
 
 
 

 

Extra verdieping voor Samenwerkingsscholen 
Thema Moed  
 
 
Invalshoek 1 Moedige mensen in de Bijbel 
 
Moed betekent niet dat je alles zomaar durft, dat je geen gevaar ziet. Juist als je de 
gevaren onderkent en toch durft te doen wat je moet doen, dan heb je moed. Moedige 
mensen zijn mensen die ‘hun kop boven het maaiveld’ durven steken. En moedige 
mensen in de Bijbel, die geloven ergens in, halen hun ‘inspiratie’ ergens vandaan...  Want 
moed hoef je niet altijd uit jezelf te halen: je krijgt het.  
 
Abraham.  
Abraham heeft de moed om te onderhandelen met God over de mensen in Sodom. God 
wil deze stad vernietigen, maar Abraham vraagt hem de stad te behouden. Hij gaat in 
zijn onderhandelingen steeds een stapje verder… Abraham weet dat God boos op hem 
kan worden, maar toch waagt hij het erop. Dat is moed: de moed om tegen God in 
opstand te komen. Hij gaat staan vóór de mensen in Sodom: en daarmee is Abraham in 
dit verhaal misschien wel menselijker dan God.... 
 
Jesaja en Jeremia 
Profeten hebben de moed om tegen de gevestigde orde in te gaan. Soms zetten ze 
daarbij hun eigen leven op het spel. Want koningen zijn er niet van gediend. Ook krijgen 
ze spot en hoon over zich heen, omdat ze niet meedoen met de grote groep.  Maar 
ondanks alle kritiek houden ze van de mensen die ze tot de orde roepen. En als het erop 
aankomt, spreken ze het volk ook weer moed in. Twee mooie voorbeelden uit Woord 
voor Woord: Jesaja en koning Achaz, en twee verhalen over Jeremia.   
 
Mozes 
En Mozes... die valt in eerste instantie juist op door zijn gebrek aan moed! Tot vijf keer toe 
gaat hij tegen de vraag of de roeping van God in (ergens ook wel moedig....), omdat hij 
niet naar de farao durfde te gaan. Mozes kon dus juist wel wat moed gebruiken, bij zijn 
strijd...  Daarom kreeg hij van God Aaron erbij: hij hoefde niet alleen te gaan. Zijn broer 
zou meegaan naar de farao en God zou hem de woorden geven die nodig waren. En zo 
werd hij een (zacht)moedig leider die zijn volk helpt ontsnappen aan de macht van de 
farao. 
Een tocht waarvoor ook het joodse volk eerst moed moest verzamelen. Dit doen ze door 
samen te eten: de sedermaaltijd herinnert ze daar nog altijd aan.  
 

  



 
 
 

 

De leerlingen van Jezus: waar haal je de moed vandaan?! 
Met Pinksteren zijn het de leerlingen van Jezus die moed ontvangen. Wat waren ze bang: 
bang om te vertellen, zichzelf te laten zien, al die verhalen die ze van Jezus hadden 
gehoord te delen...  In het Pinksterverhaal vind je de kern en de kracht van christendom: 
ergens in geloven en dáár moed uit putten. De moed om jezelf te bevrijden van je angst.  
 
Suggestie om te doen:  
Verken met de leerlingen wat zij doen als ze kracht, steun of moed nodig hebben. Bidden 
ze dan? Of zoeken ze iemand op? Hebben ze een bijzondere plek waar ze naartoe gaan? 
Of een voorwerp of een ritueel dat hen kracht geeft?  
 
 
Invalshoek 2: Elkaar bemoedigen 
 
Moed is meer dan de durf om dingen te doen. Het is ook volhouden, en blijven hopen op 
betere tijden. In de Bijbel gaat het vaak ook over de moed om vertrouwen te hebben en 
te houden, juist als het tegenzit, of als je bang bent. Denk maar aan het verhaal over ‘De 
storm op het meer, waar Jezus zijn leerlingen moed inspreekt, als ze in een zwarte storm 
terecht zijn gekomen. Heb vertrouwen, durf te geloven!  Om vol te houden en te durven 
vertrouwen, kunnen mensen elkaar ook moed inspreken. Voor veel christenen, katholiek 
en protestant, is dit een belangrijk onderdeel van hun geloof. 
 
 
Invalshoek 3: De moed op te staan vóór iets: een profeet van deze tijd 
 
Moedige mensen staan op voor iets: bijvoorbeeld een ideaal, zoals rechtvaardigheid, of 
een wereld waarin we écht naar elkaar omkijken. Dit anders dan tegen iets zijn, of tegen 
iets demonsteren. 
 
Maximilliaan Kolbe stond ook op voor iets: hij had de moed om te sterven, om de vader 
van een gezin te sparen. Hij stond op voor een ander. Net als de mensen uit de tekst De 
moed om aan vrede te werken.   
 
Een meer recent voorbeeld van ‘opstaan voor...’ is (dominee) Rikko Voorberg. Hij staat op 
verschillende manieren op voor een humane samenleving. Dit komt terug in de keuzes 
die hij maakt en in dat wat hij doet: zijn maatschappelijk handelen. Rikko Voorberg is 
onder andere bekend geworden door zijn betrokkenheid bij de Vluchtkerk in Amsterdam 
en door zijn initiatief ‘We gaan ze halen’ - waarbij vluchtelingen met auto's en een 
vliegtuig van de Griekse eilanden naar Nederland zouden worden gebracht. (Zie 
bijvoorbeeld https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2021/februari-2021/zoek-
je-het-licht-ga-dan-naar-het-duister/  of www.wegaanzehalen.nl).  Hij opereert graag op 
het randje van kerk, samenleving en kunst, het liefst er een beetje overheen. Een profeet  
 
 



 
 
 

 

van deze tijd, want hij is in de ogen van sommigen een ‘controversieel figuur’, die ons 
tegelijkertijd laat zien dat een andere wereld mogelijk is....  Maar niet als je zelf daar niet 
voor op staat.  
 

 
 
 
 
Suggesties om te doen 
1. Als je de website www.wegaanzehalen.nl opent, begint zich een filmpje af te spelen *zie 
ook: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMUTDYhg8Hg&t=89s&ab_channel=WeGaanZeHalen  
  
Bekijk (een deel van) dit filmpje met de (bovenbouw) leerlingen. Je kunt ook het verhaal 
zelf vertellen en een aantal foto's laten zien (middenbouw), bijvoorbeeld via 
https://www.facebook.com/WeGaanZeHalen/photos  
Wat gebeurt er, wat zie je? Wat doen deze mensen en waarom? Vind je deze mensen 
moedig? Waarom wel of niet?  Zou jij dit ook (willen) durven? 
 
NB: Verleg de focus hier niet naar een (‘welles - nietes’) gesprek over ‘het voor of tegen 
vluchtelingen zijn’, maar blijf bij het thema: wat is moed, vind wat deze mensen doen 
moedig? 
 
2. Verken eens met de leerlingen wat zij nodig hebben om te werken aan een humane 
samenleving en waar ze de moed vandaan halen om dat te doen. Bijvoorbeeld aan de 
hand van het begrip ‘profeet van deze tijd’.  
 



 
 
 

 

Een ‘profeet van deze tijd’ heeft de moed om niet alleen anders te zien, maar ook de 
moed om anders te doen. Verken met de leerlingen of zij een ‘profeet van deze tijd’ 
zouden willen of kunnen zijn, of juist niet.  
Zijn er dingen waarvoor jij de moed zou willen hebben om ze te veranderen?  
Welke dingen zijn dat en hoe zou je aan moed kunnen komen, wat heb je nodig? 
 
  


