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26 Wat maakt mij gelukkig?  Les 1

Geluk hier en daar                        Les 1

1

2

Schrijf in en rond de koffer wat jou gelukkig maakt.

Waarom zijn de jongens en meisjes gelukkig of ongelukkig? 
Bespreek het met elkaar en schrijf op.

Zoek achteraf welke tekst bij de foto’s hoort en plak die erbij.

Dit meisje is gelukkig/ongelukkig, omdat:

 

Deze jongen is gelukkig/ongelukkig, omdat:

 

Plak hier de juiste tekst.

Plak hier de juiste tekst.
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Geluk hier en daar                        

Deze vrouw is gelukkig/ongelukkig, omdat:

 

Deze jongen is gelukkig/ongelukkig, omdat:

 

Dit meisje is gelukkig/ongelukkig, omdat:

 

Deze jongen is gelukkig/ongelukkig, omdat:

 

Plak hier de juiste tekst.

Plak hier de juiste tekst.

Plak hier de juiste tekst.

Plak hier de juiste tekst.
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3 Luister naar het liedje.

Geluk hier en daar

 Ik kan vertellen over wat mij gelukkig of ongelukkig maakt.
 Ik begrijp dat mensen in de wereld soms anders denken over geluk of ongeluk.
 Ik kan voorbeelden geven van mensen hier en elders die op zoek zijn naar geluk.

Ik vind 
mijn 
weg!

Don’t worry, be happy.

Here’s a little song I wrote.
You might want to sing it note for note.
Don’t worry, be happy.

In every life we have some trouble.
When you worry, you make it double.
Don’t worry, be happy. 
Don’t worry, be happy now.
Don’t worry, be happy. (x 4)

Ain’t got no place to lay your head.
Somebody came and took your bed.
Don’t worry, be happy.

The landlord say your rent is late.
He may have to litigate.
Don’t worry, be happy.
Look at me, I’m happy.
Don’t worry, be happy.

I give you my phone number. 
When you worry, call me: I make you happy. 
Don’t worry, be happy.

Ain’t got no cash, ain’t got no style.
Ain’t got no girl to make you smile.
But don’t worry, be happy.

‘Cause when you worry,
 your face will frown.
And that will bring everybody down.
So don’t worry, be happy.
Don’t worry, be happy now.
Don’t worry, be happy. (x 4)

Don’t worry, don’t worry, don’t do it, be happy.
Put a smile on your face. Don’t bring everbody 
down like this. Don’t worry. It will soon pass, 
whatever it is. Don’t worry, be happy. 

(Bobby McFerrin)

Maak je geen zorgen, wees blij.

Hier is een klein liedje dat ik schreef.
Je kunt het noot per noot meezingen.
Maak je geen zorgen, wees blij.

In ieders leven zijn er soms problemen.
Als je je zorgen maakt, dan verdubbel je ze.
Maak je geen zorgen, wees blij.
Maak je geen zorgen, wees nu blij.
Maak je geen zorgen, wees blij. (x 4)

Je hebt geen plaats om je hoofd neer te leggen.
Er kwam iemand die je bed wegnam.
Maak je geen zorgen, wees blij.

De huiseigenaar zegt dat je huur te laat is.
Hij zal misschien een proces aanspannen.
Maak je geen zorgen, wees blij.
Kijk naar mij, ik ben blij.
Maak je geen zorgen, wees blij.

Ik geef je mijn telefoonnummer.
Als je zorgen hebt, bel me: ik maak je blij.
Maak je geen zorgen, wees blij.

Je hebt geen geld, je hebt geen stijl.
Je hebt geen meisje dat je laat lachen.
Maak je geen zorgen, wees blij.

