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KORTE BESCHRIJVING
Dit item gaat over ontmoeten en gastvrijheid in het 
christendom en de islam. In de eerste bijeenkomst maken 
de deelnemers op een ludieke manier kennis met het 
thema gastvrijheid. Daarna staan ze stil bij de verschillen 
en overeenkomsten tussen religies aan de hand van een 
verhaal en een kwartetspel. Ook lezen ze een Bijbeltekst 
over gastvrijheid en verwerken ze hun ideeën hierover in 
een powerpointpresentatie. In de tweede bijeenkomst 
bezoeken de deelnemers een moskee, waarbij ze horen 
en ervaren wat 'gastvrijheid' en 'omzien naar elkaar' 
betekenen in de islam. In de derde bijeenkomst volgt een 
tegenbezoek, waarbij de jongeren zelf vorm mogen geven 
aan gastvrijheid (bijvoorbeeld door een maaltijd te 
organiseren voor hun islamitische gasten).
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PROVIDER

DOEL
• De deelnemers maken vanuit het thema 'gastvrijheid' 

kennis met mensen met een andere religie, die op hun 
eigen wijze geloven. 

• De deelnemers denken na over hoe 'gastvrijheid' een rol 
speelt in hun eigen leven en/of geloofsovertuiging.

• De deelnemers ontdekken dat gastvrijheid op verschil-
lende manieren vorm kan krijgen.

• De deelnemers ontdekken overeenkomsten en verschil-
len tussen het christendom en de islam en leren die onder 
woorden te brengen.

• De deelnemers ontdekken dat vanuit de ontmoeting het 
perspectief kan verschuiven van de groep (wij-zij) naar 
het individu (jij-ik). 

VERANTWOORDING
Jongeren van nu groeien op in een samenleving die mensen 
en groepen kent met uiteenlopende religieuze achtergronden. 
Hoe vinden zij hun eigen weg in deze multireligieuze samen-
leving? Ontmoeting kan een eerste stap zijn: 'gluren bij de 
buren', tijdens een bezoek aan een moskee en een tegen-
bezoek, biedt mogelijkheden om andermans religie te leren 
kennen. Wederzijdse gastvrijheid kan daarbij een belangrijke 
ingang zijn, want gastvrijheid verbindt. Vandaar ook de naam 
van dit item: marhaban, het Arabische woord voor 'welkom'. 

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen.
• Neem ruim van te voren contact op met iemand van de 

moskee en leg het idee voor: een wederzijds bezoek 
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rondom het thema 'ontmoeten en gastvrijheid in het 
christendom en de islam'. 
- Bespreek wat de mogelijkheden zijn voor een bezoek 

van jouw groep aan de moskee, inclusief mogelijke 
datums. Vraag je contactpersoon of er dan ook moslim-
jongeren aanwezig kunnen zijn; dat bevordert het 
gesprek en maakt het voor jouw jongeren mogelijk om 
net even andere vragen te stellen. Bespreek ook de 
mogelijkheden voor een tegenbezoek.

- Bereid samen de ontmoetingen goed voor. Bespreek 
met elkaar hoe jullie vanuit de eigen religie gastvrijheid 
zouden kunnen tonen. Maar bespreek ook wat niet 
mogelijk is en wat als moeilijk en/of ongastvrij zou 
kunnen worden ervaren. 

• Overleg ook met de koster van je kerk over geschikte 
datums voor het tegenbezoek en de invulling daarvan 
(bijvoorbeeld een maaltijd of koffie/thee/limonade met iets 
lekkers, gevolgd door een rondleiding door de kerkzaal). 

• Nodig voor de eerste bijeenkomst een gast uit om iets te 
komen vertellen over gastvrijheid in jullie gemeente, 
bijvoorbeeld een diaken, iemand van het welkomstcomité 
of iemand van de missionaire werkgroep. Wat kan de gast 
hierover vertellen vanuit zijn of haar ambt of functie?

• Maak voor de eerste bijeenkomst een powerpointpresen-
tatie van vier dia's met de tekst "Gastvrijheid is ...". 
Reserveer op elke dia voldoende ruimte om de zin aan te 
vullen en er een foto bij te plaatsen. 

• Zorg vlak voor de eerste bijeenkomst dat de ruimte er op 
het eerste gezicht 'ongastvrij' uitziet, alsof je niet hebt 
gerekend op de deelnemers. Zet bijvoorbeeld een aantal 
glazen op tafel die duidelijk al gebruikt zijn en zorg dat er 
wat stukken koek en koekkruimels bij liggen. Leg wat 
'rondslingerende' tijdschriften neer. Zet de meubels 
scheef. 

• Zorg voor de derde bijeenkomst dat je (samen met de 
deelnemers) de ruimte aantrekkelijk maakt voor de 
gasten. Als er een maaltijd wordt georganiseerd, dek dan 
alvast de tafel en zorg dat de (halal) gerechten klaar zijn. 

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar. Test 
alle apparatuur.

Persoonlijke voorbereiding
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Wat betekent gastvrijheid voor jou?
• Hoe gastvrij vind jij jezelf? Hoe gastvrij ben je volgens 

anderen?

• Wat vind je van waarde in het christelijk geloof op het 
gebied van gastvrijheid?

• Lees Matteüs 18:20 en Hebreeën 13:1-2. Wat herken je 
hierin op het gebied van gastvrijheid?

• Hoe vind je het om in gesprek te gaan met onbekenden? Is 
er een drempel die je misschien over moet? 

• Wat merk je ervan dat we leven in een multiculturele 
samenleving?

