Zondag 28 november
Vraag van de week: Wat doe je als het helemaal donker is?
Voorwerp: een zaklantaarn
Bijbelteksten: Jesaja 50 en Lukas 1: 5-25
M.m.v. band?
Verhaal 3-8 jaar
Buiten is het donker. Pikkedonker. Het is avond en er zijn veel wolken. De maan en
de sterren zie je niet. Sjors vindt het helennaal niet fijn. Samen met zijn moeder is hij
op weg naar zijn oma en opa en een klein stukje !open ze door het bos. Sjors kruipt
dicht tegen zijn moeder aan. Hij houdt haar stevig vast. Bah, waren ze maar snel bij
oma en opa. Samen !open ze verder. `Zonder de maan en de sterren is het wel heel
donker he', zegt mama tegen Sjors. Ze blijft even staan. `Mmm... ik kan eigenlijk ook
niet goed zien waar we nu zijn. Moeten we hier nou rechtsaf? Of is dat verderop?'
Mama, stopt. Ze voelt in haar jaszak en pakt haar telefoon eruit. Gelukkig, Sjors weet
wel wat ze gaat doen. Op de telefoon zit een zaklamp. Mama wil de zaklamp aan
doen maar dan... plop.... De telefoon gaat uit. 'He bah', zegt mama 'Net nu..' Mijn
telefoon is leeg. Nu kan ik niet zien waar we heen moeten. Sjors knijpt nog harder in
mama's hand. Het donker is niet fijn. Nu kunnen ze niet goed de weg vinden en
weten ze niet waar ze naar heen moeten. 'Sjors! Sjors'! Hoort Sjors opeens. lets
verderop danst een lichtje. 'Sjors en Marieke? Zijn jullie daar?"Dat is opa!' roept
Sjors blij. Gelukkig! Daar is opa. En opa heeft een lichtje meegenomen. Even later
!open ze samen met opa verder. De zaklamp van opa geeft genoeg licht cm te zien
waar ze moeten lopen. Al snel zijn ze bij oma en opa's huis. Gezellig. Oma zit bij de
open haard. Ze kijkt even op als Sjors binnenkomt. Sjors ziet haar gezicht. Wat kijkt
oma verdrietig. Oma probeert te glimlachen, want ze is blij dat ze Sjors ziet, maar
dan kijkt ze toch weer verdrietig. 'Oma,' zegt Sjors, 'wat is er oma? Waarom kijkt u zo
verdrietig?' Dan rolt er een dikke traan over de wang van oma, en nog een en nog
een... en nog een... Oma?? Oma vertelt dat een goede vriendin van haar heel ziek
is en dat ze niet zeker weten of ze nog beter wordt. 'Ach omaatje toch...' zegt Sjors.
Hij kruipt bij haar op schoot en legt zijn hoofd tegen haar schouder. Met zijn handen
veegt hij de tranen van oma haar gezicht. 'SW maar oma, niet meer huilen' zegt hij en
hij geeft de dikste knuffel die hij ooit aan zijn oma heeft gegeven. Weet je wat er
gebeurt? Oma begint te glimlachen. Ze wordt blij van binnen, door de knuffel die
Sjors heeft gegeven. Eerst was ze verdrietig, nu toch weer een beetje blij. Dank je
wel Sjors... dat je me blij maakt. Jouw knuffel, maakt mu j weer een beetje blij. Sjors
lacht. Net als opa net. lk was een beetje bang in het donker maar toen kwam opa
met een lichtje kwam, was dat niet meer zo! Oma glimlacht. Jouw knuffel voor mu, is
net als de zaklamp van opa. Ze geven allebei licht.

Vragen bij het verhaal - 3-8 jaar
Doel is om tijdens dit gesprek de link te leggen tussen letterlijke en figuurlijke
duisternis. Kring-gesprek:
Wanneer is het heel donker bij jullie thuis? Wat vind je daarvan?
Wat doe je als je het donker niet leuk vindt?
Waarom was de oma van Sjors verdrietig?
Kan je iets vertellen over verdrietig zijn? Heb jij dat wel eens?
Verdrietig zijn noem je ook wel donker. Heb jij daar wel eens van gehoord? Kun je
daar iets over vertellen? - Wat kan je doen voor iemand anders die verdrietig is?
Als jij verdrietig bent, misschien ben jij dat nu wel, wat kan iemand dan voor jou
doen?
