
 

De nieuwe Oase-app is 
er voor alle gebruikers

Tijdens de eerste lockdown in maart werd het uitgever en de redac-
tie duidelijk dat online materiaal in deze tijd onmisbaar is, ook bij 
de Oase. En op 10 december j.l. was het dan zover: de app van De 
Nieuwe Oase ging live. Een nieuwe digitale omgeving, die u kunt 
gebruiken op uw laptop, tablet en telefoon. En het mooie is: de app 
is beschikbaar voor alle gebruikers, dus ook voor abonnees van het 
papieren magazine! Hoe werkt het en wat kunt u van de app ver-
wachten? U leest het hier.
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Voortaan overal en altijd de Oase bij de hand

Hoe krijg ik toegang?
Elke school heeft een eigen 
beheerder. Dit is degene die de 
licenties van de school kan ver-
delen onder de gebruikers. Zodra 
de beheerder uw gegevens heeft 
ingevoerd, ontvangt u een uitno-
diging om een wachtwoord aan te 
maken en een link om uw account 
te activeren. En daarna bent u 
klaar om te gaan! 
Heeft u nog geen uitnodiging 
ontvangen en weet u niet wie 
uw beheerder is? Dan kunt u ons 
altijd mailen of bellen, wij hebben 
de benodigde gegevens voor u bij 
de hand.

Waar kan ik de app vinden?
Hoewel wij het steeds over een 
app hebben, is het dat o!cieel 
niet. U hoeft niet apart een app te 
downloaden. U logt gewoon in via 
uw browser. 
Ga naar denieuweoase.app (let 
op: zonder www ervoor) en log in 
met uw mailadres en het wacht-
woord dat u hebt aangemaakt. 
Als u bent ingelogd ziet u het 
materiaal van de lopende week.

Wat staat er in de app?
De items in de app lopen voor 
een deel parallel aan die van het 
papieren magazine maar met ac-
tuele aanvullingen. Bovenaan het 
scherm staat het weekmateriaal 

naast de poster. Daarna volgen de 
dagteksten. U kunt het materiaal 
per dag bekijken. 
Er is keuze uit eenvoudige (1 stip) 
en verdiepende (2 stippen) 
teksten. Op de overzichtspagina 
staan deze stippen rechtsonder in 
het kader van de tekst. Hierdoor 
maakt u gemakkelijk een selectie 
van de teksten die goed bruikbaar 
zijn voor de klas waar u de dag 
mee opent. Bekijk een overzicht 
van de week- en dagrubrieken in 
het kader hiernaast.

Waar zijn de posters en
inleidingen gebleven?
Duurzaamheid staat bij ons hoog 
in het vaandel en wij hebben 
gemerkt dat dat voor veel scholen 
ook geldt. Om die reden worden 
er geen gedrukte posters meer bij 
de magazines geleverd. De prak-
tijk wees uit dat een groot deel er-
van in de papierbak terechtkwam 
en dat is zonde. 
Natuurlijk kunt u er als school 
voor kiezen om de posters te 
printen en op te hangen. U vindt 
de posters en inleidingen terug 
in de app en op onze site: www.
denieuweoase.nl/themas. De pos-
ters worden steeds in staand èn 
liggend formaat geleverd. U kunt 
dus ook de posters publiceren om 
de schermen op school. 

Voor elke week vindt u:
Inleiding op het thema Een korte 
impressie van waar het weekthe-
ma over gaat.
Bij de poster Een suggestie om 
iets met de poster te doen.
Geloof/wereldreligies Een bij-
drage van een van de auteurs 
van het “team Geloof” over de 
geloofspraktijk in een van de 
wereldreligies.
Verhaal Bij elk thema is er een 
inspirerend verhaal van Hilda 
Algra dat te denken geeft en 
waarover te praten valt.
Doe-ding Er valt altijd veel te 
praten, maar iets doen is ook 
wel eens fijn. Redacteur Maxine 
Herinx bedenkt bij elk thema een 
activiteit.
In de klas Speciaal voor het 
praktijkonderwijs schrijft Hilde 
van Halm wekelijks over de klas 
van mevrouw Bergman.

Voor elke dag vindt u:
Bijbel Een in eigentijdse taal 
herschreven bijbelverhaal met 
gespreksvragen en een ge-
bedsintentie.
Bijbel & wereld Een onderwerp 
uit de wereld van vandaag 
verbonden met een bijbelse 
gedachte.
Gebed Een kant-en-klaar gebed 
voor de dag van Greet Broker-
hof-van der Waa.
Wereld Een van de auteurs uit 
de twee teams “Mens en wereld” 
snijdt een hedendaags onder-
werp aan.
Jongeren Een bijdrage van een 
van de jeugdmedewerkers.
Vragen Bij alle rubrieken levert 
de redactie vragen, soms op 
twee niveaus.

Week- en dagrubrieken
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Waarom de app gebruiken?
Als u een abonnement hebt op 
het magazine, is dat vast niet voor 
niets. Hoewel het aantal app-ge-
bruikers in de loop der jaren is 
gegroeid, merken we dat sommi-
ge abonnees bewust trouw blijven 
aan het papier. Veel docenten vin-
den het prettig om iets in handen 
te hebben en het door te kunnen 
bladeren. Toch kan ook voor deze 
gebruikers de app een welkome 
aanvulling zijn. 
Maakt u regelmatig gebruik van 
de filmpjes die als link bij de tek-
sten zitten? In de app kunt u die 
eenvoudig delen met de klas door 
gebruik te maken van de ‘slides’ 
die onderaan de teksten staan. 
Door op een slide te klikken, 
opent u de inhoud in een apart 
tabblad in uw browser. Dit kunt u 
vervolgens delen op het digibord. 
Daarnaast is het voordeel van de 
app dat u er altijd bij kunt. Of u 
nu op school of thuis achter de 
laptop zit, of in de trein op uw 
telefoon, het voorbereiden van 
uw dagopening wordt zo wel heel 
eenvoudig!

Uw abonnement vanaf 2021
Met de lancering van de nieuwe 
app en het vernieuwde magazine, 
gaan ook de aangepaste abonne-
mentsvormen in. De volgende mo-

gelijkheden zijn nu beschikbaar:
•  Standaard: als u alleen de app 

wilt gebruiken.
•  Standaard Plus: als u het papie-

ren magazine erbij wilt.
Gebruikers van het papieren 
magazine gaan na de kerstvakan-
tie over op een Standaard Plus 
abonnement en appgebruikers 
gaan na de kerstvakantie over op 
het Standaard abonnement. 

Goed om te weten: deze omzet-
ting heeft geen invloed op de 
abonnementsprijs die voor dit 
schooljaar is betaald. Voor het 
schooljaar 2020-2021 kunt u aan-
geven welke abonnementsvorm 
uw voorkeur heeft, waarbij per 
school ook een combinatie moge-
lijk is. Wij zullen abonnees op tijd 
vragen wensen voor het nieuwe 
schooljaar door te geven.