• Hoe verhoud je jezelf tot andersgelovigen?
• Ben je weleens in gesprek geweest met een moslim of 

een andersgelovige? Zo ja, hoe ging dat?
• Ben je weleens in een moskee geweest? Zo ja, hoe was 

dat voor jou? Wat viel je op?
• Dit thema kan ook weerstand oproepen ('wij tegen zij'). 

Hoe zou je daarmee omgaan?

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Diverse spullen om te zorgen dat de ruimte er bij binnen-

komst 'ongastvrij' uitziet, bijvoorbeeld: vieze glazen, 
stukken koek en oude tijdschriften;

• Een kopie van bijlage 2 op stevig papier of karton (in 
kaartjes geknipt);

• Voor iedere deelnemer een bijbel (BGT);
• Apparatuur om de powerpointpresenatie te kunnen laten 

zien (bijvoorbeeld een computer en een beamer met 
scherm);

• Kopieën van bijlage 6 voor alle deelnemers.

Tweede bijeenkomst
• Een kleine attentie voor de gastheer van de moskee, 

bijvoorbeeld een bloemetje en een kaart met jullie namen;
• Pennen;
• Reservekopieën van bijlage 6;
• Kopieën van bijlage 7 voor de gasten die in de derde 

bijeenkomst op bezoek komen.

Derde bijeenkomst
• Benodigdheden voor een gastvrije ontvangst van de 

gasten (afhankelijk van wat de deelnemers willen organi-
seren, bijvoorbeeld een maaltijd of koffie/thee/limonade 
met iets lekkers);

• Pennen;
• Reservekopieën van bijlage 7;
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• Apparatuur om de powerpointpresenatie te kunnen laten 
zien (bijvoorbeeld een computer en een beamer met 
scherm);

• Voor iedere deelnemer een zakje bloemenzaad, voorzien 
van een mooi kaartje met de tekst van bijlage 5.

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
10 minuten
Opening
Je hebt van tevoren gezorgd dat de ruimte er bij binnen-
komst 'ongastvrij' uitziet (zie Praktische voorbereiding). 
Speel dat je niet op de deelnemers hebt gerekend. Maak 
samen de ruimte weer leefbaar.

Vraag de jongeren hoe zij dit 'welkom' hebben ervaren: 
gastvrij of niet? Wat vinden zij zelf eigenlijk getuigen van 
gastvrijheid?

Heet de deelnemers nu echt welkom en bied eventueel iets 
te drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel 
kort iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving). 

Lees Matteüs 18:20 op. Maak duidelijk dat deze woorden 
ook iets zeggen over hoe je met elkaar moet omgaan: trouw 
zijn aan elkaar en betrouwbaar zijn. Dat kan soms moeilijk 
zijn, maar je mag delen vanuit de liefde die God geeft aan 
ieder mens. Hij is betrouwbaar in Zijn trouw.

25 minuten
Verkenning 
Geef aan dat verhalen een belangrijke rol spelen in gods-
diensten. Sommige verhalen zijn bedoeld om iets duidelijk 
maken over de wereld om ons heen, over hoe we met elkaar 
omgaan. Een voorbeeld hiervan is het verhaal 'De drie 
ringen'. Lees het verhaal in bijlage 1 voor. Als je het hele 
verhaal te lang vindt duren, begin dan halverwege (bij de 
inspringende alinea) en laat de laatste alinea vervallen.

Vraag de jongeren waar dit verhaal volgens hen over gaat. 
Welke betekenis heeft het begrip 'gastvrijheid' in dit ver-
haal, ook met betrekking tot het ontmoeten van moslims?

Vertel dat iedere godsdienst zijn eigen tradities, gewoonten 
en rituelen heeft. Deel de kaartjes van bijlage 2 uit en speel 
het kwartetspel. Leg zo nodig de spelregels uit:

• Schud de kaarten en deel ze rond.
• Vraag elkaar om de beurt een kaart. Krijg je de gevraagde 

kaart, vraag dan door. Krijg je de gevraagde kaart niet, 
dan is degene aan de beurt aan wie je de kaart vroeg.

• Spaar vier kaarten van dezelfde serie tot een kwartet.
• Ga door tot iedereen alleen nog maar kwartetten heeft.
• Wie de meeste kwartetten heeft, is winnaar.

Door dit spel zullen de deelnemers gaandeweg enkele 
overeenkomsten en verschillen ontdekken. Sommige 
daarvan zullen heel bekend zijn, andere wat minder. Praat 
hierover door met elkaar en help elkaar eventueel.

Tip: als je het te veel vindt om beide werkvormen (het 
verhaal en het kwartetspel) te doen, kies dan wat het beste 
past bij jouw groep.

10 minuten
Verdieping 
Deel bijbels uit en lees met elkaar Hebreeën 13:1-2, over 
omzien naar elkaar en gastvrijheid. Geef enige uitleg met 
behulp van bijlage 4.

35 minuten
Verwerking 
Stel de gast voor aan de jongeren. Geef hun de gelegenheid 
om met hem of haar in gesprek te gaan over de vraag hoe de 
plaatselijke gemeente vorm geeft aan 'omzien naar elkaar' 
en 'gastvrijheid'. Wat kan de gast hierover vertellen of laten 
zien? Wat voor vragen hebben de jongeren hierover?

Laat de (nog niet voltooide) powerpointpresentatie zien. 
Vorm vier groepjes. Laat elk groepje de zin "Gastvrijheid is ..." 
afmaken en een foto maken waarin hun tekst wordt uitge-
beeld. Vraag de groepjes om hun tekst en foto aan jou door 
te geven zodat je die in de powerpointpresentatie kunt 
plaatsen. 

Geef aan dat je je nu wilt voorbereiden op de tweede en 
derde bijeenkomst. Stel ter voorbereiding op de tweede 
bijeenkomst bijvoorbeeld de volgende gespreksvragen: 
• Wat zijn je gedachten bij moslims?
• Op welke manier geven moslims vorm aan 'omzien naar 

elkaar'? 



