
                                                                     

 

 

 

 

 

Goed en kwaad 
 

  



Het verhaal van de 7 -armige kandelaar 

 

Er was eens een 7-armige kandelaar, die op een mooie plaats voor het raam stond.  

Het was avond en alle 7 kaarsen brandden, want er was een feestje. Een van de 

kinderen 

was jarig geweest. De aanwezigen waren vrolijk en 

zongen of dansten op het ritme van  

de opgewekte muziek. En de kandelaar dacht "Wat 

is het hier prettig" en liet z’n vurige vlammetjes 

meedansen. 

Maar opeens hoorde hij herrie buiten: twee mensen 

maakten ruzie en schreeuwden naar elkaar. 0 jee, 

een van hun zwaaide met een mes! Van schrik ging 

een van de vlammetjes uit.  

Intussen hoorde hij dat er in een groepje dat dicht 

bij stond volop gekletst werd over andere mensen. En weer ging een vlammetje uit.  

De kandelaar keek nog eens extra goed om zich heen en dacht :"Is het eigenlijk wel 

eerlijk datt er hier een feestje wordt gehouden?" In een hoekje van de kamer zag hij 

een jongen staan die door de anderen duidelijk in de steek  werd gelaten, hij was de 

pineut. En daar, dat klopte ook niet: iemand pakte iets van de kast en stopte het 

stiekem in zijn broekzak. Door de openstaande deur zag de kandelaar in de andere 

kamer de televisie aanstaan: op het journaal was te zien hoe grote groepen mensen 

moesten vluchten omdat er oorlog was in hun land. En kijk, daarna zag je huilende 

en bange mensen omdat er een bom op hun stad gevallen was. 

Toen werd er opeens gezapt naar een andere zender daar zag je allerlei zeevogels 

onder de olie omdat een grote tanker zijn olie in de zee had laten lopen. Vol schaamte 

had de kandelaar ook zijn laatste kaars uitgedaan. 

Toen zei iemand die in de buurt van de kandelaar stond: "He, die kaarsen branden niet 

meer. Maar toen begon tot ieders verbazing de kandelaar te spreken: "Mijn vlammen 

zijn niet uitgewaaid. Ik heb ze zelf uit laten gaan. Ik vind dat als je goed om je heen kijkt 

er niet zoveel te vieren valt met al die ellende in de wereld en die ruzie en pesterij en 

dat geklets om je heen!" 

Maar toen klonk er opeens een stem: "Ik heb wel iets te vieren. Vorige week is mijn 

broertje  uit het water gered, anders was hij vast verdronken.." Verheugd deed de 

kandelaar weer een kaars aan. "En," zei iemand anders, "heb je gisteren die grote 



optocht tegen discriminatie op televisie gezien?" En weer ging een kaars opnieuw 

branden." En wat dachten jullie van de acties van Kids for Animals?" 

"En mijn buurvrouw was haar portemonnee met 80 euro erin verloren. Een jongen had 

hem gevonden en kwam hem terugbrengen. Alles zat er nog in!" 

De mensen in de kamer werden er steeds blijer van en vertelden elkaar andere 

voorbeelden van goede berichten, terwijl er steeds weer een kaars ging branden 

"Mijn zus en ik doen om beurten boodschappen voor onze zieke buurvrouw." "Mijn 

moeder kreeg vandaag een bos bloemen omdat ze als vrijwilligster al tien jaar zieke 

mensen bezoekt." "Ik word sinds een tijdje niet meer gepest en mag weer meedoen 

met de vriendinnengroep." 

Ook de laatste van de 7 kaarsen was weer aangegaan en de kandelaar vond het 

jammer dat hij niet meer kaarsen had. "Als alle mensen nu maar goede dingen voor 

elkaar bedenken en doen, al is het maar in het klein, dan kunnen mijn kaarsen toch 

blijven branden" dacht hij. En verheugd liet hij de vlammetjes weer meedansen op 

het ritme van de  muziek.  

  



Op weg naar Jezus 

 

Hoe weten wij mensen nu wat goed is en wat kwaad? 

Daarvoor moeten wij terug naar dat verhaal over Mozes en zijn volk Israël. 

