
 

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



Gelukkig nieuwjaar!
Ik wens je alle goeds dit jaar:

veel zon en weinig regen,

een mooi gebaande levensweg,

wind mee in plaats van tegen.

Maar zit het even niet zo mee,

dan wens ik je de moed

om een gelukkig mens te zijn,

al heb je tegenspoed.

Ik wens je mazzel en succes,

en dat je plannen slagen.

Een jaar van winnen en geluk,

met heel veel mooie dagen.

Een jaar vooral waarin je met

dit inzicht wordt verrijkt:

geluk zit niet in mazzeltjes,

maar zit in hoe je kijkt.

Dat wat een mens gelukkig maakt,

heeft niets van doen met centen.

En wie er oog voor heeft, ontdekt:

geluk, dat zijn momenten.

Momenten van geluk, je vindt

ze nu eens hier dan daar.

Dat je ze opmerkt en waardeert,

dát wens ik je dit jaar!

Greet Brokerhof-van der Waa

Foto: © Delfinista | Dreamstime.com
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Niets meer te wensen  •
Alle wensen van Aiden werden vervuld.
Voor zijn verjaardag kreeg Aiden een toverfee 
die al zijn wensen liet uitkomen. Hij wenste 
games, een scooter, een zeilboot, trektoch-
ten door de natuur en backstages met zijn 
favoriete bands. Poef, geregeld. Aandacht 
en tijd van zijn ouders wilde hij ook. Poef, ze 
namen ontslag en gingen leuke dingen met 
hem doen.
Toen ging zijn hond Max dood. Helaas, zelfs 
een fee kon een dood dier niet levend maken. 
Aiden was drie dagen ontroostbaar. Toen 
kreeg hij twee schattige pups en was hij weer 
blij.
Op een dag had hij niets meer te wensen. ‘Kan 
niet,’ zei de fee. ‘Er is altijd wel wat te wensen. 
Beroemd worden misschien?’ Nee, daar had 
hij geen zin in. Hij had nergens zin in eigenlijk. 
‘Als je me niks te doen geeft, kap ik ermee,’ 
zei de fee.

Ineens begreep Aiden het. Zijn wensen 
werden te snel vervuld. Hij had nooit tijd om 
ergens naar te verlangen. Hij zei: ‘Nog één 
wens, dan kun je gaan. Ik wens voor de rest 
van mijn leven genoeg onvervulde wensen.’ 
Poef, geregeld. Speelgoed weg, ouders aan 
het werk en Aiden genoeg om te verlangen.
Hilda Algra

f   Is het belangrijk om iets te wensen te 
hebben?

f   Hoe zou het zijn als je niets meer te wen-
sen hebt?

f   Als jouw wensen van nu vervuld zouden 
worden, ben je dan klaar met wensen?

Het begin van een nieuw jaar. Bij uitstek het moment om stil te staan bij je 
wensen en plannen. Bij je verwachtingen en verlangens. Wensen voor jezelf of 
wensen voor de mensen om je heen. 
Wat wens je elkaar? Gelukkig nieuwjaar… Natuurlijk wens je elkaar geluk. Geluk 
is een groot goed, net als gezondheid. Kun je er wat aan doen om gelukkig te 
zijn en gezond te blijven? Is geluk maakbaar? Kun je meer doen dan elkaar toe te 
wensen: ‘Blijf gezond!’ Of moet je er maar het beste van hopen?
‘Goede wensen zonder daden hebben weinig zin’, staat er in een van de items 
van deze week. Voor veel dingen in het leven moet je je echt wel inspannen, 
inderdaad. Maar je wensen gaan nog een stap verder. Ze richten je aandacht en 
sturen je toekomst. Goe om daar eens even bij stil te staan.

IK WENS

Bij de poster 
Je wensen zweven op je adem de wereld in 
om ergens wortel te schieten. Tenminste, dat 
hoop je dan maar. Maar ze kunnen niet zonder 
jouw adem om ergens naartoe te zweven… 
f  Teken drie cirkels op het (digi)bord: zelf, 

klas en school.
f  Verzamel in elke cirkel de wensen van de 

klas.
f  Zijn er wensen bij, die leven bij meerdere 

leerlingen?

Mijn wens voor 2021…  •
Schrijf voor jezelf een wens op voor 
het nieuwe jaar. 
Dat mag iets persoonlijks zijn voor jezelf, een 
vriend of familielid. Maar het mag ook groter: 
een wens voor Nederland, of de aarde. 
Maxine Herinx

f  Zet die wens als aantekening in je telefoon. 
Maak een herinnering dat je er op 31 de-
cember nog een keer naar kijkt. Dan kun je 
eind dit jaar zien of je wens is uitgekomen!

f  Werk je liever op papier? Je kunt natuurlijk 
ook je wens in een envelop bewaren en die 
eind dit jaar weer openen.

VERHAAL

Wensboom   •
Wees voorzichtig met wat je wenst!
In veel hindoeverhalen wordt gesproken over 
een wensboom, kalpa wriksha. Zit je onder 
die boom, dan komt alles wat je wenst, zegt 
of denkt uit. Die boom zou alleen in de hemel 
groeien, maar het komt weleens voor dat de 
mens op aarde ook zo’n boom vindt. Zo is er 
een verhaal van een man die in het oerwoud, 
onder zo’n boom, in diepe meditatie zit. Als 
hij dorst krijgt, staat er prompt een glas water 
voor zijn neus. Hij verzinkt weer in meditatie. 
Na een tijdje krijgt hij honger. Hij vraagt om 
voedsel en hij krijgt een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld. Tevreden sluit hij zijn ogen 
weer en gaat door met mediteren. Dan hoort 
hij opeens een leeuw brullen. Hij schrikt zich 
wezenloos en opent zijn ogen. Daar ziet hij 
de leeuw. Vlak voor hem. In angst en paniek 
schreeuwt hij: ‘En nu ga ik dood!’ Nog voordat 
de leeuw op hem afspringt, valt de man dood 
neer. 
Rawie Sewnath

f   Had de man dat beter niet kunnen wen-
sen/denken? Waarom wel of niet?

f   ‘Wees voorzichtig met wat je wenst,’ 
zeggen mensen weleens, ‘want stel je voor 
dat het uitkomt!’ Met welke wensen zou je 
voorzichtig moeten zijn? Waarom?

f   Heb jij weleens iets gewenst waar je later 
spijt van had?