JOP • Joseph Haydnlaan 2a • Postbus 8504 • 3503 RM  Utrecht • www.jop.nl • Alle rechten voorbehouden • Kopiëren alleen voor intern gebruik 4

PROVIDER Marhaban = welkom!

Spreek ook kort met de jongeren door hoe ze zich moeten 
gedragen in de moskee: wat kan wel en wat kan absoluut 
niet?

Vraag de deelnemers om ter voorbereiding op de derde 
bijeenkomst te bedenken hoe de groep gastvrij zou 
kunnen zijn voor een aantal 'gasten van buiten'. Dan 
komen er namelijk enkele jongeren en/of volwassenen uit 
de moskee op bezoek. Het mag iets eenvoudigs zijn, 
bijvoorbeeld koffie/thee/limonade met iets lekkers. Als de 
jongeren een maaltijd willen organiseren, denk dan aan de 
spijswetten binnen de islam (halal). 

10 minuten
Afsluiting 
Sluit af met het verhaal in bijlage 5. Vraag de deelnemers 
hoe hun bezoek aan de moskee zou kunnen zijn als zaad 
voor een toekomstige vrucht. Waar zou het 'zaad' van het 
bezoek toe kunnen leiden?

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst (het bezoek aan 
de moskee). Spreek duidelijk af waar de jongeren worden 
verwacht en om hoe laat. Deel kopieën uit van bijlage 6. Geef 
aan dat de deelnemers dit werkblad kunnen gebruiken om 
zich voor te bereiden op het bezoek. Ze kunnen dan alvast 
enkele vragen en/of gedachten formuleren. Benadruk dat ze 
het werkblad moeten meenemen naar de moskee. 

Verzamel zo nodig de mobiele telefoonnummers van de 
jongeren, zodat je hun een herinnering kunt sturen voor de 
volgende bijeenkomst (bijvoorbeeld via een WhatsApp-
groep).

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening 
In deze bijeenkomst bezoeken jullie samen de moskee. 

Groet om te beginnen de gastheer, bedank hem voor zijn 
gastvrijheid en stel jezelf en de groep voor. Geef de 
gastheer een kleine attentie.

5 minuten
Verkenning 
Geef de jongeren de gelegenheid om hun verwachtingen 
ten aanzien van dit bezoek kort te verwoorden. Vraag 

hun ook om tijdens het bezoek het werkblad verder in te 
vullen. Deel hiervoor pennen uit (en zo nodig reserve-
kopieën van bijlage 6).

30 minuten
Verdieping 
Vraag de gastheer om te vertellen en/of te laten zien wat 
'gastvrijheid' en 'omzien naar elkaar' betekenen in de islam. 
Laat de gastheer aangeven wanneer de jongeren de gelegen-
heid hebben om vragen te stellen (bijvoorbeeld tijdens zijn 
inleiding of juist achteraf). 

45 minuten
Verwerking 
In dit onderdeel geeft de gastheer een rondleiding door de 
moskee, met gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Vraag de jongeren na afloop wat hen is opgevallen en wat ze 
hebben geleerd van het bezoek. 

5 minuten
Afsluiting 
Bedank de gastheer en de aanwezige moslimjongeren voor 
het bezoek en nodig hen uit voor een tegenbezoek in de 
kerk. Laat kopieën van bijlage 7 achter. Geef aan dat de 
bezoekers dit werkblad kunnen gebruiken om zich voor te 
bereiden op het bezoek aan de kerk. Ze kunnen dan alvast 
enkele vragen en/of gedachten formuleren. 

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst. Spreek duide-
lijk af waar de jongeren worden verwacht en om hoe laat. 

Derde bijeenkomst
5 minuten
Opening 
Heet de deelnemers en de gasten welkom en bied iets te 
drinken aan. Als er een maaltijd is georganiseerd, spreek dan 
zo mogelijk een kort gebed uit bij de opening van de maaltijd.

5 minuten
Verkenning 
Geef de gasten de gelegenheid om hun verwachtingen 
ten aanzien van dit bezoek kort te verwoorden. 
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Vraag hun ook om tijdens het bezoek het werkblad verder 
in te vullen. Deel hiervoor pennen uit (en zo nodig reserve-
kopieën van bijlage 7).

30 minuten
Verdieping 
Laat de deelnemers en de gasten zien wat 'gastvrijheid' en 
'omzien naar elkaar' betekenen in het christelijk geloof. Doe 
dit aan de hand van de powerpointpresentatie uit de eerste 
bijeenkomst. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten 
met moslims? Hoe er wordt in beide gemeenschappen 
omgezien naar elkaar?

45 minuten
Verwerking 
Geef de gasten een rondleiding door de kerk, met gelegen-
heid tot het stellen van vragen. 

Bespreek ten slotte met de deelnemers én de gasten de 
laatste vraag op het werkblad: wat neemt iedereen persoon-
lijk mee van dit bezoek? 

5 minuten
Afsluiting 
Sluit opnieuw af met het verhaal in bijlage 5. Geef alle 
deelnemers en gasten een zakje bloemenzaad om mee naar 
huis te nemen.

Bedank de deelnemers en gasten voor hun aanwezigheid en 
inbreng. 

AANDACHTSPUNT
De vraag hoe je vanuit het christelijk geloof moet omgaan 
met andersgelovigen, kun je niet neutraal beantwoorden. Je 
spreekt immers altijd vanuit je eigen context: je eigen 
opvoeding en de christelijke traditie waarin je bent opge-
groeid. Dat geldt ook voor de jongeren in jouw groep. Dat wil 
echter niet zeggen dat er geen zinvolle weg te vinden is in 
onze multireligieuze samenleving. De vraag naar die weg is 
actueler dan ooit, vanwege allerlei spanningen tussen 
groepen mensen.

