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Geluk is...

Levensbeschouwelijk perspectief
Als sinds mensenheugenis is het najagen van geluk een 

belangrijke levensvraag. Maar wat geluk eigenlijk precies 

is, daar geeft iedereen zijn eigen invulling aan.

bedoeling
Kinderen onderzoeken hun eigen opvattingen over geluk 

en (impliciete) voorstellingen van geluk. 

Wat je nodig hebt
– voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal

– tekenpapier (A3-formaat) en kleurpotloden of stiften

– voor extra: pen en papier voor het maken van een 

boekje

Opstap 
Schrijf op het bord: wat is geluk? Geef de klas één minuut 

de tijd om te bedenken wat ze onder geluk verstaan. Doe 

dit in stilte, laat de kinderen eventueel opschrijven wat ze 

willen zeggen. Ga dan in de kring zitten. Vertel de kinde-

ren dat ze 30 seconden krijgen om hardop te zeggen wat 

ze bedacht of geschreven hebben. Laat de kinderen om 

de beurt, op het rijtje af, hun idee vertellen, zonder dit te 

onderbreken of er commentaar op te geven. Het kan 

helpen om iets (een steentje, een ander voorwerp) door 

te geven zodat degene die het vasthoudt mag vertellen. 

Zo ontstaat een lange ketting of ‘kakofonie’ van woorden. 

Zo wordt duidelijk dat geluk voor iedereen iets anders 

kan betekenen, maar dat het de moeite waard is om 

elkaars beelden te horen en te begrijpen.

Kern
Onderzoek met de leerlingen nu het begrip geluk. Maak 

een woordspin of begrippenboom op het bord. Probeer 

het denken te structureren door vragen te stellen en dóór 

te vragen. Probeer daarna samen met de kinderen een 

definitie of definities van geluk te formuleren. Vraag 

bijvoorbeeld: wat is het niet? Kun je het maken? Kun je 

het zien? Kun je het aanraken? Het kan ook zijn dat de 

groep concludeert dat het niet mogelijk is om tot één 

definitie te komen. Dit geeft niets: het is immers een 

begrip dat ieder anders invult. 

Deel vervolgens het blad met lesmateriaal uit en bekijk 

samen de poster. Deel dan tekenpapier uit en vertel de 

kinderen dat ze nu hun eigen poster gaan maken. Ze 

mogen daarbij dicht bij de gezamenlijke definitie blijven, 

maar daag ze vooral uit om eigen definities of accenten 

te formuleren. 

Afsluiting
Hang de geluksposters op en bespreek ze met de kinde-

ren. Kom samen tot de conclusie dat er veel verschillende 

visies zijn op geluk! Probeer die verscheidenheid te laten 

zien en stimuleer de kinderen om elkaar te complimente-

ren met hun poster. Zorg dat de bespreking zelf ook een 

beetje een gelukservaring wordt. 

Extra
Laat de kinderen zoveel mogelijk mensen in hun omge-

ving interviewen over de vraag wat voor hen geluk is. 

Verzamel alle uitspraken in een boekje en laat dit een 

tijdje in de klas circuleren.
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G e l u k  i s …
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De roeping van Levi

Levensbeschouwelijk perspectief
In veel roepingsverhalen in de Bijbel zoekt Jezus mensen 

op die niet gelukkig zijn met hun leven. Zij moeten vaak 

vooral zichzelf overwinnen om gelukkig te kunnen 

worden. 

bedoeling
De ongelukkige Levi durfde zichzelf te overwinnen door 

mee te gaan met Jezus. Zo vond hij weer geluk in zijn 

leven. Met de elementen zelfoverwinning, vergeving en 

bevrijding gaan de kinderen aan het werk.

Wat je nodig hebt
–  voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal

–  voor extra: tekenpapier en houtskool of aquarelverf

Opstap 
Vertel de kinderen hoe Jezus op reis was en steeds 

ontmoetingen had met mensen die zijn leerling werden. 

Vaak hadden die mensen al veel meegemaakt, waren het 

geen lieverdjes. Levi was daar één van. Ook hij werd een 

discipel van Jezus. Deel dan het blad met lesmateriaal uit 

en lees het verhaal voor.