Want als je bezorgd bent, 
krijg je een frons op je gezicht.
En dat zal iedereen een beetje triest maken.
Dus maak je geen zorgen, wees blij.
Maak je geen zorgen, wees nu blij.
Maak je geen zorgen, wees blij. (x 4)

Maak je geen zorgen, maak je geen zorgen, 
doe dat niet, wees blij. Zet een glimlach 
op je gezicht. Maak niet iedereen triest. 
Maak je geen zorgen. Het zal snel voorbijgaan, 
wat het ook is. Maak je geen zorgen, wees blij.
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‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar 
handelt, kan vergeleken worden met een 
verstandig man, die zijn huis bouwde op 
een rots. Toen het begon te regenen en de 
bergstromen zwollen, en er stormen 
opstaken en het huis van alle kanten 
belaagd werd, stortte het niet in, want 
het was gefundeerd op een rots.

En wie deze woorden van Mij hoort en er 
niet naar handelt, kan vergeleken worden 
met een onnadenkend man, die zijn huis 
bouwde op zand. Toen het begon te regenen 
en de bergstromen zwollen, en er stormen 
opstaken en er van alle kanten op het huis 
werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef 
alleen een ruïne over.’

(Mt. 7, 24-27)

‘Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt 
die bij Me komt, naar Mijn woorden luistert 
en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij 
het bouwen van zijn huis een diep gat groef 
en het fundament op rotsgrond legde. Toen 
er een overstroming kwam, beukte het water 
tegen het huis, maar het stortte niet in, 
omdat het degelijk gebouwd was. 

Wie wel naar Mijn woorden luistert, maar 
niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die 
een huis bouwde zonder fundament, zodat 
het meteen instortte toen het water ertegen 
beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

(Lc. 6, 47-49)

Een huis op een rots of een huis op het zand?

De gelijkenis in jouw leven

1

2

 Geluk is waarde(n)vol.                         Les 2

 Ik kan het verschil uitleggen tussen echte waarden en schijnwaarden.
 Ik kan voorbeelden geven van belangrijke waarden in mijn leven.
 Ik kan het Bijbelverhaal over het huis op de rots en het huis op het zand 

 navertellen.
 Ik kan uitleggen wat het verband is tussen waarden en de symbolen 'rots' en 

 'zand' uit het Bijbelverhaal.

Ik vind 
mijn 
weg!

Welke waarden zijn 
voor jou als los zand?

 

Welke waarden zijn 
voor jou als een rots?
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Waarde(n)volle keuzes maken                           Les 3

1 Jezus maakt een duidelijke keuze.

Om te kunnen nadenken over wat je wilt doen in je leven, is het soms goed om even 
alleen te zijn. Daarom was Jezus naar de woestijn getrokken. Hij bleef er veertig 
dagen en veertig nachten. Hij was er alleen met de zon en het zand, met de nacht 
en de rotsen. 

Allerlei vragen dansten in Zijn hoofd: kan Ik mensen vertellen over God? Ben Ik niet 
te bang? Zullen ze naar Me luisteren? Waar moet Ik naartoe? Wat zullen de priesters 
zeggen? En de Romeinen? Er worden zo veel mensen onrechtvaardig behandeld in 
hun land. Zal Ik nog vrienden hebben als Ik daartegen durf te protesteren? Zal God 
Me altijd steunen? Het tolde in Zijn hoofd. Alleen op die laatste vraag groeide een 
stevig antwoord: God zou Hem nooit in de steek laten.

Even liet Hij Zich meeslepen om voor andere keuzes te gaan 
in Zijn leven. Hij had na al die tijd echt honger. Zo kwam het 
dat Hij aan brood dacht toen Hij een steen zag liggen. 
Als God echt een plan heeft met Mij, kan Hij ervoor zorgen 
dat Ik deze steen kan omtoveren in een brood, dacht Hij. 
Maar meteen joeg Hij die gedachte weg. Het was niet 
met toverkunstjes dat je mensen voor God moest winnen, 
dat besefte Hij wel. ‘Een mens leeft niet van brood alleen’, 
dat had Hij van Zijn oude leermeester geleerd. Het was 
belangrijker om een eerlijk hart te hebben dan een volle buik!

