
41Themalied  Conflicten 

Zuur wordt zoet. Themalied

Zuur wordt zoet.

Strofe 1
Wat is er aan de hand? Al dat kabaal rond mijn hoofd!

Zus en broer maken weer ruzie met mama, dat belooft!
Liever wil ik nu alleen zijn, niemand om me heen.

Ik weet niet hoe het komt, maar ik roep, ik zwijg, ik ween.
He yoho he yoho hehe yo 
He yoho he yoho hehe yo 

Het was geen fijne dag vandaag. Ik werd op school gepest.
Ze zijn jaloers op mijn rapport. Ik deed gewoon mijn best!

Ik werd boos op iedereen, begon te roepen en te slaan.
Nadien had ik spijt en zei: 'Waarom heb ik dit gedaan?' 

He yoho he yoho hehe yo 
He yoho he yoho hehe yo 

Refrein
Ruzies zijn niet leuk, conflicten zijn echt niet goed.
‘t Gebeurt wel overal, aan jou wat je ermee doet. 

Als je ’t goed probeert te maken, dan wordt zuur lekker zoet.
We geraken er wel uit, maar dat vraagt een beetje moed.

He yoho he yoho hehe yo 
He yoho he yoho hehe yo

Strofe 2
Al dat geweld op de tv, dat is toch echt niet oké?

Wat is weer het verschil tussen een kerk of een moskee?
We zijn toch allen mensen, slechts verschillend in kleur.

Dat is nu juist zo boeiend, stop met oorlog en gezeur!
He yoho he yoho hehe yo 
He yoho he yoho hehe yo 

Ruzie, afgunst, macht, elkaar bevechten om het meest.
Zelfs Jezus heeft geweld in zijn tijd al erg gevreesd.

Mensen slaan soms tilt. Denk aan Jozef en zijn broers:
de put in gegooid, want ze waren erg jaloers.

He yoho he yoho hehe yo 
He yoho he yoho hehe yo 

Refrein (x 2)

x 2



Conflicten  Les 142

Conflicten gebeuren overal.Les 1     

Lees de stukjes in de krant. 

Kleur de bol rood als het over een conflict in het leven van één persoon gaat.
Kleur de bol blauw als het over een conflict in de leefwereld van kinderen gaat.
Kleur de bol groen als het over een conflict in de grote wereld gaat.

1

1  Mijn papa en mijn mama zijn al een jaar niet 
meer samen. Mijn broer en ik wonen om de beurt 
een week bij mama en een week bij papa. Als we 
bij papa zijn, mogen we veel langer opblijven. We 
eten er ook vaak pizza en hamburgers. Mama is 
daar boos om. Op papa, maar soms ook een beetje 
op ons. Wij weten niet goed hoe we dat moeten 
aanpakken.

2  Op de speelplaats zag ik mijn zus. En weet 
je wat? Ze had MIJN T-shirt aan! Mijn lievelings-
shirt uit Italië. Dat heeft ze vanmorgen stiekem uit  
mijn kast gepikt. Dat vind ik echt gemeen. Ik heb  
het haar gezegd ook, maar zij haalde alleen haar 
schouders op. Dat wordt straks oorlog thuis!

3  In de Sahelstreek in Afrika heerst al maanden-
lang een uitzonderlijke droogte. De oogst is mislukt 
en de mensen hebben niets meer om te eten. Voor veel  
gezinnen is de enige oplossing alles achterlaten en 
naar een vluchtelingenkamp trekken. Bovendien 
zijn duizenden mensen uit Mali op de vlucht voor het  
geweld in hun streek. Daarom vluchten ze naar 
Niger. De kampen daar zitten overvol en er dreigt 
hongersnood.

4  Vanmiddag stonden er in het fietsenhok vijf  
grote jongens bij een kleine jongen. Ze hadden zijn 
boekentas op de grond gegooid en er alles uitgehaald. 
Ik durfde niet te blijven staan, want ik was bang dat 
ze mij ook zouden aanpakken. Maar ik blijf eraan  
denken. Kan ik die jongen helpen? Moet ik naar de 
juf gaan?
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 Ik kan met eigen woorden zeggen wat een conflict is.
 Ik kan voorbeelden geven van conflicten bij mezelf, in mijn leefwereld en in 

 de grote wereld.

Ik vind 
mijn 
weg!

Conflicten gebeuren overal.

Beschrijf een conflict uit jouw leven.

 

2

5  Ik heb een spreekbeurt gegeven over cavia’s. 
Mijn opa had alles voor me opgezocht. Ik hoefde er 
zelf niets meer voor te doen. Mijn vriendin Stiene 
wist dat. Ze mocht het natuurlijk tegen niemand zeg-
gen! Maar nu heeft ze het toch aan Romina verteld en 
die heeft het op haar beurt aan de juf verteld! 
Ik ben heel boos op Stiene!