 

Kern
De kinderen gaan het verhaal uitspelen. Verdeel de klas in 

groepjes van vijf kinderen. Vertel kort iets over iedere rol 

en laat de kinderen daarna zelf de rollen verdelen. 

1. Jezus. Hij probeert de ongelukkige zover te krijgen dat 

hij zijn mislukte leven loslaat en meegaat. Hij doet dat op 

een positieve manier, door vragen te stellen: kom je mee? 

Waarom wil je niet mee, durf je niet? Hoe kan ik je helpen 

om je mee te laten gaan? 

2. Levi of een ander ongelukkig mens (bijvoorbeeld een 

moordenaar, of iemand die altijd chagrijnig is). Deze 

geeft zich niet te gauw gewonnen, hij twijfelt hardop: 

waarom ik? Hoe weet ik dat het goed komt? Laat mij hier 

maar ongelukkig zijn. Als de kinderen het lastig vinden 

om zich in te leven, kunnen ze terugdenken aan een 

moment waarop ze niet meer wisten hoe ze uit een 

probleem moesten komen. 

3. Een leerling van Jezus. Hij is al met Jezus meegegaan 

en moedigt aan: het komt goed, kijk naar mij, kijk hoe 

gelukkig ik ben, wees niet bang, enzovoort.

4. Een vriend van de ongelukkige. Hij houdt hem tegen, 

ontmoedigt hem, gelooft er niet in. 

5. De journalist. Hij doet na afloop verslag. 

Ze kunnen het verhaal precies naspelen, of ze kunnen voor 

Levi een ander ongelukkig mens invullen. Ieder groepje 

zoekt een rustig plekje om de situatie uit te spelen. 

Afsluiting
Laat de journalisten om de beurt verslag doen aan de 

klas. Vraag bijvoorbeeld: is de ongelukkige met Jezus 

meegegaan? Wat was ervoor nodig? Wie had goede argu-

menten? Wat was een mooi moment? 

Extra
Praat met de kinderen door over het verhaal. Vraag 

bijvoorbeeld: wat waren de angsten van Levi? Waarom 

wilde Jezus eigenlijk dat Levi meeging? Zou je zelf met 

Jezus meegaan? 

Laat ze vervolgens een houtskooltekening of aquarel 

maken over het verhaal. Laat ze in grote lijnen de twee 

hoofdfiguren in beeld te brengen op het moment dat 

Levi meegaat met Jezus. Het gaat om het stralende 

moment dat Levi ‘Ik ga mee’ zegt. 



37

h e m e l  e n  a a r d e  h e r f s t  2 0 0 8 l e s m a t e r i a a l

b

2

D e  r o e p i n g  v a n  L e v i

Levi zat in zijn tolhuis aan de weg die langs het meer van Galilea 

voert. Wie verder wilde reizen, moest tol betalen, belasting voor de 

keizer in Rome. 

Levi was niet geliefd. Niemand zei hem goedendag wanneer ze 

zijn tolhuis binnenstapten, zwijgend overhandigden ze hem hun 

tolgeld en zonder een woord te zeggen liepen ze weer naar 

buiten. 

Was Levi tevreden met zijn geld en met zijn leven? Nee, dat was hij 

niet. Er was alleen niemand die zag hoe ongelukkig hij was. En 

eigenlijk zag hij het zelf ook niet zo goed, hij sloot er liever de ogen 

voor. Maar soms zag hij het wel, dat zijn leven min of meer mislukt 

was. Dan zat hij te fantaseren dat zijn overleden moeder over het 

randje van de hemel naar beneden keek en meewarig het hoofd 

schudde: ‘Jongen toch, ben jij tollenaar geworden? Waarom?’

Hij had gehoord dat er een rabbi rondreisde die mensen met 

mislukte levens weer overeind hielp. Pas nog had hij vlak bij hem 

in Kafarnaüm een verlamde man op zijn benen gezet. Eigenlijk was 

hij, Levi, ook verlamd. En verslaafd aan geld. Daar kon die rabbi zich 

geweldig over opwinden, had hij gehoord.