Extra actualiteit
Het nadeel van een gedrukt 
magazine is dat het niet mogelijk 
is om echt actueel te zijn. Er is 
immers een lange voorbereiding 
nodig voor het maken van een 
magazine. Wij zien het als een 
enorme kans dat we met de app 
voor alle gebruikers actueel mate-
riaal kunnen bieden. Zo kunt u als 
docent inspelen op zaken die op 
dit moment leven. 

Het standaard abonnement biedt 
dagelijks een actuele rubriek in de 
app. Voor meer actualiteit komt 
later een Premium abonnement. 
Ook daaraan zult u te zijner tijd 
in de Plus-variant een papieren 
magazine kunnen toevoegen. 
Deze beide abonnementsvormen 
zijn nu nog niet beschikbaar, maar 
worden later toegevoegd als daar 
voldoende vraag naar is.

Meten is weten
Hoewel de app klaar is voor ge-
bruik, wordt er achter de scher-
men verder gewerkt aan nog meer 
extra mogelijkheden. 
Zo koppelen we in de toekomst 
een meetinstrument aan de app, 
waarin wordt bijgehouden hoe er 
met de Oase gewerkt wordt op 
school. Docenten kunnen dan na 
afronding van een opening aan-
geven met welke klas zij hebben 
gewerkt en hoe dat ging. Was de 
klas bijvoorbeeld betrokken, hoe 
verliep het gesprek? Deze han-
deling neemt heel weinig tijd in 
beslag en kan voor de school van 
grote toegevoegde waarde zijn. 
Wij zullen alle gebruikers infor-
meren wanneer deze aanvullingen 
beschikbaar komen.

Cynthia ten Kortenaar



Glibberig en glad
Een spreekwoord van de Azteken luidt:

‘de aarde is glibberig en glad’.

Je gleed in die tijd gemakkelijk uit

op het smalle levenspad.

Het evenwicht was ver te zoeken,

je kon je onderweg vergissen.

Geen vaste grond onder je voeten 

maar een weg vol hindernissen. 

De wereld van nu is geasfalteerd

maar het pad is nog altijd glad.

Je klautert op een zeephelling,

ploetert door een modderbad.

Je glijdt soms een stukje terug 

maar grijpt een nieuwe kans. 

Je ademt diep, herpakt jezelf,

je bent weer in balans. 

Cora de Vos

Foto: © Delfinista | Dreamstime.com
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GEDICHT
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Prijskaartje   •  •
Van twee vriendinnen betaalt de ene 
alles, maar dat heeft wel een prijs. 
Zoë en Mirre zijn vriendinnen, ondanks hun 
verschillen. Zoë houdt van concerten en fees-
ten, Mirre gaat mee, al is ze vaak liever thuis. 
Zoë betaalt. Als Mirre wil meebetalen, houdt 
Zoë dat tegen. Zoë geeft ook dure cadeaus, 
of doet er bij de kassa nog gauw iets bij als 
ze kleren shoppen. Mirre vindt het ongemak-
kelijk, maar ze weet niet hoe het te stoppen. 
Zoë weigert Mirres cadeaus, of betaalt ze zelfs 
terug. Ze hebben er al vaak ruzie over gehad. 
Dan zegt Zoë: ‘Ik heb genoeg geld. Voor mij is 
het meer waard dat we samen dingen kunnen 
doen.’ 
Op een dag zegt Zoë in de klas iets dat Mirre 
kwetst. Na schooltijd wil Mirre het uitpraten. 
Zoë had het vast niet door dat ze Mirre hier-
mee kwetste. Dat gesprek loopt heel anders 
dan ze dacht. Zoë wordt kwaad. ‘Na alles wat 
ik voor je gedaan heb. Cadeaus, concerten, 
alles. En dan ga jij me zeggen wat ik niet mag 
zeggen? Dacht het niet. Bekijk het maar. Ik 
ben klaar met je.’ Einde vriendschap.
Dan pas beseft Mirre dat er een onuitgespro-
ken prijskaartje hing aan Zoë’s cadeaus.
Hilda Algra

f   Hoe had Mirre eerder de balans kunnen 
herstellen?

f   Hoe kun je als vrienden de balans goed 
houden als de een veel geld heeft en de 
ander weinig?

De kunst in het leven is: de juiste balans vinden. Tussen links en rechts, tussen 
jezelf en ander(en), tussen vertrouwen en vrees, tussen te veel en te weinig.
Het is het evenwicht bewaren, waarbij het woordje ‘te’ eigenlijk nooit past.
Dat evenwicht is vaak nog niet zo makkelijk te vinden. Er kan altijd weer van alles 
mis gaan. Een mens is een leven lang op zoek naar balans en net als je denkt de 
juiste harmonie gevonden te hebben, dan gebeurt er wel weer iets onverwachts.
Sommige mensen krijgen wel erg veel ellende over zich heen. Oneerlijk is dat: 
waren geluk en ongeluk maar gelijk verdeeld!
In relaties tussen mensen geldt: wie iets krijgt, doet iets terug. Anders is er geen 
evenwicht. Maar is dat altijd nodig? 

IN BALANS

Bij de poster 
Hoe moeilijk is het om je evenwicht te bewa-
ren op het slappe koord van het leven?
f Deel de klas in tweeën.
f  De ene helft legt denkbeeldige gewichten 

in de rechterhand van de dame op de pos-
ter. De andere helft probeert tegenwicht 
te bieden en de balans te herstellen met 
denkbeeldige gewichten in de linkerhand.

f  Om beurten krijgen de leerlingen de kans 
om dingen te noemen die je uit balans 
kunnen brengen. De andere helft van de 
leerlingen reageert dan dus met iets wat 
de balans kan herstellen. 
Bijv.: je ouders zijn boos op je <> ga het 
uitpraten.

f  Kijk hoe creatief de leerlingen zijn!

Balans trainen  •
Wist je dat je je balans kunt trainen? Het heeft 
te maken met de kracht in je spieren, maar 
ook – en vooral – met je concentratie. Je zult 
merken dat je beter in balans kunt blijven 
staan als je uitgerust en gefocust bent. 
Maxine Herinx

f  Ga allemaal staan. 
f  Laat het filmpje met de 

balansoefeningen zien 
(2’02) of leg ze zelf uit.

f  Tip: je zult merken dat het beter gaat als 
je je op één punt focust. Als je dit vaker 
oefent, gaat het steeds beter!