6  Tussen 2000 en 2010 werd in het Braziliaanse  
regenwoud een gebied, zo groot als Engeland,  
verwoest door het kappen van bomen. Daardoor 
kwamen grote hoeveelheden CO² vrij, zodat de  
opwarming van de aarde nog erger werd.

7  Gisteren botste ik in de winkelstraat per ongeluk tegen een oude meneer 
op. Ik had hem niet gezien, want ik keek naar een etalage met computerspel-
letjes. Die meneer werd vreselijk boos. Hij riep: ‘Kijk toch uit, snotaap!’. 
Ik zei nog ‘sorry’, maar hij bleef maar schelden. Echt vervelend!

8  Elke drie seconden wordt er ergens op de wereld 
een meisje tegen haar zin gedwongen om te trouwen. 
Dat zijn 25 000 meisjes per dag! Vaak zijn die meis-
jes jonger dan vijftien jaar. Naar school gaan zit er 
dan natuurlijk niet meer in. Op die manier kunnen ze 
geen toekomst opbouwen.
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 Ik kan enkele oorzaken van conflicten opnoemen.
 Ik weet waar conflicten kunnen plaatsvinden. 
 Ik kan bij elk conflict antwoorden op de vragen wie? wat? waar? en waarom?

Ik vind 
mijn 
weg!

Elk conflict heeft een oorzaak.Les 2     

Conflicten kunnen op verschillende plaatsen gebeuren. 
Welke tekening hoort waarbij? Trek een lijn.

Een conflict kan meer oorzaken hebben. Kleur die vakjes in het rooster. 
Start altijd bij een pijl. Begrijp je de oorzaken? Zoek ze eventueel op in een 
woordenboek.

1

2

Een conflict

Een conflict is een situatie waarin één of meer partijen het niet eens is met zichzelf of 
met anderen, zodat er ruzie ontstaat.

 

C O N F L  K R I T I E K H E B B E N I C T E N O O

R  N I E T A K K O O R D G A A N Z A K E N C O N

F L I C T  A N D E R E M E N I N G H E B B E N

 A N D E R E O V E R T U I G I N G H E B B E N O

O R Z A  N I E T K U N N E N K I E Z E N K E N C

O N F L I C T E N O  H E B Z U C H T O R Z A K E N O

O R Z A K  M A C H T O F O N M A C H T E N C O N

F L  N I E T G E L I J K Z I J N I C T E N O O R

Z A K E N  J E N I E T G O E D V O E L E N O O

R Z A K E N C O  A F G U N S T N F L I C T E N O O R

Conflict in het leven 
van een persoon.

Conflict in de leefwereld 
van kinderen.

Conflict in de 
grote wereld.
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Hoe reageren wij?Les 3     

Schrijf bij elke foto de juiste reactie. 

Kies uit: het conflict negeren, boos worden, wenen, uitsluiten, in de tegenaanval gaan, het 
conflict koesteren, zinnen op wraak, praten, zoeken naar verzoening, onderscheid maken 
tussen wie en wat.

1
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Bekijk en begrijp: zo reageert Jezus.2

Hoe reageren wij?

 Ik kan voorbeelden geven van hoe mensen bij een conflict reageren.
 Ik kan vertellen hoe ik meestal zelf reageer bij een conflict.
 Ik weet hoe Jezus reageerde toen hij in een conflict verwikkeld raakte.

Ik vind 
mijn 
weg!

‘Jezus, jij loopt hier rond 
om mensen toe te spreken 
en te genezen, maar met 
welke bevoegdheid doe 

je dat eigenlijk? 
Heb je hier van iemand 

een opdracht voor 
gekregen?’ vroeg één 
van de hogepriesters 

aan Jezus.

Die mannen wilden 
dat Jezus zo snel 

mogelijk verdween.

Maar ik ga jullie wel 
een verhaaltje vertellen: 

er was eens een man 
met twee volwassen 

zonen.

HET CONFLICT DE OORZAAK DE REACTIE

Zo joeg hij de runderen, 
de schapen en hun 

verkopers uit de tempel. 
Hij veegde de munten 
van de geldwisselaars 
op de grond en gooide 

hun tafels omver.

‘Jullie maken een 
markt van het huis 

van mijn Vader!’

De joden waren nijdig. 
‘Met welk recht doet 

hij zoiets?’ vroegen ze. 
‘Denkt hij misschien 

dat hij ons de les mag 
komen spellen?’
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Veel conflicten in het JozefverhaalLes 4     

Bekijk de prenten en vertel erover in de klas. 

Kleur de rand van elke prent in oefening 1 in de juiste kleur. 

1

2

 Ik kan vertellen over de conflicten in het Jozefverhaal.
 Ik begrijp dat er tijd nodig is om een conflict te verwerken.
 Ik weet dat je soms afstand moet nemen om een conflictsituatie  

 onder ogen te zien.

Ik vind 
mijn 
weg!