‘Je kunt niet God dienen en de Mammon, de god van het geld,’ zei 

de rabbi. En hij had natuurlijk gelijk, dat moest Levi toegeven. En 

dan kwam die stem weer: ‘Jongen toch, waarom ga je niet naar 

die rabbi toe?’ Levi had een bezorgde moeder die, hoewel ze 

dood en begraven was, nog steeds tegen hem praatte.

Toen, op een goede dag, stapte die rabbi zomaar zijn tolhuis 

binnen. ‘Goedendag,’ zei Jezus.

Levi wist niet wat hem overkwam. ‘Goedendag,’ 

stamelde hij.

Jezus zag hoe hij daar zat. Hij zag hem zoals Levi zichzelf 

ook zag, wanneer hij zijn ogen er niet voor sloot. 

Jezus zag een mislukt leven en hij zag ook hoe 

ongelukkig de tollenaar daarmee was. Hij 

zag Levi’s verlangen naar een nieuw begin 

en hij zag zijn angst ervoor. ‘Wie zichzelf 

overwint, is sterker dan wie een 

stad inneemt,’ zei Jezus. ‘Ga je 

met me mee?’

‘Ik zou wel willen,’ zei Levi, 

‘maar…’

‘Maar je bent er bang voor.’

‘Ja.’

‘Dat is helemaal niet erg,’ zei Jezus, ‘dat kan niet anders. Je moet die 

angst dan ook niet verstoppen. Die hoort erbij. Maar je moet 

vooral goed naar je verlangen luisteren. Want met je verlangen 

kun je het winnen van je angst. Ga je mee?’

‘Ik ga mee,’ zei Levi.

Die avond heeft hij zijn overwinning gevierd, samen met zijn vrien-

den en vriendinnen voor wie ze in Kafarnaüm hun neus ophaal-

den. Hij wist bijna zeker dat de meesten van hen ook niet gelukkig 

waren met hun leven. Jezus kwam ook op het feest. 

Uit: Koning op een ezel van Nico ter Linden 2005, Uitgeverij Balans/NZV Uitgevers



b o v e n b o u w

38

h e m e l  e n  a a r d e  h e r f s t  2 0 0 8

b

l e s 3

Kun je het geluk een handje 
helpen?

Levensbeschouwelijk perspectief
Over de vraag of je je geluk in eigen hand hebt of dat 

geluk je overkomt, denken filosofen en ‘gewone’ mensen 

al eeuwenlang na. 

bedoeling
De kinderen onderzoeken of geluk maakbaar is door hier 

een filosofisch gesprek over te voeren.

Wat je nodig hebt
–  geluksvoorwerpen die de kinderen hebben meegeno-

men

–  voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal

–  vierkante kartonnen kaartjes

–  voor extra: een pen en schrijfpapier 

Opstap 
Vraag de kinderen een dag van tevoren om een voorwerp 

mee te nemen dat geluk brengt. Het mag een mascotte, 

een geluksamulet, een kruisje, een davidsster, een knuf-

fel, een mooie steen, of wat dan ook zijn. Het gaat erom 

dat het kind het kan gebruiken of gebruikt als geluks-

brenger.

Deel het blad met lesmateriaal uit en lees samen de 

teksten. Deel dan de kartonnen kaartjes uit en laat ieder 

kind een korte beschrijving maken bij zijn geluksbrenger 

alsof het een museumstuk is. Richt vervolgens met de 

kinderen een tentoonstelling in van de geluksvoorwer-

pen met beschrijvingen. Wie wil mag iets vertellen over 

zijn geluksbrenger. 

Kern
Schrijf op het bord ‘Heb je je geluk zelf in de hand?’ en 

voer over deze vraag een filosofisch gesprek met de 

kinderen. Het is belangrijk dat alle verschillende visies op 

de vraag naar voren komen en dat de kinderen ontdek-

ken dat niet één antwoord het juiste is. U bent procesbe-

geleider; de kinderen bepalen de inhoud van het 

gesprek. U kunt de volgende deelvragen inbrengen om 

het gesprek verder te verdiepen. 

