
 
 
Werksuggesties vredesweek 2020   
Thema: Vrede verbindt verschil 
 
In de week van 19 t/m 27 september 2020 staat de landelijke vredesweek van PAX 
gepland. Het thema voor 2020 is: Vrede verbindt verschil.  	
De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen. Verschillen in cultuur, 
gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die 
dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van 
mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de 
ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Hoe belangrijk 
het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn. De Vredesweek is hét 
moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de 
ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege 
het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, 
met elkaar.  
 
 
Themablad ‘Lichtdrager zijn’ 
 
In het themablad ‘lichtdrager zijn’ worden er meerdere werkvormen gegeven om het 
thema vrede te verdiepen. 
https://jeugd.apgen.nl/documenten/Themabladen/LZ/LichtdragerZijn  
 
 
Magazine PAX Vieren + vredeskrant 
 
Speciaal voor de vredesweek is er een magazine met suggesties en verhalen over vrede 
en een vredeskrant ontwikkeld met interviews en artikelen, die te gebruiken zijn in de 
vredesweek van 19 t/m 27 september. Beide artikelen zijn via de interne post verstuurd 
aan alle gemeenschappen.  https://vredesweek.nl/webshop-downloads  
 
 
Week tegen pesten 
 
In de Vredesweek valt ook de Week tegen pesten. Op de website is verschillend 
lesmateriaal te vinden, wat ook op kringen zeer bruikbaar is. Het motto van dit jaar is 
‘Samen aan zet’. https://www.weektegenpesten.com/ 
 
 
Doebladen over vrede 
 
Door wrijving glans (Zo doe je vrede) – oktober 2011 
Ik wil voor de vrede kiezen – oktober 2014 
Verlangen naar vrijheid en vrede – mei 2019 
Vrede verbindt over grenzen – september 2019 
 
 
Kindereredienstsuggesties over vrede 
 
Vrede vraagt verbeeldingskracht – 17 september 2017 
Geef vrede een kans – 16 september 2018 
Vredesmaand september 2019 
 
 



Werksuggestie 1 Overeenkomsten en verschillen  
 
Verzamel een heleboel potloden en laat ze als Mikado-stokjes uiteenvallen op een tafel. 
De kleurpotloden liggen nu kriskras door elkaar. Een kind mag er één potlood uitkiezen 
met de ogen en probeert nu aan de anderen te beschrijven welk potlood hij of zij heeft 
gekozen, zodat de anderen het kunnen terugvinden. Men moet dus op zoek gaan naar 
eigenschappen die het gekozen potlood uniek maken, vergelijkingen maken. (de grootte, 
een woord dat erop staat, krassen, soort punt, kleur, bepaalde richting waarin het ligt…)         
Tip: Neem zoveel mogelijk potloden, zodat eenzelfde kleur er verschillende keren bij zit; 
ook allerlei formaten door elkaar maakt het aantrekkelijker.  
 
De potloden zijn allemaal bijna hetzelfde, maar elk potlood is ook uniek. Dat geldt 
natuurlijk ook voor mensen. Mensen hebben zowel overeenkomsten als verschillen. We 
gaan zo op zoek naar onze eigen overeenkomsten en verschillen. Geef ieder kind een lijst 
met namen van de kinderen uit de groep en laat ruimte over om zelf namen van anderen 
in te vullen. De opdracht is om bij iedere persoon op de lijst op zoek te gaan naar iets 
wat ze met elkaar gemeen hebben, waarin ze op elkaar lijken. Vervolgens schrijven ze bij 
elk kind ook een verschil op. Dit kan een uiterlijk kenmerk zijn, een interesse of een 
voorkeur voor iets. Lukt het om bij iedereen een overeenkomst en verschil te vinden?  

- Hoe voelt het om op zoek te gaan naar overeenkomsten? 
- Hoe voelt het om op zoek te gaan naar verschillen? 
- We zijn allemaal een beetje anders, maar toch gelijk. Hoe zit dat? 

 

	
	Werksuggestie 2 Een goed nieuws krant maken 
 
Er zijn verschillende soorten vrede: vrede in de wereld (geen oorlog, veiligheid), vrede in 
de school of op het werk (geen ruzie, iedereen is gelijk) en vrede in jezelf (rust, kracht).  
‘Vrede begint bij jezelf en geef je door’. Voer met elkaar het gesprek over vrede: 

- Wat is vrede? 
- Waar denk je aan bij het woord ‘vrede’? 
- Wat betekent vrede voor jou? 
- Hoe hou je vrede in de klas of op je werk? 
- Vrede verbindt verschil. Leg eens uit wat je daarbij voelt. 

 
Maak vervolgens met elkaar een goed nieuws krant over vrede. Laat de kinderen samen 
goed en positief nieuws verzinnen en opschrijven. De kinderen kunnen alleen of in 
groepjes een bladzijde met positief nieuws maken. Ook kunnen ze mensen interviewen 
die zich inzetten voor de samenleving en daarvan een stukje maken voor in de krant. 
Tekenen en plaatjes erbij zoeken mag natuurlijk ook. Voeg alle blaadjes samen tot een 
goed nieuws krant. Leg de goed nieuws krant ergens in het gebouw neer of mail de krant 
als pdf naar alle leden door.   
 
 

Werksuggestie 3 Vredewerkers in de wereld 

Vrede wordt gemaakt door mensen. Alle afspraken, plannen, acties, uitvindingen, ruzies, 
oorlogen en vredesinitiatieven worden gemaakt en uitgevoerd door mensen. Hieronder 
zie je enkele voorbeelden van mensen die hun omgeving en zelfs de wereldgeschiedenis 
hebben beïnvloed door te leven vanuit de wens van vrede tussen alle mensen. Ze hebben 
geprobeerd verschillen tussen mensen te verbinden.  
 
