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CONFLICTEN 
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De vrede van Jezus 
Welke foto hoort bij welke strofe?  
Kleur het kader in dezelfde kleur als die strofe. 

Pax Christi, de vrede, 
De vrede van Jezus 
Praten met elkaar 
En nieuwe kansen geven, 
Elke keer weer, 
De vrede van de Heer! 

Wat is er aan de hand?  
Waarom tel jij niet mee? 
Dat kan niet en dat mag niet! 
Nee, nee, nee! 

Wat kijk je toch verdrietig 
En zie ik daar een traan? 
Ik geef je snel een knuffel, 
Ja, ja, ja ! 

Ruzie, slaan of schelden 
Lost helemaal niets op,  
Het wordt alleen maar erger,  
Stop, stop, stop!
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Ik ben als een leeuw, een kameleon, een 
schildpad of een dolfijn,… 

De schildpad   

Wat ik of de ander wil is niet 
zo van belang. Ik trek me 
liever weg uit het conflict 
dan het op te lossen

Ik doe niet. Ik geef het op. 

De kameleon  

De kameleon past zich 
aan. Wat hij zelf wil of 
nodig heeft is minder van 
belang. 

De leeuw 

De leeuw vindt vooral wat 
hij wil belangrijk. Wat de 
anderen nodig hebben is 
voor hem niet zo belangrijk

De dolfijn   

Ik beslis samen met de 
ander: we houden rekening 
met wat ik belangrijk vind 
en wat de ander belangrijk 
vindt. 

Kijk naar deze dieren. Op welk dier lijk jij als je in een conflict terechtkomt? 
Zet er een kruisje bij. 

Wat ik wil, is belangrijk  Ik pas mij aan de ander aan.  

Wij beslissen samen.  
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Waarnemen en niet oordelen
Herken je een waarneming  of een oordeel       ? 

Omcirkel het juiste antwoord. 

Waarnemen: ik zeg wat ik zie, hoor, lees…. Als een camera.  

Oordelen: ik geef mijn eigen oordeel. Dat kan positief of negatief zijn.

1. Finn was gisterenavond zomaar boos op mij       2. Gisterenavond beet Jules op zijn nagels
Terwijl hij tv keek. 

3. Vince is agressief             4 . Fleur poetst bijna nooit haar tanden
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5. Isabelle zei dat geel me niet staat.         6. Mats is altijd te laat. 

7. Liam let nooit op.           8. Jij hebt mij gezegd dat je mijn nieuwe fiets heel 
mooi vindt 

Waarom is het beter om niet te oordelen, denk je. 
Ontcijfer de zin hieronder en je komt het te weten.  

Oordelen worden dikwijls als kritiek ervaren en dat vindt niemand fijn. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Conflicten in de wereld 
Joden en Palestijnen: hoe het begon…

Wat zie je op elke foto of tekening? Vertel. Vul daarna de ontbrekende woorden in. Kies uit: 
Israël - Romeinen - Joden - moslims - christenen - geliefd - Palestina - diaspora - Palestijnen - 
tempel - Klaagmuur. 

Het land waar Jezus woonde, is een bijzonder land:  

J…………………………………………………, 

M ………………………………………………, en 

Ch……………………………………………… 

wonen er samen. Joden noemen het land  

……………………………………………… 

Moslims en christenen noemen het  

……………………………………………… . 

Het gaat niet zo goed in het land Israël of Palestina. Israëliërs en 

…………………………..vechten al jaren tegen elkaar 

Er schijnt geen oplossing voor hun conflict te bestaan.  

In de tijd van Jezus waren de ………………………………………………. 

de baas in Palestina. Zij verwoestten de  

………………………………………………van de joden. Er bleef slecht één 

muur staan, de ……………………………………………… 

De joden liestab hun land verlaten.  

Ze trokken aar plaatsen over de hele wereld. Dat noemen we de 

……………………………………………… 

De joden waren niet………………………………   

in die vreemde landen. Veel joden 

droomde ervan om ooit naar un land 

Israël te kunnen terugkeren. 

