, maar ze deden er
ook niks tegen. Ze waren niet wit, niet zwart,
maar grijs.
Hilde van Halm
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Vragen voor in de klas
Filosofische vragen
W
 at is beter in oorlogstijd: zwart, wit of
grijs te zijn?
W
 at gebeurt er in het grijze gebied tussen
plagen en pesten? Hoe zorg je ervoor dat
het geen pesten wordt?
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Toelichting voor de docent
Voor pubers is het leven vaak overzichtelijk
en helder: ze zijn uitgesproken over wat wel
en wat niet kan. Met het volwassen worden
komen ook nuanceringen, de grijsheid.
L
 ees de tekst voor en voer een gesprek
over een van de twee vragen.

Je mag je licht laten schijnen, maar niet
de ander ermee verblinden.
Als het donker wordt, doe je een lamp aan.
Natuurlijk zet je die lamp niet onder een
emmer, dan zou je er niets aan hebben. Je zet
die lamp op een plek waar hij het licht goed
kan verspreiden. ‘Zo mag jij ook jouw licht
verspreiden,’ zegt Jezus. ‘Je hoeft niet bang te
zijn om je licht te laten schijnen.’ Toch moet je
wel uitkijken met zo’n lamp. Als jij te fel schijnt
doe je een ander geen goed, een felle lamp
in de kamer is ongezellig en doet pijn aan
je ogen. Mensen die zo nodig hun licht over
alles moeten laten schijnen, kunnen enorm
irritant te zijn. Je moet de ander er niet mee
verblinden.
Toen de herders midden in de donkere nacht
een engel zagen, werden ze omgeven door
licht. Ze schrokken vreselijk, maar de engel
zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn...’ Hij scheen hen
niet met een zaklamp in de ogen, zijn licht
verblindde hen niet.
Durf te schijnen, durf een sterretje te zijn. Maar
overschat jezelf niet, overschat Jezus niet.
Met zijn geboorte, zijn komst in de wereld is
het lichter geworden. Hij is wel het licht in de
wereld, maar hij kan niet al het donker laten
verdwijnen, dat zou pijn aan je ogen doen....
Wies van Pijkeren | Bij: Matteus 5:15-16a en
Lucas 2:10
Vragen •
H
 oe zou jij reageren als je ineens midden
in het donker allemaal licht zag?
D
 urf jij een ‘sterretje’ te zijn?
A
 ls je meerdere kleine lampen in een kamer zet geeft dat sfeer, hoe komt dat?
Vragen ••
K
 en jij mensen die altijd hun licht over
alles moeten laten schijnen?
B
 en jij weleens ‘verblind’ geweest?
W
 aarom moet je Jezus niet overschatten?
Wanneer doe je dat wel?

WERELD

Lichtgevende Jezus • •

Hoe een schildertechniek een heel
nieuw licht wierp op het belangrijkste
in een schilderij.
De schilders Rembrandt en Caravaggio waren
meesters in een techniek die clair-obscur
wordt genoemd. Dat betekent ‘licht-donker’.
De techniek ontstond in de Renaissance, maar
Rembrandt en Caravaggio beheersten hem zo
goed dat ze er beroemd mee werden. Deze
techniek heeft sterke contrasten tussen lichte
en donkere verf. Schilderijen met clair-obscur
hebben altijd een heel helder midden tegen
een donkere achtergrond. Dat geeft een
dramatisch effect. Het doet ook iets met
de vormen in het schilderij. Mensen, stoffen
en voorwerpen zien er echter uit. Maar het
belangrijkste is dat clair-obscur de aandacht
van de kijker ‘naar het licht trekt’. Wat je in dat
licht ziet, dáár draait het om in het schilderij.
Toch is er ook iets vreemds aan de hand. Want
waar komt dat licht dan vandaan? Op het
schilderij zie je nergens een kaars of lamp. Het
belangrijkste onderwerp lijkt vanuit zichzelf
te stralen. Een heel mooi voorbeeld hiervan is
het schilderij van een Nederlandse schilder uit
de tijd van Rembrandt. In ‘Aanbidding der herders’ van Gerard van Honthorst is het kindje
Jezus zélf de kerstverlichting geworden!
François Weststrate
H
 oe wordt in het circus of op het toneel
clair-obsur toegepast?
E
 r zijn meer schilderijen met clair-obscur
die over de geboorte van Jezus gaan. Jozef wordt daarin altijd in het donker gezet
en Maria in het licht. Wat betekent dat?
( Antwoord: Jozef was
niet de biologische vader
van Jezus en dus - anders
dan Maria - véél minder
belangrijk.)
JONGEREN