Er zijn verschillende manieren van omgaan met mensen met 
andere religieuze achtergronden. Hierin zijn twee uitersten 
te onderscheiden:

• Aan de ene kant kan men stellen dat alleen de eigen gods-
dienst 'het ware geloof' is. Iemand die geen of een andere 
godsdienst belijdt, worden dan beschouwd als ongelo-
vige of zelfs als vijand. Deze visie kan een gevoel oproe-
pen van angst voor het vreemde - of juist een gevoel van 
liefde voor de ander en van daaruit gedrevenheid om die 
ander te bekeren.

• Aan de andere kan men de eigen godsdienst relativeren 
en stellen dat ieder mens die goed probeert te leven en 
God zoekt (ongeacht vanuit welke traditie) een gelovige 
is. Bij deze visie kun je je afvragen of die recht doet aan 
het eigene van iedere godsdienst.

Tussen deze twee uitersten zitten tal van genuanceerde 
visies. Houd rekening met de verschillende visies die 
jongeren kunnen hebben. Dit item draait om de ontmoeting 
tussen mensen: mensen binnen een christelijke traditie en 
mensen binnen een islamitische traditie. Voorop staan 
respect voor de andersgelovige en openheid. Daarbij is 
luisteren naar elkaar van groot belang. Dat is een van de 
belangrijkste kenmerken van gastvrijheid.

BIJLAGEN
1.  Verhaal 1 
2.  Kwartetspel
3.  Toelichting kwartetspel
4.  Achtergrondinformatie
5.  Verhaal 2
6.  Werkblad 1
7.  Werkblad 2



Bijlage 1
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VERHAAL 1

De drie ringen

'Pff... wat zijn die boeken zwaar!' Een man loopt door het bos met een enorme stapel boeken. Zijn rug staat helemaal 
krom, zó veel boeken draagt hij. Hij zucht en er staan zweetdruppels op zijn gezicht. Nooit gedacht dat verhalen zo zwaar 
konden zijn...

Al maandenlang heeft de man niets anders gedaan dan lezen. Als hij 's morgens wakker werd, pakte hij meteen een 
boek. Tijdens het wassen en tandenpoetsen probeerde hij vast een paar bladzijden te lezen. Zijn ontbijt gebruikte hij 
boven een boek... en de hele dag ging het zo door. Hij heeft geprobeerd zo veel mogelijk godsdienstige verhalen te lezen. 
Hij las verhalen over goden, over sprekende dieren, over mensen die over het water konden lopen...

En nu is hij klaar. Tenminste, echt klaar ben je natuurlijk nooit. Maar hij heeft wel heel veel verhalen gelezen. En nu loopt 
de man met al zijn boeken door het bos. 

Hij heeft veel van zijn boeken geleerd. Maar toch heeft hij nog één belangrijke vraag. En hij heeft gehoord dat hij met die 
vraag het beste naar het bos kan gaan. Want daar, diep in de ondoordringbare bossen, woont de Wijsheid. Lang niet 
iedereen kent de Wijsheid, maar de mensen die hem wel kennen, spreken met diep ontzag over hem. De Wijsheid is een 
oude man, die zo ongeveer alles weet wat je als mens kunt weten. Bijna niemand heeft hem ooit in het echt gezien. Maar 
er wordt gezegd dat hij wijzer is dan wie ook. Hopelijk weet de Wijsheid een antwoord op de vraag van de man.

Zuchtend en steunend loopt de man verder met zijn boeken. Au! Vervelende prikstruiken. En die kuilen in de weg zijn ook 
niet echt handig. Hopelijk gaat hij wel de goede kant op, anders is het nog allemaal voor niets geweest ook. 

Eens kijken, hier zou het moeten zijn. Ja, daar! Tussen de bomen ziet de man een klein huisje staan. Zo snel hij kan, 
strompelt hij met al zijn boeken naar het huisje. En nu maar hopen dat de Wijsheid thuis is.

Tja, aanbellen gaat niet als je je handen vol hebt met boeken. De man geeft daarom met zijn rechtervoet een paar schop-
jes tegen de deur.

'Hallo!', roept hij. 'Is daar iemand? Meneer Wijsheid, bent u thuis?' 

Het duurt even voordat de deur opengaat. Maar dan staat hij oog in oog met de Wijsheid. De man wordt binnengelaten en 
mag meteen doorlopen naar de studeerkamer van de hooggeleerde heer Wijsheid. De Wijsheid gaat achter zijn bureau 
zitten. Hij zakt een beetje onderuit – dat doet hij altijd als hij nadenkt.

Met een klap zet de man al zijn boeken in één keer op het bureau van de Wijsheid. 'Goedemiddag, edele Wijsheid', zegt 
hij. ' Erg fijn dat ik even binnen mocht komen.' Met de rug van zijn hand veegt hij het zweet van zijn voorhoofd. 'Ik heb een 
belangrijk probleem, ziet u. En nu dacht ik dat u mij misschien wel verder kon helpen.' 

De Wijsheid knikt. Met een klein handgebaar wijst hij een stoel aan; de bezoeker mag gaan zitten. Op het puntje van zijn 
stoel vertelt de man over zijn probleem: 'Ik heb in de afgelopen maanden ontzettend veel religieuze verhalen gelezen. 
Verhalen uit het hindoeïsme, uit de islam, uit het jodendom... Alles wat ik maar kon vinden, heb ik gelezen.' 
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Bijlage 1

Even wijst hij naar de grote stapel boeken. 'Dit is nog maar een klein deel van alle boeken die ik de laatste tijd heb door-
gewerkt', gaat hij verder. 'Het waren prachtige verhalen en ik heb er van genoten. Maar nu heb ik nog één vraag: welke 
godsdienst vertelt de waarheid? Het boeddhisme, of misschien toch het christendom, of de islam? Ik dacht: ik leg het eens 
aan u voor. U hebt immers alle wijsheid verzameld die een mens kan vinden. Als iemand mij kan helpen, bent u het.' 