Verlangens  •
‘Nog acht weken,’ zegt Reza. 
‘Wat is er over acht weken?’ vraagt Lara.
‘Dan hebben we weer vakantie!’ zegt Reza. ‘Ik 
heb er nu al zin in.’
‘Zo erg is het hier toch niet?’ vraagt mevrouw 
Bergman.
‘Nou…’ zegt Reza. 
‘Het is niet erg,’ zegt Lara, ‘maar thuis is fijner.’
‘Ik ben blij dat ik naar school kan,’ zegt Jessie. 
‘Thuis vind ik er niks aan.’
‘Hoezo?’ vraagt mevrouw Bergman.
‘Ik heb er een broertje bij,’ zucht Jessie, ‘en die 
doet niks dan janken.’
‘Ah,’ zegt Karim, ‘vind je dat dan niet lief, zo’n 
baby?’
‘Echt niet,’ zegt Jessie. ‘Veel te veel herrie.’
‘Ik zou best nog een broertje willen,’ zegt 
Karim. ‘Ik heb wel een zus, maar die wil nooit 
iets met mij doen.’
‘Weet je wat ik wil?’ vraagt mevrouw Berg-
man. ‘Dat jullie allemaal je mond houden en 
aan het werk gaan!’ 
Hilde van Halm

IN DE KLAS

DOE DING

Actuele items vind je in de app!

Log in op denieuweoase.app
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Een goede wens  •
De kersverse koning Salomo wil vooral 
verstandige beslissingen kunnen nemen.
Het begin van een nieuw jaar is een tijd van 
goede wensen. Stel dat je echt de kans kreeg 
om voor jezelf te wensen wat je wilde, wat 
zou jij dan wensen? Zou je vragen om zo veel 
geld dat je nooit meer hoeft te werken? Zou 
je wensen dat die akelige pestkop die jou 
elke dag het leven zuur maakt, dood neervalt 
zodat je voorgoed van hem af bent? Zou je 
eeuwig willen leven? Nooit meer huiswerk 
maken? Waar droom jij van?
Salomo droomt dat God hem de mogelijkheid 
biedt om te wensen wat hij wil. Wat vraag je 
dan? Salomo vertelt eerst waar hij tegenaan 
loopt. Hij zegt: ‘U heeft mij koning gemaakt. 
Dat is een hele verantwoordelijkheid. En ik ben 
nog zo jong. Ik weet nog niet precies wanneer 
ik ergens moet ingrijpen, of wanneer ik juist 
niets moet doen. Ik sta midden tussen al die 
mensen. Een groot volk. Niet te tellen zoveel! 
God, ik weet niet waar ik beginnen moet. Hoe 
ik het leiden moet.’
Eigenlijk zegt Salomo: ‘Ik ben bang. Ik voel 
me onzeker. Ik weet niet wat ik moet doen. 
Het zijn zoveel mensen. Hoe kan ik daar ooit 
leiding aan geven?’ Hij vraagt God om hem te 
helpen. Om te begrijpen wat hij moet doen. 
Om verstandige beslissingen te nemen. Wijs-
heid wil hij. Dat is zijn wens. Hoe kan hij anders 
een goede leider zijn? 
Nee, hij vraagt niet om rijkdom. Niet om een 
lang leven. Hij vraagt niet om zijn vijanden 
dood te laten neervallen. Hij kiest voor 
wijsheid, verstand, inzicht. En dat is sterk. En 
om die wijsheid zal Salomo uiteindelijk ook 
beroemd en rijk worden.
Wies van Pijkeren | 1 Koningen 3:5-14

Gespreksvragen:
f   Waar droom jij van?
f   Wat vind je van de wens van Salomo?
f   Wat hebben wensen en onzekerheid met 

elkaar te maken?

Gebedsintentie:
Heer, wij mensen zitten vaak vol verlangens. 
U kent ons en u weet wat goed voor ons is. 
Wij hopen dat de wensen die goed voor ons 
zijn, mogen uitkomen. We danken u voor 
alles wat we van u krijgen.

Ver van je bed  •  •
Als het je persoonlijk aangaat, kies je 
anders. 
Het lijkt wel een slecht sprookje. In de Bijbel 
staat een verhaal over David, die iets verkeerd 
heeft gedaan. En dan mag hij van God een 
wens doen. Nee, geen leuke wens. Hij mag 
kiezen uit drie stra!en. ‘Wat heb je liever? 
Zeven jaar hongersnood, drie maanden op de 
vlucht voor je vijand, of drie dagen de pest in 
je land?’ David kiest voor de pest, een dodelij-
ke en zeer besmettelijke ziekte. Zeventigdui-
zend mensen sterven eraan. Hijzelf blijft leven. 
Met onze eigen corona-ervaringen kun je je 
haast niet voorstellen dat David zo’n keuze 
maakt. Of toch wel? Persoonlijk achtervolgd 
worden voelt stukken bedreigender dan een 
ziekte, die je misschien wel, maar misschien 
ook niet krijgt. Zo ver weg…
Zo gaat het nu vaak nog. Dat je vanavond 
lekker kunt gaan stappen met je vrienden, ook 
al ben je flink aan het hoesten, weegt zwaar-
der dan dat je heel misschien corona hebt en 
daarmee ook anderen zou kunnen aansteken. 
Zo vaag. Zo ver weg. Je vrienden zijn er, hier 
en nu. En die corona, tja… 
Maar misschien wens je op andere momen-
ten wel dat het eindelijk eens over is. Klaar 
met uitvallende lessen, met feesten die niet 
doorgaan, met je oma niet mogen knu!elen. 
Je wenst dat corona voorgoed voorbij is. En ja, 
dan is vanavond uitgaan misschien toch geen 
goed idee.
Barbara de Beaufort | Bij: 2 Samuel 24:1-15

Vragen •
f   Is voor jou corona ver van je bed? Of ken je 

iemand die het heeft gehad? 