Open haard op de tv •
God,
geef ons het geloof
dat ieder mens
op zijn eigen manier
een licht aan kan steken
dat hoop geeft en kracht.
Geef ons het vertrouwen
dat u ook in ons
de kracht gelegd hebt
om de wereld wat
lichter en vrolijker te maken.
Geef ons de moed
om die kracht te gebruiken,
omdat ieder beetje licht al helpt.

Een open haard heeft een soort magie.
Zelfs op de tv.
Wat ik persoonlijk erg leuk vind, is het licht
van een open haard. Het nadeel is dat wij
thuis geen open haard hebben. Maar daar heb
ik een oplossing voor gevonden: een open
haard op de tv! Ik vind het een soort van
magie: het is gezellig en je krijgt het er ook
nog warm van op een bepaalde manier. Dan
zet ik er kerstmuziek bij aan en lees ik lekker
een boekje bij het licht van de open haard.
Heerlijk!
George, 14 jaar
W
 aarom is een open haard zo’n goede
sfeermaker?
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BI J B E L & W E R E L D

Wijze mannen volgen een
ster • •

Kerst! •

Wat vieren we eigenlijk met Kerst?
Lichtjes en ballen in de boom, cadeautjes eronder, nepsneeuw op de ramen. Kerstliedjes op
de radio, kerstfilms op Netflix en je oma in een
kersttrui – er is geen ontkomen aan: het is bijna
Kerst! Maar wat is dat eigenlijk voor een feest?
Christenen vieren dan de geboorte van Jezus.
In de Bijbel wordt verteld over Maria, een jonge
vrouw, die in het dorpje Nazaret woonde. Op
een dag zag ze een engel. Maria schrok natuurlijk, maar de engel zei: ‘Je hoeft niet bang te
zijn. God is bij je. Ik kom je vertellen dat je een
zoon zal krijgen. Je moet hem Jezus noemen.
Hij zal een bijzonder mens worden, en hij zal
de zoon van God genoemd worden.’ ‘Gods
geest zal over je komen,’ ging de engel verder.
‘Daarom zal het kind heilig genoemd worden.’
En zo gebeurde het. Negen maanden later
werd Jezus geboren in een stal in het dorpje
Betlehem. In die dagen verscheen er een bijzondere ster aan de hemel. In de buurt waren
schaapherders. Zij hoorden engelen zingen
over de geboorte van dit bijzondere kind.
Hilde van Halm
Vragen voor in de klas
 Wat hoort voor jou echt bij Kerst?
 Waar gaat Kerst bij jullie thuis over? Vieren
jullie de geboorte van Jezus?
 Is het belangrijk dat je weet waar Kerst
over gaat? Waarom wel of niet?
Opdracht
Kerst is hét feest dat je met familie en vrienden viert. Maar door corona zitten we misschien met minder mensen om de tafel dan
we zouden willen. Ken je iemand die alleen is
met Kerst? Is er iemand die je dit jaar moet
missen? Stuur hem of haar een kaart en laat
weten dat je hem/haar niet vergeet!
Toelichting voor de docent
Een ‘Kerst voor dummies’-uitleg van het decemberfeest. Want veel kinderen weten niet
(meer) wat Kerstmis betekent en waarom het
feest/vakantie is.
 Lees de tekst voor en bespreek de vragen.
 Heb je wat meer tijd? Laat leerlingen dan
de opdracht hieronder maken. Zorg dan
wel voor het benodigde materiaal.