Nadat de man zijn vraag gesteld heeft, is het een tijdje stil in het huis van de Wijsheid. Dan gaat de Wijsheid wat voorover zitten, 
zodat hij bij zijn bureau kan. Voorzichtig schuift hij de grote stapel boeken van zijn bezoeker opzij. Hij gaat weer achterover zitten 
en legt zijn voeten op de vrijgekomen plek op zijn bureau. En zo, met zijn benen op tafel, begint de Wijsheid te vertellen.

'Over de waarheid van de godsdiensten', zegt hij voorzichtig, 'bezit ik de nodige wijsheid. Ik zou u er heel veel over kunnen 
vertellen. Maar misschien is het beter als ik u een verhaal vertel. Het is al een oud verhaal.'

Nu gaat de bezoeker ook wat achterover zitten. Hij houdt wel van verhalen, zelfs na alle verhalen die hij in de afgelopen 
maanden gelezen heeft. Hij is benieuwd of hij dit verhaal al kent – zou het in één van zijn boeken staan?

(Startpunt voor de korte versie. Lees eerst de schuingedrukte alinea hieronder.)
Er was eens een man die op zoek ging naar de waarheid van de godsdiensten. Na een lange zoektocht ontmoet hij de 
Wijsheid in levenden lijve. De Wijsheid vertelt hem het volgende verhaal...

'Een man', vertelt de Wijsheid, 'had drie zoons. Hij hield van hen alle drie evenveel en hoopte dat ze alle drie een goed en 
gelukkig leven zouden leiden. 

In zijn nachtkastje bewaarde de vader van de drie zoons een bijzonder voorwerp: een prachtige gouden ring, die hij zelf ooit 
nog van zijn vader had gekregen. Al eeuwenlang werd de ring van generatie op generatie doorgegeven: vaders gaven de 
ring aan hun zoon, de zoon gaf de ring weer aan zijn zoon, enzovoorts. Het was dan ook niet zomaar een gouden ring. Wie de 
ring om zijn vinger had, kreeg de grootste wijsheid en het grootste geluk dat je je kunt voorstellen. 

Natuurlijk wilde de vader van de drie zoons de ring ook graag doorgeven aan de volgende generatie. Maar hij vond het 
moeilijk aan welke zoon hij de ring moest geven. Soms dacht hij: ik geef hem aan de oudste. Maar dan dacht hij een dag later 
weer: nee, misschien moet ik hem toch aan mijn jongste zoon geven. Of aan de middelste... Hij kwam er maar niet uit.'

Even laat de Wijsheid een stilte vallen. Zijn bezoeker trekt een rimpel in zijn voorhoofd. Wat een lastig probleem, denkt hij. 
Wie van de drie je ook kiest, je moet er altijd twee teleurstellen.

De Wijsheid vertelt verder: 'Toen bedacht de vader een plan. Hij ging naar een edelsmid en liet hem de prachtige gouden 
ring zien. Hij vroeg hem om nog twee ringen te maken, die precies leken op zijn ring. "Je moet hem zó precies namaken," zei 
hij, "dat zelfs jij het verschil met de echte niet meer kunt zien." 

De smid ging aan het werk. Hij deed vreselijk zijn best en maakte de twee mooiste ringen die hij ooit gemaakt had. Ze waren 
niet te onderscheiden van de echte ring, die de vader had laten zien. Zo ging de vader naar huis met drie ringen in zijn zak en 
hij gaf alle drie de zoons één ring. Achteraf wist niemand meer wie de echte ring had. Alle drie de zoons vonden dat ze zelf 
de enige echte hadden. Ze vonden dat hun eigen ring zó mooi was dat die absoluut niet nep kon zijn.'
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Bijlage 1

Als de Wijsheid klaar is met vertellen, zegt zijn bezoeker: 'Wat een prachtig verhaal! Maar wat bedoelt u precies met dit 
verhaal?' 

Even sluit de Wijsheid vermoeid zijn ogen. Dan zegt hij: 'De godsdiensten van de wereld kunt u vergelijken met de drie 
zoons uit dit verhaal. Ze dragen allemaal een prachtige schat met zich mee, die ze van de generaties voor hen hebben 
doorgekregen. En allemaal zijn ze ervan overtuigd, dat hun schat de echte, de ware is. Maar zeker weten kunnen ze het 
nooit.' 

'Maar... maar is er dan helemaal niemand die weet wie er echt gelijk heeft?' vraagt zijn bezoeker. 'Die vader bijvoorbeeld, 
kon hij het niet ergens aan zien?'

Bij die laatste vraag slaat de Wijsheid heel even zijn open op. Dromerig kijkt hij naar boven. En met een zachte stem zegt 
hij: 'Tja, de vader... misschien dat hij het weet.'

Een halfuurtje later loopt de man die de Wijsheid zocht weer door het bos. Hij loopt nog steeds met zijn stapel boeken, maar 
het lijkt wel alsof ze wat minder zwaar zijn geworden. Vandaag heeft hij een belangrijke les geleerd. Hij heeft geleerd dat je 
niet hoeft te kiezen tussen al die prachtige verhalen. Je mag er van genieten en je mag ze bewonderen.