Vragen ••
f   Vind je het moeilijk om te kiezen tussen 

‘leuk’ en ‘verstandig’?  

Wat is geluk?  •  •
Wat wens je elkaar met ‘gelukkig 
nieuwjaar’?
Aan het begin van het jaar wensen we elkaar 
altijd ‘gelukkig nieuwjaar’. Maar wat is nu 
precies ‘geluk’? Als het leven meezit, dan heb 
je geluk. Is het voorspoed?
Er zijn misschien wel verschillende soorten 
geluk. Zoals geluk in het spel - dat je de juiste 
kaarten trekt  of vaak zes gooit bij mens-er-
ger-je-niet. Geluk in de liefde betekent dat je 
de ware liefde gevonden hebt. 
Geluk wordt vaak gezien als een gemoedstoe-
stand. Een gevoel van blijheid en plezier.
Maar niemand is constant gelukkig. Geluk is 
dus iets tijdelijks.
Een leraar op mijn school zei altijd: ‘Het 
geluk met geluk is dat het voorbijgaat.’ Tja, 
eerst werd ik een beetje ongelukkig van die 
uitspraak, maar volgens mij is het wel waar: er 
komen altijd wel weer tegenslagen in het leven.
Ook in 2021 zullen er nieuwe tegensla-
gen komen. Na zonneschijn gaat het weer 
regenen. Geluk zit dus meer in hoe je met die 
tegenslagen en regenbuien omgaat.
Ik wens iedereen dan maar veel veerkracht 
en humor toe voor als het even tegenzit! Dan 
vind je waarschijnlijk ook wel wat geluk.
Bas van der Sijde

f   Wat is volgens jou het echte geluk?
f   Wat is het verschil tussen ‘gelukkig’ en 

‘gelukt’?
f   Waar word jij gelukkig van? Wat wens je 

jezelf toe?

Perfect leven  •
Als je alles perfect wilt, is het dan ooit 
genoeg?
Ik wens een goed salaris en veel vrienden. Ik 
wens een grote liefde waar ik alles mee kan 
delen. Ik wens dat mensen tegen mij opkijken 
en denken: ‘wauw, die heeft het goed voor 
elkaar’. Ik wens mooie kleding en luxe vakan-
ties. Ik wens een perfect leven. Wie zou dit niet 
willen? Het klinkt allemaal zo aantrekkelijk en 
misschien wel makkelijk. Maar als je alles per-
fect wilt, is het dan ooit genoeg? Kan dat sala-
ris niet hoger? Kan mijn grote liefde niet nog 
romantischer? En kijken mensen daadwerkelijk 
alleen maar naar jouw status? In een tijdschrift 
over geluk stond laatst dat het juist heel goed 
is om stil te staan bij wat je nu hebt bereikt: 
‘Sta even stil, sluit je ogen en besef waar je nu 
staat vergeleken met een paar jaar daarvoor.’ 
Is het leven dan misschien al perfect? 
Fleur, 19 jaar

f   Wat is voor jou een perfect leven?
f   Kan het leven wel perfect zijn?

God,
als je zelf iets graag wilt,
is het best lastig
om je open te stellen voor
de wensen van een ander.
Als je zelf iets erg leuk vindt,
is het moeilijk om
rekening te houden met
wat belangrijk is voor iedereen.

Help ons om verder te kijken.
Geef dat we bij alles wat
we willen, wensen en verlangen
niet alleen aan onszelf denken.
Help ons om onze wensen
aan te passen als dat nodig is.

BIJBEL WERELD

JONGEREN

BIJBEL & WERELD
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Mijn wens speciaal voor jou   •
Priester Eli heeft net als elk jaar een 
oprechte wens voor Hanna.
Zonder veel te zeggen geeft Hanna een klein 
jasje aan priester Eli. Elk jaar komt ze naar de 
tempel. Ze komt niet alleen om te bidden. Ze 
komt ook om Samuel te zien. Dat jasje is voor 
Samuel, haar eerste en enige kind. Het is nog 
maar een kleine jongen. Toch werkt Samuel al 
in de tempel als knecht.
Hanna denkt terug aan het moment jaren 
geleden dat ze hier ook was. Toen dacht Eli 
dat ze dronken was. Streng had hij haar toe-
gesproken. Maar Eli had het helemaal mis. Hier 
in de tempel smeekte ze God om een kind. Ze 
heeft toen gezworen dat ze haar kind aan God 
terug zou geven.
En toen werd Samuel geboren. Hij was nog 
maar een peuter toen ze hem naar de tempel, 
het huis van God, bracht. Het was haar groot-
ste geschenk.
Ze geeft het jasje aan Eli: ‘Zorg goed voor mijn 
zoon.’ Ze wil zich omdraaien om te vertrekken. 
Eli hoeft haar tranen niet te zien. Maar Eli legt 
zijn hand op haar. ‘Mijn wens voor jou is dat 
God je kinderen mag geven in de plaats van 
de zoon die je hebt afgestaan,’ zegt hij. Hij 
zegt het elk jaar weer. Toch is het niet gewoon 
een achteloos uitgesproken: ‘Gelukkig nieuw-
jaar,’ of: ‘Veel heil en zegen.’ Geen nonchalant: 
‘De beste wensen.’ Deze wens is speciaal 
voor Hanna. Voor haar alleen. Ze voelt dat Eli 
meent wat hij zegt. Dat hij over ieder woord 
nadenkt. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor 
haar is om ieder jaar weer afscheid van haar 
zoon te moeten nemen. Hij weet hoeveel ver-
driet ze heeft. Hanna weet dat Eli haar daarom 
toewenst dat ze veel kinderen zal krijgen. Hij 
gunt het haar. Dat doet haar goed.
Wies van Pijkeren | 1 Samuel 2:18-21

Gespreksvragen:
f   Hoe kun je merken dat een wens echt 

welgemeend is of onverschillig?
f   Hanna heeft plechtig beloofd haar kind 

aan God ‘terug te geven’. Waarom is ze 
dan nu verdrietig?