Werkje
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Verhaal 8-12 jaar
Het is niet grappig meer. Helemaal niet grappig meer. Echt niet. ledereen in de klas
heeft het erover. Saar ligt te draaien in haar bed. Ze kan niet in slaap komen. Steeds
als ze haar ogen dicht doet, gaat haar denkhoofd aan. Allemaal dingen denken en
denken en denken. Ze is moe en verdrietig. Bah, wat een gedoe. Wat moet ze nu
toch doen. In huis in het stil. De gang is donker, haar kamer is donker. Bah bah en
nog eens bah. 'Mama, mama!' Roept ze. Ze hoort haar moeder op de trap. Wat is er
Saar?' Mag het licht aan op de gang, ik vind het niet zo prettig als het donker is.'
Saar ziet niet dat mama nu een beetje vragend en raar kijkt. Saar slaapt altijd in het
donker, dat vind ze dan prettig. Er is dan nooit een lichtje aan op de gang. 'Is er iets?
' vraagt mama. Een kort antwoord: Nee! Mama gaat weer weg en Saar tuurt wat om
zich heen. Door het licht voelt ze zich wat prettiger. Gelukkig maar. Kan ze nu gaan
slapen. Maar het licht op de gang, heeft de gedachten in haar hoofd niet 'Lilt' gedaan.
Saar blijft maar draaien in haar bed. Ze denkt en ze denkt. 'Hoe moet dat nou straks?
Wat als...? Waarom heeft....? Kan dan niemand mu j helpen? Zien ze het wel? Is er
iemand die weet dat ik zo verdrietig ben?' De slaap komt niet. Soms kijkt Saar voor
zich uit, dan doet ze weer haar ogen dicht en zo gaat het een tijdje door. Na een
poosje hoort ze haar moeder op de gang. 'Saar, slaap je nog niet?' Heeft het licht
niet geholpen... of is er eigenlijk wat anders. Mama, komt ondertussen haar kamer
binnen en gaat bij Saar op het bed zitten. `Je zei net, dat er filets was. Weet je dat
zeker? Of wil je er liever niet over praten? Het is even stil. lk wil er niet over praten
mama, maar ik ben wel heel verdrietig en daardoor kan ik niet slapen. lk kan het nu
niet oplossen. 'Kan je iets verzinnen, waardoor je het wel kan oplossen? Of kan
iemand anders wat voor je doen?' Vraagt mama. Saar denkt na. Ze voelt dat ze,
terwijI ze met haar moeder praat, al wat rustiger wordt. Alsof al die nare gedachten,
een beetje aan de kant gaan door haar lieve mama, die luistert en er gewoon voor
haar op dit moment is. Net als een lichtje in het donker, het maakt haar iets minder
bezorgd. Ze denkt na over de vraag van haar moeder. Ja, ik denk dat ik wel weet
hoe ik dit beter kan maken. lk ga het morgen gelijk doen, nu kan dat niet want het is
een beetje laat he? Ja, zegt mama, heel laat! Weet je wat... zal ik even bij je blijven
zitten totdat je slaapt? Dat vindt Saar een goed idee. Ze draait zich om en pakt haar
moeders hand vast. Nog even dansen de gedachten in haar hoofd maar ze weet wat
ze morgen gaat doen en dat mama even bij haar zit en ook blijft zitten, dat mama
haar hand vasthoudt... dat helpt enorm. Saar valt eindelijk in slaap

Vragen bij het verhaal 8 - 12 jaar
Doel is om tijdens dit gesprek de link te leggen tussen letterlijke en figuurlijke
duisternis. Gesprek binnen/buiten kring. Zet de kinderen in twee cirkels met de
gezichten naar elkaar toe (binnen-buitenkring) laat de kinderen met elkaar in gesprek
gaan met het kind dat tegenover staat/ zit. Per vraag kan je de binnenste of buitenste
kring een aantal stappen naar rechts doen (zo heb je een andere gesprekspartner).
Wanneer is het heel donker bij jullie thuis? Wat vind je daarvan?
Wat doe je als je het donker niet leuk vindt?
Wat denk jij? Waar zou Saar zich druk over maken?
Heb jij dat wel eens, dat je niet kan slapen? Dat je je zorgen maakt? Waarover?
Zorgen maken, verdriet, boos... nare gevoelens noem je ook wel donker.
Wat kan je doen voor iemand anders die verdrietig, boos of zo is?
Als jij verdrietig bent, misschien ben jij dat nu wel, wat
Werkje
Lichtje maken
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