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KINDERMATERIAAL BIJ THEMA MICHA ZONDAG 2013
Het thema van de Micha Zondag 2013 is: ‘Ik hoor jullie klacht’; dat gaat onder meer over ﬁnanciële
wanpraktijken en corruptie. Nu is corruptie geen kinderbegrip, maar kinderen weten wel heel goed wat
onrecht is. Bijvoorbeeld wanneer je gemeen doet of gemeen speelt. Ze weten wat voortrekken en uitsluiten inhoudt en wat het met je doet. Ze weten uit ervaring hoe ‘voor wat hoort wat’ werkt. Corruptie
in kleine en tamelijk onschuldige vorm is hen op deze manier wel bekend. Je zult dus uit moeten gaan
van deze kleine en bekende ervaringen en concepten om het er met hen over te hebben.
In dit document vind je voor elke groep van de basisschool een eigen verwerking. Helemaal aan het
einde tref je een bijbelse vertelling met een ‘kleur-en-zoek’-plaat van Zacheüs.
Voor een kindermoment ín de dienst zelf is er een ander document met een korte beschrijving van een
toneelstuk, dat is eventueel ook bruikbaar voor een kindernevendienst of zondagschool.
Inhoud
- Groep 1-2:
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- Groep 6-8:

Omkopen
Bevoordeeld/benadeeld
(On)eerlijke uitspraken
Een eerlijk loon voor Bin
Valse spelregels
Wat mag een T-shirt kosten?
Wat mag een spijkerbroek kosten?
Een lied/ gedicht

- Voorleesverhaal over Zacheüs
- Bijlage T-shirt (groep 6-8)
- Kleur- en zoekplaat Zacheüs

Pagina 30
Pagina 31
Pagina 32
Pagina 33
Pagina 34
Pagina 35
Pagina 36
Pagina 37
Pagina 38
Pagina 40
Pagina 42