De wijzen oriënteren zich op het licht,
ze volgen een ster.
De Bijbel vertelt dat ergens in het oosten
- in een land ver weg van Betlehem - wijze
mannen een bijzondere ster zien. Zo bijzonder
dat ze zeker weten dat dit betekent dat er
een koningskind geboren is. Ze besluiten op
weg te gaan. Ze nemen kostbare cadeaus mee
voor dat bijzondere kind. Ze volgen het licht
van de ster. Natuurlijk gaan ze als ze in Israël
aankomen naar Jeruzalem, dat is immers de
hoofdstad, dáár woont de koning. Dáár zal
het koningskind dus ook wel geboren zijn.
Maar niets is minder waar. Koning Herodes
schrikt als hij het hoort. Een koning? Dat is
een risico voor zijn bestaan, een potentiële
concurrent! Hier moet hij alles van weten, dan
kan hij gepaste maatregelen nemen! Het hele
land is in rep en roer. Stel je eens voor hoe dat
nu zou zijn: grote koppen in de krant, extra
journaals...
Herodes laat het grondig uitzoeken. Het blijkt
dat in oude boeken staat dat in Betlehem een
leider geboren zal worden. ‘Vertel aan mij wat
jullie hebben gezien,’ zegt hij tegen de wijzen.
Weer gaan de wijzen op weg. Weer zien ze
in de donkere nacht die ster die hun de weg
wijst. De wijzen volgen dat licht. Het brengt
hen bij de stal. Ver weg van luxe, rijkdom en
machtsstrijd is een klein kind geboren. Arm,
en onschuldig. Maar ze zijn ervan overtuigd
dat dit kind de wereld zal veranderen.
Wies van Pijkeren | Bij: Matteus 2:1-12
Vragen •
 In het verhaal gaan de wijzen niet terug
naar Herodes. Waarom, denk je?
Vragen ••
 Wat is het verschil tussen de wijzen en
Herodes?
 Wat is de boodschap van dit verhaal?

God,
op onze zoektocht in het leven
is het verleidelijk om af te gaan
op het verblindende licht
van luxe, rijkdom en macht.
Laat ons op tijd ontdekken
dat de glans hiervan uiteindelijk
toch niet gelukkig maakt.
Leid ons naar de plaatsen
waar het echte geluk oplicht.
Naar hartverwarmende mensen
die iets overhebben voor anderen.
Naar dat kleine Kind in de kribbe
dat liet zien dat uw liefde juist
oplicht daar waar het donker is.

WERELD

Het wordt weer lichter • •

Na kerst wordt het elke dag weer een
beetje lichter. Net als in je eigen leven.
21 december is de kortste dag van het jaar. De
zon staat dan op de meest zuidelijke positie
aan de hemel, bezien vanaf het noordelijk
halfrond. Op de Noordpool is het die dag 24
uur donker. In Amsterdam gemeten duurt de
dag dan maar 7 uur en 40 minuten.
Na 21 december worden de dagen weer
langer. ‘De donkere dagen voor kerst’ noemen
we die dagen rond 21 december. De kerstvakantie lijkt dan ook een klein beetje op een
winterslaap. We eten lekkere dingen en we
vieren feest samen met naaste familie en
vrienden. Het is best een fijne gedachte dat
dát in ieder geval elk jaar weer doorgaat. De
aarde houdt haar baan om de zon en de seizoenen komen en gaan. Je weet dat er weer
langere en lichtere dagen komen.
Zo gaat het ook in ons leven. Soms lijkt het
voor altijd donker te zijn en kun je je wanhopig voelen. Blijf vertrouwen en heb geduld. Er
komen lichtere dagen. Daar kun je zeker van
zijn.
Diana Jakobs
 Weet je ook wat de lángste dag is? ( 21
juni)
 Herken je dat er na een moeilijke, uitzichtloze periode weer betere tijden aanbreken?

