
Bible Fight ! 
	  

Een	  kennismaking	  met	  bijbelse	  figuren	  
	  

	  
	   Eva	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noach	   	  	  	  	  	  	  	  	  Mozes	   Maria	   Satan	   Jezus	  
	  
	  
	   	  

	  
Games	  en	  geloof	  blijken	  in	  eerste	  instantie	  niet	  samen	  te	  gaan,	  maar	  
toch	  is	  de	  Bijbel	  regelmatig	  een	  bron	  van	  inspiratie	  in	  vele	  games.	  In	  
Bible	  fight	  krijgt	  het	  zelfs	  een	  centrale	  rol.	  
	  
Bible	  fight	  is	  een	  fighting-‐game	  waarin	  verschillende	  Bijbelse	  figuren	  
het	  tegen	  elkaar	  opnemen	  om	  te	  bepalen	  wie	  van	  hen	  nu	  de	  
machtigste	  is,	  
	  
Je	  kan	  verschillende	  argumenten	  voor	  of	  tegen	  het	  gebruik	  van	  
Bijbelse	  figuren	  in	  dit	  spel	  hebben,	  maar	  je	  kan	  er	  ook	  één	  en	  ander	  
van	  leren.	  Met	  deze	  bundel,	  onderzoeken	  we	  hoe	  de	  figuren	  in	  het	  
spel	  aan	  bod	  komen.	  Slagen	  de	  spelmakers	  de	  bal	  volledig	  mis	  of	  
kunnen	  we	  ook	  iets	  leren	  van	  dit	  spel?	  
	  
	  

	  



	   	   	   	   	   Eva	  
	  

	  
	  
	  
Combo's:	  

Appel worp 
Gooi	  appels	  naar	  de	  tegenstander	  met	  een	  dodelijke	  
precisie	  zodat	  ze	  voor	  eens	  en	  voor	  altijd	  leren	  dat	  

nee	  echt	  nee	  is!	  
	  

Slang verleider 
Gebruik	  de	  slang	  uit	  Eden	  als	  zweep	  op	  iedereen	  die	  

zo	  dom	  is	  om	  dichtbij	  te	  komen	  
	  

Modderige Uppercut 
Roep	  Adam	  op	  uit	  de	  modder	  om	  een	  vernietigende	  

slag	  toe	  te	  dienen	  
	  

1. Vergelijk	  de	  prent	  uit	  Bible	  Fight	  met	  een	  prent	  
van	  Eva	  zoals	  ze	  vaak	  wordt	  afgebeeld	  in	  de	  
kunst.	  Geef	  3	  gelijkenissen.	  

	  
2. Wat	  is	  de	  oorsprong	  van	  de	  appel	  die	  Eva	  in	  de	  

eerste	  combo	  gebruikt	  en	  je	  ook	  terugvindt	  in	  
het	  schilderij	  van	  Eva.	  Geef	  het	  Bijbelvers	  die	  
hiernaar	  zou	  kunnen	  verwijzen.	  
	  



3. Wat	  is	  Eden	  waarnaar	  in	  de	  tweede	  combo	  verwezen	  wordt?	  
	  

4. Waarom	  wordt	  de	  slang	  in	  de	  tweede	  combo	  een	  verleider	  genoemd?	  Hoe	  
komt	  dit	  terug	  in	  Genesis	  3?	  
	  

5. Adam	  komt	  uit	  de	  "modder",	  dat	  is	  niet	  toevallig,	  waarom	  zou	  in	  het	  spel	  
Adam	  uit	  de	  modder	  komen?	  (Genesis	  2)	  	  
	  

6. Het	  lijkt	  er	  in	  het	  spel	  op	  dat	  Adam	  pas	  verschijnt	  na	  Eva?	  Klopt	  dit	  met	  het	  
Bijbelverhaal?	  Leg	  uit.	  	  

	  
Bronnen:	  	  
De	  Bijbel;	  Genesis	  Hoofdstuk	  2+3	  	  
	  
Hoofdstuk 2 
[1] Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. [2] Op de zevende 
dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hijrustte op de zevende dag van al zijn werk 
dat Hij verricht had. [3] God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God 
van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. 
     [4] Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. 
 