Vervolg
Het kan zijn dat de kinderen, met name de oudsten geprikkeld zijn door de verhalen en opdrachten om zelf iets te
doen. Check dan eens de lijst ‘Wat doen we na Micha Zondag’ die ook hoort bij het kerkenpakket Micha Zondag
2013. Daar staan soms hele korte praktische acties die zeker de oudste kinderen kunnen uitvoeren.
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GROEP 1 - 2: OMKOPEN
Wat gebeurt er als een overtreding niet altijd op dezelfde manier wordt bestraft? Waarom doet de agent dit?
Nodig
- 4 kinderen die geïnstrueerd worden
- Rode en groene stemkaartjes (optioneel)
- Een politiepet (optioneel)
Situatie
Je rijdt met je ﬁets op de stoep, een agent houdt je aan. “Dat mag niet! Bekeuring!” Maar, zo zegt hij: “Je
mag ook die zak snoep geven”.
Drie situaties om uit te spelen. De leiding instrueert drie kinderen.
1. Een kind met een zak snoep, die hem afgeeft aan de agent.
2. Een kind met een zak snoep, die hem niet afgeeft aan de agent.
3. Een kind zonder zak snoep.
Met de groep bespreek je de drie situaties. Wat is er mis met het geven van de zak snoep? Wat als je
niks hebt om de agent iets te geven? Wat verwachten kinderen van een politieagent? Wat verwachten
kinderen van iemand die een overtreding begaat?
De kinderen willen de situaties graag naspelen. Als er tijd voor is, doe dat dan ook. Kinderen leren door
het te doen. Geef bij de tweede en volgende groepen de instructie tijdens het spel. Leg het even stil en
check of de spelers je begrijpen.
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VANAF GROEP 2: BEVOORDEELD / BENADEELD
Hoe voel je je als je voorgetrokken, of wordt achtergesteld? Waarom is het erg?
Nodig
- 4 kleuren ﬁches of papiertjes
- Gewone activiteiten van een kinder(neven)dienst (liedjes zingen, uitdelen spulletjes en versnapering)
Het gaat om alle momenten dat er taken te verdelen zijn of er gekozen moet worden uit de kinderen.
Deze werkvorm is losjes gebaseerd op het werk van Jane Elliott. Als je tijd hebt kun je haar experimenten op Youtube bekijken: confronterend.
Bij binnenkomst krijgen kinderen een gekleurd ﬁche of papiertje. Zorg voor 4 kleuren. Er ontstaan zo vier
groepen. Bevoordeel bij de activiteiten telkens een groep van een andere kleur. (Uitkiezen lied, uitdelen
materiaal etc.)
Bespreken
Vraag wat de bevoordeelde groep en de andere groepen ervan vinden.
- Laat de kinderen praten over hun gevoel voorgetrokken of achtergesteld te worden.
- Hoe zou het op te lossen zijn?
- Stel dat een groep voortdurend bevoordeeld wordt, wat vind je daarvan?
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VANAF GROEP 4: (ON)EERLIJKE UITSPRAKEN
Wat is eerlijk en wat oneerlijk? Hoe kan je daar rekening mee houden in wat je zegt?
Nodig
- Groot vel papier
- Stroken papier in twee verschillende kleuren (of twee verschillende kleuren dikke stiften)
Uitspraken bespreken
Hieronder staan verschillende uitspraken, bespreek ze met de kinderen:
- Wat vind je ervan? Zijn ze eerlijk? Waarom wel of niet?
- Mag je verschil maken? Waarom wel of niet?
- Hoe doe je het eerlijk?
‘Je mag meespelen als je snoep meebrengt.’
‘Jij doet niet mee, want je woont niet bij ons in de straat.’
‘Als je mij kiest om mee te doen, kies ik jou de volgende keer.’
‘Alleen jongens mogen met de bal.’
‘Wie hoger heeft dan een acht voor deze toets mag eerder naar buiten.’
‘Kinderen die op de ﬁets naar de kerk komen, krijgen een extra snoepje.’
Opdracht
- Bedenk zelf nog meer van die gemene uitspraken. Plak die op een ﬂap.
- Bedenk nu uitspraken die deze gemene uitspraken tegengaan. Plak die op de andere ﬂap.
- Wat heb je zelf wel eens meegemaakt? Welke uitspraak zou je toen geholpen hebben?
De Bijbel: ook in de Bijbel staan uitspraken die de gemene uitspraken tegengaan. Pittig, maar zou jij er een
paar weten? Probeer er met elkaar eens uit te komen (Gebruik bijv. Micha 6 of Jacobus 5).
Huiswerk: praat thuis eens met volwassen mensen over wat jullie eerlijk en oneerlijk vinden.
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VANAF GROEP 5: EEN EERLIJK LOON VOOR BIN
Wat heb je over voor spullen waar eerlijk voor betaald is aan de maker?
Nodig
- Foto’s van Bin en de quilt
- Grote vellen om rekensommen op te maken