– Welk soort geluk heb je níet zelf in de hand? (Bijvoor-

beeld dat je in een rijk land geboren bent, dat je er leuk 

uitziet, dat je goed kunt leren?)

– Welk soort geluk heb je wel zelf in de hand? (Bijvoor-

beeld iets over hebben voor anderen en daarom veel 

vrienden hebben, tevreden proberen te zijn met wat je 

hebt, enzovoort.)

– Sommige mensen beweren dat je je eigen geluk 100% 

zelf in de hand hebt. Dat je geluk zelf kunt ‘maken’ dus. 

Wat vinden jullie daarvan? 

– Als je dan niet gelukkig bent, is dat dus je eigen schuld. 

Zijn jullie het daarmee eens?

– Kun je een ander gelukkig maken, of moet ieder voor 

zijn eigen geluk zorgen?

Afsluiting
Laat de kinderen die dat willen nu vertellen wat ze nu 

zouden antwoorden op de hoofdvraag. Vraag: verschilt 

dat van je oorspronkelijke antwoord? Leg eens uit?

Extra
Laat de kinderen nadenken over hun persoonlijke geluk. 

Laat ze drie dingen opschrijven waar ze gelukkig mee zijn 

die hen zijn overkomen, en drie dingen waar ze gelukkig 

mee (zouden) zijn waar ze zelf invloed op hebben. Laat ze 

hun bevindingen in tweetallen uitwisselen. 
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K u n  j e  h e t  g e l u k  e e n  h a n d j e  h e l p e n ?

Beer 
Oud model knuffelbeer, ca. 1998. Bezit magische krachten. Heeft honderden keren Marieke in slaap gekregen, ook tijdens grote onweren en ander zwaar tij. Wetenschappelijk getest op geneeskracht. In bruikleen van oorspronkelijke eigenaar.

Kruis aan kettinkje

Kunstig gevormd kruisje. 

Eeuwenoud symbool van het 

christelijk geloof. Wordt vaak 

aangetroffen om de nek van 

Mirjam. Die het ook gewoon mooi 

vindt. Biedt houvast en troost. 

Omstreeks 2002, schenking van 

haar oma.

Steen
Zeldzame gelukbrengende steen. Gevonden op barre 

tocht in 2004, tijdens onvrijwillige dwaaltocht door 

de Picos de Europa. Bracht verdwaald en verkleumd 

gezelschap bergwandelaars weer in veiligheid. Thans 

in bezit van vinder, Ben.
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Geld maakt gelukkig?

Levensbeschouwelijk perspectief
Veel mensen zien het hebben of winnen van veel geld als 

een groot geluk. Maakt geld gelukkig?

bedoeling
Kinderen onderzoeken of je van geld gelukkig wordt en 

krijgen ruimte om hier hun eigen ideeën over te vormen.

Wat je nodig hebt
–  voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal

–  schrijfpapier 

–  voor extra: een computer met toegang tot internet en 

schrijfpapier

Opstap 
Deel het blad met lesmateriaal uit en laat een aantal 

kinderen de krantenberichten voorlezen. Geef ruimte aan 

directe reacties. Vraag bijvoorbeeld: wat spreekt jullie 

aan? Wat niet?

Kern
Schrijf op het bord: wat zou jij doen met 10 miljoen? 

Vertel de kinderen dat ze zich moeten voorstellen dat ze 

10 miljoen euro krijgen. Ze mogen helemaal zelf weten 

wat ze er mee doen. Er is één voorwaarde: ze moeten het 

geld zó besteden dat ze er zoveel mogelijk geluk mee 

bereiken. Ze mogen zelf bepalen of dat hun eigen geluk 

is of (ook) dat van anderen.

Laat de kinderen in groepjes samenwerken. Zorg dat er 

niet meer dan vijf groepen zijn. Ze krijgen 20 minuten om 

te bedenken wat ze willen doen en een goed plan op te 

leveren. Ze beginnen met 10 minuten brainstormen, en 

gaan dan in 10 minuten een plan schrijven. 