D e  t u i n  v a n  E d e n  
     [4] Toen de HEER God aarde en hemel maakte,  
[5] waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de HEER God 
had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te 
bebouwen, [6] om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien.[7] Toen 
boetseerde de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in 
de neus: zo werd de mens een levend wezen. 
     [8] Daarna legde de HEER God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de 
mens die Hij geboetseerd had. [9] De HEER God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk 
om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom 
van de kennis van goed en kwaad. 
     [10] In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin; zij splitst zich in vier armen. [11] De 
naam van de eerste is Pison, deze stroomt om heel Chawila heen, waar goud is. [12] Het goud van dat 
land is voortreffelijk; en ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden.[13] De tweede heet 
Gichon, deze stroomt om heel Kus heen. [14] De derde heet Chiddekel; deze loopt in het oosten van 
Assur. De vierde is de Eufraat. 
     [15] Toen bracht de HEER God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te 
beheren. [16] En deHEER God gaf de mens dit gebod: ‘Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig 
eten, [17] maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je 
daarvan eet, zul je sterven.’ 
     [18] De HEER God sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken 
die bij hem past.’ [19] Toen boetseerde de HEER God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels 
van de lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen: zoals de mens ze zou 
noemen, zo zouden ze heten. [20] De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels 
van de lucht, en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. [21] Toen 
liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg 
en zette er vlees voor in de plaats. [22]En de HEER God vormde de rib die Hij uit de mens had 
weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. [23] Toen zei de mens:	  
    ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente  

en vlees van mijn vlees!  
Mannin zal zij heten,  
want uit een man is zij genomen.’  

[24] Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die 
twee zullen één zijn. [25] Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen 
schaamte voor elkaar.	  
	  



Hoofdstuk 3 
V e r d r i j v i n g  u i t  d e  t u i n  
[1] Van alle dieren, die de HEER God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de 
vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ [2] De vrouw zei 
tegen de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. [3] God heeft alleen 
gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten; je mag haar zelfs 
niet aanraken; anders zul je sterven.” ’ [4] Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘Je zult helemaal niet 
sterven! [5] God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult 
worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ [6] Toen zag de vrouw dat het goed eten was van 
die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij 
plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at 
ervan. 
     [7] Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze 
vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. [8] Toen zij bij het opkomen van de 
middagwind deHEER God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor 
de HEER God tussen de bomen van de tuin. 
     [9] Maar de HEER God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’ [10] Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U 
in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ [11] Maar Hij zei: 
‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’ [12] De 
mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en 
toen heb ik gegeten.’ [13]Daarop vroeg de HEER God aan de vrouw: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ De 
vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ [14] DeHEER God zei toen tegen de 
slang:	  
    ‘Omdat je dit gedaan hebt,  

ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!  
Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven!  

  [15] Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare.  
Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’  

  [16] En tegen de vrouw heeft Hij gezegd:  
‘Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken:  
met pijn zul je kinderen baren.  
Naar je man zal je begeerte uitgaan,  
hoewel hij over je heerst.’  

  [17] En tegen de man heeft Hij gezegd:  
‘Omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik je had 
verboden,  
zal de grond vervloekt zijn omwille van jou!  
Zwoegend zul je van hem eten,  
alle dagen van je leven.  

  [18] Distels en doorns zal hij voortbrengen,  
met veldgewas moet jij je voeden.  

  [19] In het zweet zul je werken voor je brood,  
tot je terugkeert naar de grond,  
waaruit je bent genomen: je bent stof,  
en tot stof keer je terug.’  

 
 
     [20] De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden. [21] En 
de HEERGod maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. 
     [22] De HEER God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, 
wil Ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te 
eten, zou hij eeuwig blijven leven!’ [23] Daarom verwees de HEER God hem uit de tuin van Eden, en 
moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. [24] Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, 
en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste Hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard, 
om de weg naar de boom van het leven te bewaken.	  
	  
	  



	   	   	   	   	   Noach	  
	  

	  
	  
Combo's:	  

Duif van Bruraliteit 
Laat	  de	  minder	  bekende	  neef	  van	  de	  Duif	  van	  de	  Hoop	  los	  om	  de	  ogen	  van	  de	  

vijand	  uit	  te	  pikken.	  	  
	  

Flitsende vloed 
Een	  zuil	  van	  water	  komt	  uit	  de	  lucht	  neer	  op	  je	  tegenstander	  en	  slaat	  hem	  tegen	  

de	  grond.	  
	  

2 van alles pletwals 
Roep	  een	  stoet	  van	  dierenvrienden	  op,	  die	  alles	  op	  hun	  weg	  vertrappelen	  

	  

	  



	  
	  

1. Vergelijk	  de	  prent	  uit	  Bible	  Fight	  met	  een	  prent	  van	  Noah	  zoals	  ze	  vaak	  wordt	  
afgebeeld	  in	  de	  kunst.	  Zie	  je	  een	  gelijkenis?	  