VERHAAL

Testen  •  •
In Gods nabijheid voelt Halima zich in 
balans.
Voor mij is de ultieme manier van in balans 
zijn gelijk aan het dichtbij staan van Allah. De 
schepper van mens, dier en natuur is voor mij 
de oerbron van onze essentie. In verschillen-
de verzen van de Koran staat dat hij ons zal 
testen om ons meer bewust te maken van de 
reden waarom wij hier op aarde zijn. Alles wat 
ik meemaak helpt daarbij, ook negatieve erva-
ringen. Dat alles brengt me dichter bij mezelf.
We maken ons vaak druk om dingen waar 
we geen invloed op hebben. Ik leg dat liever 
bij God. En door hem te vertrouwen, krijg ik 
meer lucht en ruimte om dichter te staan bij 
wie ik nu ben en waarom ik ben zoals ik ben. 
Ook de liefde voor mijn religie speelt daarbij 
een grote rol. Ik voel me geliefd door God en 
ik weet dat hij zo groot is dat hij me ook echt 
begrijpt. Hij is tenslotte mijn schepper. Een 
van de 99 namen van Allah is Al wahab, de 
gever. Hij geeft ons alle mogelijkheden om in 
balans te zijn.
Halima Özen

Lijnen  •  
Lara valt flauw, omdat ze te weinig 
heeft gegeten.
‘Juf!’ gilt Myrna ineens. ‘Juf! Lara valt om!’
Iedereen komt van zijn plek en kijkt naar Lara. 
Lara ligt voorover op haar tafel.
‘Aan de kant,’ zegt mevrouw Bergman. ‘Ze is 
flauwgevallen. Myrna, zet een raampje open. 
Karim, haal wat water.’
Myrna en Karim doen het meteen. De anderen 
blijven staan kijken.
‘Lara!’ roept mevrouw Bergman. Ze wrijft over 
Lara’s rug. Langzaam doet Lara haar ogen 
weer open.
‘Wat is er?’ vraagt Lara versuft.
‘Je bent flauwgevallen,’ zegt mevrouw Berg-
man. ‘Hier, drink wat water.’
Langzaam wordt Lara wat minder bleek.
‘Ik werd helemaal draaierig,’ zegt ze.
‘Heb je vanmorgen wel gegeten?’ vraagt 
mevrouw Bergman.
‘Een cracker,’ zegt Lara. ‘Meer mocht niet. Ik 
word te dik, zegt mama.’
Mevrouw Bergman pakt een boterham uit 
haar tas.
‘Eet dit eerst maar,’ zegt mevrouw Bergman. 
‘En dan gaan we even praten. Want te weinig 
eten is ook slecht, net als te veel eten.’
Hilde van Halm

IN DE KLAS

Actuele items vind je in de app!

Log in op denieuweoase.app
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Te groot…  •  
Jakobs succes maakt de mensen 
jaloers.
Isaak was een economische vluchteling. Zijn 
land werd geteisterd door hongersnood. 
Daarom had hij asiel aangevraagd in het land 
van de Filistijnen. Hij mocht er voorlopig 
blijven. In het begin was hij nog bang geweest 
dat ze hem in dat vreemde land iets aan 
zouden doen. Maar de inwoners bleken nette, 
betrouwbare mensen die geen enkel kwaad in 
de zin hadden. Sterker nog: ze waren tolerant 
en hij kreeg dus alle ruimte. Zo leefden ze een 
tijd in vrede samen. 
Het werd anders toen Isaak rijker en rijker 
werd. Hij had zijn boerenbedrijf weer opge-
start en boekte het ene succes na het andere. 
‘Moet je die super-oogsten van hem zien,’ 
zeiden de mensen. ‘En zijn veestapel groeit 
maar door. Die man wordt te groot, hij streeft 
ons voorbij!’ 
De jaloezie sloeg toe en ook de bezorgdheid. 
Want wie meer bezit, heeft meer invloed. 
‘Straks hebben we niks meer te vertellen in 
eigen land,’ zeiden sommigen. De situatie leek 
niet meer in evenwicht en verdraagzaam-
heid maakte plaats voor afkeer. Er kwamen 
pesterijen: Isaaks drinkputten bleken opeens 
dichtgegooid. En het kwam zo ver, dat ze 
hem vroegen te vertrekken. Pas toen hij een 
heel eind weg woonde, keerden de rust en de 
vrede weer. 
Te veel, te groot… Je hoort die woorden ook in 
onze tijd. Te veel vluchtelingen… Een te groot 
aantal dat een beroep doet op onze voorzie-
ningen… Dat te veel beslag legt op de weinige 
huizen die er zijn… En té grote verschillen in 
de manier van leven… Vreemdelingen zijn 
welkom zolang ze een kleine groep vormen 
met niet te veel macht. Maar als ze ons leven 
te veel gaan beïnvloeden, wordt het lastig om 
verdraagzaam te blijven.
Greet Brokerhof-van der Waa | Genesis 26:1 
en 12-17

Gespreksvragen:
f   Welke dingen uit het verhaal over Isaak 

herken je in onze tijd?
f   Hoe moeten al die mensen die op zoek zijn 

naar een beter leven verder, als ze nergens 
terechtkunnen?

f   Hoe komt het eigenlijk dat Isaak zo veel 
succes heeft? En waarom maakt dat 
jaloers?

Gebedsintentie:
Heer, té groot, té veel, té goed, té mooi, 
té succesvol - we zijn altijd maar aan het 
vergelijken en meten. Oplettend als we zijn 
om zelf niet tékort te komen. Geef ons meer 
tévredenheid.

Té druk  •  •
Druk zijn is niet zo erg. Je bent lekker bezig, er 
gebeurt iets. Maar voor langere tijd veel te druk 
zijn, voelt niet lekker. Daar word je gestrest 
van. Uit onderzoek onder jonge mensen blijkt 
dat vooral de groep van 18 t/m 25 jaar klachten 
heeft door een te druk bestaan. Maar ook bij 
jongeren van 12 t/m 17 zit gemiddeld 5 % niet 
goed in hun vel door druk die zij zichzelf opleg-
gen of die de omgeving hen oplegt. Meisjes 
hebben er meer last van dan jongens. Er moet 
zo veel: contact met vrienden, sporten, school, 
sociale media, je kamer opruimen, familie… 
Soms word je er al moe van als je bedenkt wat 
je allemaal nog moet. 
In de Bijbel staat het verhaal over Mozes. Hij 
was de leider van Israël, die het volk vanuit de 
slavernij in Egypte naar een nieuw land bracht. 
Onderweg gebeurde er van alles. Soms was 
er te weinig eten of drinken, maar er waren 
natuurlijk ook ruzies. Mozes was niet alleen 
leider, maar ook rechter. Toen zijn schoon-
vader Jetro langskwam, zag die dat Mozes 
veel te druk was. Hij deed alles zelf. Jetro 
adviseerde Mozes om het volk op te delen in 
groepen en nieuwe mensen op te leiden die 
ruzies konden oplossen. Dan hoefde Mozes 
alleen nog de grote conflicten te doen. Mozes 
deed dat, en het werkte perfect. Soms denk je 
dat je alles zelf moet doen, maar je kunt ook 
hulp regelen. 
Jeanet Aartsen | Bij: Exodus 18:13-27
Bron: rivm.nl

Vragen •
f   Waar ben jij druk mee? Of ben je helemaal 

niet druk?
f   Wat gebeurt er als je niet op tijd rust 

neemt?
f   Waar of aan wie kun je hulp vragen als je 

te druk bent?