Het plan moet bestaan uit:

- Een doelstelling en een uitleg waarom ze voor dat doel 

gekozen hebben. Er moet duidelijk uit naar voren komen 

hoe het geluk bereikt wordt. (Bijvoorbeeld: mijn hele 

leven rijk zijn/een weeshuis bouwen/een natuurgebied 

redden, enzovoort.). Laat ze in de presentatie iets weer-

geven van wat discussiepunten waren: waar waren ze het 

niet over eens en hoe hebben ze dat opgelost? Welke 

keuzes vonden ze moeilijk om te maken en waarom?

- Een berekening: wat ga je ongeveer waar aan uitgeven?

Afsluiting
Laat ieder groepje een korte presentatie van zijn plan 

geven. De anderen mogen kritische vragen stellen: wordt 

het optimale geluk wel bereikt? Probeer de kinderen zo 

te begeleiden dat ze geen oordelen uitspreken, maar 

vooral vragen stellen. 

Extra
Op internet is veel te vinden over de vraag of geld wel of 

niet gelukkig maakt. Kun je gelukkig zijn zonder geld? 

Hoe dan? Zijn er mensen die juist van hun geld afwillen? 

Laat de kinderen verhalen zoeken over mensen de geluk-

kig zijn zonder geld of juist van hun geld af willen. Zie 

voor suggesties voor links www.hemelenaarde.nl. Laat ze 

daarna een eigen verhaal schrijven over iemand die van 

zijn geld of bezit afstand doet. Het mag in een andere tijd 

spelen (ook in de toekomst) of in een ander land. Google 

bijvoorbeeld op ‘geld maakt gelukkig’ of ‘geld maakt niet 

gelukkig’ 
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G e l d  m a a k t  g e l u k k i g ?

DagblaD Het laaglanD

geld maakt wel degelijk gelukkig. Dat vindt meer 

dan de helft van alle nederlanders, blijkt donderdag 

uit de geluksmonitor van onderzoeksbureau Good-

life. Daarmee wint geld het van andere geluksfac

toren als kinderen en gezondheid. nederlanders 

vinden zichzelf de op één na gelukkigste mensen 

binnen de europese Unie. alleen de Zweden zijn 

volgens de ondervraagden gelukkiger.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd onder vijfhon

derd nederlanders, blijkt een sterk verband tussen 

geluk en inkomen. ‘Hoe hoger het inkomen, des te 

gelukkiger de nederlander zichzelf vindt’, conclu

deert Goodlife. eén op de vijf nederlanders geeft 

aan gelukkig te worden van een goede gezondheid 

of het krijgen van kinderen. andere geluksfactoren 

zijn familie, vrienden, succes op het werk, sport en 

vakantie.

DagblaD De Stem

Het is misschien wat moeilijk voor te 

stellen, maar het schijnt te wennen: 

twintig miljoen euro op de bank. Ster

ker: op den duur blijkt dat het eigenlijk 

veel te weinig is, want je gaat jezelf al 

snel vergelijken met nog rijkere men

sen die misschien veertig, vijftig of 

honderd miljoen op hun bankrekening 

hebben. Dat steekt dan en maakt weer 

ongelukkig.

‘met twintig miljoen kun je verre 

reizen maken en heb je uiteindelijk de 

hele wereld gezien. Dus je wilt naar de 

maan, maar dan is twintig miljoen niet 

genoeg. Daar kun je dan weer knap 

ongelukkig van worden.’ 

tUbantSe CoUrant

marilou beacham weet alles van geluk. In haar boek ’s Morgens 

vakantie, ’s middags vrij vertelt zij er uitgebreid over. beacham was 

ooit rijk, maar koos ervoor om weer arm te gaan leven. Ze verdeelde 

haar geld over de jaren die ze nog dacht te leven en gaf de rest weg. 

Iedere maand krijgt ze van haar bank net genoeg geld om van rond 

te komen. Zij heeft namelijk ontdekt dat geld niet gelukkig maakt. 