2. Waarom	  wordt	  Noach	  als	  een	  oude	  man	  afgebeeld?	  
3. In	  de	  eerste	  combo	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  duif	  van	  de	  hoop,	  waar	  vind	  je	  

deze	  terug	  in	  de	  brontekst?	  
4. Waarom	  wordt	  ze	  de	  Duif	  van	  de	  Hoop	  genoemd?	  
5. Noach	  roept	  een	  vloed	  op	  bij	  zijn	  tweede	  combo,	  maar	  lag	  hij	  zelf	  aan	  de	  

oorsprong	  van	  de	  zondvloed?	  Wie	  riep	  deze	  op	  en	  wat	  was	  daarvoor	  de	  
reden?	  

6. De	  3de	  Combo	  heet	  "2	  van	  alles	  pletwals",	  we	  zien	  op	  de	  tweede	  prent	  van	  
Noach	  inderdaad	  twee	  leeuwen,	  2	  panter	  en	  2	  hagedissen,	  maar	  wel	  veel	  
meer	  schapen,	  kan	  je	  dit	  verklaren?	  

	  
Bronnen:	  
	  
	  De	  Bijbel	  Genesis	  6-‐8	  
	  
Hoofdstuk 6 
D e  z o n d v l o e d  
[1] Toen* de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, [2] zagen de 
zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen uit die dochters ieder een 
vrouw. [3] Maar deHEER zei: ‘Mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een 
nietig wezen; de duur van zijn leven zal honderdtwintig* jaar bedragen.’ [4] In die dagen – en ook nog 
daarna – leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met 
de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars 
van de oude tijd. 
     [5] De* HEER zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen, en hoezeer 
de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. [6] Daarom kreeg Hij spijt dat Hij de mens 
op de aarde gemaakt had, en Hij was er zeer verdrietig om. [7]En de HEER zei: ‘Ik ga de mens die Ik 
geschapen heb, van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het vee, en de kruipende dieren en 
de vogels in de lucht, want het spijt Mij dat Ik ze gemaakt heb.’ [8] Alleen Noach vond genade in de 
ogen van de HEER. 
     [9] Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtschapen man; hij bleef temidden van zijn 
tijdgenoten een onberispelijk leven leiden en hij richtte zijn schreden naar God. [10] Noach verwekte drie 
zonen: Sem, Cham en Jafet. [11] De aarde was voor de ogen van God verdorven en vol 
gewelddaden. [12] God zag hoe bedorven de aarde was, want alle mensen op de aarde waren het 
verkeerde pad ingeslagen. 
     [13] God zei tegen Noach: ‘De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de 
aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. [14] U moet een ark* van pijnhout bouwen; met 
riet moet u de ark maken, en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. [15] U moet haar als 
volgt maken: de ark moet driehonderd el lang zijn, vijftig el breed en dertig el hoog.[16] Het dak dat u op 
de ark aanbrengt moet één el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet u een deur aanbrengen; 
ook moet u een onderste, een tweede en een derde ruim maken. [17] Want Ik sta op het punt een 
watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen; alles wat 
zich op de aarde bevindt zal omkomen. [18] Met u echter zal Ik een verbond* sluiten; u moet zich 
inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. [19] Van alle 
levende wezens moet u verder één paar* in de ark brengen, om ze met u samen in leven te laten 
blijven; een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. [20] Van de verschillende soorten vogels, van 
de verschillende soorten vee, van de verschillende soorten dieren die over de grond kruipen, moet één 
paar met u meegaan en aldus in leven blijven. [21] Breng verder alle etenswaar bijeen en leg daar een 
voorraad van aan, zodat uzelf en de dieren kunnen eten.’ [22] Noach deed dit; alles wat God hem 
opgedragen had, voerde hij uit.	  
	  