JONGEREN
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Lichte dagen •

Fleur denkt terug aan de zomertijd.
De wekker gaat, moeizaam sla ik de dekens
van me af en loop ik naar de badkamer.
Pfffff, het is gewoon nog donker buiten. Een
halfuurtje later sta ik te klappertanden in de
duisternis bij de bushalte, met nog altijd zware
oogleden en een sloom gevoel in mijn spieren.
Ik sluit mijn ogen en denk terug aan de zomer.
Hoe ik ’s ochtends heel vroeg – in het licht
– mijn tent opendeed en de vogels hoorde
fluiten. Ik kan de heerlijke zomerse lucht bijna
ruiken en de warme zonnestralen weer voelen.
Als ik mijn ogen weer open, zie ik in de mist
de koplampen van mijn bus dichterbij komen.
Nog een beetje dromerig neem ik achterin
plaats. En ik denk: ‘Gelukkig komen de lichte
dagen altijd weer terug, ook al duurt dat nog
een paar maanden.’
Fleur, 19 jaar
 Hoe komt het dat zoveel mensen verlangen naar de lichte dagen van de zomer?
 Helpen de herinneringen je om de donkere
dagen door te komen?

Het team van De Nieuwe Oase wenst u een goede kerst en een fijne jaarwisseling!
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EXTRA

BIJBELS

MATERIAAL

M AA N DAG

Boodschappers van licht •

‘Gegroet Maria, de Heer is met je.’
Je zult maar Maria heten en leven in het jaar
nul. Je bent een gewone vrouw in een klein
stadje. Je bent verloofd met Jozef, een timmerman. Ook al zo’n gewoon iemand.
Je zult maar Maria heten en leven in het jaar
nul. Een leven tussen licht en donker. Er zijn
mooie dingen, maar je hebt ook zorgen. Je
gaat trouwen met Jozef. Maar je leeft in een
land dat bezet is door de Romeinen.
Je zult maar Maria heten. Dan maak je het
mee, die dag, dat er een engel in je kamer
staat. Een boodschapper van licht, zo uit de
hemel. ‘Gegroet Maria, de Heer is met je.’ Is
het gek, dat je schrikt? Dat gebeurt toch niet
elke dag. En bovendien: Leuk hoor, dat God
je uitkiest voor zijn plannen, maar meestal
betekent dat een leven vol onrust en gevaar.
Als je bij God in een goed blaadje staat, hoeft
dat niet te betekenen dat je van de mensen
geen kwaad te duchten hebt. ‘Wees niet
bang,’ zegt de engel. ‘Je krijgt een kind. Hij zal
de beloofde koning zijn, degene die alles goed
zal maken. Jezus is zijn naam.’
Is het gek, dat je je afvraagt wat dit allemaal
betekent? Een kind, maar hoe dan? Je bent
alleen nog maar verloofd met Jozef!
‘Het kind dat jij zult krijgen, is een bijzonder,
een heilig kind,’ zegt de engel. ‘God zelf
neemt je onder zijn vleugels, het kind komt uit
Gods licht.’
Je zult maar Maria heten en een engel op
bezoek krijgen. Je zult maar door God worden
uitgekozen om de moeder te worden van
Jezus. Het zal je maar gebeuren, dat je zelf
een boodschapper van licht mag zijn.
Lucas 1:26–38
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Gespreksvragen:
 Is het waar dat je het extra moeilijk hebt
in het leven, als je probeert het goede te
doen?

166

Gebedsintentie:
Heer, dank u voor het goede nieuws: dat
Jezus, de beloofde koning, alles goed zal
maken. Dank u dat we ook dit jaar weer de
geboorte van uw Zoon kunnen vieren, al is
het allemaal anders dan anders. Geef dat ook
wij boodschappers van uw licht mogen zijn.