Bron: Idema, E. (2008). Agastya drinkt de zee leeg. Amersfoort: Kwintessens.
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KWARTETSPEL

I. GELOOFSDRAGERS I. GELOOFSDRAGERS

III. GEBEDSHUIZEN III. GEBEDSHUIZEN

V. BOEKEN V. BOEKEN V. BOEKEN V. BOEKEN

III. GEBEDSHUIZEN III. GEBEDSHUIZEN

I. GELOOFSDRAGERS I. GELOOFSDRAGERS

a: Mozes

b: Paulus

c: Mohammed

d. Gandhi

Mozes, Israëls leider bij de uittocht uit 
Egypte en tijdens de woestijntocht. 
Mozes wordt wel als stichter van het 
jodendom beschouwd.

a: Mozes

b: Paulus

c: Mohammed

d. Gandhi

Volgens Handelingen werd Paulus in 
Tarsus geboren. Hij wordt wel als 
stichter van het christendom 
beschouwd.

a: synagoge

b: kerk

c: moskee

d. tempel

Plaats waar de joden samenkomen voor 
hun eredienst.

a: synagoge

b: kerk

c: moskee

d. tempel

Plaats waar christenen samenkomen 
voor hun eredienst.

a: Tenach

b: Bijbel

c: Koran

d. Bhagavadgita

Tenach is de joodse bijbel, door christenen 
meestal Oude Testament genoemd. Het 
woord is een samenstelling van T thora= 
wet, N nebiim=profeet en CH chetoebim= 
geschriften.

a: Tenach

b: Bijbel

c: Koran

d. Bhagavadgita

Het Oude en Nieuwe Testament vormen 
samen de christelijke Bijbel. Het Oude 
Testament heeft dezelfde boeken als de 
joodse bijbel.

a: Tenach

b: Bijbel

c: Koran

d. Bhagavadgita

Volgens de moslims ontving Mohammed 
boodschappen van God. Hij leerde deze uit 
zijn hoofd en vertelde ze door aan andere 
moslims, die ze ook uit hun hoofd leerden 
en vastlegden in de Koran.

a: Tenach

b: Bijbel

c: Koran

d. Bhagavadgita

Het hindoeïsme kent verschillende heilige 
boeken. Bhagavadgita (Lied van de Heer) is 
het kerngeschrift van het hindoeïsme, en 
maakt deel uit van de Mahabharata, over 
het ontstaan van de religie.

a: synagoge

b: kerk

c: moskee

d. tempel

Islamitisch gebedshuis.

a: synagoge

b: kerk

c: moskee

d. tempel

De hindoetempel (mandir) is een plek 
waar je zeven dagen per week terecht 
kunt. De mandir staat gevuld met beelden 
van godheden die elk hun specifieke rol 
in het leven van gelovigen spelen.

a: Mozes

b: Paulus

c: Mohammed

d. Gandhi

Mohammed stichte in Arabië de Islam in 
de 7e eeuw. De Islam belijdt een strikt 
monotheïsme*. Er is slechts één, onge- 
schapen, God, Allah, en Mohammed is 
de laatse profeet.

a: Mozes

b: Paulus

c: Mohammed

d. Gandhi

Gandhi, bijgenaamd Mahatma was 
politiek en godsdienstig leider in India. 
Hij was o.a. de bezieler van de geweld- 
loze protestbeweging. In 1948 werd hij 
in New Delhi vermoord.
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VII. FEESTEN VII. FEESTEN

II. GEBED II. GEBED

IV. SYMBOLEN IV. SYMBOLEN IV. SYMBOLENIV. SYMBOLEN

II. GEBED II. GEBED

VII. FEESTEN VII. FEESTEN

a: Pesach

b: Pasen

c: Suikerfeest

d. Divali

Voor joden is Pesach het grootste
feest, de bevrijding uit Egypte wordt dan
herdacht. Vrienden en familie komen
bij elkaar voor een speciale maaltijd.

a: Pesach

b: Pasen

c: Suikerfeest

d. Divali

Pasen is voor christenen het grootste 
feest. Met pasen wordt de opstanding 
van Christus herdacht.

a: geheven armen, gebedsriemen,

gebedsmantel

b: handen gevouwen, ogen dicht

c: voorover op de knieën

d. kleermakerszit

Bij de joden kun je zowel met de handen 
open ten hemel geheven staan, als meer 
wiegend. Ook de gebedsmantel is een 
teken dat iemand in gebed is.

a: geheven armen, gebedsriemen,

gebedsmantel

b: handen gevouwen, ogen dicht

c: voorover op de knieën

d. kleermakerszit

Het vouwen van de handen en de ogen 
dicht drukken eerbied uit en wil 
voorkomen dat mensen tijdens het 
gebed worden afgeleid.

a: davidster

b: kruis

c: halve maan

d. swastika

Zespuntige ster van twee elkaar gedeelte-
lijk bedekkende driehoeken. De davidster 
is een oud symbool binnen het jodendom 
dat door Hitler werd gebruikt om joden 
apart te zetten en herkenbaar te maken.

a: geheven armen, gebedsriemen,

gebedsmantel

b: handen gevouwen, ogen dicht

c: voorover op de knieën

d. kleermakerszit

In de gebedshouding van de moslim is 
iets zichtbaar van de totale onderwerping 
aan God.

a: geheven armen, gebedsriemen,

gebedsmantel

b: handen gevouwen, ogen dicht

c: voorover op de knieën

d. kleermakerszit

De 'kleermakerszit' bij hindoes is niet een 
algemene gebedshouding maar wel een 
opvallende. Gebed en meditatie liggen 
dicht bij elkaar.

a: Pesach

b: Pasen

c: Suikerfeest

d. Divali

Voor moslims geldt de vastenmaand als 
het hoogtepunt van het jaar gevolgd door 
het suikerfeest -officieel Eid-ul-Fitr-, het 
feest van het verbreken van het vasten.

