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Wat weet je van God? 
- Dat Hij dood is, op het kruis gehangen in de hemel zit.  
- Hij heeft heel lang haar. Ze zeggen dat God niet bestaat. 
- God werd opgehangen en door zijn vader gered. (Bevrijd met spijkers.) 
- God is een geest. Hij maakte alles. 
- God is een onzichtbaar mens, waar je doorheen kunt kijken. 
- Een mens, maar ik kan het niet zeggen. Je kan door hem  heenlopen. 
- God is goed voor de mensen. Hij zorgt dat de aarde goed blijft, dat de mensen blijven 
leven. Hij heeft de aarde gemaakt. 
- God is opgehangen. Ik heb er wel eens wat van gehoord. Ik ben het vergeten. Het is 
een tijd geleden. 
- Hij kan hier in de klas zijn, maar je ziet hem niet. 
- God heeft alles gemaakt. Hij zorgt ervoor dat de wereld en alles goed loopt.  
 
Vraag van een kind 
Hoe heet God nou echt? Niet God... maar zijn echte naam. 
Mario maakte eens een mooi tekeningetje. Een regenboog, wolken een hand uit de 
wolk. Beneden staat een jongen met zijn handen uitgestrekt en uit de wolk een stem: 
"Kom Mario." Een ander kind maakte een bloemenhuis en tekende daarbij een engeltje 
dat zegt: "Er is een plaatsje voor u." 
 
Gedichtje van Kim: 
We houden van God, 
We houden van Jezus. 
We houden van dieren, 
We houden van wezens. 
We houden van 't goede, 
Maar niet van het kwade. 
We houden van veel dingen 
En we houden van jou. 
 
Een juffrouw zei: "Jezus' discipelen volgden Hem." Een meisje sprong op: "Hé, mijn 
broer hoort ook bij de discipels. Dat is een toffe groep." 
Tijdens het verhaal van de Goede Herder riep een stadskind: "Een herder hep tog 
pote?" 
God is de Schepper. Een kind tekende er een schep bij. 
 
Over Jezus: 
- In een oud huisje geboren. 
- Ik heb er een apenfilm van gezien, toen was hij nog erg klein en zat daartussen. 
- Jezus is ook opgehangen op het kruis de volgende dag gingen ze kijken en toen was 
Hij ineens in de hemel. 
- Ze zeggen dat Hij niet bestaat. 
- Ik heb een film gezien en toen werd Hij opgehangen, doodgemaakt met spijkers en 
toen waren de pukkels weg van de mensen. 
- Er kwamen meneren en die gingen Jezus afhakken, de kop, de armen, de voeten. 
- Toen Hij aan het kruis hing, dat Hij nog steeds leefde. 



- Toen Hij in de hemel was, was Hij een engeltje geworden. 
- Ze zeiden dat Hij dood was, maar Hij was ook dood. 
 
Wat zou je wensen? 
Caroline:  
1. Om goed in God te geloven en alle drugs over de 
hele wereld te vernietigen. 
2. Dat mensen goed met elkaar omgaan. Geen ruzies in je  familie. 
3. Oude mensen helpen en die niet zo goed ter been zijn. 
4. Dat ook de regering en de ministers goed met elkaar omgaan, zodat er geen oorlog 
meer komt, zodat iedereen zijn eigen land kan blijven wonen, die die lief heb. 
5. Mensen in Afrika helpen, zodat zij ook gelukkig worden. 
          
Sylvia:  
"Ik kwam 's ochtend uit m'n bed en ik dacht dat mijn lieve Fluffie er nog was maar hij 
was er niet meer en ik dacht nog eens na en toen wist ik het weer: hij was dood en ik 
begon te huilen. Hij had de kattenziekte. Ik hou nog steeds van hem. Het is mijn 
lieveling." 
        
Rada:  
"Ik had gedroomd dat ik rijk was dat ik in Hollywood woonde en dat ik de zusje van 
Michael Jackson was en dat overal naar toe mog. Dat was mijn droom." 
          
Bianca:  
"Ik droomde dat ik een prinses was en dat ik in een kasteel zat op een mooie stoel en 
hele mooie kleren had en dat ze alles voor me deden en steeds mooie kleren kreeg." 
          
Tamara:  
Ik wens dat ik een heel lang leventje krijg en ook dat ik later een Bobtail als hond krijg 
en ik wens dat ik in het paradijs te komen komt bij God. 
          
Danny: Dat mijn ouders niet (onderstreept) gingen scheiden. 
 
Remco: Ik wens dat mijn oma nog lang blijf leven. Ik wens dat er geen oorlog komt. Ik 
wens dat de wereld niet kapot gaat. 
 
Ilse:  
Een mooi en knap meisje worden. Dat de oorloge stopte. Dat mijn vader en moeder 
lang mogen blijven leven. Ik wens dat als ik doodga ik doodgeschoten word dan ben ik 
gelijk dood en dan voel ik niks.                  
 
Romy: 
Ik denk dat er vrede kan komen als je vader en moeder van elkaar houden en als je van 
je familie houdt. 
 
Michel:  
Als ze alle kernwapens wegdoen. 
 
Marlies:  



Misschien als iedereen voor zichzelf begon met niet meer te vechten of dat er weer een 
soort Jezus komt en dat er geen vechtmateriaal is.    
 
Fanny:  
Als we elkaar geen verdriet meer aanrichten, dat we elkaar niet meedogenloos 
afslachten. Dat we geen moorden meer plegen om geld. 
                                                    
Monsters horen niet bij de juf. Ze horen ook niet bij Jezus. 
 
Een jongen kreeg een kettinkje van oma met Maria en Jezus. Toen droomde hij de hele 
week over God. 
 
Kim: Ik droomde van u, juf. Was het fijn? Heel fijn. We stonden hand in hand in een 
kring en gingen zo naar God toe. 
 
Nawin:  
Ik zie altijd een Surinaamse film over god op de tv. Daar gaan ze vechten met god. God 
wees met zijn vinger. Een enge god, die slangen bij zich had. Ik heb alleen de eerste 
aflevering gezien. Na een paar maanden plus de kinderbijbel die ik hem had gegeven. 
Nawin wist meer dan de anderen. Hij leest drie keer per dag uit de kinderbijbel. 
 
Daniël uit groep acht, kind uit een ongelovig gezin, werd ernstig ziek. Hij kreeg een 
kinderbijbel van de godsdienstjuf. Zijn vader las hem er elke dag uit voor. Het mooiste 
vond hij het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil, omdat hij zelf zo heette. Toen hij 
stierf las zijn vader op het graf uit diezelfde kinderbijbel dit verhaal voor. Al zijn 
schoolkameraadjes hoorden het. 