Het zijn de dingen die je zou doen als je veel geld had, die gelukkig 

maken. De dingen die je als miljonair zou doen, kosten eigenlijk niet 

veel geld. Het zijn dingen die je al doet maar graag meer zou doen, 

vissen, een boek lezen. of het zijn de dingen die je nog wilt doen, 

maar waar je geen tijd voor hebt. Zorg dus dat je tijd krijgt – daar 

draait het bij beacham voornamelijk om.
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Levensbeschouwelijk perspectief
In veel religies is een belangrijke overtuiging dat je je niet 

moet hechten aan materiële zaken en dat je je geen 

zorgen moet maken over uiterlijkheden. Dan kun je je 

richten op het ware geluk.

bedoeling
Kinderen verkennen denkbeelden over onthechting en 

afzien van materiële welvaart als weg naar het geluk.

Wat je nodig hebt
–  voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal

–  tekenpapier (A4 of A5) en kleurpotloden of stiften

–  een computer met toegang tot internet voor afbeeldin-

gen van Boeddha en boeddhistische tempels (zie tip 

onder Kern)

–  (eventueel) Boeddhistische muziek en afspeelappara-

tuur

–  voor extra: een computer met toegang tot internet en 

schrijfpapier

Opstap 
Vraag de kinderen: wat weten jullie al over Boeddha? 

Hebben jullie wel eens een Boeddhabeeld gezien? Als de 

kinderen de les over Boeddha uit ‘Water’ hebben gedaan 

kan dat nog even opgehaald worden. Deel het blad met 

lesmateriaal uit en lees het verhaal voor of laat het voor-

lezen. 

Kern
Deel tekenpapier uit en laat de kinderen een stripverhaal 

maken naar aanleiding van het verhaal. Het mag het 

leven van Boeddha verbeelden, maar ook een zelfverzon-

nen situatie zijn waarin iemand afstand doet van bezit uit 

Hoe prins Siddharta Boeddha werd

verlangen naar verlichting of naar een hoger bewustzijn, 

naar rust, naar eenvoud of welke invulling zij er maar aan 

kunnen geven. De kinderen kunnen zich laten inspireren 

door de illustraties of door plaatjes die ze kunnen vinden 

op internet. (Google op ‘buddhist art’ en klik op ‘afbeeldin-

gen’.) Laat eventueel Boeddhistisch muziek horen om in 

de juiste sfeer te komen.

Afsluiting
Voeg de stripverhalen samen tot een boek. Laat de kinde-

ren om beurten het stripboek lezen. Zo mogelijk kunt u 

de strips scannen en iedere dag een strip projecteren op 

het elektronisch schoolbord.

Extra
Vertel dat er ook in de christelijke traditie altijd mensen 

zijn geweest die het geluk vonden (mede) door afstand te 

doen van hun bezit. Franciscus van Assisi (1181-1226) is 

een van de bekendste voorbeelden hiervan, maar zijn 

vriendin Clara van Assisi (1193-1253) is ook heel bekend. 

Zij stichtte de orde van de clarissen. De zusters clarissen 

bestaan nog steeds. In Nederland zijn twee kloosters. 

Laat de leerlingen op internet onderzoeken hoe de 

zusters clarissen leven. Er zijn verschillende websites met 

uitgebreide informatie. Zie www.hemelenaarde.nl voor 

suggesties.

Laat de kinderen zich inleven in een bestaan zonder 

eigen bezittingen en laat ze daar een kort verhaal over 

schrijven met bijvoorbeeld als titel: ‘De dag dat ik alles 

wegdeed’.
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In het noorden van India, in de buurt van de Himalaya ligt de 

kleine staat Nepal. Koning Sjoeddhodann regeerde er. Zijn vrouw 

Maha Maya was al vijftig jaar oud toen ze een kind verwachtte. Ze 

wilde naar het paleis van haar ouders gaan waar het kind geboren 

zou worden. Maar onderweg werd haar kind al geboren, aan de 

voet van de Himalaya, bij volle maan. Direct na de geboorte liep 

het kind zeven stapjes. Het was een bijzonder kind. Hij werd 

Siddharta genoemd. 

 

Op de plaats waar hij zijn voetjes zette, kwamen steeds prachtige 

lotusbloemen uit de grond tevoorschijn. Waarzeggers voorspelden 

dat hij een belangrijk man zou worden. Zijn moeder had voor zijn 

geboorte al gedroomd dat haar kind als een witte olifant uit de 

hemel naar de aarde werd gezonden. Een witte olifant is het teken 

van iemand die zachtmoedig is. Zeven dagen na de geboorte 

stierf de moeder van Siddharta. 