Hoofdstuk 7 
[1] De HEER zei tegen Noach: ‘Ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de 
enige die in mijn ogen rechtschapen is. [2] Neem van alle reine*dieren zeven paar mee, telkens een 
mannetje en een wijfje; maar van de onreine dieren één paar, telkens een mannetje en een 
wijfje; [3] ook van de vogels in de lucht zeven paar, telkens een mannetje en een wijfje. Zo zult u hun 
soort instandhouden op de hele aarde. [4] Want over zeven dagen laat Ik het regenen op de aarde, 
veertig dagen en veertig nachten, en Ik ga alles wat bestaat, alles wat Ik gemaakt heb, van de 
aardbodem wegvagen.’[5] En Noach deed alles wat de HEER hem opgedragen had. [6] Noach was 
zeshonderd jaar toen de vloed over de aarde kwam. [7] Om zich te beschermen tegen het water van de 
vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen, de ark binnen. [8] Van de 
reine en van de onreine dieren, van de vogels en van al wat over de grond kruipt, [9] kwamen er telkens 
twee, een mannelijk en een vrouwelijk dier, bij Noach in de ark, zoals God opgedragen had. [10] En op 
de zevende dag stortte het water van de vloed over de aarde neer. 
     [11] Het was in het zeshonderdste levensjaar van Noach, de zeventiende dag van de tweede maand; 
op die dag braken alle* bronnen van de diepte los, de sluizen van de hemel gingen open, [12] en regen 
viel op de aarde, veertig dagen en veertig nachten achtereen.[13] Op diezelfde dag ging Noach de ark 
binnen met Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en met zijn vrouw en de drie vrouwen van zijn 
zonen; [14] en samen met hen kwamen ook al de verschillende soorten wilde beesten, al de 
verschillende soorten tamme dieren, al de verschillende soorten kruipende dieren, al de verschillende 
soorten vogels, al het gevogelte, alles wat vleugels heeft. [15] Van alle levende wezens kwamen er 
telkens twee bij Noach in de ark. [16] Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren, van alle levende 
wezens, zoals God had opgedragen. En de HEER deed de deur achter hem dicht. [17] Veertig dagen 
lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de 
aarde. [18] Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan, en de ark dreef op het 
water. [19] Het water bleef zo toenemen op de aarde, dat het al de hoge bergen onder de hemel 
bedekte. [20] Vijftien el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte. [21] Alle levende 
wezens die zich op de aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond 
kruipen, en ook alle mensen kwamen om. [22] Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het 
droge leefde, vond de dood.[23] Alles wat op de aardbodem bestond werd vernietigd: de mensen, de 
viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen 
Noach en degenen die bij hem in de ark waren, bleven in leven. [24] Het water bleef stijgen op de aarde, 
honderdvijftig dagen lang.	  
	  
Hoofdstuk 8 
[1] Toen dacht God aan Noach en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren. En God 
liet een wind over de aarde gaan, waardoor het water begon te zakken. [2] De bronnen van de diepte en 
de sluizen van de hemel werden gesloten, en de regen uit de hemel hield op. [3] Het water vloeide 
langzaam van de aarde weg. Na verloop van honderdvijftig dagen begon het te verminderen. [4] Op de 
zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat* te liggen.[5] Het water 
nam geleidelijk af tot de tiende maand; op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de 
bergen zichtbaar. [6] Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had 
aangebracht. [7] Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was 
opgedroogd. [8] Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was 
weggestroomd. [9] Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten, en keerde bij hem 
terug in de ark; want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif 
en haalde haar weer bij zich in de ark. [10] Nu wachtte hij nog eens zeven dagen, en liet opnieuw een 
duif uit de ark los. [11]Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, met een groen olijfblad in haar 
bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. [12] Hij wachtte nog eens zeven 
dagen, en liet opnieuw een duif los; maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. [13]In het 
zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te 
drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten; en zie, de aardbodem was 
droog. [14]Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog. 
     [15] God sprak tot Noach en zei: [16] ‘Ga uit de ark, met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw 
zonen.[17] Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen, alle levende wezens, vogels, 
viervoetige dieren en kruipende dieren; dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en 
talrijk worden op de aarde.’ [18] Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn 
zonen naar buiten. [19] Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en wat op de 
grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark.[20] Toen bouwde Noach een altaar om de HEER te eren; 
hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels, en droeg op het altaar brandoffers 
op. [21]De HEER rook de aangename* geur en zei bij zichzelf: ‘Ik zal de aardbodem nooit meer 
vervloeken vanwege de mensen: het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. 
Ook de andere levende wezens zal Ik nooit meer treffen, zoals Ik nu gedaan heb.	  
  [22] Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer 

en winter. Nooit houdt dat op.’  



	  
	   	   	   	   	   Mozes	  
	  

	  
	  
	  
Combo's:	  

Stenen tafels van woede 
Gooi	  de	  tien	  geboden	  in	  snelle	  

vuur-‐stijl	  recht	  in	  het	  gezicht	  van	  
je	  tegenstander	  

	  
Brandende braambos 

God's	  versie	  van	  de	  telefoon	  
springt	  op	  uit	  de	  gronden	  stuurt	  
een	  vuurpluim	  de	  lucht	  in	  om	  
iedereen	  te	  verbranden	  die	  ze	  

aanraakt.	  
	  