Gebedsintentie:
Heer, laten we elkaar niet achteloos ‘Gelukkig 
nieuwjaar’ of ‘Veel heil en zegen’ wensen. 
Maar laat onze wensen voor elkaar gemeend 
zijn en vol aandacht voor het geluk en het 
welzijn van anderen.

Kinderwens   •  •
Conflict tussen kinderwens en  
overbevolking?
Een kinderwens. Misschien ben je er nog te 
jong voor. Misschien kun je je er al iets bij 
voorstellen. Moeder worden, vader worden… 
In de Bijbel is het een belangrijk onderwerp. 
Er komen veel vrouwen in voor die geen kin-
deren hebben, maar ze wel graag willen. Zoals 
bijvoorbeeld de zussen Lea en Rachel.  Ze zijn 
met dezelfde man getrouwd en willen allebei 
heel graag een kind van hem. Liefst zoveel 
mogelijk kinderen eigenlijk. Ze doen alles 
om ze maar te krijgen. Ruzie maken, dealtjes 
sluiten, bepaalde middelen gebruiken…Want 
zonder kind stelde je als vrouw niet veel voor. 
Maar misschien verlangden ze ook gewoon 
naar het moederschap. 
Het verlangen naar een kind is van alle tijden, 
daarin is niets veranderd. Maar wat wel 
veranderd is, is hoe we denken over kinderen 
op deze wereld zetten. Tegenwoordig zijn er 
jonge mensen die vinden dat het eigenlijk niet 
meer kan. Er zijn al te veel mensen op onze 
planeet, zeggen ze. De aarde lijdt onder over-
bevolking. Geen kinderen krijgen is beter voor 
het klimaat dan nooit meer vliegen en nooit 
meer vlees eten bij elkaar. Want ieder nieuw 
mens gebruikt weer grondsto!en en voedsel, 
en produceert afval en CO2.  
Maar die kinderwens dan – als je die tenminste 
hebt? Wat doe je daar dan mee? Een kind 
adopteren misschien? 
Barbara de Beaufort | Bij: Genesis 29:31-30:24

Vragen •
f   Weet je nu al of je later wel of geen kinde-

ren wilt? 

Vragen ••
f   Zou jij het probleem van de overbevolking 

meewegen in je kinderwens, denk je? 

Wensen genoeg, maar...   •  •
Een Ethiopisch jongetje weet niet wat 
hij later wil worden.
Ik was eens met een collega in Ethiopië. In het 
noorden was het lange tijd droog geweest. 
Daardoor waren veel volwassenen overleden. 
Hun kinderen bleven alleen achter, zonder 
ouders of familie. Een Ethiopische organisa-
tie ving deze weeskinderen op. Eerst in een 
jongerentehuis, daarna in pleeggezinnen. We 
bezochten een van die gezinnen thuis.
Onverwacht ging mijn collega op z’n hurken 
zitten en vroeg aan een jongetje: ‘Wat wil jij 
later worden?’ Het joch schrok enorm van die 
grote blanke man. En van de vraag begreep 
hij helemaal niets. De volwassenen konden het 
ook moeilijk vertalen in het Amhaars, want 
ze begrepen niet wat mijn collega precies 
wilde weten. ‘Welk beroep hij later graag wil 
hebben,’ probeerde de collega nog. Er kwam 
geen antwoord.
Later gaf hij toe: ‘Ik stond er niet bij stil dat 
je hier geen wensen kúnt hebben voor je 
toekomst.’ Iemand van de organisatie schudde 
grinnikend zijn hoofd: ‘Wensen zijn er genoeg. 
Maar ze komen nooit uit. Je mag al blij zijn als 
je ergens werk krijgt.’
Henok Evertsz

f   Weet jij wat je later wilt worden?
f   Denk jij dat jouw wens uit kan komen?

Wensballon   •
Justus wil nog altijd best een miljoen 
winnen.
Het nieuwe jaar is altijd al de tijd van wensen 
geweest. Als klein kind was dat voor mij niet 
anders. Met oud en nieuw mocht ik altijd 
een wensballon oplaten. Wat ik toen vooral 
wenste, was dat ik bijvoorbeeld de nieuwe 
PlayStation zou krijgen, of dat ik een miljoen 
euro zou winnen. Nu ik wat ouder ben, zou je 
zeggen dat m’n wensen veranderd zijn, maar 
ik zou nog steeds tegen beide dingen geen 
‘nee’ zeggen.
Justus, 19 jaar

f   Heb jij een speciale nieuwjaarswens?
f   Zijn je wensen vergeleken met vijf jaar 

geleden veranderd?

God,
we bidden u voor alle wensen
waarmee we dit nieuwe jaar ingaan.

Dat ze vervuld mogen worden
en ons gelukkig maken.

Dat ze bijdragen aan duurzaam geluk
en passen in een goede toekomst.

Dat ze leiden tot een wereld
waarmee iedereen gelukkig kan zijn.

En als dat niet zo blijkt te zijn,
dat we ze dan bijstellen en ombuigen.

