
 
Verhaal voor de jongste kinderen 
 
Blaadjes  

Mevrouw Hogepoot en meneer Langeteen hadden ruzie. Het was echt een erge ruzie. En het ging 
over… blaadjes. Dat zit zo: mevrouw Hogepoot heeft een boom. Toen het ging waaien, kwamen er 
blaadjes in de tuin van meneer Langeteen. Hij boos natuurlijk, dat begrijp je. Hij gooide de blaadjes 
terug over de schutting en riep er boze woorden bij. (‘Schuttingtaal’ noemen ze dat.) De blaadjes 
kwamen tussen het schone wasgoed van mevrouw Hogepoot. Zij boos natuurlijk, dat begrijp je. Maar 
nu is het gelukkig weer opgelost. Over, fini, voorbij, vrede. De storm is overgewaaid, in de tuin van 
Hogepoot en Langeteen. Hoe dat komt? Dat weet ik niet. Op de een of andere manier hebben ze hun 
ruzie bijgelegd. Kun jij bedenken hoe ze dat gedaan hebben?  

 

Verhaal voor de kinderen van de kinderkerk 

Hoort iedereen erbij?  

Op het marktplein van het stadje Kafarnaüm staat Jezus te vertellen. ‘Wij horen allemaal bij elkaar’, 
vertelt hij. Ja, knikken de mensen. Wij horen allemaal bij elkaar. ‘Als een 
grote familie’, vertelt Jezus. Inderdaad, denken de mensen. Als een 
grote familie. ‘Want God houdt van ons allemaal’, vertelt Jezus. Zo is 
het, denken de mensen. God houdt van ons allemaal. ‘Behalve van mijn 
broer’, zegt een vrouw zacht. Jezus stopt met vertellen. Iedereen kijkt 
nu naar de vrouw. ‘Wat dan?’ vragen de omstanders. Al snel roept 
iedereen door elkaar: ‘Wat is er dan met je broer?’ ‘Wat heeft hij 
gedaan?’ ‘Was het erg?’ ‘Wat zei ze eigenlijk?’ wil iemand achteraan 
weten. ‘Mijn broer heeft…’, begint de vrouw. Ze aarzelt even, dan 
schudt ze haar hoofd. En dan buigt ze zich naar iemand naast haar om 
iets in zijn oor te fluisteren. De man luistert, schudt verbaasd zijn hoofd 
en fluistert het door aan de volgende. Die schudt ook zijn hoofd, zegt: ‘Tsss…’ en buigt zich naar de 
volgende om het door te fluisteren. ‘Stop’, zegt Jezus. ‘Stop. Stop met praten over iemand die er niet 
is. Stop met denken dat iemand niet bij ons hoort.’ Hij loopt naar de vrouw toe en steekt zijn hand 
uit. ‘Loop je even met me mee?’ vraagt hij. ‘Ik wil je iets vragen.’ Samen lopen ze naar een rustig 
plekje. ‘Je wilt zeker weten wat mijn broer gedaan heeft’, zegt de vrouw. ‘Fout’, zegt Jezus. ‘Wat ik 
wil weten is: heb je er met je broer over gepraat? Want onze ruzies worden niet opgelost door aan 
iedereen te vertellen wat iemand verkeerd gedaan heeft. Onze ruzies worden opgelost door er 
samen over te praten.’ ‘En als dat niet helpt?’ vraagt de vrouw. ‘Dan vraag je een of twee mensen om 
met jullie mee te praten.’ ‘En als dat ook niet helpt?’ ‘Dán kun je meer mensen vragen om te helpen’, 
antwoordt Jezus. ‘En als dat ook niet helpt?’ Jezus glimlacht. ‘Ga nou eerst maar eens met je broer 
praten’, zegt hij dan. De vrouw gaat maar gauw op weg. ‘Ik hoor het wel als je nog hulp nodig hebt!’ 
roept Jezus haar na.  

 