Kikkerregen 
Ransel	  je	  tegenstander	  af	  met	  
opspringende	  kikkers	  uit	  de	  

hoogte.	  	  
	  
	  
1) Welke	  kenmerken	  tussen	  Mozes	  in	  het	  spel	  en	  in	  de	  kunst	  kan	  je	  terug	  

vinden?	  
2) De	  stok	  die	  Mozes	  draagt	  is	  meer	  dan	  een	  wandelstok,	  wat	  is	  het	  belang	  van	  

deze	  stok	  in	  het	  verhaal	  dat	  je	  kan	  lezen	  in	  Exodus?	  (Lees	  daarvoor	  het	  



roepingsverhaal	  van	  Mozes	  dat	  je	  onderaan	  terug	  kan	  vinden,	  of	  in	  de	  Bijbel:	  
Ex	  3-‐4)	  

3) De	  brandende	  braambos	  (=doornstruik)	  wordt	  Gods	  versie	  van	  de	  telefoon	  
genoemd,	  verklaar	  deze	  benaming.	  	  

4) De	  braambos	  zou	  de	  tegenstander	  verbranden,	  leg	  uit	  waarom	  dit	  eigenlijk	  
niet	  overeenkomt	  met	  de	  braambos	  in	  het	  verhaal	  van	  Mozes'	  roeping.	  	  

5) Bij	  de	  eerste	  combo	  lezen	  we	  dat	  Mozes	  de	  stenen	  tafelen	  werpt,	  in	  eerste	  
instantie	  lijkt	  het	  wel	  erg	  onwaarschijnlijk	  dat	  Mozes	  met	  de	  heilige	  wet	  van	  
God	  zou	  gooien,	  toch	  is	  het	  net	  wat	  hij	  doet	  in	  de	  Bijbel.	  	  
a) Wat	  was	  hiervoor	  de	  reden?	  
b) Tegen	  welk	  van	  de	  Tien	  geboden	  heeft	  het	  volk	  dan	  gezondigd?	  

6) De	  derde	  combo	  beeld	  maar	  één	  van	  de	  tien	  plagen	  van	  Egypte	  uit.	  Zoek	  de	  
10	  plagen	  op	  en	  noteer	  ze	  in	  een	  tabel,	  markeer	  de	  plaag	  die	  in	  de	  derde	  
combo	  getoond	  wordt.	  (bron	  Ex	  7-‐12)	  

7) Waarom	  liet	  God	  deze	  tien	  plagen	  over	  Egypte	  komen?	  
	  
Bronnen:	  
	  