JONGEREN

BIJBEL WERELDBIJBEL & WERELD
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‘Net als u’   •
De profeet Elisa wil niet accepteren 
dat zijn leermeester zal sterven en hij 
alleen verder moet.
De profeet Elisa wil voor altijd bij zijn oude 
leermeester Elia blijven. Hij weet dat dat niet 
kan, maar wil er niet over praten. Als iemand 
tegen hem zegt dat het moment waarop 
hij afscheid van Elia moet nemen steeds 
dichterbij komt, snauwt hij hem af: ‘Houd je 
mond. Stil!’ Hij kán het niet accepteren. Hij wíl 
het niet accepteren, want hij weet dat dit een 
afscheid voor altijd is. Hij blijft zo dicht moge-
lijk bij Elia. Hij loopt als een hondje achter hem 
aan. Terwijl iedereen afstand neemt - loslaat 
- blijft Elisa bij Elia. Maar er komt een moment 
waarop ook Elisa los moet laten. Je kunt niet 
met de ander sterven.
Vlak voordat hun wegen scheiden, vraagt Elia 
aan Elisa: ‘Kan ik nog iets voor je doen voordat 
we afscheid nemen? Heb je nog een wens?’ 
Zoals een vader die op reis gaat als troost aan 
zijn kind vraagt: ‘Moet ik iets voor je meene-
men? Zeg het maar.’
Elisa antwoordt: ‘Ik wil graag net als u zijn. 
Uw kracht en uw vertrouwen in God, dat wil ik 
ook graag hebben. Ik zou me wel net zo sterk 
willen voelen als u. Net zo zeker.’
‘Dat is een moeilijke wens,’ zegt Elia. ‘Ik kan 
niet bepalen of die wens uitkomt. Ik kan 
jou niet zomaar sterker maken. Ik kan jouw 
onzekerheid niet wegnemen. Ik kan je geen 
geloof geven... Alleen als je mij kunt zien als ik 
sterf, kan jouw wens in vervulling gaan. Want 
als je de dingen die je moeilijk vindt onder 
ogen durft te zien, dan ben je zo sterk dat 
je problemen kunt oplossen. Dan kun je het 
leven aan. Dan kun je de wéreld aan. Dan bén 
je sterk. Maar als je mij niet kunt zien sterven, 
zul je niet sterk worden.’
Wies van Pijkeren | 2 Koningen 2:9-10

Gespreksvragen:
f   Hoe komt het dat Elisa niet wil accepte-

ren dat hij afscheid moet nemen van zijn 
leermeester?

f   Waarom wil Elisa net zo zijn als Elia?
f   Waarom is Elisa alleen sterk als hij Elia kan 

zien sterven?

Gebedsintentie:
Vader, wij zijn sterfelijke wezens, onzeker en 
vol wensen. Geef ons geloof en vertrouwen. 
Dat wij de dingen die we moeilijk vinden 
kunnen accepteren zoals ze zijn. Geef dat we 
het leven aankunnen, de wereld aankunnen. 
Geef dat we sterk zijn. 

Jezelf geven   •  •
Ook jongeren mogen zich laten  
registreren als donor.
‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden.’ Dat zegt Jezus in de Bijbel 
tegen zijn leerlingen. En hij zegt het niet 
alleen, hij meent het ook. Hij doet het. Als hij 
sterft, is dat niet zomaar een ongeluk. Jezus 
weet wat er met hem gaat gebeuren. En hij 
ondergaat het bewust. Dit is de weg die hij wil 
gaan. Hij wil zichzelf geven aan de mensen, 
met lichaam en geest. Dat is zijn diepste wens. 
Van ons wordt zo’n o!er meestal niet 
gevraagd, gelukkig. Wij hoeven niet te sterven 
voor een ander. En toch…Als we ooit dood-
gaan, dan hebben we wel iets te bieden aan 
onze medemens. 
Sinds juli 2020 is de donorwet veranderd. Per 
brief wordt iedereen in Nederland gevraagd 
naar zijn of haar laatste wens. Wilt u, wil jij na 
je dood je organen of weefsels afstaan aan 
iemand die ze nodig heeft? Het antwoord 
wordt vastgelegd in het Donorregister. Ook 
jongeren tussen de 12 en 16 jaar mogen die 
vraag beantwoorden. Zeg je ‘ja’, dan mogen je 
ouders toch anders beslissen. Zeg je ‘nee’, dan 
moeten ze zich daaraan houden.   
Altijd goed om er meer over te lezen. Erover te 
praten met anderen. En wie weet wordt jouw 
wens dan ook voor jezelf duidelijker. 
Barbara de Beaufort | Citaat: Johannes 15:13 
De Nieuwe Bijbelvertaling

Vragen •
f   Heb je weleens met iemand gepraat over 

donor zijn? Wat vind je ervan?

Vragen ••
f   Wat vind je van de gedachte dat iets van 

jouw lichaam door zou leven in een ander?  

Vroeger   •  •
Stevie Wonder zingt over de goede 
oude tijd van zijn jeugd. 
Rond de jaarwisseling kijken we vaak terug. 
Wat is er vorig jaar allemaal gebeurd? Zijn je 
dromen van toen uitgekomen? Misschien viel 
het tegen. Dan kun je terugverlangen naar 
vroeger. Toen dingen nog beter waren, of 
makkelijker.
Stevie Wonder zingt in zijn liedje I wish over 
zijn jeugd. Over al het kattenkwaad dat hij 
uithaalde. Zijn grootste zorg was wat zijn 
cadeautje zou zijn met kerst. 
In het refrein zingt hij:  
I wish those days would come back once more.
Why did those days ever had to go? 

Dat klinkt misschien verdrietig, maar de 
muziek is heel vrolijk. Je kunt bijna horen dat 
Stevie Wonder dit lied met een grote glimlach 
op zijn gezicht zingt. Hij vertelt met veel ple-
zier over de dagen van zijn kindertijd. Hij mist 
ze ook, maar dat maakt hem niet verdrietig. 
Ik vind dat wel herkenbaar. Vaak kun je, als je 
wat ouder bent, enorm lachen om de dingen 
die je als kind deed of dacht. Soms is het fijn 
om eraan terug te denken 
en zou je sommige dingen 
best nog een keertje opnieuw 
willen meemaken. 
Mijke van Leersum

f   Had jij vorig jaar een wens voor de toe-
komst? Is die uitgekomen? 

f   Verlang jij weleens terug naar je kinder-
tijd?