Voor de oplossing 
van een conflict is er 

soms een (lange) 
verwerkingstijd nodig.

Afstand nemen kan 
nuttig zijn om de 
conflictsituatie 

onder ogen te zien.

Conflicten gebeuren. 

CONFLICTEN 

BIEDEN SOMS 

OOK NIEUWE 

KANSEN.
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Van citroenen limonade makenLes 5     

Lees de berichten in de krant.

Vind je in elk bericht een positieve oplossing? Schrijf ze er in enkele woorden onder.

1

1  Mama merkt wel dat we spontaan bijna niets 
meer vertellen als we terugkomen van papa. Ze 
zucht: ‘Hoor eens, ik vind het niet altijd leuk  
zoals het bij jullie papa gaat. Maar ik zal proberen 
er niets meer van te zeggen. Ik weet dat hij even-
veel van jullie houdt als ik. We moeten er maar aan  
wennen dat het bij hem anders is dan bij mij!’ 
Ik vind het fijn dat mama dat gezegd heeft.

2  Toen we thuiskwamen, kwam mijn zus op mijn  
kamer met haar nieuwste cd. ‘Kijk, je mag deze van 
me lenen’, zei ze. 
‘Oké dan’, zei ik. ‘Maar in het vervolg vraag je me of 
je iets van me mag lenen!’ Mijn zus knikte en ik trok 
naar mijn kamer om van de muziek (en de vrede) te 
genieten.

3   Internationale hulp is dringend nodig. Die komt 
er gelukkig in de vorm van melkpoeder en rijst. 
En er worden ook projecten georganiseerd om de  
boeren te leren hun grond te bewerken, zodat ze  
beter gewapend zijn tegen de droogte.

4   De volgende morgen heb ik de juf verteld wat ik 
in het fietsenhok gezien heb. Ik heb ook de namen van 
de jongens genoemd. Juf keek bezorgd en zei: ‘Ik ben 
heel blij dat je me dit verteld hebt, Lars. Nu kunnen  
we er iets aan doen. Alleen als we weten wat er  
gebeurt, kunnen we ervoor zorgen dat er op onze 
school niet meer gepest wordt.’ 
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 Ik kan vertellen hoe je een conflict kunt oplossen.
 Ik kan enkele stappen opsommen om een positieve oplossing te vinden.

Ik vind 
mijn 
weg!

5  Stiene heeft me opgebeld. Ze zei ‘sorry’. Ze be-
sefte dat ze het niet had mogen vertellen. Ik was met-
een heel wat minder boos. Soms doe je wel eens iets 
doms. Dat kan mij ook overkomen. Ik ben blij dat we 
weer vrienden zijn!

6  Over de hele wereld komt er protest tegen het  
kappen van het regenwoud. Dat helpt: er worden 
nu veel minder bomen gekapt dan vroeger. Mensen  
proberen ook op andere manieren de opwarming van 
de aarde te stoppen, bijvoorbeeld door minder vlees 
te eten en door niet altijd de auto te nemen voor  
kleine afstanden. 

7  Een mevrouw met een kinderwagen stopte. ‘Hé meneer, die jongen 
heeft sorry gezegd!’ zei ze. De man stopte met schelden. Hij draaide zich 
om en liep verder. De mevrouw glimlachte naar me. ‘Die was zeker 
slechtgehumeurd vandaag. Trek het je maar niet aan!’ Ik glimlachte 
terug. Fijn dat ze voor me opkwam!

8  Plan International steunt projecten waarbij  
meisjes langer naar school kunnen gaan. Jongeren  
uit Afrikaanse dorpen komen samen om te leren 
wat hun rechten zijn en hoe ze daarvoor kunnen  
opkomen. Langzaam maar zeker worden meisjes 
minder jong uitgehuwelijkt.

Van citroenen limonade maken

Schrijf een positieve oplossing voor het conlict uit jouw leven.

  

2
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 Ik besef dat conflicten een deel uitmaken van mijn leven. 
Ik vind 
mijn 
weg!

Samenleven zonder conflicten is niet mogelijk.Les 6     

BESLUIT

In het verhaal van Emma en 
Lowie werden stappen gezet 
om de conflicten op te lossen.

Onze bloempot is gelijmd.

Wij beseffen dat we ons best 
moeten doen om conflicten op 
te lossen. 

Die uitdaging is de moeite 
waard om aan te werken.

 

GEBED

Goede God
We hebben in de voorbije lessen 
heel wat over conflicten geleerd.

We beseffen allemaal dat conflicten 
in het leven van iedereen voorkomen.

We zijn blij dat we mochten leren hoe we 
stappen kunnen zetten om conflicten op te lossen.

Bij het einde van dit thema willen we jouw steun
en kracht vragen om moedig 
met conflicten om te gaan.

Dat zal zeker nodig zijn.

Dankjewel dat we altijd 
op jou mogen rekenen,

goede God!