Roeping	  	  van	  Mozes	  	  
Exodus	  3,1-‐10	  
Exodus	  4,	  1-‐5	  
	  
Hoofdstuk	  3	  
[1]	  Mozes	  hoedde	  de	  kudde	  van	  zijn	  schoonvader	  Jetro,	  de	  priester	  van	  Midjan.	  Eens	  dreef	  hij	  de	  kudde	  tot	  ver	  in	  
de	  woestijn	  en	  kwam	  hij	  bij	  de	  berg	  van	  God,	  de	  Horeb.[2]	  Toen	  verscheen	  hem	  de	  engel	  van	  de	  HEER,	  in	  een	  
vuur	  dat	  opvlamde	  uit	  een	  doornstruik.	  Mozes	  keek	  toe	  en	  zag	  dat	  de	  doornstruik	  in	  lichterlaaie	  stond	  en	  toch	  
niet	  verbrandde.	  [3]	  Hij	  dacht:	  ‘Ik	  ga	  eropaf	  om	  dat	  vreemde	  verschijnsel	  te	  onderzoeken.	  Hoe	  komt	  het	  dat	  die	  
doornstruik	  niet	  verbrandt?’	  [4]	  De	  HEER	  zag	  hem	  naderbij	  komen	  om	  te	  kijken.	  En	  vanuit	  de	  doornstruik	  riep	  
God	  hem	  toe:	  ‘Mozes,	  Mozes.’	  Hij	  antwoordde:	  ‘Hier	  ben	  ik.’	  [5]	  Toen	  sprak	  de	  HEER:	  ‘Kom	  niet	  dichterbij	  en	  
doe	  uw	  sandalen	  uit,	  want	  de	  plaats	  waar	  u	  staat	  is	  heilige	  grond.’	  [6]	  En	  Hij	  vervolgde:	  ‘Ik	  ben	  de	  God	  van	  uw	  
vaderen,	  de	  God	  van	  Abraham,	  de	  God	  van	  Isaak	  en	  de	  God	  van	  Jakob.’	  Mozes	  bedekte	  zijn	  gezicht,	  want	  hij	  
durfde	  niet	  naar	  God	  op	  te	  zien.	  
	  	  	  	  	  [7]	  De	  HEER	  sprak:	  ‘Ik	  heb	  de	  ellende	  van	  mijn	  volk	  in	  Egypte	  gezien,	  de	  jammerklachten	  over	  hun	  
onderdrukkers	  gehoord;	  Ik	  ken	  hun	  lijden.	  [8]	  Ik	  ben	  afgedaald	  om	  hen	  te	  bevrijden	  uit	  de	  macht	  van	  Egypte,	  om	  
hen	  weg	  te	  leiden	  uit	  dit	  land,	  naar	  een	  land	  dat	  goed	  en	  ruim	  is,	  een	  land	  dat	  overvloeit	  van	  melk	  en	  honing,	  het	  
gebied	  van	  de	  Kanaänieten,	  Hethieten,	  Amorieten,	  Perizzieten,	  Chiwwieten	  en	  Jebusieten.	  [9]	  De	  roep	  van	  de	  
Israëlieten	  is	  nu	  tot	  Mij	  doorgedrongen	  en	  Ik	  heb	  ook	  gezien	  hoe	  de	  Egyptenaren	  hen	  onderdrukken.	  [10]	  Ga	  er	  
dus	  heen,	  Ik	  zend	  u	  naar	  de	  farao.	  U	  moet	  mijn	  volk,	  de	  Israëlieten,	  uit	  Egypte	  leiden.’	  (...)	  
	  
Hoofdstuk	  4	  
[1]	  Mozes	  antwoordde:	  ‘Maar	  ze	  geloven	  me	  niet,	  ze	  zullen	  niet	  naar	  mij	  luisteren;	  ze	  zullen	  zeggen	  dat	  
deHEER	  mij	  niet	  verschenen	  is.’	  [2]	  De	  HEER	  vroeg	  hem	  toen:	  ‘Wat	  hebt	  u	  daar	  in	  uw	  hand?’	  Hij	  antwoordde:	  ‘Een	  
staf.’	  [3]	  De	  HEER	  beval:	  ‘Laat	  hem	  op	  de	  grond	  vallen.’	  Mozes	  liet	  hem	  op	  de	  grond	  vallen	  en	  de	  staf	  werd	  een	  
slang.	  Mozes	  sprong	  achteruit.	  [4]	  Toen	  sprak	  de	  HEERtot	  Mozes:	  ‘Steek	  uw	  hand	  uit	  en	  grijp	  haar	  bij	  de	  staart.’	  
Hij	  stak	  zijn	  hand	  uit,	  pakte	  de	  slang	  vast	  en	  in	  zijn	  greep	  werd	  deze	  weer	  een	  staf.	  [5]	  ‘Zo	  zullen	  ze	  geloven	  dat	  
deHEER	  u	  inderdaad	  verschenen	  is,	  de	  God	  van	  hun	  vaderen,	  de	  God	  van	  Abraham,	  de	  God	  van	  Isaak	  en	  de	  God	  
van	  Jakob.’	  (...)	  
	  
	  
De	  plagen	  van	  Egypte	  	  
Zie	  Ex	  7-‐12	  
	  
	  
	  
	  



De	  tien	  geboden	  van	  Mozes	  
	  

1. Bovenal	  bemin	  één	  God.	  

2. Zweer	  niet	  ijdel,	  vloek	  noch	  spot.	  

3. Heilig	  steeds	  de	  dag	  des	  Heren.	  

4. Vader,	  moeder	  zult	  gij	  eren.	  

5. Dood	  niet,	  geef	  geen	  ergernis.	  

6. Doe	  nooit	  wat	  onkuisheid	  is.	  

7. Vlucht	  het	  stelen	  en	  bedriegen.	  

8. Ook	  de	  achterklap	  en	  ’t	  liegen.	  

9. Wees	  steeds	  kuis	  in	  uw	  gemoed.	  

10. En	  begeer	  nooit	  iemands	  goed.	  

	  
Mozes	  en	  de	  stenen	  tafelen	  (platen) 
(Dit	  zijn	  de	  twee	  "platen"	  waarop	  de	  tien	  geboden	  gegrift	  stonden) 
 
	  
Mo z e s 	   o n t v a n g t 	   t w e e 	   p l a t e n 	  
	  	  	  	  	  [18]	  Toen	  de	  HEER	  op	  de	  berg	  Sinai	  zijn	  woorden	  tot	  Mozes	  beëindigd	  had,	  overhandigde	  Hij	  hem	  de	  twee	  
platen	  van	  het	  verbond,	  stenen	  platen,	  door	  Gods	  vinger	  beschreven.	  
	  
