
VREDESWEEK 
 

Zondag 21 september 2014 (25
e
 zondag door het jaar A ) 

 

Het evangelie van vandaag zet weer eens ons denken op zijn kop. Als wij zeggen: je krijgt 

wat je verdient, dan bedoelen we dat vaak letterlijk. Als ik een hele dag gewerkt heb, 

verwacht ik meer loon te krijgen dan iemand die maar een halve dag gewerkt heeft en zeker 

meer dan iemand die maar 1 uur heeft gewerkt. Jezus draait de boel weer helemaal om. Voor 

iedereen evenveel, want iedereen moet eten. Iedereen heeft recht op een menswaardig 

bestaan. Als er grote ongelijkheid is tussen mensen die heel arm zijn en mensen die heel rijk 

zijn, kan er oorlog komen; dan is er geen vrede. Dan kan de wereld nooit mooi worden voor 

iedereen.  Maar kunnen wij dat dan? Wij kunnen hier toch geen oorlogen voorkomen? Dat 

misschien niet meteen, maar we zijn ook niet machteloos.  

Daarover willen de kinderen een verhaal* vertellen:  

 

Scene 1. 

De kinderen zitten in een kring in de klas. De juf praat. Het gaat over de Vredesweek. Ze 

hebben het er al de hele week over en ook in het jeugdjournaal. 

Juf: weten jullie hoe lang het al oorlog is in Afghanistan? 

Elke: vier jaar? Of vijf jaar? 

Juf: en wat is er in Syrië? 

Fenna: daar is een groep die willen een Islamitische staat, maar ze doen dat met grof geweld. 

Heel veel mensen zijn al op de vlucht geslagen. 

Juf: en wie weet wat er in Afrika aan het gebeuren is?  

Mieke: daar is een gevaarlijke ziekte uitgebroken, waar ontzettend veel mensen aan dood 

gaan.  

Juf: en wie weet waar er nog meer oorlog dreigt? 

Lauri: in de Oekraïne wordt ook gevochten. Dat heeft ook met Rusland te maken. 

Elke: (boos) 

Ik wordt hier gek van. Vredesweek. We praten er al de hele week over. En op het 

journaal wordt ook almaar over vrede gepraat en het helpt niks. Het lijkt wel of 

niemand iets doet! 

Juf: wat zou jij dan willen doen, Elke? 

Elke: dat weet ik ook niet. 

Ik wou maar dat je tegen die kinderen daar kon zeggen dat wij ook willen dat er vrede 

komt, en dat wij ze heus niet in de steek laten en zo. 

Juf: was dat maar waar, dat dat kon.  Weet iemand iets te bedenken daarop? 

Lauri: kunnen wij geen tekeningen maken voor de kinderen in die landen? Zodat ze zien, dat 

wij aan hen denken? 

Juf: mooi idee hoor. Dan moeten we alleen nog verzinnen hoe dat daar komt….. 

 

Scene 2. 

Elke en Mieke lopen weer naar school. Onderweg komen ze langs een supermarkt. Daar is 

feest en de kinderen krijgen een luchtballon. Een hele echte, met gas erin. Een die je goed 

moet vasthouden omdat ze anders de lucht in schieten. Die van Elke is knalblauw en 

onderweg danst haar ballon aan zijn touwtje, alsof hij op reis wil. En ineens krijgt Elke een 

idee. 

Elke: ik weet hoe we andere kinderen kunnen vertellen dat we aan hen denken. Dat we ook 

willen dat er vrede komt. We kunnen de ballonnen onze tekeningen laten 

meenemen…… 



Mieke: en dan zetten we op die tekeningen het woord ‘vrede’ in heel veel talen, zodat de 

kinderen het ook kunnen lezen als ze de ballon vinden.  

Elke: laten we het dan maar meteen gaan doen. 

In de klas mogen ze van de juf op google zoeken wat vrede in andere talen is. op het 

smartbord kan iedereen meelezen: mir = vrede in het Russisch, Peace in het Engels, Frieden 

in Duits en nog veel meer. Kijk maar. 

de kinderen plakken van te voren geschreven woorden op een grote kaart, op de flapover; 

daarna versieren ze de kaart met enkele stikkers.  

Dan gaan de kinderen naar buiten en laten de ballon los.  

Elke:  doe je best, ballon en zoek nou de oorlog maar op. 

 

   De kinderen doen hoofdoekjes om.  

Scene 3 

En hij is gevonden ook, die blauwe ballon. Door een Duits meisje, Ursula. Zij woont vlak bij 

een vluchtelingenkamp. En Ursula is wel een bijzonder meisje, want toen zij die kaart eens 

goed had bekeken, wist ze meteen voor wie die vredesboodschap bestemd moest zijn. 

Ursula pakt haar fiets en fietst naar het kamp. Daar knoopt ze de lege ballon en de kaart aan 

het hek. 

De volgende dag komen de kinderen van het vluchtelingenkamp naar hun school. 

Uruk (schreeuwt): kijk eens wat ik heb gevonden? 

(Hij komt met de kaart en het restje blauwe ballon in zijn hand, zijn klas in de schoolbarak 

binnen rennen.  

Ze zijn met zijn achten in de klas, een juf en 7 kinderen. Allemaal jongens en meisjes die 

gevlucht zijn uit een oorlogsland. Sommige met hun vader en moeder, anderen alleen. Een 

paar hebben een zusje of broertje verloren, of een oma of een tante. Allemaal zijn ze hun 

vriendjes en vriendinnetjes kwijt geraakt omdat die ergens anders heen gevlucht zijn of in hun 

land zijn achter gebleven. 

Samen met de juf bekijken ze de brief. Ze lezen en lezen telkens weer dat ene woord in zoveel 

talen. Ze bekijken de kleuren en voelen met hun vingers over de vlinderstikkers.  

Nouria: mag ik hem even vasthouden? 

Hayas:  en ik. 

Dan pakt Uruk de kaart. Hij scheurt hem doormidden. Die twee stukken scheurt hij nog eens 

en die vier nog eens. Nu heeft hij 8 stukjes. 

En dan deelt hij ze uit, voor iedereen een stukje vredeswens, een stukje hoop, een stukje moed, 

om overdag naar te kijken en om ’s nachts van te dromen.  

 

Korte overweging.  

En ik denk dat de kinderen in het verhaal dat heel goed begrepen hebben wat Jezus bedoelde 

met:  mag ik niet goed zijn voor anderen die het ook nodig hebben?  

zij wilden die vrede doorgeven aan andere kinderen en daarom hadden ze die tekening aan 

een ballon vastgemaakt. Ze hoopten dat die ergens terecht zou komen, waar ze dat heel goed 

zouden kunnen gebruiken.  

 

Ook onze kinderen kunnen stukjes vrede uitdelen aan de mensen in de kerk. Vrede die we 

kunnen doorgeven. Kleine ideeën hoe wij hier ook een beetje kunnen meewerken aan vrede.  

(de kinderen delen ‘vredesbriefjes’ uit) 

 
*verhaal is bewerking van ‘de blauwe ballon’ van Han van Uden in ‘De vlag uit’ 

 

 


