
 
 
 

 

Extra verdieping voor Samenwerkingsscholen 
Thema Help   
  
 
Christelijke naastenliefde 
 
Vanuit ‘christelijke naastenliefde’ is er door de eeuwen heen heel wat hulp geboden. 
Liefde voor God vertaalt zich bij velen in solidariteit met de medemens. Solidariteit is 
belangrijk, want jij bent even kwetsbaar als degene die je hulp geeft.  
 
 
Invalshoek 1 Jezus helpt  
 
In de Evangeliën vinden we veel verhalen waarin mensen in hun nood de hulp van Jezus 
inroepen. We lezen over wonderbaarlijke genezingen, onmogelijke reddingen.  
Jonge kinderen zullen in Jezus de grote held zien die alle problemen oplost. Oudere 
kinderen gaan zich afvragen hoe dit kan. Zonder goede duiding zullen ze het al snel voor 
onmogelijk houden, en de verhalen afdoen als sprookjes. Hoe de verhalen verteld en 
besproken worden, doet er dus beslist toe. Probeer in voorbereiding en gesprek het zicht 
te houden op wat er gebeurt met degene die hulp van Jezus krijgt. Vaak gaat het om 
iemand die uitgesloten is van de gemeenschap, als gevolg van ziekte, of omdat men 
toen vaak dacht dat een ziekte wel straf moest zijn voor een zondig leven. Jezus veegt 
de vloer aan met zulke ideeën. Hij ‘ziet’ deze mensen. Ook wie ziek, beperkt of ‘anders’ is 
hoort erbij en verdient het om gezien te worden. Dát is waar ‘genezing’ plaatsvindt in 
deze verhalen. Bijvoorbeeld in het verhaal van De verlamde man 
 
Het verhaal van het dochtertje van Jaïrus  
Het moet voor iemand als Jaïrus een hele stap zijn toe te geven dat hij ondanks zijn 
positie kwetsbaar is; hij roept de hulp van Jezus in, omdat zijn kind is gestorven. Het 
dochtertje van Jaïrus. Volgens Jezus is ze niet gestorven, maar Jaïrus moet haar wel 
loslaten. De leeftijd van het meisje is veelzeggend: ze is 12 jaar. In de joodse traditie 
betekent dat dat het meisje op het punt van volwassenheid staat. Zij mag voluit en in 
vrijheid leven. Het is tijd om los te laten: iets waar haar vader een beetje hulp bij nodig 
heeft...  
Het verhaal is o.a. te vinden in Woord voor Woord: Het doodzieke meisje, Lukas 8. 
 
Bartimeus 
Het verhaal van Bartimeus gaat over een blinde man: Bartimeus kan niets zien, maar 
met zijn oren is niets mis. Hij hoort Jezus al van verre komen en laat van zich horen. De 
omstanders leggen hem het zwijgen op. Maar Jezus heeft zijn roepen allang gehoord. En 
vervolgens roept Jezus de menigte op om Bartimeus naar voren te roepen. Dat is 
bijzonder, hij roept Bartimeus niet zelf, maar vraagt de menigte die Bartimeus het 
zwijgen oplegt om hem te roepen. De menigte doet het, Bartimeus geeft gehoor…. En 
wordt opgenomen in de kring.  



 
 
 

 

Met een verklaring van het wonder leg je deze verhalen niet uit. Het gaat om de moed, 
de kwetsbaarheid, en het vertrouwen waarmee je hulp kunt vragen. En het gaat om 
solidariteit. Degene die geholpen is kan weer meedoen in de samenleving.   
Het verhaal is ook te vinden in de Kijkbijbel.  
 
 
Invalshoek 2 Wie helpt wie? 
 
Het verhaal De weduwe van Sarefat  (1 kon 17) gaat over de tochten van de profeet Elia: 
hij is onderweg afhankelijk van de goedgeefsheid en gastvrijheid van de mensen die hij 
onderweg tegenkomt. In een tijd van grote droogte en hongersnood vraagt hij brood 
aan de weduwe. Maar juist zij heeft hulp nodig: haar laatste beetje meel is in zicht. Maar 
dat laatste beetje deelt ze met de profeet. Hij is geholpen, zij ook.  
 
Om over na te denken: Voor wat hoort wat?  
Het is vooral een sterk verhaal wanneer je met de kinderen “voorbij het wonder” kunt 
kijken.  

• Kennen kinderen voorbeelden van wederkerige hulp? Dat je door iemand te 
helpen ook jezelf kunt helpen? Hoe werkt dat?  

• Hulp kan iemand ook een heel afhankelijk gevoel geven. Hebben kinderen daar 
ervaring mee, kennen ze voorbeelden? 
 