Introductie
Dit is Bin. Hij is 5. Bin gaat niet naar school, daar is ie veel te druk voor. Hij werkt. Bin maakt samen met zijn
familie prachtige quilts, dat zijn mooie doeken. Hij werkt wel 10 uur per dag. Zijn moeder, oma, zusje en broers
ook. Toch doen ze nog best lang over zo’n grote quilt, wel een week of twee. Bij ons in de winkel moet zo’n quilt
wel 300,00 euro kosten.
Waarom werken Bin en zijn familie aan quilts? Tja, om geld te verdienen. Ze hebben wel een eigen tuintje en
wat kippen, maar ze moeten toch ook dingen kopen, zoals rijst, lampolie en soms wat medicijnen. Dat kost genoeg. En ze moeten ergens wonen. Niet iedereen heeft een eigen huis. Een stukje grond of een huis huren kost
ook geld. Bin en zijn familie van zeven personen hebben per persoon 1 euro per dag nodig. Dat is niet veel!
Als de quilt bij ons in de winkel 300,00 euro kost, hoeveel denk je dat Bin en zijn familie daarvoor krijgen?
(Antwoord: 1 euro per persoon, dus 7 euro)
Opdracht
Reken uit hoeveel de quilt moet kosten als alle zeven gezinsleden er twee weken aan hebben gewerkt,
zonder materiaal te rekenen. Ga stap voor stap na wat iedereen per dag krijgt, hoeveel dat samen per
dag is en hoeveel dat is voor alle dagen dat ze er aan werken. (€ 1,00 x 7 x 14= 98,-)
Bespreken
Als Bin en zijn familie het loon krijgen dat ze nodig hebben, moet de quilt dan veel duurder worden of
moet de winkelier minder krijgen? Zou jij er meer voor willen betalen als je weet dat Bin en zijn familie
dan krijgen wat ze nodig hebben?
Je kunt hier ook nog een link trekken tussen kinderarbeid en niet naar school gaan en aangeven waarom
het zo belangrijk is dat ieder kind onderwijs heeft (ook al lijkt het soms aantrekkelijk om niet naar school
te gaan…). Probeer bijvoorbeeld uit te leggen wat een armoedespiraal is: armoede – kinderarbeid – niet
naar school – geen opleiding = geen werk – armoede.
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GROEP 5 - 8: VALSE SPELREGELS
Oneerlijke behandeling heeft verstrekkende gevolgen. Het tast ook de onderlinge verhoudingen aan.
Nodig
- Gezelschapsspelletjes, bv. Mens-erger-je-niet, Ganzenbord, enz.
(Deze oefening kan moeilijk met lagere groepen gedaan worden, omdat voor hen juist de spelregels nog
moeten ‘landen’. Dan werkt dit spel te ontregelend.)
Spelletje spelen
Markeer een paar pionnen aan de onderkant. Vertel aan de kinderen dat bepaalde pionnen onkwetsbaar
zijn. Ze kunnen niet geslagen worden en zijn ‘immuun’ voor de maatregelen. De spelers die zo’n pion
hebben, kunnen niet van het bord geslagen en ‘niet in de gevangenis, geen beurt overslaan, niet teruggeplaatst, enz’. Laat de kinderen een poosje spelen en vraag dan wat ze er van vinden.
Bespreken
- Wat vinden de bevoordeelde kinderen ervan? (Hoe voelen ze zich?)
- Wat vinden de anderen? (Vraag ook wat ze van elkaar vinden)
- Wie zou ook bevoordeeld willen worden? (Wijs ook op nadelen)
- Wat moet er gebeuren om het spel voor iedereen eerlijk en leuk te laten verlopen?
(Probeer de voorstellen uit, geef eventueel suggesties (het telt maar één keer, de verliezer krijgt een
snoepje, etc.)
- Wat vinden de bevoordeelden van deze maatregel? (Ga ook in op onderlinge verhoudingen)
Speel het spel nu nogmaals. Nu zijn de gemerkte speelstukken ‘gewoon’ en alle andere ‘immuun’. Kan je
het spel nog spelen? Trek dit vragenderwijs door naar het echte leven.
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GROEP 6 - 8: WAT MAG EEN T-SHIRT KOSTEN?
Als je kleren aantrekt gaat het om meer dan mooi zijn alleen. Heeft de maker er een eerlijk loon voor gekregen? Heeft er ook iemand teveel voor gevraagd? En: wat is het je waard?
Nodig
- De afbeelding/plaat van het T-shirt - pagina 41
- Een kleurplaat van een leeg T-shirt (1 per kind) - pagina 42
- (Kleur)potloden/stiften en pennen

€?

,-

Introductie
Je ziet hier een foto van een T-shirt. Als je goed kijkt, zie je wat het T-shirt kost als je het in de winkel
koopt. Je ziet ook wat andere mensen er voor krijgen om het te maken, te vervoeren, in te pakken, enz.
De mensen die het maken, hoeveel krijgen die voor een T-shirt? Wie krijgt het meest?
Daarnaast zie je een plaatje met een leeg T-shirt. Bespreek met elkaar hoeveel iedereen moet verdienen.
Hoeveel moet het T-shirt nu kosten in de winkel? Zou jij er meer voor willen betalen in de winkel nu je
dit weet?