Vragen ••
f   Wat vind je van het advies van de schoon-

vader van Mozes? 
f   Vraag jij makkelijk hulp of heb je liever dat 

iemand jou die aanbiedt? 

Niets-doen-dag  •
In een te druk bestaan is het nodig om 
tijd voor jezelf te maken. 
Ik vind het lastig om mijn leven in balans te 
krijgen. Ik ben druk met van alles en nog wat. 
Ik heb mijn theaterworkshops, ik regisseer 
voorstellingen, geef dramales. Dan doe ik ook 
nog vrijwilligerswerk. 
Ik heb mijn zoon die nu op kamers woont, 
ondersteun mijn schoonmaakster met haar 
dochter, ik heb een broer in Nederland en een 
zus in Duitsland. Vrienden over de hele wereld 
en natuurlijk ook hier in Rwanda. 
Soms vlieg ik van hot naar her. Dan merk ik 
dat ik niet zo jong meer ben. In het theatervak 
is het hollen of stilstaan. Of je hebt werk, of 
niets te doen. Als ik werk heb, is er altijd wel 
een aanvraag voor een ander project dat ik 
ertussen probeer te proppen. Want zo verdien 
ik mijn geld. 
Soms wordt het me te veel. Dan plan ik een 
niets-doen-dag. Ik laat mijn zoon weten dat ik 
niet bereikbaar ben. Ik zet mijn telefoon uit. Ik 
zet muziek op en kijk wat tv en verder doe ik 
niets. Zo kom ik tot rust. Daarna kan ik er weer 
tegenaan.
Pieter Ruigrok van der Werve

f   Heb jij het druk? Hoe zorg je voor de 
balans?

f   Wanneer en hoe maak je tijd voor jezelf?
f   Kun je ook weleens niets doen?

God,
soms voelen we de druk
van steeds maar moeten presteren
en nemen we te weinig ontspanning.

Soms lopen we te hard van stapel
omdat we alles willen meemaken,
terwijl we daar doodmoe van worden. 

Soms willen we al onze vrienden
genoeg aandacht geven, maar
dreigen we onszelf voorbij te lopen.

Help ons ervoor te waken
dat we niet overbelast raken.
Geef dat we naar balans zoeken.

BIJBEL WERELD

JONGEREN

BIJBEL & WERELD

Ritme   •
Janne merkt dat een dagritme belang-
rijk is om zich goed te voelen. 
Ik merk dat ik het meest ‘in balans’ ben als 
ik een goed ritme heb in mijn dagen. En 
dan bedoel ik niet dat ik elke dag hetzelfde 
doe, maar wel dat ik ongeveer op dezelfde 
momenten slaap en eet. Soms vind ik het 
lastig netjes drie keer per dag te eten en lang 
genoeg te slapen. Dan merk ik direct dat ik me 
uit balans voel. Gelukkig weet ik dan vaak ook 
wat ik eraan kan doen!
Janne, 19 jaar

f   Lukt het jou om een goed ritme te hebben 
in je dagen?

f   Hoe voelt het als je niet in balans bent?
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Ongelijk verdeeld   •
Over de kloof tussen rijk en arm.
‘Wat is het toch ongelijk verdeeld,’ verzucht-
ten de leerlingen van Jezus. Ze liepen zonet 
langs een zwerver. Hij zag er moe en hongerig 
uit. Met een versleten jas en alles wat hij had in 
een zak. De man paste niet in deze buurt met 
prachtige huizen. Hier woonden duidelijk rijke 
mensen. Hoopte de zwerver misschien wat 
eetbaars uit hun afval te halen? 
‘Ja, het is een scheve wereld,’ zei Jezus. ‘Som-
migen hebben veel te veel, en anderen veel 
te weinig. Maar ik zal jullie wat vertellen.’ En 
hij begon: ‘Er was eens een rijke man. Die ver-
diende zoveel dat hij elke dag kon feesten. Hij 
smeet met geld en had een kast van een huis. 
Vlak bij het goedafgesloten hek bij de ingang 
zat een arme man. Hij had geen onderdak, 
geen werk, geen geld, helemaal niets. Hij zat 
onder de zweren. Natuurlijk hoopte hij dat de 
rijke man hem zou zien en hem wat zou geven. 
Afdankertjes of restjes, maakt niet uit wat. 
Maar dat gebeurde nooit. De rijke man leefde 
in zijn eigen wereld en wat daar buiten was, 
interesseerde hem niet. 
Op een dag ging de arme man dood en kort 
daarna stief ook de rijke. Maar toen waren de 
rollen ineens omgekeerd. De arme vond de 
rust en de vrede waar hij altijd naar verlangd 
had. De rijke man echter had het heel slecht. 
Door helse pijnen gekweld riep hij om hulp, 
maar niemand kon hem helpen. Al zou de 
arme man willen, tussen hen was zo’n grote 
kloof gegroeid dat je die niet meer kon over-
bruggen.’ 
Wat een verhaal… ‘Waarom lieten ze dan zo’n 
kloof ontstaan!’ zei een leerling. En een ander 
verzuchtte: ‘Waarom hebben ze het daarvóór 
niet wat evenwichtiger verdeeld? Nu wordt 
het pas achteraf rechtgezet.’ 
‘Tja, zeg het maar…’ zei Jezus.
Greet Brokerhof-van der Waa | Lucas 16:19-31

Gespreksvragen:
f   Waarom laten wij mensen zo’n grote kloof 

ontstaan - en bestaan?
f   Hoe kunnen we bezit eerlijker verdelen?
f   Wat had je de rijke en de arme man aange-

raden om te doen, toen het nog kon?

Gebedsintentie:
De wereld is scheef, Heer, en het lijkt alleen 
maar schever te worden. Geef ons het lef om 
te veranderen en dingen recht te zetten, waar 
dat kan. 

Zwarte prinses   •  •
De balans tussen witte en zwarte 
mensen is nog niet oké.
Hoe ga je om met verschillen tussen mensen? 
Dat is een vraag van alle tijden. In het vroege 
christendom was er een kerk in Galatië, in 
het huidige Turkije, die daar ook mee zat. In 
die kerk zaten Joden en niet-Joden, slaven 
en vrije mensen, mannen en vrouwen bij 
elkaar. De apostel Paulus schreef hun in een 
brief: ‘Jullie zijn nu een eenheid, verschillen 
zijn niet belangrijk meer.’ Dat was makkelijk 
gezegd, maar zal best moeilijk zijn geweest. 
Want die verschillen waren er en hadden zo 
hun geschiedenis. Deze mensen hebben vast 
gezocht naar een goede balans, maar hoe ga 
je om met mensen die gewend zijn om meer 
invloed en aandacht te krijgen?
In onze tijd is bijvoorbeeld de balans tussen 
witte en zwarte mensen nog steeds niet oké. 
Het viel illustratrice Mylo Freeman op dat 
in kinderboeken nog steeds weinig zwarte 
mensen voorkomen. Daarom schreef en 
tekende zij een boek over Robbie & Roef die 
bruin en wit zijn maar zich toch een tweeling 
voelen omdat ze dezelfde dingen leuk vinden. 
En over de zwarte prinses Arabella. ‘Ik ben 
ermee begonnen,’ zegt Mylo, ‘omdat ik hoorde 
van een Surinaams meisje dat dacht dat prin-
sessen altijd wit en blond zijn.’
Jeanet Aartsen | Bij: Galaten 3:28
Bron: Trouw, 29 september 2020

Vragen •
f   Hoeveel zwarte en bruine mensen zie jij in 

Nederlandse boeken, films, reclames en 
tijdschriften? Is zwart/wit daar in balans?

f   Hoe belangrijk zijn verschillen tussen 
mensen? 