Jarenlang werden de Israëlieten door de Egyptenaren onderdrukt. Toen kwam er 

grote ellende over Egypte, de zeven plagen genoemd. Dit was voor de Egyptenaren 

zo erg vervelend dat ze ten slotte het volk Israël smeekten om weg te gaan. 

Het volk van Mozes trok met Mozes weg uit Egypte. Zij begonnen aan een zware 

tocht die veertig jaren duurde. Dat was heel moeilijk; ze wisten immers niet eens 

waar ze nu eigenlijk precies heen gingen. 

Ze haastten zich 

voort, bij dag en bij 

nacht, naar het land 

van hun dromen. 

Maar zo gemakkelijk 

is het niet want ze 

komen bij water. 

Water overal, zover 

ze kunnen kijken. En 

achter hen soldaten 

met paarden en 

wapens, met vuur en 

met zwaarden. 

“We gaan er door”, 

zegt Mozes. "Goed 

vasthouden, niet 

loslaten. Draag 

iedereen het water 

door, aan de andere 

kant beginnen we 

opnieuw, 

allemaal...".En ze 

kwamen er. Niemand 

bleef achter op het 

strand. Niemand 

verdronk onderweg.  



Geen kind raakte verloren Vrij.. vrij ... vrij.  

 

Met elkaar trokken ze de woestijn in. Het was er heet, ze kregen honger. De moeders 

riepen:"er is niets meer te eten". Maar toch; de kinderen, met hun vlugge handjes, 

vinden 'manna', kleine witte korreltjes waar je brood van kunt maken als je voldoende 

hebt. En ze blijven zoeken, manden vol, tot iedereen genoeg heeft, elke dag. 

En zo gaan ze samen verder. Maar ze komen in de bergen, verschrikkelijk hoge 

bergen met nergens een pad, of wel duizend paden als je goed kijkt. "Neem licht mee 

"zegt Mozes, "licht en vertrouwen. Probeer een weg te vinden en wees niet bang dat 

het mislukt, want het goede land is er, dus zul je het vinden als je het zoekt. Denk 

nooit dat je alleen bent, want achter jullie zijn wij.” 

AIs je elkaar zo trouw bent, dan ben je een volk, dat samen op weg is naar het land 

van de toekomst, het land van vrede en vrijheid. 

God sprak tot Mozes: "Ik geef jullie tien woorden als wegwijzer naar het geluk. Als je 

je daaraan houdt, zullen jullie een groot, sterk en gelukkig volk worden". 

Zo leerde Mozes zijn volk de wet van God en alle Israëlieten waren blij. 

 



De zeven plagen



  

De ark van Noach 

 

God had de eerste mensen geschapen. Helaas luisterden die niet altijd naar God. De 

ongehoorzaamheid van de eerste mensen werd steeds erger. God bedacht een plan, 

Hij wilde helemaal opnieuw beginnen. 

Tegen Noach, een man die veel van God hield, zei Hij: Bouw een grote boot - een ark – 

want over een poosje zal er veel water komen. Zoveel, dat de hele aarde bedekt wordt. 

 

Noach deed precies wat God gezegd had. Hij bouwde een grote boot, ook al was er 

nog geen druppel water te zien en lachte iedereen hem uit. Toen de ark klaar was, 

stuurde God naar Noach van alle dieren een mannetje en een vrouwtje. Een leeuw en 

een leeuwin, een poes en een kater, vogels, tijgers, apen, honden, spinnen, varkens, 

giraffen, nijlpaarden, geiten, slakken, vossen, konijnen, hamsters, cavia’s, olifanten, en 

ga zo maar door. Noach liet alle dieren binnengaan in de ark. Dat moet heel bijzonder 

zijn geweest: al het getrappel en gemekker in die grote boot. Daarna stapten Noach, 

zijn vrouw en kinderen naarbinnen en deed God zelf de deur dicht. 



Veertig dagen en nachten lang regende het. De aarde was daarna één grote zee. Alles 

was nu onder water. Allen de ark bleef drijven.  