Bespreken
Voer een gesprek over goede en foute kleding. Wat maakt kleding goed of fout? Milieu, loon, veiligheid,
eerlijke prijzen, enz. Wat draagt de leiding zelf voor kleding? Is het allemaal eerlijk? Waarom niet? Kan
iedereen eerlijke kleding kopen? Waarom niet? Hoe moet het dan verder?
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GROEP 6 - 8: WAT MAG EEN SPIJKERBROEK KOSTEN?
Als je kleren aantrekt gaat het om meer dan mooi zijn alleen. Heeft de maker er een eerlijk loon voor gekregen? Heeft er ook iemand teveel voor gevraagd? En: wat is het je waard?
De ﬁlm ‘China Blue’ is niet geschikt voor deze leeftijd. Wellicht kan de kinderleiding wel een samenvatting
geven en aan groep 8’ers een paar fragmenten laten zien. Bijvoorbeeld de lange werkdagen, de slaapplaatsen, de gedwongen winkeltjes, verbod om het terrein te verlaten, het salaris van de directeur, enz.
Ook de docu Leef58 laat een indrukwekkend fragment zien van kinderen die met hun vader meewerken
in een steengroeve; met hen wordt gesproken over dromen. Dat fragment kan heel beeldend werken
hierbij, maar bekijk vooraf even of je dit al geschikt vindt.

€?

Wat kost een spijkerbroek?
1. Bij een keten van voordelige kleren kost een broek €19,95: C&A
2. Van een heel duur merk kan een broek wel €300,00 kosten: Jacob Cohen
3. Er is een merk waar je een broek ‘huurt’ Je betaalt uiteindelijk €80,00
Mud jeans (Max Havelaar)

,-

Bespreken
Wie draagt er nooit een spijkerbroek?

Wat maakt een spijkerbroek eerlijk?
Stel in groepjes de eisen op. Wat mag zo’n kledingstuk dan kosten?
Stellingen
Elke keuze die we maken heeft gevolgen voor mensen ver weg.
Zoek naar een goed evenwicht. Moet het 100% eerlijk? Kan dat eigenlijk wel?
+ We gaan alles weer in Nederland maken. Hier
kunnen we het goed controleren. Mensen
krijgen hier een eerlijk loon.
+ We eten alleen nog maar voedsel van eigen
bodem. De mensen ver weg kunnen dan hun
eigen voedsel verbouwen en opeten in plaats
van voor ons dure groente te verbouwen.
+ We vissen niet meer in de zeeën ver weg. We
zullen het moeten doen met onze eigen vis in
de Noordzee.

- En de mensen in de ‘lage-lonen-landen’ dan?
Nu hebben ze tenminste nog iets!
- Ze verdienen toch aan het voedsel dat ze ons
verkopen? En wij kunnen nooit genoeg voor
ons zelf produceren.
- Vissers in verre landen kunnen toch ook voor
ons vissen en vis kweken? Die kunnen ze goed
verkopen.