De teksten op deze twee pagina’s zijn van de
hand van Geertje de Vries.
De vragen en gebedsintenties zijn van
Désiré Brokerhof.
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Hoop in donkere tijden •

‘Mijn hart juicht om God, mijn redder.’
Jezus wordt geboren in een donkere wereld.
Dat is de boodschap van het kerstfeest. In een
wereld vol donker verschijnt een lichtpuntje. In
een wereld vol kwade dingen komt iets goeds
tevoorschijn. Dat licht, dat goede, dat komt er
niet zomaar. Het komt van God, zegt de Bijbel.
Het kerstfeest vertelt dat de hemel opengaat
en dat het licht uit de hemel de aarde raakt.
Het verhaal van Kerst is een verhaal van hoop.
Hoop dat de wereld niet hoeft te blijven zoals
hij is. Hoop dat het ook anders kan, sterker
nog, dat God het anders zal maken. Waarom?
Omdat hij dat zelf heeft beloofd, ooit, in het
begin. Als Maria in verwachting is van Jezus,
zingt ze een lied van hoop:
‘Groot is God, ik voel het vanbinnen
bij hem staat geen mens alleen in de kou.
Hij heeft mij gezien, hij weet wat ik doormaak
hij maakt mij sterk en fier.
Groot is God, zijn naam is heilig,
zijn hart is niet te geloven zo groot.
In alle eeuwen zullen mensen het weten
hij laat je niet barsten in nood.
Groot is God, hij is ontzagwekkend
hij laat het niet toe dat er mensen vergaan.
Wie denkt dat hij machtig is, zal heel diep
vallen
wie klein is, mag recht op haar voeten gaan
staan.
Groot is God, hij doet wat ondenkbaar is
wie hongert naar vrede krijgt meer dan hij
vroeg
wie rijk is zal leren zijn welvaart te delen
dan is er voor ieder genoeg.
Groot is God, iedereen zal het weten
hij brengt vast en zeker een keer in ons lot.
Hij is niet vergeten wat hij ooit beloofd heeft.
Hij is de levende God.’
Lucas 1:46–55
Lied van hoop uit: Beeldspraak, Gorinchem
2004
Gespreksvragen:
 Is het kerstfeest voor jou een feest van
hoop? Hoe kun je dat laten merken?
 Denk je dat God de wereld anders zal
maken? Hoe?
Gebedsintentie:
God, onze Vader, omdat uw hart zo groot is
en u beloofd hebt om ons niet in de kou te
laten staan, geloven we, hopen we dat u ook
een keer brengt in ons lot. Wees met ons in
deze donkere tijden en wees ons Licht.

In de spotlights •

Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven.
‘Kom op, Jozef, ben je nou nog niet klaar. We
moeten nu echt gaan, anders zijn we nooit
op tijd in Betlehem.’ Ongeduldig staat Maria
te wachten bij de ezel. Haar spullen liggen er
al lang op. Jozef kijkt nog een keer met een
keurend oog zijn werkplaats rond.
‘Ja, ik kom al,’ moppert hij. ‘Wat een gedoe,
dat we uitgerekend nu op reis moeten. Jij
loopt op alledag, ik heb hartstikke veel werk
liggen. En dan moeten we helemaal naar
Betlehem om onze naam op een formulier te
laten zetten. Alleen omdat die stomme keizer
Augustus wil weten hoeveel onderdanen hij
heeft!’
‘Sst Jozef, niet zo hard. Straks horen ze nog
dat je de keizer beledigt.’
Zo ging het in de dagen rond Jezus’ geboorte. Keizer Augustus op zijn troon staat in de
spotlights. ‘De verhevene’ betekent zijn naam.
Deze keizer had eigenlijk geen goden nodig,
hij was zelf god in zijn eigen heelal.
Maar in de Bijbel gebeurt er iets vreemds met
die spotlights. In het begin zijn ze op de keizer
gericht. Zoals het hoort, zou je bijna zeggen.
Maar dan zwenkt het zoeklicht weg van Rome,
en concentreert het zich op een ander punt.
Geen paleis, geen keizerlijk hof, geen heersers
en lakeien staan in het middelpunt. Maar een
man en een vrouw, die elk moment een kind
kunnen krijgen.
Daar gaan ze, op hun ezel. Het licht gaat met
hen mee naar Betlehem. In dat licht verbleekt
de ster van keizer Augustus. Want het kind
dat wordt geboren, zal een heel andere
koning zijn. Wat in de wereld van mensen in
de schaduw staat, staat bij God in het volle
licht.
Lucas 2:1-5
Gespreksvragen:
 Hoe bijzonder is het dat God zich meer
gelegen laat liggen aan een eenvoudig
stel, dan aan een verheven keizer?
 Als Jezus nu geboren zou worden, wat
zouden dan de omstandigheden zijn, denk
je?
Gebedsintentie:
Terwijl ons van alles wordt opgelegd proberen we ons staande te houden en te doen wat
we moeten doen, Vader. Allemaal gewone
mensen zijn we. Maar wat gewoon is, maakt
u bijzonder. Dank u dat wij bij u in het licht
mogen leven.
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Geen plekje in het licht •