 

Na veertig dagen stopte de regen. Toen een duif naar buiten vloog en met een groen 

takje in zijn snavel terugkwam, wist Noach dat het water zakte. Zeven dagen later liet hij 

de duif weer vliegen. Nu kwam de duif niet meer terug, dus wist Noach: Er is weer 

droog land. Iedereen in de ark mocht weer naar buiten! Ze waren gered, omdat ze naar 

God hadden geluisterd! 

 



      

 

Het thema dit jaar is: “De Ark van Noach” 

Welke dieren zitten allemaal in de Ark van Noach denk je? Schrijf ze maar op. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Hoeveel dieren gaan er per soort mee in de Ark? 

______________________________________________________________________

_____ 

 

 

Wat is jouw lievelingsdier? Waarom is dit jouw lievelingsdier? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

        





Opdracht – De Ark van Noach 

Voor de volgende opdracht maakt iedereen zijn lievelingsdier. Op een wit stuk A3 

papier teken je je lievelingsdier na van het voorbeeld wat je hebt meegenomen van 

huis. Daarna knip je hem uit, zet je naam op de achterkant en kleur je je dier mooi in. 

Van alle dieren die iedereen heeft gemaakt maken we één lange, mooie slinger. Deze 

hangen we op in de kerk. 

 

 

 

 

 

        

                             
Dank U, God, voor alle dieren 

Voor de neushoorn en het lieve paard 

Voor de apen, die zo lekker tieren 

Voor pauwen met hun mooie staart 

Voor de olifanten met hun grote oren 

Voor de vogels met hun luid gezang 

Voor de leeuwen die zo graag van zich laten horen 

Voor de giraffen, met hun nek zo lang 

Zonder al die dieren, of ze nu groot zijn of klein 



Zou de wereld niet hetzelfde en ook lang zo leuk niet zijn! 

 

De tien geboden 

 

We moeten laten zien dat we blij zijn en God niet vergeten, en geen andere Goden 

aanbidden. Dat is een. 

We mogen God niet uittekenen Dat betekent ook, dat je niet mag beweren dat je 

precies weet hoe God is en hoe God eruit ziet. Dat is twee. 

Jullie hebben een naam. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat iemand jouw naam 

noemde bij iets wat je niet gedaan had. Zo werd jouw naam niet aardig, maar zo werd 

je naam verkeerd gebruikt. Zo mag je ook de naam van God niet verkeerd gebruiken. 

Dat is drie. 

Denk aan de zondag, iedere 

week hebben we een rustdag 

gekregen, het moet altijd een 

rustdag blijven. Dat is vier.  

Als je een papa en mama hebt, 

moet je daar heel blij mee zijn 

en goed met ze omgaan.  

Dat is vijf. 

Doodslaan is natuurlijk het 

allerergste. Maar vergeet niet: 

als je lelijk tegen iemand bent, of 

niet meer met je vriendje wilt spelen is dat ook heel erg. Dat is zes. 

Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt. Laten we elkaar trouw zijn en bij elkaar 

blijven. En als het moeilijk is, als we ruzie hebben, proberen toch weer opnieuw to 

beginnen.  

Dat is zeven. 

Neem nooit iets weg dat van een ander is. Dat is acht. 

Vertel geen lelijke dingen over je vriendje en vertel helemaal geen dingen die niet 

waar zijn. Dat is negen. 

En wees niet jaloers op iets dat je vriendje heeft en jij niet. Dat is tien. 



Dit zijn de tien woorden/geboden die de mensen van Mozes gehoord hebben. 

En Mozes heeft ze van God gehoord. Alle mensen wilden meedoen met de 

tien woorden... dit was de eerst grote afspraak tussen God en de mensen. 

Goed of fout 

 

Wat vind jij goed of fout? Vul maar in 

 

 

 

 

 

 

  

 

Goed: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Fout: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 



Gebed: 

Goede God, Wij maken allemaal fouten. Terwijl we het vaak goed bedoelen.  

Wij bidden U, dat wij, kinderen en grote mensen, steeds weer de kans krijgen om opnieuw 

te beginnen. 

Dat we iedere dag mogen proberen het goede te doen voor elkaar. 

Met een bloem, een hand, een gebaar. 

Zoals Jezus ons heeft willen leren. 

Amen 



 