 

Toen Siddharta groot werd, kreeg hij van zijn vader drie paleizen. 

Hij mocht van zijn vader nooit buiten het paleis komen. Hierdoor 

wist de jonge prins niets van de 

armoede en ellende buiten de 

paleismuren.

Siddharta trouwde met Yasjodara 

en ze leefden tien jaar in rijkdom. 

Maar de prins was ongelukkig. Op 

een dag maakte hij stiekem een 

rijtoer buiten het paleis en 

ontmoette een oude blinde 

man, een zieke man en een 

stervende man. Zo leerde de 

prins ouderdom, ziekte en 

dood kennen. Hij kwam 

erachter dat voor veel 

mensen leven een lijden 

was. De prins werd hierdoor 

diep getroffen.

Op zijn tocht kwam hij ook 

een rustige, bejaarde monnik 

tegen. Het was een man met 

een oranje kleed en een kaalgescho-

ren hoofd. De prins vroeg hem: ‘Waarom kijk je zo gelukkig?’ De 

monnik vertelde hem dat het zijn werk was om anderen te leren 

hoe ze het gelukkigst konden worden. Toen de prins dit hoorde 

dacht hij: Zo wil ik ook worden.

Op een nacht verliet de prins stiekem het paleis. Hij liet alles 

achter, zijn vrouw en zoontje, zijn prachtige kleren, zijn mooie 

paleis. Hij schoor zijn hoofd kaal en werd monnik. Zeven jaar lang 

zocht Siddharta naar de oorzaak van het menselijk lijden en naar 

de verlossing daarvan. Hij bezat niets anders dan een monnikspij, 

een bedelnap, een naald en een waterfilter om water te zeven, een 

bidsnoer en een scheermes om zijn hoofd kaal te scheren. Hij 

leefde van vruchten en van rijst die de mensen hem gaven. Soms 

at hij bijna niets.

Hij bestudeerde de heilige hindoegeschriften, de Veda’s. Maar toch 

begreep hij nog niet waarom de mensen leden. Moedeloos ging 

hij onder een bodhiboom zitten en besloot zich niet meer te 

verroeren en niets meer te eten of te drinken totdat hij de oorzaak 

van het lijden had gevonden.

Siddharta begreep dat 

de mens zelf zijn lijden 

veroorzaakt. De mens 

wil te veel hebben. Verlos-

sing is pas mogelijk als de 

mens niet meer begeert, niets 

meer wil hebben. Hij verliet 

zijn plaats onder de boom en 

ging naar de plaats Benares. Hij 

was verlicht en zo werd 

Siddharta de Boeddha, wat ‘de 

ontwaakte’ of ‘de verlichte’ bete-

kent. Hij had vrede, geluk en 

vrijheid in zichzelf gevon-

den.

Boeddha trok tot zijn tach-

tigste jaar het land door om 

zijn medemensen te onder-

wijzen en stierf waarschijn-

lijk in 483 voor Christus. 

H o e  p r i n s  S i d d h a r t a  B o e d d h a  w e r d
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Later word ik gelukkig

Levensbeschouwelijk perspectief
Als je nadenkt over wensen over je toekomst, hoop je 

vaak dat je later ‘gelukkig’ wordt. 

bedoeling
Kinderen denken na over waar ze later gelukkig van 

denken te worden.

Wat je nodig hebt
–  een digitale camera en een printer

–  mooi briefpapier en A4-enveloppen 

–  voor extra: voor ieder kind een kopie van het blad met 

lesmateriaal

–  voor extra: (eventueel) kinderbijbel Het hoogste woord

Opstap 
Begin met het maken van een foto van elk kind. Leid dit 

kort in door uit te leggen dat de kinderen een historisch 

document gaan maken. Een document dat ze pas in 2038 

weer zullen openen. Op het document komt hun foto. 

Laat de kinderen denken aan later terwijl de foto 

gemaakt wordt. 