Vragen ••
f   Hebben zwarte mensen in Nederland 

genoeg identificatiefiguren, denk je? 
f   Zijn gelovige mensen binnen een kerk, 

moskee of tempel gelijk? Leg je antwoord 
uit.

Het juiste midden   •  •
Volgens de filosoof Aristoteles leef je 
het beste tussen twee uitersten. 
Aristoteles was een belangrijke filosoof uit het 
Oude Griekenland. Hij was erg intelligent en 
had zowat alles gestudeerd wat mogelijk was 
in die tijd. Hij was vredelievend en goed voor 
zijn slaven. Hij vond dat je als mens je best 
moest doen om zo goed mogelijk te leven. 
Goed leven kan door ‘het juiste midden’ te 
kiezen. Niet te veel en niet te weinig dus. Hij 
noemde dit juiste midden een ‘deugd’. 
Dat juiste midden vind je niet vanzelf. Je moet 
goed nadenken voor je iets doet. We kiezen 
vaak lui, of voor juist te veel van iets. Als jij ’s 
avonds weer eens te lang hebt zitten gamen, 
weet je de volgende ochtend precies wat 
Aristoteles bedoelde.
Altijd dat juiste midden kiezen, is dat niet 
saai? Aristoteles zegt dat je het midden pas 
kent als je de uitersten ook kent. Dus na een 
te korte nacht kun je pas écht kiezen voor een 
gezonde bedtijd. 
Diana Jakobs

f   Wat is het juiste midden voor jullie als 
leerlingen? 

f   Ben je het eens met Aristoteles dat het 
midden altijd het beste is?

God,
‘Iedereen is gelijk,’ zeggen we,
maar ook in ons land zijn er
mensen die dat anders ervaren.

We denken aan mensen met
een donkere huidskleur die merken
dat die in hun nadeel werkt.
Of aan vrouwen en meisjes
die constateren dat ze nog altijd
minder invloed hebben en
minder verdienen dan mannen.

Geef dat daar aandacht voor is
en dat we met elkaar
die scheve situatie rechttrekken.

JONGEREN

BIJBEL WERELDBIJBEL & WERELD

Dingen laten vallen  •
In het drukke studentenleven had Fleur 
geen tijd meer voor zichzelf.
Eindelijk begon ik dan aan mijn nieuwe oplei-
ding. Journalist wilde ik al worden sinds de 
basisschool en nu, jaren later, was het moment 
eindelijk daar. Nieuwe vrienden maken, veel 
plekken bezoeken om interviews te doen, een 
studentenvereniging. Naast mijn school ging 
het ook goed met mijn bijbaan en ik had ook 
nog eens een heel leuk vriendje.
Alle ballen had ik in de lucht. Eventjes dan.
Na een tijdje werd het werk me te veel. Ik 
maakte lange dagen voor mijn opleiding en 
moest ‘s avonds ook nog eens naar mijn bij-
baan. Het kleine beetje tijd dat ik over had, be-
steedde ik meer aan mijn vriend dan aan mijn 
vrienden. Tijd voor mezelf had ik niet meer.
Ik moest een aantal dingen laten vallen om de 
rust weer terug te vinden. Want hoe rooskleu-
rig het ook leek, de realiteit was hard werken.
Fleur, 19 jaar

f   Is het wel te doen om ‘alle ballen’ in de 
lucht te houden?

f   Reageer op de volgende stelling: ‘Alles 
wat te veel wordt, is niet meer leuk.’
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Scheve wereld   • 
Over het idee van het ‘jubeljaar’ 
waarin na 50 jaar schulden worden 
kwijtgescholden.
De verdeling in de wereld is helemaal uit 
balans. Tussen arme en rijke landen gaapt een 
grote kloof. Een klein deel van de wereld heeft 
alle rijkdommen in bezit en het grootste deel 
van de mensheid leeft in armoede. Dat is niet 
eerlijk. Erger nog, als we niet uitkijken, wordt 
de kloof alleen maar groter. Rijke landen gaan 
geld lenen aan arme landen. Die moeten dat 
weer met rente terugbetalen. Zo worden de 
arme landen nog armer en de rijke landen nog 
rijker. Hoe krijg je dat nou weer in balans? Een 
oud idee is te vinden in de wet van Mozes. 
Daar is te lezen: Elk vijftigste jaar is een bij-
zonder jaar, een heilig jaar. In dat jaar worden 
alle schulden kwijtgescholden. Moet je nog 
steeds iemand dat tientje terugbetalen dat 
hij je heeft voorgeschoten? Praten we niet 
meer over. Maar ook iemand die tienduizend 
euro schuld heeft bij de belastingdienst mag 
weer op nul beginnen. Arme landen hoeven 
niet meer alles wat ze verdienen terug te 
betalen aan rijke landen. Iedereen begint met 
een schone lei. Voor iedereen is er een eigen 
stukje land, groot genoeg om van te leven.
Rijke mensen en rijke landen moeten dan wat 
inleveren. Maar daar staat tegenover dat de 
weegschaal weer in evenwicht is. Er zijn weer 
kansen voor iedereen.
Zo’n ‘jubeljaar’ is er natuurlijk niet altijd. Maar 
één keer in de vijftig jaar. Dat betekent dat 
iedereen het in zijn of haar leven een keer kan 
meemaken. Eén keer in je leven krijg je de 
kans helemaal op nul te beginnen. 
We weten niet of dit idee ooit echt is toege-
past. Maar misschien zou het in onze tijd best 
een goed idee zijn. Zou het kúnnen werken?
Geertje de Vries | Leviticus 25:10-13

Gespreksvragen:
f   Is het een goed idee als iedereen een keer 

in z’n leven op nul kan beginnen? Wat zijn 
de voordelen? Wat de belemmeringen?

f   Hoe zouden rijke en arme mensen het 
‘jubeljaar’ ervaren?

Gebedsintentie:
Vader, voor u zijn we allemaal gelijk, maar in 
de wereld werkt dat niet zo. Help ons manie-
ren te vinden om de balans te herstellen.