Moslim 

Jood- 

Christen - 
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Wat zie je op elke foto? Vertel. Vul daarna de ontbrekende woorden in :  
Kies uit: zes miljoen - wereldoorlog - Israël - Palestijnen - Israëliërs - bommen - Amerika - 
Hitler. 

De gevolgen van Wereldoorlog 2

In 1940 brak een verschrikkelijke …………………………………………………………………

uit. Duitsland wou de baas worden over heel de wereld. Hun leider 

heette  ………………………………………………………………… 

Hij vond de joden een minderwaardig ras. Hitler liet ongeveer 

…………………………………………………………………joden vermoorden in 

vernietigingskampen.  

Na vijf verschrikkelijke oorlogsjaren slaagde de rest van Europa met de 

hulp van  ………………………………………………………………… erin om Hitler te 

stoppen. De bondgenoten besloten dat de joden weer een land moesten 

krijgen. De oplossing leek eenvoudig : de joden mochten terug naar hun 

land van oorsprong. Palestina zou voortaan weer Israël  heten, zoals de 

joden het altijd al genoemd hadden.  

Voor de Palestijnen was dat geen leuk nieuws.  Zij moesten hun huizen 

verlaten en uitwijken naar vreemde gebieden. Er brak oorlog uit. De  

………………………………………………………………… wonnen. Zij namen het grootste 

gedeelte van Palestina in handen.  

Maar de  …………………………………………………………………lieten zich niet doen. Zij 

wilden dat de grenzen weer werden als vroeger. Ze lieten  

…………………………………………………………………ontploffen en vermoorden 

mensen. Daarop volgenden dan weer aanvallen van de Israëliërs. Veel 

onschuldige burgers en kinderen stierven tijdens het conflict.  
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Een blijvend verlangen naar vrede
Wat zie je op elke foto? Vertel. Vul daarna de ontbrekende woorden in :  
Kies uit:  Klaagmuur - Jezus - Mohammed - moslim - Jeruzalem - christenen - vrede - joden 

Een oplossing voor een langdurige vrede is heel moeilijk. Dit land 

is belangrijk voor  Palestijnen en Israëliërs. Ze beschouwen beiden 

………………………………………………………………… als hun hoofdstad. 

In Jeruzalem staat nog een muur van de tempel die koning Salomo 

bouwde. De …………………………………………………………………komen graag 

bidden bij deze ………………………………………………………………… . 

In Jeruzalem komen ook de ……………………………………………………………… 

Graag bidden……………………………………………………………is gestorven in 

Jeruzalem. Hij is er ook verschenen aan zijn leerlingen na zijn 

dood.  

Sjaloom Aleichem Assalamu Alaikum  De vrede zij met u 

Een oplossing voor dit conflict lijkt bijna onmogelijk. Al jarenlang zijn 

de grote leiders in de wereld aan het onderhandelen. In elk geval 

verlangen zowel de joden als de moslims en de christenen 

hetzelfde:……………………………………………………………… 
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Wil je vrede? Begin bij jezelf? 
Arthur heeft een conflict met Wout. Hoe kan hij dat het best oplossen? Overloop de 
verschillende stappen. 

Wat zie je? Wat is er gebeurd?  
Hoe voelt Arthur zich?  
Wat heeft hij nodig?  
Hoe zou hij het best reageren?

Arthur kan op twee manieren reageren. 
Omcirkel telkens wie spreekt: 

Arthur oordeelt … Arthur 
zegt wat 
hij voelt 
en wat 
hij nodig 
heeft…

Arthur  onderneemt actie … Arthur  stelt een vraag… 
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Ik luister naar jou - Jij luister naar mij 
Heb je een conflict met iemand? 
Dan is het belangrijk goed te verwoorden at je zelf voelt en wat je nodig hebt. 
Maar wat voelt de ander en wat heeft die nodig? 
Het is even belangrijk om daarnaar te luisteren. 
Zo kun je tot een voorstel komen dat voor beiden goed voelt.Oefen maar ! 

Is dit oké voor ons allebei? 

Ja ! 