Verrassing   •  
Akkelina geeft haar vriendin een totaal 
ander verjaardagscadeautje dan ze 
heeft gevraagd.
Ik heb weleens een vriendin voor haar ver-
jaardag totaal iets anders gegeven dan wat 
ze wilde hebben. Gelukkig was ze er toch heel 
blij mee!
Akkelina, 12 jaar

God,
dank u voor dit nieuwe jaar.
Voor de dromen en wensen
waarmee we het kunnen invullen.

Voor de mensen die ons helpen
om deze dromen waar te maken
en onze plannen te laten slagen.
Voor hen die de wens hebben
om iets voor anderen te betekenen
en voor je klaarstaan als het nodig is.
Voor de mensen die onze diepste
wens in vervulling laten gaan.

God, was iedereen maar zo…
Dan was de wereld een stuk mooier.

JONGEREN

BIJBEL WERELDBIJBEL & WERELD

Actuele items vind je in de app!

Log in op denieuweoase.app
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Wat kan ik voor je doen?   •
Nehemia wil graag naar zijn geboorte-
stad om te helpen die weer op te 
bouwen.
Nadenkend kijkt koning Artaxerxes zijn knecht 
Nehemia aan. Het is alsof Nehemia met zijn 
gedachten niet bij het werk is. Hij reikt de 
koning zijn wijn aan met een gezicht alsof er 
azijn in de beker zit. Zo kent de koning Nehe-
mia niet. Nooit heeft hij klachten over zijn 
gedrag of zijn houding. Normaal kijkt Nehemia 
niet nors of somber. Altijd trekt hij in het 
bijzijn van de koning een vrolijk gezicht. Maar 
vandaag... hij is er absoluut met zijn gedach-
ten niet bij. Hij vergeet gewoon om vrolijk te 
kijken. Er kan werkelijk geen lachje af. 
‘Waarom kijk je zo somber?’ vraagt koning 
Artaxerxes. ‘Zo te zien ben je niet ziek. Dus je 
moet wel intens verdrietig zijn. Wat is er aan 
de hand?’ ‘Oh koning, het heeft echt niets 
met u te maken,’ schrikt Nehemia. ‘Maar mijn 
hart is gebroken! Ik ben verdrietig en somber 
na al die verschrikkelijke berichten die ik 
over Jeruzalem gehoord heb – de stad waar 
ik geboren ben. Heel Jeruzalem is één grote 
puinhoop. De stad is verwoest. Huizen en 
muren zijn ingestort. Grote delen van de stad 
zijn afgebrand...!’
‘Is er iets wat ik voor je kan doen? Wat wens 
je?’ vraagt koning Artaxerxes. ‘Het allerliefst 
ga ik direct naar Jeruzalem om met mijn eigen 
handen de stad weer op te bouwen,’ reageert 
Nehemia. ‘En hoelang denk je weg te zijn?’ 
Nehemia denkt even na en noemt dan een 
bepaalde tijd. ‘Dat is goed,’ reageert koning 
Artaxerxes. ‘Ga naar Jeruzalem en help de 
stad op te bouwen. Eerder ben je toch niet 
rustig.’
‘Ik heb nog één wens,’ zegt Nehemia. ‘Kan 
ik aanbevelingsbrieven mee krijgen zodat ik 
zonder problemen kan reizen? En wilt u per 
brief aan de bosopzichter vragen om mij hout 
te geven?’
‘Komt in orde,’ knikt de koning. 
Wies van Pijkeren | Nehemia 2:1-8

Gespreksvragen:
f   Wat kun je het beste doen als iemand heel 

verdrietig is?
f   Waarom is het een goede reactie van 

koning Artaxerxes?

Gebedsintentie:
Heer, niet enkel Jeruzalem is één grote 
puinhoop, er is zoveel mis in de wereld. Hoe 
kunnen we alle brandhaarden blussen en een 
betere wereld opbouwen? Sterk ons in de 
wens om de wereld mooier te maken. Ook al 
is het maar een klein beetje.

Sterkte   •  •
Goede wensen zonder daden hebben 
weinig zin.
De goede wensen rollen vaak zonder naden-
ken onze mond uit. Zeker rond de feestdagen. 
‘Prettige kerstdagen!’ ‘Gelukkig nieuwjaar!’ 
Maar ook ‘Slaap lekker!’ voordat je naar bed 
gaat. ‘Fijne vakantie!’ of ‘Fijn weekend!’ als 
iemand bijna vrij heeft. ‘Nou, beterschap hè!’ 
als iemand zich niet lekker voelt. En als een 
ander het moeilijk heeft: ‘Hé, sterkte!’ 
Sterkte. Tja. Je zegt het zo makkelijk, maar 
wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat wens 
je iemand daarmee toe? Dat hij altijd sterk 
moet zijn? Of in elk geval sterk genoeg om zijn 
eigen verdriet of probleem te dragen? Het is 
goed bedoeld. Maar soms klinkt het mensen 
die in de ellende zitten wel heel makkelijk in 
de oren. Zolang ze sterk zijn, hebben ze name-
lijk geen hulp nodig. 
In de Bijbel schrijft Jakobus in een brief: Stel 
dat iemand geen kleren heeft, en te weinig 
eten. En stel dat jullie dan tegen hem zeggen: 
‘Het beste ermee! Trek maar warme kleren 
aan, en ga maar lekker eten!’ Als je dat zegt 
zonder hem echt te helpen, zijn je woorden 
zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook 
geven wat hij nodig heeft.
Goeie suggestie, Jakobus. Misschien zeg ik 
de volgende keer maar eens niet automatisch 
‘sterkte’. Maar vraag ik: ‘Wat kan ik voor je 
doen?’ 
Barbara de Beaufort | Citaat: Jakobus 2:15,16 
Bijbel in Gewone Taal

Vragen •
f   Wat zeg jij tegen iemand die het moeilijk 

heeft? 

Vragen ••
f   Moet je elke goede wens eerlijk menen? 
f   Kun je zelf iets bijdragen aan wat je een 

ander toewenst? 