Rijk en arm   •  •
Kun je iets doen aan de kloof tussen 
arm en rijk in de wereld? 
De kloof tussen arm en rijk groeit wereldwijd 
nog steeds. Nog nooit waren er in de geschie-
denis zoveel miljardairs: meer dan 2200. De 
extreem rijken hebben ook meer geld, huizen 
en spullen dan ooit: de 26 rijkste mensen op 
aarde hebben samen evenveel als de armste 
helft van de wereldbevolking. Als je zoiets 
leest, kan je je machteloos voelen. Of boos, 
want dit is niet eerlijk! Je leest getallen, maar 
het gaat natuurlijk om mensen. Mensen zoals 
jij en ik. Die met een lege maag naar bed gaan. 
Of geen dak boven hun hoofd hebben.
Jezus vertelde in zijn tijd het volgende 
verhaal: Er was eens een arme bedelaar. Hij 
hoopte nog wat restjes eten van een rijke 
man te krijgen, maar dat gebeurde niet. De 
bedelaar stierf en kwam in de hemel, waar hij 
het goed had. De rijke man kwam na zijn dood 
in de hel, waar hij pijn leed in de vlammen. In 
de verte zag hij de bedelaar en vroeg hem of 
hij wat verkoeling kon komen brengen. Maar 
zij konden niet bij elkaar komen. Is dit verhaal 
bangmakerij voor een hel? Ik denk het niet. Ik 
denk dat het bedoeld is om je hier op aarde 
na te laten denken over de vraag: Hoe leef ik? 
Help ik mee om de kloof tussen arm en rijk te 
verkleinen of niet?
Jeanet Aartsen | Bij: Lucas 16:19-31
Bron: oxfamnovib.nl

Vragen •
f   Lig jij wakker van de armoede in de 

wereld? Of zegt het je niet zo veel? En in 
Nederland, zie je daar verschil tussen arm 
en rijk?

f   Kan jij de kloof tussen arm en rijk verklei-
nen? Zo ja, hoe dan?

Vragen ••
f   Geloof jij in een leven na dit leven? 
f   Vind jij het rechtvaardig dat de rollen van 

de bedelaar en de rijke man in het hierna-
maals zijn omgedraaid? Waarom?

Een half procent meer   •  •
Het terugdringen van ongelijkheid 
tussen arm en rijk is een kwestie van 
willen. 
De 26 rijkste mensen op deze planeet bezitten 
samen méér dan de armste helft van de 
wereldbevolking bij elkaar. Dat zijn 3,8 miljard 
mensen die in armoede leven! De kloof tussen 
arm en rijk is onvoorstelbaar groot en wordt 
steeds groter. Die 26 rijksten, bijvoorbeeld, 
betalen steeds minder belasting. Ze worden 
slapend rijker. Maar de armen moeten steeds 
harder werken om niet nóg armer te worden. 
Als ergens de balans ver te zoeken is…
Die ongelijkheid zorgt voor onvrede en onrust 
in de wereld. De kansen zijn ongelijk. Organi-
saties als Oxfam Novib roepen al jaren dat het 
anders kan. En móét, als we niet willen dat de 
boel totaal uit evenwicht raakt. Die ideeën zijn 
niet eens zo moeilijk. Hooguit lastig. Voor de 
rijken dan. Stel dat de één procent rijksten een 
half procent meer belasting zou betalen. Dan 
kregen alle 262 miljoen kinderen die nu niet 
naar school kunnen onderwijs. Er zou zelfs nog 
geld overblijven voor gezondheidszorg aan 3,3 
miljoen mensen. Hoe moeilijk kan het zijn?
François Weststrate
Bron: Gigantische ongelijkheid tussen rijk en 
arm, maar extreme armoede neemt af, www.
nos.nl, 21 september 2019

f   Vind jij dat de rijkste mensen meer belas-
ting moeten betalen? Waarom wel of niet?

f   Als jij superrijk zou zijn en meer belasting 
zou willen betalen, zou je dan iets te zeg-
gen willen hebben over waar dat geld naar 
toegaat? Motiveer je antwoord.

Duidelijkheid ontbreekt   •
Onzekerheden in coronatijd brengen 
George uit balans. 
Balans zoeken is lastig, zeker nu in coronatijd. 
Voor mij (en heel veel anderen, denk ik) kan 
je het best de balans vinden wanneer alles 
duidelijk is. Dat komt vooral doordat je dan 
weet wat je kan verwachten. Je hoeft dan niet 
steeds te denken – zoals nu – ‘Wat nou als…?’ 
Tegenwoordig doen we dat erg vaak. Soms is 
het fijn om terug te denken aan de tijd dat je 
wist wat er ging gebeuren. Hopelijk komt dat 
binnenkort weer terug.
George, 14 jaar

f   Zit jij ook veel te piekeren over ‘Wat nou 
als…?’?

f   Is de balans die je ervaart afhankelijk 
van de omstandigheden of van je eigen 
houding?

God,
dat pijnlijke verschil in de wereld,
dat kan en mag toch niet!
Want het is toch oneerlijk dat
de ene mens niet eens
een dak boven het hoofd heeft,
terwijl de andere tig villa’s bezit.
En het is toch superscheef dat
de ene mens omkomt van de honger,
terwijl de andere met luxe diners
het risico loopt overvoed te raken!

Maar God, wat kunnen we eraan doen?

Verlos ons van dat machteloze gevoel.
Help ons een oplossing te vinden.

JONGEREN

BIJBEL WERELDBIJBEL & WERELD

Actuele items vind je in de app!

Log in op denieuweoase.app
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Geven en nemen?   •
Moet je alleen maar mensen op je 
feestje uitnodigen die jou ook 
uitnodigen?
Als jij iemand trakteert, is het logisch dat hij 
op zijn beurt jou ook eens trakteert. En als 
je haar een keer helpt, reken je erop dat zij 
jou ook weleens zal helpen. Zo werkt het 
toch? En omgekeerd: als je mensen voor een 
feestje uitnodigt, wil je in ieder geval diegenen 
vragen die jou ook uitgenodigd hebben. Daar 
voel je je eigenlijk wel een beetje verplicht 
toe. Anders is het niet in evenwicht. Het leven 
is geven en nemen, nietwaar? En in dit geval: 
geven en krijgen. 
Zo ging het ook bij de man waar Jezus als 
interessante gast op het eten was uitgeno-
digd. Om zijn komst te vieren, had de gastheer 
wat familie en wat vrienden en buren uitge-
nodigd. Jezus keek de tafel rond: een keurig, 
beschaafd gezelschap. Allemaal mensen die 
het duidelijk goed hadden. Je kon merken dat 
ze elkaar vaker tegenkwamen op feestjes. 
‘Gezellig zo,’ zei Jezus tegen de gastheer. 
‘Maar weet je wat ik weleens denk, als ik zo 
aan tafel zit met mensen die elkaar over en 
weer uitnodigen? Ik denk dan: eigenlijk zou 
je eens andere mensen uit moeten nodigen. 
Mensen die nooit aan zo’n rijk gedekte tafel 
zitten. Die zo’n heerlijk stukje kalkoen niet 
kunnen betalen. Voor wie verse groente een 
luxe is. Die de burgemeester naast me nooit 
eens echt spreken. En die de interessante 
verhalen van die directeur hier nooit horen. 
Ja, ik weet het: ze kunnen niemand terug 
uitnodigen. Ze zouden jullie misschien best 
wíllen trakteren, maar ze hebben het geld 
niet. Evenwichtig is het niet: je geeft dan meer 
dan je krijgt. Maar geloof maar dat God jullie 
er wat voor terug zal schenken. Hij zal het je 
royaal vergoeden.’
Greet Brokerhof-van der Waa | Lucas 14:12-14

Gespreksvraag:
f   Achter welke uitspraak sta jij het meest en 

waarom? 
- Het is helemaal niet erg als je meer geeft 
dan je krijgt. 
- Voor wat, hoort wat. Zo gaat het nu 
eenmaal in onze maatschappij. 
- Nou ja, ik hoef niet per se iets terug, maar 
het is wel logisch. 
- Als ik iets krijg, wil ik iets teruggeven. 
Anders is het ongelijk.