Kern
Deel briefpapier uit en laat de kinderen een brief schrij-

ven aan zichzelf in de toekomst. Waar ze over willen 

schrijven, beslissen ze zelf. Aan kinderen die dat moeilijk 

vinden, kunt u een paar suggesties geven. Bijvoorbeeld: 

vertel hoe je nu, in 2008, tegen je toekomst aankijkt. 

Denk na over vragen als: wie wil ik worden? Hoe denk ik 

later te leven? Wil ik graag kinderen hebben? Waar en hoe 

wil ik wonen? Wie hoop ik dan nog te kennen van de 

mensen die ik nu ken? Wat is er in de wereld veranderd?

Laat ze ook aan zichzelf in 2038 vertellen over hun leven 

in 2008. Ze kunnen denken aan antwoorden op vragen 

als: waar word ik nu gelukkig van? Wat waren geluksmo-

menten in mijn leven tot nu toe (nu weet je dat nog, in 

2038 ben je die vast vergeten!).

Ze kunnen ook vragen stellen aan de ‘ik’ in 2038, bijvoor-

beeld: wie ben je geworden? Ben je gelukkig? Wat waren 

de dingen tussen 2008 en 2038 waar je gelukkig van 

werd? Weet je nog hoe je je voelde toen je deze brief 

schreef? 

Maak de kinderen duidelijk hoe geweldig het voor ze zal 

zijn om in 2038 te lezen hoe ze in 2008 dachten, wat hun 

dromen en verwachtingen waren. 

Afsluiting
Stop de foto’s en brieven in de envelop en plak deze 

dicht. Laat ze de datum van vandaag op de envelop 

schrijven, en: NIET OPENMAKEN VOOR (datum in 2038). 

Maak er een magisch moment van. Voer hierna een 

gesprek over de inhoud van de brieven. Wie wil, mag 

vertellen wat hij heeft geschreven. 

Extra 
Je kunt wel steeds bezig zijn met later gelukkig worden, 

maar sommige mensen vinden dat je juist moet genieten 

van het nu. Deel het blad met lesmateriaal uit en filoso-

feer met de kinderen aan de hand van de teksten uit Het 

Hoogste Woord (p. 173 en 176) en op het blad met lesma-

teriaal over: hoe is het om ‘in het nu’ te leven? Hoe doe je 

dat zelf? 
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L a t e r  w o r d  i k  g e l u k k i g

Als ik slaap, slaap ik 

Een man snelt voor een kort bezoek

naar zijn papaatje in het dorp.

De oude man voert net zijn katten.

De zoon zegt: ‘Dag! ik blijf niet lang.

Ik heb ook helemaal geen tijd

Ik ren me rot, mijn hoofd loopt om!

Ik werk me suf, krijg toch niks af.

Ik ben aan ’t eind van mijn Latijn.

Hoe blijf jij nou toch zo rustig?’

De oude man krabt aan zijn oor

en zegt: ‘Mijn zoon, luister maar goed

Het is zo simpel als het zijn kan:

Als ik slaap, dan slaap ik.

Als ik opsta, sta ik op.

Als ik ga, dan ga ik.

Als ik eet, dan eet ik.

Als ik werk, dan werk ik.

Als ik denk, dan denk ik.

Als ik praat, dan praat ik.

Als ik luister, luister ik.’

De zoon zegt: ‘Wat is dit voor kul?

Dat alles doe ik toch precies

en toch vind ik nooit echte rust’

De oude man krabt aan zijn oor

en zegt: ‘Mijn zoon, luister nu maar goed

want jij doet alles net iets anders:

Als je slaapt, sta jij al op.

als je opstaat, ren je al.

Als je rent, dan eet je al.

Als je eet, dan werk je.

Als je werkt, dan denk je al.

Als je denkt, dan praat je al.

Als je praat, luister je al.

Als je luistert, slaap je.

Als ik slaap, dan slaap ik.

Als ik opsta, sta ik op.

Als ik ga, dan ga ik.

Als ik eet, dan eet ik.

Als ik werk, dan werk ik.

Als ik denk, dan denk ik.

Als ik praat, dan praat ik.

Als ik luister, luister ik.’

Bron: vertaling van Ganz einfach van Gerhard Schöne (1992) 