Ongelukkig nieuwjaar?   •  •
Kun je een ernstig zieke wel ‘gelukkig 
nieuwjaar’ wensen?
Natuurlijk heeft iedereen elkaar op oudjaar om 
middernacht ‘gelukkig nieuwjaar’ toegewenst. 
Dat mocht ook wel na 2020.
Maar wat als je weet dat dit komende jaar een 
moeilijk jaar gaat worden? Stel dat mensen in 
je familie dit najaar te horen kregen dat ze ern-
stig ziek zijn. Met het coronavirus zijn ze extra 
kwetsbaar. Zij gaan eerder ‘bang en onzeker’ 
het nieuwe jaar in dan ‘gelukkig’. Past het dan 
wel om een ernstig zieke in die eerste minuten 
van 2021 ‘gelukkig nieuwjaar’ te wensen? Op 
zo’n moment klinkt het juist ongelukkig! Maar 
ja, wat dan?
Misschien moet ik het omdraaien! Aan medelij-
den heeft niemand wat. Wel aan mee-voelen. 
Ik wens voor mezelf dat ik er het hele jaar kan 
zijn voor die mensen die me nodig hebben. Dat 
ik tijd en energie heb om ze te helpen als dat 
nodig is. Ik hoop dat ik daarmee alles wat ze 
moeten meemaken dragelijker maak. Als dat 
hen troost, is het in ieder geval al beter.
Oké, ik ben eruit: ik wens hun en mezelf een 
troostvol nieuwjaar! Dat klinkt al heel wat 
gelukkiger.
François Weststrate

f   Heb jij iemand in je omgeving die je niet 
zo gemakkelijk een ‘gelukkig nieuwjaar’ 
wenst? 

f   Wat zijn jouw nieuwjaarswensen in zo’n 
situatie van angst, onzekerheid en ziekte? 
Leg uit. 

Wensen laten uitkomen   •
Veel wensen zijn niet echt reëel, maar 
corona is vast een keer over. 
Wensen maken doet iedereen. Mijn grootste 
wens op het moment is dat corona een keer 
over is of dat er een vaccin komt. Dit is niet een 
persoonlijke wens, maar toch wel erg belang-
rijk. En het is een wens die zeker uit kan komen. 
Mijn nieuwjaarswens is dat mijn geliefden 
gezond blijven. Dat is voor mij een van de 
belangrijkste dingen. Persoonlijk heb ik niet 
echt een wens waarvan ik kan zeggen dat 
dat mijn ‘grote wens’ is. Ik zou zo veel dingen 
willen, maar die zijn niet per se reëel. Ik ken 
ook vrij weinig mensen die hun grote wens uit 
hebben zien komen. Ik denk dat je er soms ook 
zelf voor kan zorgen dat je wensen uitkomen.
Renske, 15 jaar

f   Kun je ervoor zorgen dat je wensen uitko-
men?

f   Is voor jou de gezondheid van je geliefden 
een grote wens?

God,
aan het begin van een nieuw jaar
regent het goede wensen.
‘Een gelukkig nieuw jaar!’
roepen we elkaar toe.
Maar hoe kan dit jaar ook echt
een gelukkig jaar worden?

Help ons om het niet
bij die mooie wensen te laten.
Om bewust eens na te gaan
wat we moeten doen of laten
om dit jaar te laten slagen.

Help ons aan de slag te gaan
om de wensen ook te vervullen.

JONGEREN

BIJBEL WERELDBIJBEL & WERELD
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Wat wil je, Ester?   •
Koningin Ester heeft een diepe wens, 
maar durft die nog niet zomaar aan 
haar man te vertellen.
Koning Ahasveros is in een prima stemming. 
Zijn vrouw, koningin Ester, heeft een voortref-
felijke maaltijd voor hem en premier Haman 
neergezet. Genietend neemt hij een slok van 
de uitstekende wijn. Een goede maaltijd en 
een vol glas wijn – wat kan een mens nog 
meer wensen? Hij kijkt naar Ester, wat is ze 
toch mooi. Ze heeft hem en Haman speciaal 
voor dit feestmaal uitgenodigd. Vanmiddag 
stond ze zomaar voor zijn troon. En dat terwijl 
niemand daar zonder toestemming mag 
komen. De koning wil niet gestoord worden. 
Maar ze heeft er vast een goede reden voor.
‘Wat is je wens, Ester?’ zegt hij. ‘Ik wil je alles 
geven. Vraag het gerust. Al is het mijn halve 
koninkrijk.’
‘Ik wens...,’ zegt Ester ‘... ik wens...’  Even is ze 
stil en dan zegt ze plotseling: ‘Weet u wat: 
komt u morgen weer met Haman bij mij eten. 
Dan maak ik morgen weer een feestmaal en 
dan vertel ik morgen wat mijn wens is.’
‘Uitstekend! Een geweldig voorstel.’ 
Als Haman weg is en ook de koning naar zijn 
eigen kamer is gegaan, slaakt Ester een diepe 
zucht. P!f, dat is achter de rug. De koning is in 
een goede stemming en hij zal haar misschien 
willen helpen. ‘De helft van mijn koninkrijk...,’ 
herhaalt ze zachtjes. Ondanks alles glimlacht 
ze even. Was het maar zo simpel. Dan had ze 
haar leven niet geriskeerd door ongevraagd 
naar de koning te gaan. Het had haar dood 
kunnen worden! Maar niet alleen háár leven 
loopt gevaar. Het leven van haar hele volk 
staat op het spel. En dat allemaal door die wet 
die Haman bedacht heeft. Een wet die regelt 
dat het Joodse volk op vrijdag de dertiende 
uitgemoord mag worden. Ester zelf is Joods, 
al weet bijna niemand dat. Ook haar man de 
koning niet. Morgen zal ze al haar moed bij-
eenrapen en vertellen wat haar wens is: ‘Laat 
mijn volk leven!’
Wies van Pijkeren | Ester 5:1-8

Gespreksvragen:
f   Waarom vindt Ester het moeilijk om  

meteen met haar wens voor de dag te ko-
men en stelt ze een tweede etentje voor?

f   Wat is precies de wens van Ester? Weet je 
hoe het verhaal afloopt?

f   Waar doet de dreiging van de wet van 
Haman je aan denken?

