
Mattheus 28: 20
‘En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing

van deze wereld.’

Nodig
- Touw 
- Voedsel zoals pinda’s, fruit, vogelzaad, brood of stukjes wortel

Opdracht 
Maak een vogelvoeder ketting voor de vogels buiten. Gebruik een stuk touw of
draad en rijg hier eten voor de vogels aan. Denk aan pinda’s, stukjes appel (of
ander fruit), vogelzaad, brood of stukjes wortel. Zodra je klaar bent hang je
jouw vogelvoeder ketting buiten op, zodat de vogeltjes er lekker van kunnen
eten. 

Toelichting
God is in alles wat we om ons heen zien en horen. In de prachtige zonsopgang
zoals we die zagen in het filmpje, in de vogels die je ’s ochtends hoort als je
wakker wordt en in ieder mens die je waar ook maar tegen komt. Mattheus
laat Jezus in zijn slotakkoord zeggen: Ga dus op weg en maak leerlingen, door
te dopen… en te leren… Als God in alles is wat we om ons heen zien en horen,
laat ons dan ook zorgen voor alles wat we om ons heen zien en horen.
Niemand uitgesloten. 



Nodig 
- Een ander persoon, bijvoorbeeld een van je ouders of grootouders (of

beide) 
- Pen en papier

Opdracht
Jezus heeft ons de opdracht gegeven dat wat hij ons geleerd heeft door te
geven. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En hoe doen jouw ouders dat? Je gaat je
ouders interviewen over dit onderwerp. Creëer een plek waarin jij het beste
kan interviewen. Denk bijvoorbeeld aan twee stoelen tegenover elkaar, of juist
naast elkaar. Wel of niet een spotlight aan. Enzovoorts. Voorbeeldvragen:

- Wat is het eerste wat in jullie opkomt na het lezen van de pastorale brief
van deze week? Wat zou jij willen doen? 

- Waar zie jij God? 
- Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen als het gaat om de opdracht die

we hebben ontvangen om anderen te leren wat Jezus ons geleerd heeft? 
- Wat betekent die opdracht? 

Misschien kun je zelf nog wel veel betere vragen verzinnen! Bedenk van te
voren vragen die jij aan jouw geïnterviewde wil stellen. Hoe meer mensen je
interviewt, hoe meer verschillende antwoorden je mogelijk zal krijgen. Wat
betekent dit voor jou? 