Hij zag Zichzelf staan praten voor een grote groep mensen. Ik kan alle koninkrijken 
van de wereld in Mijn macht krijgen, dacht Hij. Zou dat niet geweldig zijn? 
Maar weer schudde Hij Zijn hoofd. God wilde toch niet dat Hij de baas zou spelen over 
alle mensen! Hij moest hen juist dichter bij God brengen, zodat ze samen konden 
werken aan een wereld vol vrede. ‘Ik wil alleen God dienen’, zei Jezus.

Toen Hij boven op een hoge rots was geklauterd, kreeg Hij heel 
even zin om naar beneden te springen. Dan moest God maar 
een paar engelen sturen om Hem op te vangen! Dan was Hij 
zeker dat God Hem niet zou laten vallen! Maar het was te gek 
om zoiets te doen. Hij hoefde God niet uit te dagen. Hij kon 
Hem gewoon vertrouwen.

Ik ga rondtrekken en aan alle mensen vertellen over 
God, dacht Jezus. We zien wel wat ervan komt.

(Kolet Janssen, vrij naar Lc. 4, 1-13)
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Jezus ging op een helling staan, terwijl de mensen naar Hem 
luisterden. Hij keek naar hen en Hij hield van hen allemaal, net zoals 
Zijn Vader God ook van alle mensen zielsveel hield. Hij begon te praten:
 
‘Gelukkig zijn de eenvoudige mensen, want zij horen bij God.
Gelukkig zijn de mensen die verdrietig zijn, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig zijn de zachtaardige mensen, want zij zullen leven in het plan van God.
Gelukkig zijn de mensen die dromen van rechtvaardigheid en er alles voor over 
hebben, want zij zullen krijgen waar ze van dromen.
Gelukkig zijn de mensen die goed zijn voor anderen, want zij zullen zelf met goedheid 
behandeld worden.
Gelukkig zijn de mensen met een eerlijk hart, want God zal hen omarmen.
Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden 
genoemd.
Gelukkig zijn de mensen die uitgelachen en benadeeld worden omdat ze goed 
proberen te leven, want God zal hen niet in de steek laten.’

Jezus keek lachend rond. ‘Begrijpen jullie het? Zo moeten jullie leven en dan horen 
jullie bij God.‘

(Kolet Janssen, vrij naar Mt. 5, 1-12)

Waarde(n)volle keuzes maken                           

Welke drie keuzes maakt Jezus? Kleur de denkwolken.

Jezus roept op om te leven naar Gods droom: de zaligsprekingen.

2

3

Gelukkig zijn de mensen die …

Ik zal eens testen 
of God Me echt 
zal opvangen.

Het zou fantastisch 
zijn als iedereen zou 
samenwerken aan 

een wereld vol vrede.

Ik heb honger, 
maar Ik wil geen 

tovenaar zijn.

Het zou fantastisch 
zijn als Ik de baas 
was over iedereen.

Ik denk niet dat 
God wil dat Ik Hem 

op de proef stel.

Ik heb honger. 
Ik zal die steen 

omtoveren in brood.
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Gelukkig zijn de eenvoudige mensen, 
want zij horen bij God.

Gelukkig zijn de zachtaardige mensen, 
want zij zullen leven in het plan van 
God.

Gelukkig zijn de mensen die goed zijn 
voor anderen, want zij zullen zelf met 
goedheid behandeld worden.

Gelukkig zijn de mensen die vrede 
brengen, want zij zullen kinderen van 
God worden genoemd.

Gelukkig zijn de mensen die verdrietig 
zijn, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig zijn de mensen die dromen 
van rechtvaardigheid en er alles voor 
over hebben, want zij zullen krijgen 
waar ze van dromen.

Gelukkig zijn de mensen met een 
eerlijk hart, want God zal hen 
omarmen.

Gelukkig zijn de mensen die 
uitgelachen en benadeeld worden 
omdat ze goed proberen te leven, 
want God zal hen niet in de steek laten.

4

5

Schrijf bij elke zaligspreking een hedendaags voorbeeld of een kernwoord.

Welke zaligspreking spreekt jou het meest aan? Kleur dat kaartje hierboven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom spreekt juist díe zaligspreking jou aan?

