


Het leven is een groot wonder, dat ons iedere keer weer verbaast. 

Maar soms maakt het ons ook verdrietig. Bijvoorbeeld als we zien 

dat mensen honger hebben of oorlog voeren of als er een vulkaan 

uitbarst. Voordat jij er was, waren er ook al mensen. En na jou zullen 

er weer nieuwe mensen zijn. Zo zijn alle mensen als een lange 

ketting met elkaar verbonden.

1. Wat betekent de afbeelding voor jou?

2. Wat betekent leven?

3. Wat vind jij een wonder?

4. Hoe voelt leven? Wat hoort er allemaal bij?





Alle mensen zijn opgebouwd uit dezelfde onderdelen. Toch zijn we 

allemaal anders. Dat maakt het soms best lastig om te voelen dat 

we bij elkaar horen. Daarom willen we vooral kijken naar de dingen 

die we hetzelfde hebben. En tegen elkaar zeggen: wat is het goed 

dat jij en ik er zijn!

1. Waarom hoort deze afbeelding bij de zin  

‘wat goed dat jij en ik er zijn’?

2. Wat maakt jou anders dan mij?

3. Wat maakt ons van binnen gelijk?

4. Waarom is het nodig om tegen elkaar te  

zeggen dat het goed is om er te zijn?





De kracht die ervoor gezorgd heeft dat alles er is: mensen,  

bomen, planten, dieren, bergen, meren en zeeën kunnen we  

niet goed uitleggen. We begrijpen het gewoon niet helemaal.  

Die kracht noemen we god.

1. Wat betekent dit gedicht voor jou?

2. Hoe zou je god willen uitleggen?

3. Wat wordt bedoeld met ‘de kracht  

van alles wat is’?

4. Waarin zijn mens en dier juist hetzelfde?





We denken dat je altijd liefdevol kunt zijn of opnieuw kunt worden. 

Wat er in je leven ook gebeurt. Liefdevol zijn betekent dat je goed 

zorgt voor anderen en voor alles om je heen. En natuurlijk ook 

voor jezelf. Dat is niet altijd makkelijk, maar we willen het wel 

steeds proberen. En als het een keer niet lukt, dan beginnen we 

gewoon opnieuw.

1. Wat zie je in de afbeelding?

2. Wat betekent liefdevol?

3. Wanneer en waarmee zou jij opnieuw  

willen beginnen?

4. Hoe zou het zijn om nooit een fout te maken?





We willen meehelpen om ervoor te zorgen dat er voor iedereen  

een plekje is op deze wereld. Dat is apostolisch-zijn en dat maakt 

ons gelukkig.

1. Wat betekent deze afbeelding voor jou?

2. Wanneer heb je voor het laatst echt  

iemand geholpen? Wat deed je dan? 

3. Waar word jij blij van? 

4. Met wie zou jij een dag willen ruilen?





Wij willen het licht van de liefde verspreiden en aan iedereen,  

van jong tot oud, doorgeven. Zo zal de liefde er altijd blijven.

1. Wat betekent ‘licht van de liefde verspreiden’? 

2. Hoe breng je licht naar iemand anders?

3. Waarom hebben we het toch altijd over  

de liefde?

4. Wat heeft geloven met liefde te maken?





De put

Bij de put komen ze samen. Voorgangers en waterdragers drinken 

van dezelfde bron. Rituelen, sacramenten kruisen elkaar bij dit 

water. Zo was het ooit, zo is het later. Bij de put je hart ophalen of 

verzinken in gedachten rondzingend in eeuwigheid. Oude gevels, 

nieuwe winkels, echo’s in de etalage, ruwe schaafplekken van tijd. 

Bij de put zijn wensen dromen, stroomt het water van de geest. 

Als je dorst hebt mag je drinken. Put je troost hier, leef met zin. Kijk 

maar door de waterspiegel, de bodemloze hemel in.
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1. Waarom is een put gekozen als ontmoetingsplek? 

2. Wat denk je dat ze komen doen bij de put?

3. Wat zou jij komen doen bij de put?

4. Wat wil je komen ophalen en wat wil je brengen?





Veel mensen vinden het belangrijk om regelmatig met elkaar 

het leven te vieren. Niet omdat het leven altijd een feest is, maar 

omdat ze het leven een wonder vinden en omdat ze blij zijn dat 

ze er zijn. Het leven vieren doe je door samen te lachen bij leuke 

en gelukkige momenten en door samen te huilen en elkaar te 

troosten als iemand verdrietig is.  

1. Wat betekent de zin ‘het leven vieren’? 

2. Wat vier jij graag? Hoe en met wie? 

3. Wat zou je willen leren over leven?

4. Hoe doe jij dat … liefdevol zijn? 





1. Wat betekenen de woorden ‘compassie, 

solidariteit en duurzaamheid’?

2. Wat leer jij vandaag van mij? 

3. Wat kan ik van jou leren vandaag?

4. Wat vind je bijzonder van/aan jezelf?

We komen bij elkaar om van elkaar te leren. Hoe je liefdevol kunt 

zijn bijvoorbeeld. Liefdevol zijn betekent dat je goed zorgt voor 

andere mensen, voor dieren en planten, eigenlijk voor alles om je 

heen. En natuurlijk voor jezelf. Zo voeg jij iets goeds toe aan de 

wereld. En waar we bij elkaar komen mag je jezelf zijn, want je 

bent goed zoals je bent.





We kunnen niet leven zonder andere mensen. We horen bij elkaar. 

Toch is het soms best moeilijk om samen te leven doordat we 

allemaal verschillend zijn. Al maken die verschillen het juist ook 

weer leuk en spannend. En doordat we zo verschillend zijn, kunnen 

we veel van elkaar leren. Laten we daarom gewoon tegen elkaar 

zeggen: wat goed dat jij en ik er zijn!

1. Wat is verbondenheid?

2. Met wie of wat voel jij je allemaal verbonden?

3. Wat voel je als je ruzie hebt gemaakt? 

4. Kun je ruzie maken zonder geweld?

5. Als je vrienden over de hele wereld had,  

hoe zou je dan contact met ze houden?





Iedereen die liefdevol wil zijn, kan en mag dat op zijn eigen manier 

doen. Zo kan iedereen meewerken aan een mooiere wereld.  

En werken aan een mooiere wereld: dat is apostolisch zijn.  

1. Wat zie je in de afbeelding? Welke vragen  

heb je hierover?

2. Hoe ziet voor jou een mooie wereld er uit?

3. Wat vind je lastig van andere mensen?

4. (Hoe) kun je ervoor zorgen dat dat dit  

minder lastig wordt?

5. Wie heeft meer ruimte nodig van jou?

6. Waarom zitten binnenkanten meestal verstopt?





We willen bij elkaar blijven komen. Om elkaar te zien, met elkaar te 

praten en van elkaar te leren hoe we liefdevol kunnen zijn én blijven.

1. Wat is bewust en liefdevol leven?

2. Wat wil je graag samen met anderen doen?

3. Waar wil jij vaker over praten?

4. Wie wil je vaker ontmoeten en wat zou  

je willen vragen?

5. Wat wil je van de ander leren (over de liefde)?