 
Invalshoek 3 Bidden: je mag om hulp vragen 
 
Kinderen die bidden hebben vaak een soort verlanglijstje aan God. Alsof Hij alles kan 
geven. Van jonge kinderen is het begrijpelijk, zij leren zich toevertrouwen. Voor oudere 
kinderen kan het een fnuikend godsbeeld worden, want God is geen tovenaar die het 
voor ons regelt.  
In gebeden uiten mensen eerder hun kwetsbaarheid, kortweg “God sta me bij… ” Niet de 
oplossing voor alle problemen, maar een roep om moed, kracht, uithoudingsvermogen, 
geduld en vertrouwen.  
Vaak wordt ook gezegd dat gebed verbindt. Je bidt niet voor jezelf maar voor anderen, 
voor de wereld, voor mensen die het moeilijk hebben. Als je machteloos staat omdat je 
niets meer weet of kunt doen voor iemand. Ook dan mag je om hulp vragen. We zijn 
allemaal kwetsbaar… Een voorbeeld van een gebed dat Jezus de mensen heeft geleerd, 
is te vinden in het verhaal Zo moet je bidden.  
 
Om met de leerlingen te doen: 
Plaats in de klas een ‘wens of gebed doos’. Kinderen mogen er briefjes in doen met 
wensen die ze willen delen, met God of met elkaar. Wensen die te maken hebben met 
een mooiere wereld, hulp voor anderen. Open de dag met een of meerdere wensen uit 
deze doos.  
 



 
 
 

 

Invalshoek 4 Werken van Barmhartigheid 
 
In een beroemde parabel vertelt Jezus hoe bij het laatste oordeel de mensen wel of niet 
het Rijk van God zullen binnen gaan. Jezus zegt dan “Ik had honger, en jij gaf me te eten, 
ik had dorst en jij gaf mij te drinken, ik was koud en naakt, je gaf me kleren, ik had geen 
huis en je gaf me onderdak, ik was ziek en je kwam op bezoek, en ook toen ik in de 
gevangenis zat”. De leerlingen snapten er niets van; ze hadden nooit gezien dat Jezus 
hongerig, dorstig, dakloos was...! 
Maar Jezus antwoordt dan: “Wat je voor mensen in zulke nood hebt gedaan, dat heb je 
dus voor mij gedaan”. (Matteus 25, 31-40 (of tot 45)  
Dit verhaal is prachtig verbeeld in het schilderij De werken van Barmhartigheid door de 
meester van Alkmaar, onder andere te vinden via de site van het Rijksmuseum (swipe 
naar links en rechts om alle panelen te bekijken). 
 
Om met de leerlingen te doen:  
Sta eens stil bij de afbeeldingen, plaat voor plaat  

• Wat zie je, wat valt je op? 
• Welke hulp wordt hier gevraagd?  
• Hoe wordt die gegeven?  
• Kunnen de kinderen ook actuele voorbeelden geven?  

Laat ze bijv. in groepjes zelf tekeningen maken, zodat er een 7-delig paneel 
ontstaat. Of tableau vivants die dan gefotografeerd worden.  

NB 
Mededogen met gevangenen kan voor kinderen vreemd voelen. In die tijd werden 
mensen vaak ten onrechte gevangengenomen, omdat ze kritiek hadden op de koning of 
de keizer. Bovendien overleefde je de gevangenis niet als er niet iemand was die zorgde 
dat je te eten kreeg. Met oudere kinderen kun je wel degelijk actuele voorbeelden vinden. 
Denk aan acties van Amnesty International. 
 
In het document ‘Hoe bijzondere mensen nog steeds behulpzaam kunnen zijn’ is een 
aantal voorbeelden te vinden van katholieke heiligen en hoe zij in het leven van 
katholieken vandaag de dag nog steeds een rol kunnen spelen als het gaat om het 
vragen (en ontvangen) van hulp.  

 
 

Invalshoek 5 Veertigdagentijd, voorbereiding op Pasen 
 
De veertigdagen voorafgaand aan Pasen (zondagen niet meegeteld) noemen 
christenen de Vastentijd (RK) of Lijdenstijd (PC). Het is een tijd van bezinning; stilstaan bij 
het lijdensverhaal van Jezus betekent ook stilstaan bij het lijden van mensen hier en nu. 
Voor katholieken is dit van oudsher de vastentijd. Protestanten kennen geen 
gezamenlijke traditie van vasten, maar sommigen doen dit wel individueel.  
Voor zowel katholieken als protestanten geldt dat ze, door bewust soberder te gaan 
leven, kunnen meevoelen met mensen die in armoede leven en hongerlijden. Het is een 
vorm van solidariteit, we zijn immers allemaal kwetsbaar.  



 
 
 

 

Het geld dat je bespaart door sober te leven wordt vaak geschonken aan een goed doel. 
Op die manier probeer je mensen in andere landen te helpen.  
Vastenactie heeft vaak mooie projecten voor scholen, waarbij kinderen in delen van de 
wereld waar armoede heerst laten zien hoe zij leven, wat ze nodig hebben. Op deze 
manier ontmoeten kinderen hier toch een beetje kinderen “daar”, leren ze over hun 
situatie en ontdekken ze hoe ze toch wat kunnen helpen of betrokken zijn. Het is een 
vorm van wereldburgerschap.  
 
 
 
 
 