 

 

Waarde(n)volle keuzes maken                           

 Ik kan voorbeelden geven van momenten waarop Jezus duidelijk kiest voor een  
 leven zoals God het wil.

 Ik kan met voorbeelden uitleggen wat de zaligsprekingen zijn.
 Ik kan uitleggen wat de zaligsprekingen vandaag kunnen betekenen.

Ik vind 
mijn 
weg!
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	 Ik	kan	het	Bijbelverhaal	over	Jezus	die	meeviert	op	het	huwelijksfeest	in	Kana	
	 navertellen.

	 Ik	kan	eigen	keuzes	maken	in	mijn	leven	en	ik	kan	die	keuzes	verklaren.

Ik vind 
mijn 
weg!

Geroepen om anderen gelukkig te maken                  Les 4

Jezus viert mee op een huwelijksfeest.

Terwijl	Hij	met	Zijn	moeder	naar	het	trouwfeest	liep,	droomde	Jezus	verder	over	hoe	
de	wereld	er	zou	uitzien	als	iedereen	God	zou	kennen.	Het	zou	een	heerlijke	plek	zijn	
om	te	leven,	dacht	Hij.	Overal	vrede.	Mensen	die	elkaar	niet	wegdrukten	of	uitbuitten,	
geen	zieke	of	gehandicapte	mensen	meer,	geen	armen	of	ongelukkigen,	geen	mensen	
die	werden	uitgesloten.	Iedereen	zou	erbij	horen.	Eén	groot	feest	zou	het	zijn!

In	Kana	was	het	feest	al	aan	de	gang.	Er	was	muziek,	er	werd	gezongen	en	gedanst.	
Er	was	lekker	eten	en	heerlijke	wijn.	Jezus	ging	bij	een	stel	vrienden	zitten.	Ze	hieven	
samen	het	glas.	‘Op	de	bruidegom!’	riep	de	een.	‘Op	de	bruid!’	riep	een	ander.	‘Op	de	
nieuwe	tijd!’	zei	Jezus.	Ze	dronken.	‘Wat	bedoel	je	precies?’	vroeg	de	jongen	die	op	de	
bruid	had	getoost.	‘Er	komt	een	nieuwe	tijd’,	zei	Jezus.	‘Alles	wordt	anders.	Mensen	
gaan	leven	zoals	God	het	bedoeld	heeft.	Daarvoor	moeten	we	durven	kiezen.’

Opeens	liep	een	van	de	bedienden	zenuwachtig	naar	de	vader	van	de	bruid	en	
fluisterde	hem	iets	in	het	oor.	Het	gezicht	van	de	man	betrok.	Toen	de	bediende	langs	
de	tafel	van	de	moeder	van	Jezus	liep,	hield	ze	hem	tegen.	‘Is	er	iets?’	vroeg	ze.	
Hij	herkende	haar	en	knikte.	‘De	wijn	is	op’,	fluisterde	hij.	Dat	was	een	groot	probleem!	
Een	feest	zonder	wijn,	dat	kon	gewoonweg	niet!	

Maria	wenkte	Jezus	dichterbij.	‘Ze	hebben	geen	wijn	meer’,	zei	ze.	Jezus	haalde	Zijn	
schouders	op	en	klemde	Zijn	kaken	op	elkaar.	Zijn	ogen	dwaalden	af.	Wat	had	Hij	
daarmee	te	maken?	Wat	verwachtte	Zijn	moeder	van	Hem?	Dat	Hij	meer	wijn	
tevoorschijn	zou	toveren?	Zo	werkte	het	niet,	zo	iemand	wilde	Hij	niet	zijn.

In	Zijn	ooghoek	zag	Hij	een	paar	vrouwen	dansen.	Het	was	een	mooi	feest.	De	mensen	
waren	vrolijk	en	ze	wensten	het	bruidspaar	het	allerbeste.	Jezus	zuchtte.	Was	de	hele	
wereld	maar	zo	mooi	als	dit	feest!	Waren	de	mensen	maar	overal	zo	blij	en	goed	voor	
elkaar	als	hier!	