Ze legde hem in een voederbak omdat
er voor hen geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad.
Geen plaats. Vol. Bezet. Dat zijn harde woorden bij het zoeken naar een slaapplaats voor
de nacht. Gesloten, volgeboekt, geen kamers
vrij. Daar sta je dan, met lege handen.
Jozef en Maria zijn eindelijk in Betlehem aangekomen. Het wordt avond, de zon is onder.
Buiten wordt het donker, maar in de huizen en
herbergen brandt licht. De wereld wordt stiller,
maar uit het nachtverblijf klinkt muziek en
gelach, geroezemoes van stemmen.
Op straat zie je geen mensen meer. Voor
gezelschap moet je nu binnen zijn, rondom
het vuur, waar de mensen eten en drinken en
het stof van een lange dag van hun voeten
wassen.
Maar voor Jozef en Maria is er geen plaats.
En ook niet voor het kind dat geboren wordt.
Geen plekje bij het licht.
Geen hoekje bij het vuur.
Geen veilig en warm bed binnen beschermende muren.
Geen kring van mensen, die meeleven.
Jezus wordt geboren buiten de wereld van
licht en warmte. Het kind van God, dat later
het licht der wereld genoemd zal worden,
komt ter wereld op een donkere, koude en
eenzame plek. Niemand die het ziet. Niemand
die een handje kan toesteken.
De grootste wonderen gebeuren meestal in
het donker. Waar mensen met lege handen
staan, waar het stil wordt. Daar kan iets van
God aan het licht komen. Als dat gebeurt,
kun je nieuwe hoop vinden, nieuwe moed.
De geboorte van Jezus is voor christenen het
allerbelangrijkste teken, dat God juist op de
donkere, stille plekken van de wereld zijn hand
naar mensen uitsteekt.
Niemand die het ziet, alleen die twee, Jozef en
Maria. Maar dat is genoeg. Het licht is aangestoken. Er is nieuw leven.
Lucas 2:6–7
Gespreksvragen:
 Waarom is Kerstmis zo’n belangrijk feest
voor christenen?
 Wat betekent het dat Jezus juist achteraf
in een stal wordt geboren?
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Het licht zien •