Gebedsintentie:
Heer, we zijn altijd geneigd met gelijke munt 
terug te betalen - of te nemen wat we denken 
dat ons toekomt. Laat ons bese!en dat alles 
wat we krijgen uiteindelijk komt van u. Maak 
ons tevreden en bereid om meer te geven uit 
uw rijkdom.

Goed zijn voor iedereen   •  •
Geef en doe meer dan anderen nor-
maal vinden. 
Geven en ontvangen is vaak in balans. Je geeft 
geld in een winkel en krijg een product. Eerlijk 
oversteken. Zo gaat het tussen vrienden ook. 
Heeft een vriend zijn portemonnee vergeten, 
dan betaal jij voor hem. Soms stuur je daarna 
een tikkie, soms betaalt hij de volgende keer 
voor jou. Dat ga je meestal niet precies tot de 
laatste cent uitrekenen, dat loopt vaak wel 
goed. En jouw vriendin helpt je met wiskunde, 
en jij helpt haar met de talen. Prima toch?
In de Bijbel staat een toespraak van Jezus 
waarin hij dat ‘voor wat, hoort wat’ onder 
kritiek stelt. Het is een radicale tekst waarin 
Jezus de mensen oproept om iets extra’s, wat 
onverwachts te geven of te doen. Je betaalt 
voor een ander en vraagt het niet terug. 
Gewoon, omdat je weet dat je de ander daar 
een plezier mee doet. Of omdat er bij die 
ander thuis weinig geld is. ‘En groet niet alleen 
je vrienden,’ zegt Jezus verder nog. ‘Want dat 
doen mensen die niet geloven ook al. Doe 
en geef wat meer. Wees gewoon goed voor 
iedereen, want ook jullie Vader in de hemel is 
goed voor iedereen.’ 
Met dat extra onderscheid jij je. Niet om jezelf 
nu zo geweldig te vinden. Maar om het leven 
mooier te maken voor de ander en daarmee 
ook voor jezelf. 
Jeanet Aartsen | Bij: Matteüs 5:38-48

Vragen •
f   Als je veel geeft, ontvang je dan ook iets? 

Leg je antwoord uit.
f   Ken je mensen die leven zoals Jezus dat 

vraagt? Is dat wel haalbaar? Moet je daar 
een christen of andere gelovige voor zijn?

Vragen ••
f   Welk e!ect kan het op anderen hebben als 

je meer geeft en doet dan andere mensen?
f   Hoe zou de wereld eruitzien als iedereen 

wat extra’s voor een ander doet? Is dat een 
utopie?

De balans van het leven   •  •
De zorg die je ouders jou vroeger 
gaven, geef jij later weer terug. 
Moureen uit Kenia heeft wekenlang elke 
dag alleen maar githeri gegeten: mais met 
bonen. Dat was het goedkoopste. Ze is aan 
het sparen. Binnenkort heeft ze genoeg om 
naar de hoofdstad Nairobi te reizen voor een 
paspoort. Daarna kan ze een visum naar India 
regelen.
‘India?’ Ik kijk haar verbaasd aan. ‘Wat moet je 
daar doen in deze coronatijd?’
Ze antwoordt: ‘Ik ga daar werken in de 
huishouding, ik heb al een contract. In India 
verdien ik meer dan hier. Elke maand stuur ik 
dan geld naar mijn moeder en mijn oma.’
‘Je bent negentien jaar,’ zeg ik. ‘Ik begrijp 
niet waarom je dat wilt. Wil je niet van het 
leven genieten, uitgaan, dansen, vrienden en 
vriendinnen?’ Ze kijkt me heel serieus aan. 
‘Natúúrlijk doe ik dat véél liever. Maar dat gaat 
niet. Mijn moeder en mijn oma zorgden voor 
mij toen ik klein was. Nu ben ik groot en zijn 
zij oud geworden. Nu zorg ik voor hen. Zo 
gaat dat hier in Afrika. Dat is de balans van het 
leven. Zo is het in evenwicht.’
Henok Evertsz

f   Vind jij dat je verantwoordelijk bent voor 
je ouders en grootouders als zij zorg nodig 
hebben? Leg je antwoord uit.

f   Zou je het kunnen opbrengen als je 
daardoor een studie of reis of leuke dingen 
moet missen?

Te streng   •
Strenge controle van je ouders kan 
averechts werken. 
Ik ken strenge ouders die hun kinderen volle-
dig controleren in alles wat ze doen. Ik vind dit 
wel zielig, want je kiest je ouders niet zelf uit. 
Ik zou er gek van worden als ik niet alleen zou 
mogen fietsen. Je vrijheid is dan zo beperkt. Ik 
denk ook dat deze controle averechts werkt. 
Die kinderen kunnen in opstand komen en ille-
gale dingen doen. Als kind wil je de grenzen 
juist opzoeken.
Judith, 18 jaar

f   Waarom wil je als kind de grenzen opzoe-
ken?

f   Word je zelf gek van de controle van je 
ouders?

God,
dank u voor de mensen
die je met iets leuks verrassen
en daar niets voor terug hoeven.

Dank u voor degenen
die iets voor je doen en dan zeggen:
‘Voel je niet schuldig, ik doe het graag.’

Dank u voor hen die niet
meteen roepen: ‘Dat krijg je terug!’
als je ze een rotstreek levert.

Dank u voor al die mensen
voor wie geven en nemen 
niet altijd in evenwicht hoeven te zijn.