Kijk met elkaar naar de volgende filmpjes en praat er met elkaar over.  
 
 
 



Mahatma Ghandi – geweldloze vrede + gelijkheid tussen mensen 
Uitspraak: ‘Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld’.  
	
https://www.bing.com/videos/search?q=filmpje+over+mahatma+ghandi&docid=60800793980665
8858&mid=BEB8BC5E8957A88637C5BEB8BC5E8957A88637C5&view=detail&FORM=VIRE  
 
Nelson Mandela – vergeving/verzoening + afschaffen apartheid  
Uitspraak: ‘Als je in vrede wilt komen met je vijand, dan moet je met je vijand gaan 
werken. Dan wordt hij je partner.’ 
 
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wie-was-nelson-mandela/#q=nelson%20mandela 
 
Martin Luther King – I have a dream (gelijke rechten voor iedereen) 
Uitspraak: ‘Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel 
waarmee we dat doel kunnen bereiken.’ 
	
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wie-was-martin-luther-king/#q=martin%20luther%20king 
 
Tevens kan er bij deze suggestie ook voor gekozen worden om contact te leggen met 
iemand uit gemeenschap De Wereld, Perth en/of Zurich. Diegene kan vervolgens iets 
vertellen over de vrede in het land waar hij/zij woont.  

	

Bovenstaande vredeswerkers hadden allemaal een droom voor de wereld. Een wereld 
waar vrede en gelijkheid centraal staat. Natuurlijk zijn zij niet de enige vredeswerkers. Je 
kunt zelf ook aan de vrede werken! 

- Hoe kun jij zelf een vredewerker zijn? 
- Ken je nog meer bekende vredeswerkers?  
- Hoe kun je vrede tastbaar maken?  
- Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? 
- Wat is jouw droom /wens voor de wereld?  
- Wat is er veranderd als jouw wens uitkomt? 

 
Laat de kinderen hun droom of wens vervolgens tastbaar maken door een schilderij te 
maken van verf/kleurpotloden alsof hun droom al werkelijkheid is. Hang de schilderijen 
op in het gebouw op een zichtbare plek, zodat iedereen de vredeswensen kan bekijken.   
 
 
 
Werksuggestie 5 Stellingenspel 
 
Laat een van de jongeren een stelling kiezen en deze luidop voorlezen. Eventueel kan er 
meteen naar zijn/haar mening gevraagd worden. Daarna mogen de anderen hun mening 
geven. Voor of tegen, akkoord of niet. Ze doen dit ook door duidelijk aan de ene of 
andere kant van de ruimte te gaan staan. Laat ook twijfelaars toe, die nemen voorlopig 
geen standpunt in. Geef de verschillende kampen even de tijd om onderling meningen uit 
te wisselen. Daarna begint de discussie. Eventueel kan als bijkomend element worden 
ingevoerd dat alleen degene wie de bal heeft mag praten en laat je de bal over en weer 
gooien. De jongeren mogen tijdens de discussie van kamp te wisselen. 
 
Bruikbare stellingen: 

- Ik discrimineer wel eens onbewust 
- Je kunt ieder conflict oplossen door een (goed) gesprek 
- Ieder mens kan bijdragen aan vrede op de wereld 
- Pas bij het opheffen van de religies is er kans op minder oorlogen 
- Ooit komt er een dag dat er geen wapens meer nodig zijn 

 



Werksuggestie 6 De impact van vrij zijn  

Rapper Typhoon liet in het programma Zomergasten een fragment zien uit de film ‘As it 
is in heaven’ over Gabriella’s song. Er volgde een indrukwekkend gesprek over wat dit 
fragment met hem deed. Hij verbindt de tekst van het lied aan ‘vrij zijn’ en de impact die 
pesten kan hebben op het leven van iemand.  
 
Kijk met elkaar naar de volgende fragmenten: 
 
https://www.vpro.nl/programmas/zomergasten/kijk/afleveringen/2020/glenn-de-
randamie.html#771214e5-2a6d-46be-947a-87016542dccc  
 
https://www.bing.com/videos/search?q=gabriellas+song+as+it+is+in+heaven&docid=608044099
366161438&mid=F72F09C0353D480B11D5F72F09C0353D480B11D5&view=detail&FORM=VIRE  
 
Ga vervolgens met elkaar in gesprek. Vragen die kunnen helpen zijn: 

- Wat heeft de tekst van het lied je te zeggen?	
- Wie wil je ten diepste zijn?	
- Wat betekent vrij zijn voor jou?	
- Hoe kun je vrij zijn verbinden aan vrede? 	
- Heb je zelf wel eens een gevoel van pesten ervaren?  

o Zo ja, wat deed dat met je? 
- Met wie kun je je niet voorstellen dat je het verschil kunt/wilt overbruggen?  

o Waar komt deze weerstand vandaan? 
o Wat kun je doen om de weerstand om te zetten in iets positiefs? 

- Welke verantwoordelijkheid wil je zelf nemen?	
	
 
 
Liedsuggesties 
 
Wat liefde doet (nr. 1 kinderkoor) 
Jij en ik (nr. 5 kinderkoor) 
Vrede (nr. 8 kinderkoor)   
Allen op een planeet (nr. 12 kinderkoor) 
Wij willen vrede (nr. 32 kinderkoor) 
Mijn armen om de wereld (nr. 34 kinderkoor) 
Vrede zit in kleine dingen (nr. 16 jeugdkoor) 
Hoe zou het zijn? (nr. 7 jeugdkoor) 

     Breed 