‘Laten we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is…’
‘Op het portaal staat dat we morgen de eerste
twee uur vrij hebben.’
‘Ga weg, dat wil ik met eigen ogen zien.’
Iets geloven wat iemand je vertelt, is voor de
meeste mensen niet erg gemakkelijk. Vaak
geloven we het pas echt, als we het met eigen
ogen gezien hebben. Ook al heeft iedereen in
je klas het bericht op het portaal in de hal al
gelezen, toch wil je het zelf nog even checken.
Het kerstevangelie vertelt dat de herders in
het veld bij Betlehem de boodschap van de
geboorte van Jezus wel op een heel bijzondere manier te horen krijgen. In het donker
van de nacht straalt opeens een groot licht.
Ze zien een engel die tegen hen praat over
goed nieuws: een redder die geboren is. Het
is niet voor niets dat dat in de nacht gebeurt.
Het donker is een symbool voor alle donkere
dingen die er in het leven en in de wereld zijn.
Al die donkere dingen worden opeens verlicht
door dit nieuws.
De herders is midden in de nacht van hun
leven een licht opgegaan. Het blijft niet
donker, het zal licht worden. Je zit niet vast in
een rottige situatie, er is een toekomst, waarin
het beter wordt.
Ze hebben het licht gezien, maar ze willen
het met eigen ogen gaan bekijken. Pas dan
kunnen ze het echt geloven. ‘Kom op, we gaan
kijken.’ En als ze het dan zien, dan weten ze:
Het is echt waar, het wordt echt anders.
Tenslotte gaan de herders terug, terug naar
hun schapen, naar hun veld, naar hun gewone
leven. Maar daar zal het nooit meer echt
donker zijn. Want ze hebben het licht gezien,
met eigen ogen.
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Lucas 2:8–20
Gespreksvragen:
 Wat betekenen licht en donker in het
verhaal van Kerstmis?
 Is iets pas waar als je het met eigen ogen
hebt kunnen zien?
Gebedsintentie:
Vader in de hemel, het kind van Kerstmis
heeft ons nieuw licht gebracht. Geef ons het
geloof dat u de wereld kunt veranderen ten
goede. Schakel ons in om dit ook echt waar
te maken.

Gebedsintentie:
Heer, de belangrijkste dingen gebeuren
buiten het zicht van de camera’s. Ze halen
het nieuws niet en pas later leren we de
betekenis ervan kennen. Dank u dat u zonder
pracht en praal bij ons bent en ons nieuwe
moed geeft.
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In het donker zit altijd een lichtpuntje
Afgelopen maand verzamelde Bill Banning, docent aan het
d’Oultremontcollege in Drunen, de gedachten van zestig
derdeklassers over het thema licht en donker.
Op deze pagina’s een bloemlezing, als lichtpuntjes
in de duisternis.

Te veel zwart-wit denken
Ik vind dat mensen te vaak al
beoordeeld worden op hun
uiterlijk, terwijl wij hen niet
persoonlijk kennen, dus je weet
niet hoe die persoon eigenlijk is.
Eigenlijk heeft ieder mens (zelfs
de slechte) wel iets goeds in
zich, maar laat die het niet altijd
zien. Een mens is niet of goed of
slecht, een persoon heeft goede
en slechte kanten (MV).

Positief in het leven staan
‘Mensen die positief in het leven
staan, want als je positief in het
leven staat, dan kun je het lichtpunt zijn in negatieve situaties.
Dan geef je aan anderen het
voorbeeld om het hoofd koel te
houden en om positief te blijven
denken.’ (anoniem).

Een beetje bang
‘Ik ben wel een beetje bang
voor de nacht, want ik heb altijd
al problemen gehad met het
paranormale. Het zit ook in de
familie. Dit kan soms (vaak)
erg irritant zijn en moeilijk om
er mee om te gaan. Altijd al
gedacht dat ik een beetje psychisch was. Verder ben ik niet
echt bang voor de nacht.’ (JvE).

Kaarsje branden
‘Ik steek een kaarsje aan voor
mijn opa en oma, op hun sterfdag, maar ook doordeweeks. Je
denkt daardoor aan iemand en
ik denk dat diegene dan ook aan
jou denkt.’ (Storm).

Licht van God
‘Psychiaters zijn mensen die
het goede voorbeeld geven:
ze helpen mensen om uit een
depressie te komen. En ook
priesters: zij zijn in volle overgave
in het licht van God en ze laten
het licht ook aan andere mensen
zien.’ (Matthijs).
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Wie of wat geeft licht?
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‘Echt licht geven mensen die
anderen in nood helpen en die
elkaar complimenten geven.
Mensen die oud speelgoed en
kleren geven als ze het niet
meer gebruiken. Of mensen die
eten aan de voedselbank geven.
Mensen die elkaar steunen en er
voor elkaar zijn, dat geeft allemaal licht.’ (anoniem).