Verdeel de groep in tweeën en laat ze elkaar met argumenten bestrijden.
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GROEP 6 - 8: EEN LIED/ GEDICHT
Zing niet alleen over anderen of over God, maar ook over jezelf. Je bent onderdeel van het probleem en van de
oplossing…
Laat kinderen dromen van een eerlijke wereld zonder onrecht en corruptie. Laat in het lied ook een
smeekbede tot God doorklinken: Hij kan wat wij niet kunnen.
Begin met een woordweb op een groot vel papier. Kies een eenvoudige bestaande melodie (alvast
thuis), liefst met refrein. Kies de best passende woorden. Laat kinderen elkaar vooral aanvullen, wees
stimulerend en (licht) sturend aanwezig. Liever een kort lied dat klinkt dan een lang lied dat verveelt!
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VOORLEESVERHAAL OVER ZACHEÜS
Pardon, mag ik erbij…?
Jij? Nee, jij niet. Uitzuiger!
Nou ja zeg, ik moet ook mijn brood verdienen!
Jij verdient een pak slaag, landverrader! Onderkruipsel!
Wacht maar, ik krijg nog geld van je. Ik stuur wel een paar mannetjes op je af!
Ach man, voor jou ben ik niet bang. Van mij kan je de boom in!
Zo gaat het overal, Zacheüs komt er niet tussen. De mensen staan rijen dik langs de straten en hem laten
ze er zeker niet tussen. Hij ziet niks van Jezus, allen achterwerken ziet hij. Boos loopt hij achter de massa
langs. Hij wil die rabbi uit Galilea toch echt zien. Een bijzondere man, hoort hij overal. Iemand die zegt
waar het op staat. Een eerlijk man.
‘…de boom in…’ Ze kijken me met de nek aan. Niet zo gek eigenlijk. Ja, eerlijk, nee, dat ben ik niet. Als
klein opdondertje moet je toch wat. En dit baantje is niet verkeerd. Ik verdien geld als water. Wat ik aan
lengte te kort kom, haal ik aan geld ruimschoots in.
‘…de boom in…’ Dat is het! Zacheüs rent vooruit, springt over een uitgestoken voet heen, duwt behendig
een arm opzij en ziet dan een dichtbebladerde vijgenboom, die helemaal over de weg zijn takken heeft. Hij
klimt naar boven, zover mogelijk boven de weg. Jezus moet hier wel langs, hij zit hier prima! Van niemand last.
Daar is hij, de rabbi. Eigenlijk een gewone man. Hij is nu vlakbij, hij loopt onder Zacheüs door en… staat
stil. Waarom kijkt hij nou om zich heen? Wie zoekt hij? Het ziet zwart van de mensen. Toch zoekt hij
iemand. Zacheüs kijkt ook. Geen idee wie Jezus zoekt. Dan kijkt hij weer naar beneden. Recht in de ogen
van de rabbi. Jezus’ ogen vangen de zijne. Zacheüs houdt de adem in. Betrapt. Daar zit een steenrijke man
met een zijden jas als een kwajongen in een boom. Lachen! Ja, de rabbi lacht, vriendelijk.
‘Ik zou zo graag bij jou over de vloer komen, kan dat?’ Hij valt bijna uit de boom van verbazing. Jezus? Bij
mij, Zacheüs? Zocht Jezus hem daarnet? Dat kan niet waar zijn, hij vergist zich. ‘U, bij mij? ‘Ja, ik bij jou. Als
je het goed vindt.’
Met zijn kleine benen rept hij zich door de straat, naar zijn huis. Jezus loopt mee. Dan gaan die twee naar
binnen. Het kan hem niet schelen dat de mensen kijken met hun zure gezichten, hun afkeurend gemompel. De rabbi, wereldberoemd in Judea en verre omstreken, bij hem aan tafel. Yes!
Ziet u, ik ben blij dat u er bent. Nu weet ik het zeker, ik breek met dit leven. Wat een opluchting, ik kan
het zomaar zeggen, ik ben een dief, ik heb gestolen. Veel te veel gevraagd. Ik maak schoon schip, ik geef
alles wat ik niet hoorde te vragen terug, met rente! Ik weet het, dat kost me kapitalen. Maar ik ben een
ander mens, weet u. Ik weet niet wat me overkomt, samen met u aan tafel.
Ik zie Jezus glimlachen. Hij knikt, neemt een slokje wijn. Hij knikt weer goedkeurend. Dat is lekkere wijn,
Zacheüs! En wat hij dan zegt vergeet ik mijn leven niet meer: ‘Ik hef het glas op deze zoon van Abraham!’
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Ik hoor er bij, opnieuw, God heeft mij gezien, Hij heeft me niet afgekeurd, maar in zijn armen gesloten. En
daarom wil ik een eerlijk man zijn. Zoals God naar mij kijkt, zo wil ik kijken naar de mensen om mij heen.
Ik kan hen weer recht in de ogen kijken. Ik ben Zacheüs, een zoon van Abraham, een kind van de Allerhoogste. Godzijdank!
Gespreksvragen
- ‘Jezus is veel te mild voor die man. Zacheüs komt er mooi mee weg!’ Wat vind jij?
- ‘Wat verkeerd van de mensen om Zacheüs heen. Geen wonder dat het zo’n geldwolf en afzetter was.’
Wat vind jij?
- Moet Zacheüs een ander beroep kiezen nu hij bij Jezus hoort? Of kan hij ook een eerlijke
belastingambtenaar zijn?
Kindermateriaal Micha Zondag 2013 met dank aan Johan Timmer
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Tussenpersoon: €1, 20 (4%)

Overheadkosten: €0, 27 (0,9%)

Transportkosten €2,19 (8%)
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Winst fabriek: €1, 15 (4%)

Arbeidskosten €0, 18 (0,6%)

Materiaalkosten €3,40 (12%)

Winkel €17,- (59%)

KLEUR- EN ZOEKPLAAT ZACHEÜS