JONGEREN

BIJBEL WERELDBIJBEL & WERELD
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Jij bent nodig   •
In een groep vul je elkaar aan, net als 
de ledematen van het lichaam elkaar 
aanvullen.
Een groep mensen kun je vergelijken met een 
groot lichaam. Tenminste, dat doet Paulus in 
de Bijbel. Hij schrijft naar een gemeente waar 
veel ruzie gemaakt wordt. Mensen voelen zich 
beter dan een ander, kijken op elkaar neer, 
roddelen over elkaar en pesten. De groep is 
helemaal uit balans. Het is geen geheel meer. 
De eenheid is ver te zoeken.
Maar verschillen tussen mensen zijn juist 
nodig. We hoeven niet allemaal hetzelfde 
te zijn of hetzelfde te kunnen, om toch met 
elkaar te kunnen opschieten. Daarvoor 
gebruikt Paulus het beeld van het lichaam.
Stel je voor, zegt hij, dat je lichaam alleen 
maar uit oog zou bestaan. Dan zou je wel heel 
goed kunnen kijken, maar verder ook hele-
maal niets. Je zou onbeweeglijk op één plek 
blijven. Of stel je voor, dat je lichaam alleen 
maar uit voeten zou bestaan. Dan zou je ver 
kunnen komen. Maar je zou geen idee hebben 
waar je naar toe moest gaan. Zo’n lichaam zou 
helemaal uit balans zijn. 
Het mooie is nu juist dat alle verschillende 
lichaamsdelen samenwerken en een mooi, 
gaaf geheel vormen. En als er dan een deel 
wat zwakker is, dan kan een ander deel dat 
opvangen door juist wat sterker te zijn.
Zo is het in een groep ook. Je bent niet 
allemaal hetzelfde. De een is sterker dan de 
ander. Wat jij kunt, kan ik weer niet. Maar dat 
is nog geen reden om elkaar te veroordelen of 
minachtend op elkaar neer te kijken. Een oog 
hoeft niet te kunnen horen en een voet hoeft 
niet te kunnen kijken. Wees wie je bent en doe 
dat goed. Juist samen, met alle verschillen, 
vorm je een groep die in balans is.
Jij bent nodig en wat jij kan, doet ertoe. Net 
zoveel als een ander. Alleen samen kom je tot 
je recht.
Geertje de Vries | 1 Korintiërs 12:14-26

Gespreksvragen:
f   Hoe komt het dat mensen het zo lastig 

vinden om om te gaan met verschillen?
f   Maakt Paulus duidelijk hoe nodig het is om 

verschillend te zijn?

Gebedsintentie:
Heer, wat fijn eigenlijk dat we allemaal 
verschillend zijn en dat we elkaar zo kunnen 
aanvullen. Doordring ons er steeds van dat 
we elkaar nodig hebben en dat we geen 
concurrenten zijn, maar kameraden.

Schommelende emoties   •  •
Wisselende emoties zijn menselijk. Je 
kunt ze ook kwijt bij God. 
Ken jij dat ook? Het ene moment ben je super-
gelukkig en zie je het leven helemaal zitten. En 
het andere moment ben je diep verdrietig of 
somber. Niet iedereen heeft last van stem-
mingswisselingen, maar sterke emoties horen 
wel echt bij de puberteit. Het heeft iets te 
maken met de ontwikkeling van je hersenen 
en hormonen. Op zich heel normaal dus, 
maar wel lastig voor jezelf en soms ook voor 
je omgeving. Je voelt je niet stabiel en weet 
soms zelf ook niet waarom je je zo voelt.
Een bijbelboek waar alle menselijke emoties 
langskomen, is het boek van de Psalmen. Het 
zijn liederen, gebeden en gedichten ineen, 
allemaal gericht aan God. Als je de Psalmen 
leest, ontdek je dat de Bijbel geen vroom boek 
is met verhalen van allemaal supergelovige 
mensen. Ook twijfel, angst, onbegrip, onge-
loof en haat komen langs. En ook dat wisselen 
van emoties. Neem Psalm 31. De gevoelens 
van de schrijver springen alle kanten op. Hij 
is doodsbang én voelt zich veilig bij God. Hij 
huilt uit nood én dankt en prijst God. Niks is 
raar, alles gooit hij eruit. En aan het einde van 
de psalm voelt hij zich opgelucht en gehoord. 
Alsof de storm van emoties wat is gaan liggen. 
Mooi als dat zo kan werken!
Jeanet Aartsen | Bij: Psalm 31

Vragen •
f   Ken jij dat sterke wisselen van emoties? 

Wanneer is dat onhandig?
f   Bij welke mensen ben je alleen vrolijk? Bij 

wie kan je alle emoties kwijt? 

Vragen ••
f   Moet je je emoties altijd delen?
f   Begrijp jij je eigen gevoel? 
f   Praat jij weleens met God? Zo ja, kun je bij 

God alles kwijt?

Mengpaneel   •
Als je muziek opneemt, moeten de 
instrumenten in balans zijn. 
Als je een liedje opneemt in de studio, heb 
je instrumenten nodig. Gitaar, piano, drums, 
noem maar op. Maar het belangrijkste instru-
ment is misschien wel het mengpaneel. Dat 
zorgt ervoor dat de instrumenten op elkaar 
zijn afgestemd. Als je ooit in een band hebt 
gespeeld, weet je waarom. Niet alle instru-
menten klinken namelijk even hard. Gitaren 
hebben vaak versterking nodig. Maar met 
de versterking op vol hoor je de piano weer 
niet. De drum is juist heel hard. Dat moet, 
want zachtjes slaan klinkt niet. Daarom spelen 
drummers in de studio juist vaak in een glazen 
kooi of achter een muur van plastic die het 
geluid dempt. 
Op het mengpaneel worden al die verschillen-
de instrumenten gemixt. Sommige krijgen een 
duwtje in de rug. Andere worden wat meer 
naar de achtergrond geschoven. Zo krijg je de 
boel weer in evenwicht. 
Mijke van Leersum

f   Spelen jullie bij muziekles samen? Zijn 
jullie dan in balans als klas? 

f   Welk instrument mag van jou wel wat 
harder klinken in liedjes? 

Afreageren   •
Voor de pesterijen die Judith onder-
ging was achteraf wel een verklaring.
Ik heb tijdens de derde klas last gehad van 
pesterijen. Er was een brutaal meisje dat 
telkens vervelende opmerkingen maakte over 
mijn uiterlijk. Ze sloot me ook buiten voor 
allerlei uitjes. Ik kwam er pas jaren later achter 
dat haar moeder erg ziek was gedurende die 
periode. Ik heb daardoor wel iets meer begrip 
voor de situatie, al praat ik het niet goed. Ik 
vind het een verstoorde balans als je andere 
mensen pijn moet doen om je zelf goed te 
voelen.
Judith, 18 jaar

f   In hoeverre is het een excuus voor pesterij-
en als iemand zelf in een moeilijke situatie 
zit?

f   Waarom gaan mensen hun eigen proble-
men afreageren op anderen?

God,
soms zijn we snel uit ons evenwicht.
Dan hoeft er maar iets te gebeuren,
of we zijn boos of geïrriteerd.
Maar op andere momenten kunnen we
wel een gat in de lucht springen,
zo gelukkig voelen we ons.
Soms voelen we ons hartstikke stoer
en kunnen we de hele wereld aan.
En dan weer schrikken we van iets kleins
en vluchten we bang weg.

Ze zeggen dat het erbij hoort, als
je jong bent, God. Maar lastig is het wel.
Help ons om ermee om te gaan en
uit te groeien tot evenwichtige mensen.
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