a: Pesach

b: Pasen

c: Suikerfeest

d. Divali

Divali is het grote najaarsfeest van de hin-
does. Het is een lichtfeest, de overwinning 
van het goede over het kwade wordt 
gevierd. Het is ook een feest van bezinning 
om het kwaad in zichzelf te overwinnen.

a: davidster

b: kruis

c: halve maan

d. swastika

Het christendom kent verschillende 
vormen van het kruis, elk met een eigen 
symboliek. Jezus werd aan het Latijnse 
kruis ter dood gebracht.

a: davidster

b: kruis

c: halve maan

d. swastika

Islam leidt mensen door het leven zoals 
de sterren en de maan reizigers door de 
woestijn leiden.

a: davidster

b: kruis

c: halve maan

d. swastika

De swastika is een oud hindoe-symbool 
dat in verschillende stromingen binnen 
het hindoeïsme nog veel wordt gebruikt. 
Het is een symbolische voorstelling van 
de zon.
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Bron: Ferwerda, A., & Smits, E. (2003). Kwartetspel. GRIP: Een feestgevoel in vier religies. 15-17.

VI. ETEN VI. ETEN

VIII. BOEDDHISME VIII. BOEDDHISME VIII. BOEDDHISME VIII. BOEDDHISME

VI. ETEN VI. ETEN

a: kosjer

b: alles

c: halal

d. geen rund

Joden hebben strenge spijswetten, die 
niet veel verschillen van die van moslims, 
zodat halal en kosjer eten dicht bij elkaar 
in de buurt komen.

a: kosjer

b: alles

c: halal

d. geen rund

Christenen mogen gewoonlijk alles 
eten op grond van een tekst van Paulus,  
1 Korintiërs 10:25-33, zolang je een 
ander er maar niet mee ergert.

a: Boeddha

b: monnik

c: pagode

d. 8-voudig pad

Boeddha komt uit het hindoeïsme voort. 
Nadat hij de verlichting had gevonden, 
kreeg hij zijn eigen volgelingen. Zijn 
beeltenis is, hoe verscheiden ook, 
meestal direct herkenbaar.

a: Boeddha

b: monnik

c: pagode

d. 8-voudig pad

Binnen het boeddhisme spelen monniken 
een grote rol. Ze zijn herkenbaar aan 
hun kaalgeschoren hoofd en speciale 
kledij.

a: Boeddha

b: monnik

c: pagode

d. 8-voudig pad

De tempels van het boeddhisme hebben 
dikwijls de vorm van een pagode.

a: Boeddha

b: monnik

c: pagode

d. 8-voudig pad

De belangrijkste samenvatting van de leer 
van Boeddha is het achtvoudig pad dat 
wordt gesymboliseerd door een wiel met 
acht spaken. Het pad dat ieder mens kan 
volgen om het lijden te overwinnen. 

a: kosjer

b: alles

c: halal

d. geen rund

Moslims hebben strenge spijswetten, 
die niet veel verschillen van de joodse 
spijswetten, zodat halal en kosjer eten 
dicht bij elkaar in de buurt komen.

a: kosjer

b: alles

c: halal

d. geen rund

Hindoes zijn vaak, maar niet altijd, vege- 
tarisch. Zo goed als altijd zullen ze zich 
van rundvlees onthouden omdat het 
rund heilig is.

Restaurant Rivka
Dagmenu                               € 15,00
Groentesoep
Kaasschotel* met asperges
Droomvla of appelgebak

*Indien u liever een vleesschotel heeft, is 
dat mogelik. Als nagerecht krijgt u dan 
appelgebak (dit is ivm onze koshere keuken.)

Restaurant De Herberg
Dagmenu                             € 15,00
Ossestaartsoep
Varkenshaas met spruitjes
Yoghurtijs met bosvruchten

Indien gewenst, kunt u dit dagmenu met 
andere gerechten aanvullen.

Restaurant Mekka
Dagmenu                             € 15,00
Champignonsoep
Lamskoteletten* met gebakken groenten
Baklava

*Al het vlees dat wij serveren, komt van 
ritueel geslachte dieren. Uiteraard serveren 
wij geen gerechten met varkensvlees.

Restaurant Ganesh
Dagmenu                             € 15,00
Kippensoep
Falafel met salade
Roomijs met chocoladesaus

Indien u bijzondere wensen heeft, komen wij 
hier graag aan tegemoet, maar wij kunnen 
vanwege ons geloof geen rundvlees serveren.
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TOELICHTING KWARTETSPEL

In de eerste zeven kwartetten is gekozen voor een vierdeling jodendom, christendom, islam en hindoeïsme. De eerste drie 
zijn aan elkaar verwante monotheïstische religies, dat wil zeggen godsdiensten die één god kennen. Het hindoeïsme is in 
wezen ook monotheïstisch (het verwijst naar het Ene, het Al), maar de uitingsvorm is polytheïstisch. Een polytheïstische 
godsdienst kent meerdere goden en/of godinnen. Voor deze godsdiensten hebben we gekozen omdat deze in Nederland de 
vier bekendste en meest algemeen voorkomende godsdiensten zijn. Het laatste kwartet gaat over het boeddhisme als vijfde 
hoofdstroming.

Er is bij kwartet I gekozen voor vier mannen omdat het te lastig bleek om nu eens voor vier vrouwen te kiezen. Het zegt wel 
iets over de godsdiensten - of misschien meer over de tijd waarin ze ontstonden. Mozes, Mohammed en Paulus kunnen alle 
drie met enig recht als 'stichter' van hun godsdienst worden beschouwd. Gandhi is gekozen als de meest bekende verte-
genwoordiger van het hindoeïsme. 