Hoofdstuk	  32	  
H e t 	   s t i e r k a l f 	  
[1]	  Toen	  Mozes	  maar	  wegbleef	  en	  niet	  naar	  beneden	  kwam,	  verdrong	  het	  volk	  zich	  om	  Aäron	  (de	  broer	  van	  
Mozes)	  en	  eiste:	  ‘Maak	  een	  god	  voor	  ons	  die	  voor	  ons	  uit	  kan	  gaan.	  Want	  die	  Mozes,	  die	  ons	  uit	  het	  land	  Egypte	  
heeft	  geleid,	  wij	  weten	  niet	  wat	  er	  met	  hem	  aan	  de	  hand	  is.’	  [2]	  Aäron	  antwoordde	  hun:	  ‘Laat	  uw	  vrouwen,	  uw	  
zonen	  en	  uw	  dochters	  de	  gouden	  ringen	  uitdoen	  die	  ze	  in	  hun	  oren	  dragen	  en	  breng	  die	  hier.’	  [3]	  Toen	  deed	  
iedereen	  zijn	  gouden	  oorringen	  uit	  en	  bracht	  die	  bij	  Aäron.	  [4]	  Deze	  nam	  ze	  in	  ontvangst,	  bond	  ze	  in	  een	  buidel,	  
en	  maakte	  er	  een	  stierkalf	  van.	  Toen	  riepen	  ze	  uit:	  ‘Israël,	  dit	  is	  de	  god	  die	  u	  uit	  Egypte	  heeft	  
geleid.’	  [5]	  Toen	  Aäron	  dat	  zag,	  bouwde	  hij	  een	  altaar	  voor	  het	  beeld	  (...)[7]	  Toen	  sprak	  deHEER	  tot	  Mozes:	  ‘Ga	  nu	  
naar	  beneden,	  want	  het	  volk	  dat	  u	  uit	  Egypte	  hebt	  geleid,	  is	  tot	  zonde	  vervallen.	  [8]	  Ze	  zijn	  nu	  al	  afgeweken	  van	  
de	  weg	  die	  Ik	  hun	  had	  voorgeschreven:	  ze	  hebben	  een	  stierkalf	  gemaakt,	  ze	  buigen	  zich	  daarvoor	  neer,	  ze	  dragen	  
er	  offers	  voor	  op	  en	  schreeuwen:	  “Israël,	  dit	  is	  de	  god	  die	  u	  uit	  Egypte	  heeft	  geleid.”	  (...)	  
	  	  	  	  	  [15]	  Mozes	  ging	  op	  weg	  en	  daalde	  de	  berg	  af.	  Hij	  had	  de	  twee	  platen	  van	  het	  verbond	  in	  zijn	  hand,	  de	  platen	  
die	  aan	  beide	  kanten	  beschreven	  waren;	  ze	  waren	  aan	  twee	  kanten	  beschreven,	  aan	  de	  voorkant	  en	  de	  
achterkant.	  	  
[16]	  De	  platen	  waren	  Gods	  eigen	  werk,	  het	  schrift	  was	  Gods	  eigen	  schrift;	  Hij	  had	  het	  er	  zelf	  ingegrift.	  	  
(...)[19]	  Toen	  Mozes	  dichter	  bij	  het	  kamp	  kwam,	  zag	  hij	  het	  stierkalf	  en	  het	  gedans.	  Hij	  werd	  razend	  en	  smeet	  de	  
platen	  tegen	  de	  voet	  van	  de	  berg	  aan	  stukken.	  [20]	  Toen	  greep	  hij	  het	  beeld	  dat	  zij	  gemaakt	  hadden,	  gooide	  het	  
in	  het	  vuur,	  verpulverde	  het,	  strooide	  de	  as	  in	  het	  water	  en	  liet	  dat	  de	  Israëlieten	  drinken.	  
	  	  	  	  	  [21]	  Daarna	  vroeg	  Mozes	  aan	  Aäron:	  ‘Wat	  heeft	  het	  volk	  toch	  met	  je	  gedaan,	  dat	  je	  het	  tot	  zo’n	  zware	  zonde	  
hebt	  laten	  komen?’	  [22]	  Aäron	  antwoordde:	  ‘Mijn	  heer	  moet	  niet	  kwaad	  zijn.	  U	  weet	  zelf	  hoe	  dit	  volk	  tot	  kwaad	  
geneigd	  is.	  [23]	  Ze	  vroegen	  mij:	  “Maak	  een	  god	  die	  voor	  ons	  uittrekt.	  Want	  die	  Mozes,	  de	  man	  die	  ons	  uit	  Egypte	  
heeft	  geleid,	  we	  weten	  niet	  wat	  er	  met	  hem	  aan	  de	  hand	  is."	  

