
  
Bron: Hand. 6: 1-7 
 
Er is een conflict in de gemeente over de 
verdeling van de ondersteuning. De 
apostelen laten de gemeente enkele wijze 
mannen kiezen om de verdeling ter hand 
te nemen. 
 
Wat vinden jullie van: 

- Het standpunt van de 
Griekstaligen? 

- De oplossing van de apostelen? 

 
Bron: Rom. 14: 1-12 
 
Paulus dringt erop aan mensen te 
accepteren in hun eigen opvattingen over 
wat het geloof van hen vraagt: wel of niet 
bepaalde zaken te eten, wel of niet 
bepaalde feestdagen te vieren. 
 

- Welke conflicten denken jullie dat 
er in de Romeinse gemeente 
waren? 

- Wat vinden jullie van het 
standpunt van Paulus? 

- Voegt het onderscheid tussen een 
zwak en een sterk geloof  volgens 
jullie iets toe? 

 
Bron: Rechters 16 
 
De sterke Simson wordt door een serie 
listen van zijn kracht beroofd en door de 
Filistijnen gevangen genomen. Bij het 
feest hiervoor neemt Simson wraak door 
met zijn teruggekeerde kracht de tempel 
in te laten storten, zo’n drieduizend 
mensen komen om. 
 

- Naar wie gaat jullie sympathie uit? 
Waarom? 

- Wat zijn de redeneringen 
waarmee Simson, Delila en de 
Filistijnen hun handelen 
legitimeren? 

- Wat vinden jullie van de rol van 
God? 

 

 
Bron: I Samuël 24 
 
David wordt door Saul achtervolgd (deze 
wil dat zijn zoon Jonathan hem opvolgt), 
maar valt bijna in handen van David. Deze 
spaart hem en redt daarmee zichzelf. 
 

- Wat vinden jullie van Sauls 
boosheid? 

- Wat vinden jullie van het 
standpunt van Davids mannen. 

- Wat vinden jullie van Davids 
handelen? 

- Wat vinden jullie van Davids 
toespraak tot Saul? 

 
Bron: Mattheüs 20: 1-16  
 
De heer van de wijngaard beloont de 
arbeiders die de hele dag werkten 
evenveel als de arbeiders die maar één uur 
gewerkt hebben. 
 

- Wat vinden de eerste arbeiders 
van de uitbetaling? Hebben ze 
volgens jullie gelijk? 

- Wat vinden de laatste  arbeiders 
van de uitbetaling? Hebben ze 
volgens jullie gelijk? 

- Wat is volgens jullie rechtvaardig 
aan deze situatie? En wat niet? 

 
Bron: Lucas 15: 11-32 
 
Een vader had twee zonen, de jongste 
verbrast zijn erfdeel, de oudste blijft thuis. 
Als de jongste thuiskomt wordt er feest 
gevierd. De oudste wordt woedend, zijn 
vader probeert hem te bedaren. 
 

- Wat vinden jullie moedig aan het 
handelen van de jongste zoon? 

- Wat vinden jullie van de boosheid 
van de oudste zoon? 

- Wat vinden jullie van de 
argumenten van de vader? 

- Zouden de argumenten van de 
vader de oudste geholpen 
hebben? Waarom wel of niet? 

 
Bron: Liedboek, lied 462 
 
Een lied over vrede.  De beelden van vrede 
zijn bevrijding voor degenen die worden 
doodgezwegen, geen pijn meer, jong 
groen aan de bomen, schijnsel van sterren 
en een nieuwe dag, de komst van de zoon 
des mensen. 
 

- Wat is voor jullie het meest 
treffende beeld voor vrede? 
Waarom? 

- Vinden jullie de beelden bij elkaar 
passen?  

-  Vinden jullie dit een passend 
adventslied? 

 
Bron: Liedboek, lied 1013 
 
Een vredeslied. De beelden van vrede zijn 
dromen van overvloed, dansen op het 
plein in plaats van oorlog, mooie huizen, 
vertrouwen, brood en wijn delen. 
 

- Wat is in dit lied voor jullie het 
meest treffende beeld van vrede? 

- Vinden jullie de beelden bij elkaar 
passen? 

- Zijn de verwijzingen in het vierde 
couplet naar God en Jezus volgens 
jullie nodig voor vrede?  



    

    



    

    



 
Beschrijf kort een conflictsituatie uit je 
eigen omgeving.  
 
Voorbeeld: 
 
Je hebt al tijden – tot grote tevredenheid-  
een hulp, en bij de koffie zegt ze ineens: 
‘al die Turken en Marokkanen die deugen 
niet, weg ermee’. 
 
Wat doe je….? 
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Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

If you want others to be happy, 
practice compassion. If you want 
to be happy, practice 
compassion. 
 
(Dalai Lama) 
 
 
 
 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

Goed is: het leven behoeden en 
bevorderen. Slecht is: het leven 
belemmeren en vernietigen. 
 
(Albert Schweitzer) 
 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

Voor ware schoonheid moet je 
blijven poetsen. 
 
(Loesje) 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

Constant kindness can 
accomplish much. As the sun 
makes ice melt, kindness causes 
misunderstanding, mistrust, and 
hostility to evaporate. 
 
(Albert Schweitzer) 
 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

De betekenis van ons leven ligt in 
het verschil dat we maken in de 
levens van anderen. 
 
(Nelson Mandela) 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

De aanval is de beste 
verdediging. 
 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

Twistzieke honden lopen met 
gescheurde oren. 
 

 
Wat vinden jullie van de volgende 
uitspraak? 
 
 

Waar twee kijven, hebben twee 
schuld. 



 