De manier waarop mensen bidden, is zo verschillend dat het een goede aanleiding geeft om met elkaar te praten. Waarom 
de gebedshoudingen zo verschillen, is niet altijd te achterhalen.

Bron: Ferwerda, A., & Smits, E. (2003). Kwartetspel. GRIP: Een feestgevoel in vier religies. 15-17.
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Toelichting bij Hebreeën 13:1-2

Bij wie voel jij je welkom? Hoe komt het dat je je ergens welkom voelt? Hoe verwelkom jij iemand? En wanneer ben je zelf 
voor het laatst welkom geheten? Zulke vragen zeggen allereerst iets over de relaties die wij hebben met andere mensen. 
Ze zeggen iets over gastvrijheid verlenen, over hoe we ervaren dat een ander ons wil ontmoeten in zijn of haar huis, of in 
zijn of haar leven. Het zegt ook iets over gastvrijheid ontvangen. Hoe welkom voel je je? Waar of bij wie voel je je thuis of 
'kind aan huis'? 

Wie de schrijver van de brief aan de Hebreeën was, is niet zeker. Vaak wordt Paulus als schrijver aangewezen, maar even 
vaak wordt dit ook ontkend. Wie de geadresseerden zijn, is ook niet helemaal duidelijk. Men gaat vaak uit van de tweede 
generatie gelovigen in Rome (naar aanleiding van Hebreeën 13:24). 

Maar is het belangrijk dat het niet duidelijk is wie de schrijver en de geadresseerden zijn? Wat er toe doet, is met welk 
doel deze brief is geschreven en wat deze brief ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. 

De aanleiding voor deze brief komt al in het eerste hoofdstuk heel duidelijk naar voren: God is begonnen met een nieuwe 
tijd door de komst van Zijn Zoon Jezus Christus naar onze wereld (Hebreeën 1:1-3). Jezus' komst, Zijn dood en Zijn opstan-
ding brengen nieuwe hoop voor mensen. De schrijver wil de lezers moed inspreken om te blijven geloven in Gods belofte, 
met het uitzicht op Zijn nieuwe wereld van recht en vrede. De schrijver doet dit door middel van de drie christelijke 
deugden: geloof, hoop en liefde. 

In hoofdstuk 11 laat de schrijver zien dat de geadresseerden - en dus ook wij - niet de eersten zijn die geloven. Voor ons uit 
zijn al veel mensen de weg gegaan van het geloof in God. In hoofdstuk 12 laat de schrijver zien wat geloven betekent: ieder 
mens zondigt, doet dingen waardoor hij zich afkeert van Gods liefde. Het Griekse woord agapè, dat wordt vertaald met 
'liefde', verwijst naar de liefde die van God uitgaat naar alle mensen. Daar mag je hoop uit putten. Je mag erop vertrouwen 
dat die liefde oneindig veel groter is dan alles wat een mens fout kan doen. Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde en door 
Zijn sterven en opstanding laten zien hoe dicht je mag leven bij God: als een kind aan huis bij God de Vader. 

Daarna, in hoofdstuk 13, gaat het over de liefde tussen mensen onderling. Dit hoofdstuk laat zien hoe je de liefde die God 
geeft, mag spiegelen in jouw relatie met andere mensen. In vers 1 staat het Griekse woord philadelphia: dit verwijst naar 
de liefde die mensen geven aan elkaar en mogen ontvangen van elkaar. Die liefde is wederkerig en stelt de ene mens niet 
boven de andere. Die liefde doet mensen elkaar recht in de ogen zien. Die liefde wordt groter als je haar deelt. 

Deze philadelphia vormt een goede basis voor gastvrijheid, het ruimhartig ontvangen van gasten. Zo kun je in alle vrijheid 
de ander tegemoet treden, met een warm kloppend hart - en 'op ooghoogte', want de ander is net zo goed een mens als jij.
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VERHAAL 2

Een droom

Een jongeman had een droom.
Hij ging een winkel binnen. Achter de toonbank zag hij een engel. 
Haastig vroeg hij hem: "Wat verkoopt u, meneer?"
De engel antwoordde vriendelijk: "Alles wat u maar wilt."
De jongeman zei: "Dan zou ik graag hebben: het einde van oorlog in de wereld, meer bereidwilligheid om met elkaar te 
overleggen, aandacht voor de kleinen en de zwakken, een hartelijke kerkgemeenschap, meer tijd voor de ouders om met 
hun kinderen te spelen en –"
De engel onderbrak hem en zei: "Verontschuldig me, jongeman, u hebt mij verkeerd begrepen. We verkopen hier geen 
vruchten. We verkopen hier alleen de zaadjes."

Bron: 40dagentijdkalender 2014. (2014). Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland.
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Bijlage 6

WERKBLAD 1

Op bezoek in een moskee

1.  Wat zijn jouw verwachtingen van dit bezoek?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

2.  Wat voor vragen heb je vooraf?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________
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3.  Welke verschillen vallen je op tijdens het bezoek?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

4.  Welke overeenkomsten zie je tijdens het bezoek?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

5.  Wat neem je uiteindelijk mee van dit bezoek? Is er bijvoorbeeld iets bijzonders wat je gezien, gehoord of gevoeld?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________
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WERKBLAD 2

Op bezoek in een kerk

1.  Wat zijn jouw verwachtingen van dit bezoek?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

2.  Wat voor vragen heb je vooraf?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________
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3.  Welke verschillen vallen je op tijdens het bezoek?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

4.  Welke overeenkomsten zie je tijdens het bezoek?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

5.  Wat neem je uiteindelijk mee van dit bezoek? Is er bijvoorbeeld iets bijzonders wat je gezien, gehoord of gevoeld?

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________

 ____________________________ _____________________ ____________________________ __________________________________________________