Foto: © Marian Vejcik | Dreamstime.com

Donkere dagen voor kerst
‘Ik word absoluut niet depri van
de korte dagen in december,
want ik vind dat het juist gezelligheid met zich meebrengt.
Gezellige lampjes en kaarsje
in en buiten het huis. Voor mij
horen de leuke uitjes met familie
en vrienden bij de lichtkant van
het leven.’ (Merijn Verdijk).
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De Nieuwe Oase zoekt
panelleden
Dagstart voor
bezinning & burgerschap

Met digitale posters bij elk weekthema.
De Nieuwe Oase verschijnt in de herfst van
2020 wekelijks digitaal en vanaf januari 2021
ook op papier.
Abonnementen lopen van augustus t/m juli
en worden stilzwijgend verlengd, tenzij vóór
1 april schriftelijk is opgezegd.
De inhoud is ook als app verkrijgbaar via
App Store en Google Play. Voor het gebruik
van de dagteksten is een licentie vereist.
Van 17 augustus t/m 18 december is de app
voor alle gebruikers van De Nieuwe Oase
beschikbaar.

Om goed contact te houden met de gebruikers van De Nieuwe Oase zoekt de redactie
docenten, die met regelmaat het materiaal
gebruiken en feedback willen geven vanuit de
praktijk.
Deelname kost maandelijks een kwartier voor
het invullen van een survey en tweemaal
per jaar een uur voor het bijwonen van een
videovergadering over de ervaringen met de
dagstart.
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Coördinatie & eindredactie
Désiré Brokerhof.
Redactieteam
Hilda Algra, Hilde van Halm, Maxine Herinx,
Corinne Kat, Cynthia ten Kortenaar,
François Weststrate.
Auteurs bijbelrubriek
Jeanet Aartsen, Hilda Algra, Barbara de
Beaufort, Greet Brokerhof-van der Waa,
Mirjam Buitenwerf, Corinne Kat, Geertje de
Vries, Wies van Pijkeren, Ruth van der Waall.
Overige auteurs
Bill Banning, Ingrid Bilardie, Henok Evers,
Koen Füssenich, Liesbeth Gijsbers,
Anne-Maria van Hilst, Diana Jakobs, Mijke
van Leersum, Loes Liemburg, Willemijn
van Liere, Sarah Mullié, Halima Özen, Pieter
Ruigrok van der Werve, Rawie Sewnath, Bas
van der Sijde, François Weststrate.
Jeugdmedewerkers
Justus de Boer, Fleur Hienenkamp, Jurjen
Hoekstra, Eva Knol, Judith Knol, George,
Aukje van der Ploeg, Renske Roelofsen,
Janne Vledder.
Gebeden & gedichten
Greet Brokerhof-van der Waa
en Cora de vos
Correctiewerk
Corinne Kat.
Beeldmateriaal
Omslag: Kal visuals, David Marcu en Ivana
Cajina, unsplash.com | Poster & p.10: Mark
Dymchenko | Dreamstime.com
Vormgeving
Bart Bergmeijer, TodayTomorrow
Tamara Pruis, Brands and Events
Opmaak
Creathlon, Amersfoort.
Bureau en administratie
Zonnehof 41, 3811 ND Amersfoort,
033-2570439 • info@oasemedia.nl
www.denieuweoase.nl
De Nieuwe Oase
is een uitgave van Creathlon b.v.

Trainingsaanbod voor
De Nieuwe Oase
Wilt u op school het gebruik van
De Nieuwe Oase een nieuwe impuls geven?
Oase biedt trainingen op locatie, waarbij u
kunt kiezen uit de volgende modules:
• Onboarding van de nieuwe app
• Praktijk en doel van de dagstart
• Identiteit en burgerschap
• Actualiteit in de klas
• Filosoferen en dialogiseren
Groepsgrootte, tijdsduur en kosten in overleg.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Meer informatie via info@denieuweoase.nl