Gebedsintentie:
Vader van alle mensen, waarom staan uw 
kinderen elkaar naar het leven? Waarom 
kunnen we niet vreedzaam samenleven en 
elkaar helpen en steunen? Hoe verschillend 
we ook zijn, hoezeer we ook anders geloven, 
wij zijn uiteindelijk één grote mensenfamilie. 
Tenminste, dat wensen we.

Diepste wens?   •  •
O, wat is koning Achab chagrijnig. Hij blijft 
in bed liggen, gezicht naar de muur, en wil 
niet eten. ‘Wat is er toch, schatje?’ vraagt 
zijn vrouw Izebel bezorgd. Dan komt het er 
uit: Achab wil per se de mooie wijngaard van 
zijn buurman Nabot hebben. Maar Nabot wil 
hem niet verkopen, zelfs niet aan de koning. 
‘Wat?!’ zegt Izebel. ‘Ben jij koning of niet? 
Als dit je diepste wens is, dan zorg ik wel dat 
Nabot morgen niet meer leeft. En dan is die 
wijngaard voor jou.‘ Zo gebeurt. Nabot wordt 
op een valse manier vermoord, en Achabs 
wens vervuld. 
Dit is wel een extreem verhaal. Maar toch zet 
het je aan het denken. Het is natuurlijk fijn om 
iemand van wie je houdt een plezier te doen. 
Om zijn of haar diepste wens te vervullen. 
Maar soms lijkt het of niets te gek is. Wat denk 
je bijvoorbeeld van ouders die hun dochter, 
met een normaal uiterlijk, op haar 18e ver-
jaardag een borstvergroting of neuscorrectie 
cadeau doen. In Amerika al niets bijzonders 
meer. Zo’n meisje denkt zelf misschien ook dat 
ze dat het liefste wil. Maar wat is de onder-
liggende boodschap van haar ouders? ‘Jij 
bent niet mooi genoeg zoals je bent. Je moet 
anders. Daar hebben wij veel geld voor over.’ 
Dat kan toch nooit haar diepste wens zijn? 
Barbara de Beaufort | Bij: 1 Koningen 21 | 
Lees: Liesbeth Woertman, Je bent al mooi. 
De schoonheid van imperfectie, of bekijk een 
interview met haar. 

Vragen •
f   Zou je later zelf een operatie willen onder-

gaan om je uiterlijk te veranderen? 
f   Zie je het meteen als iemand dat heeft 

laten doen? 

Vragen ••
f   Vind je het moeilijk om jezelf mooi te 

vinden zoals je bent? 
f   Wat vind je ervan als ouders hun kind 

een borstvergroting of gezichtscorrectie 
cadeau doen? 

Miss-wensen   •
De grootste wens in de finales van 
missverkiezingen is wereldvrede. 
‘Wat is jouw grootste wens?’ Dat is zo’n 
typische vraag tijdens de finale van een 
missverkiezing. Het standaardantwoord is 
‘wereldvrede’. Een miss moet dus niet alleen 
heel mooi zijn, maar ook sociaal. Ze moet zich 
echt betrokken en verantwoordelijk voelen 
voor de samenleving.
Een goed voorbeeld daarvan is Denise 
Speelman. Zij is miss Nederland 2020. Ze viel 
de jury vooral op door haar zelfvertrouwen 
en zelfkennis. Denise heeft haar eetstoornis 
overwonnen en wil nu anderen helpen. 
Ze zegt: ’Ik wilde ooit aan het perfecte plaatje 
voldoen. Maar dat bestaat niet. Iedereen moet 
weten waar je terechtkunt voor hulp. En ieder-
een moet weten dat je mooi bent, ongeacht je 
huidskleur, gewicht of intelligentie.’
‘Je goed voelen in je lijf is mijn levenswerk 
geworden. Ik wil dat graag met anderen 
delen.’
Denise haar grootste wens is dus vooral 
een wens voor anderen. Wie weet hoeveel 
meiden én jongens zij kan bereiken met haar 
boodschap!
Diana Jakobs

f   Wat is jouw grootste wens? Is die voor 
jezelf of voor anderen?

f   Denk je dat Denise haar boodschap 
aankomt bij mensen die zichzelf niet mooi 
vinden?

Grote droom   •
Judith wil graag een eigen 
onderneming starten.
Ik heb als wens om later een eigen onderne-
ming te starten. Ik zou dan een ‘fashion café’ 
willen oprichten waar mensen zelfgemaakte 
kledingstukken kunnen kopen en een kopje 
ko"e kunnen drinken. De klanten zamelen 
dan oude kleding in en daar worden dan weer 
nieuwe kledingstukken van gemaakt. Mijn 
onderneming wordt dan een sociale werkplek: 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen er werken. Mijn wens is dat iedereen 
kan en mag werken en het concept is ook heel 
duurzaam, omdat je kleren een tweede leven 
geeft. Ik weet niet waar ik moet beginnen, 
maar het idee is er.
Judith, 18 jaar

f   Wat spreekt je in de grote droom van 
Judith het meest aan?

f   Denk je dat deze grote droom gaat uitko-
men?

God,
laat het wensenlijstje in ons hoofd
ons niet ongelukkig maken.
Geef dat het ons leven niet beheerst.

Behoed ons voor de gedachte
dat we alleen meetellen
als we bepaalde spullen hebben.

Behoed ons voor de wens om
mooier of slimmer te willen zijn,
alsof we alleen dan goed genoeg zijn.

Laat ons inzien dat geluk niet afhangt
van perfectie of bepaalde spullen.
Maak ons tevreden met hoe het is.

JONGEREN
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