Het	is	een	begin,	dacht	Hij.	
En	plots	nam	Hij	een	besluit.	
Hij	stapte	naar	de	bediende	en	
vroeg	hem	om	de	kruiken	te	
vullen	met	water	en	het	te	laten	
proeven	aan	de	wijnmeester.	
Ze	aarzelden,	maar	een	blik	van	
Maria	overtuigde	hen.	De	wijn	
was	verrukkelijk.	Het	feest	was	
gered.	De	droom	van	God	was	
begonnen.

(Kolet Janssen, vrij naar Joh. 2, 1-11)
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Teken op de linkerpagina een cartoon over geluk. 
Schrijf op de rechterpagina een gedicht over wat je gelukkig maakt.

Schrijf een reclameslogan voor dit thema op het bord.

2

3

Geluk zit in een klein hoekje.      

 Ik kan voorbeelden geven van reclameboodschappen, films ... waarin geluk 
 oppervlakkig wordt voorgesteld.

 Ik kan voorbeelden geven van situaties waarin mensen op zoek gaan naar 
 echt geluk.

 Ik kan vertellen wat geluk voor mij betekent.

Ik vind 
mijn 
weg!
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Bouwen aan geluk    Les 6

Kies één of twee uitspraken uit de lijst.  

Zet er een uitroepteken naast omdat je:
• de uitspraak waar vindt;
• er iets over wilt vertellen;
• vindt dat ze nog beter besproken moet worden in de klas.

 Ik kan voorbeelden geven van dingen die voor mensen belangrijk zijn in hun 
 zoektocht naar geluk.

 Ik kan vertellen wat voor mij belangrijk is om gelukkig te zijn of te worden.
 Ik kan met voorbeelden uitleggen dat je samen met andere mensen gelukkiger  

 kunt zijn.

Ik vind 
mijn 
weg!

Bron: 'Geluk. The World Book of Happiness', 
Leo Bormans, Uitgeverij Lannoo
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De waardeladder van je oudersTerugblik 

Hier kunnen je ouders hun waarden-top-10 maken.

Laat hen tien waarden kiezen. De belangrijkste waarde schrijven ze als een stevige rots 
onderaan. Lees eventueel samen het verhaal over het huisje op de rots en het huisje op zand 
op p. 29. Leg hen uit waarom de belangrijkste waarde onderaan moet liggen.

Vergelijk de belangrijkste waarden van je ouders met je eigen waarden op p. 29. 
Bespreek de verschillen en gelijkenissen.

Verschillen: 

Gelijkenissen:  

geld hebben

genieten van de natuur

familie hebben

goede gesprekken hebben

de lotto winnen

op reis gaan

een huisdier hebben

muziek beluisteren

getroost worden bij verdriet

mensen vertrouwengeloven in God

plezier maken

stilte en rust

spullen hebben

vrienden hebben

een thuis hebben

gezond zijn

een auto hebben

een huis bezitten

vrede in de wereld

een zwembad hebben
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Het Tuin van Heden.nu-lied

Het Tuin van Heden.nu-lied 

Strofe 1 
We zijn op zoek naar echt iets goeds.

Wil je weten wat?
Iets leuks dat jou geloven doet.

Ga je mee op pad?

Strofe 2
Gaan wij hier links of toch rechtdoor?

We zien heel veel dingen.
We zitten op een heel goed spoor.

Paulus is aan ’t zingen.

Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!

Refrein
We zoeken een weg.

En we volgen een pad.
Samen in de Tuin van Heden!

Altijd onderweg,
er is altijd een pad.

Zo veel dingen te beleven
in de Tuin van Heden.nu!

Strofe 3
We volgen Gods weg met een lach.

Ieder kiest zijn kant.
Vertel ons later wat je zag.

Het wordt vast plezant.

Strofe 4
Soms loopt de weg vast op een muur.

Opeens gebeurt een wonder.
Het is een spannend avontuur.

God is heel bijzonder.

Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!

Refrein (x 3)

Plak hier je pasfoto.