	  

	   	  



	   	   	   	   Maria	   	   	  
	  

	  
	  

Combo's:	  
Aureool worp 

Gooi	  je	  gloeiende	  aureool	  naar	  je	  tegenstander	  
als	  een	  werp-‐ster	  

	  
Rozenkrans zweep 

haal	  uit	  met	  je	  gezegende	  rozenkrans	  voor	  een	  
snelle	  aanval	  naar	  je	  tegenstander.	  

	  
Onbevlekte misleiding 

Misleid	  je	  tegenstander	  door	  in	  een	  lichtzuil	  op	  
te	  stijgen	  en	  vlak	  achter	  hem	  neer	  te	  komen.	  

	  
	  
	  
	  

	  
1) Welke	  3	  gelijkenissen	  tussen	  Maria	  in	  het	  spel	  en	  in	  de	  kunst	  kan	  je	  terug	  

vinden?	  
2) De	  eerste	  combo	  die	  Maria	  uitvoert	  is	  de	  Aureool-‐worp.	  Maar	  wat	  is	  nu	  

eigenlijk	  een	  Aureool?	  Lees	  de	  tekst	  "Wats	  is	  dat	  ronde	  dingetje..."	  en	  
beantwoord	  de	  volgende	  vragen:	  
a) Geef	  een	  synoniem	  voor'	  aureool'	  
b) Wat	  is	  de	  betekenis	  van	  een	  aureool?	  



c) Op	  de	  prent	  van	  Maria	  uit	  het	  spel	  ontbreekt	  eigenlijk	  nog	  een	  aureool,	  
verklaar.	  

d) Waarop	  baseren	  kunstenaars	  zich	  als	  ze	  Maria	  stralend	  afbeelden?	  
3) Niet	  alleen	  in	  het	  spel,	  maar	  vooral	  in	  de	  katholieke	  Kerk	  wordt	  de	  

rozenkrans	  gebruikt.	  	  Lees	  de	  tekst	  "Maria	  van	  de	  Rozenkrans"	  en	  los	  de	  
vragen	  op:	  
a) Waarvoor	  gebruiken	  katholieken	  de	  Rozenkrans?	  
b) In	  welke	  strijd	  werd	  de	  rozenkrans	  gebruikt	  om	  een	  overwinning	  te	  

krijgen?	  
4) Vooral	  het	  "Weesgegroet"	  wordt	  veelvuldig	  herhaalt	  bij	  het	  bidden	  van	  de	  

rozenkrans.	  	  Tot	  wie	  richten	  we	  ons	  bij	  dit	  gebed?	  
5) Voeg	  de	  Vlaamse	  en	  de	  Latijnse	  versie	  van	  dit	  gebed	  toe	  aan	  deze	  bundel.	  
6) Wat	  verstaat	  men	  onder	  de	  onbevlekte	  ontvangenis	  van	  Maria?	  
7) Duid	  in	  het	  Weesgegroet	  de	  zin	  aan	  waaruit	  blijkt	  dat	  Maria's	  ziel	  zonder	  

zonde	  was.	  	  
	  
	  
Wat	  is	  dat	  Ronde	  dingetje	  boven	  die	  engel?	  
	  
Wat	   is	  nu	  dat	   ronde	  dingetje	   rond	  het	  hoofd	  van	  heilige	  X	  of	  engel	   Y	   ?	  Het	   is	   een	  
vraag	  die	  regelmatig	  gesteld	  wordt.	  Je	  ziet	  deze	  ronde	  schijven	  of	  ringen	  inderdaad	  
telkens	   weer	   terug	   bij	   heiligenbeelden	   of	   -‐schilderijen.	   "Natuurlijk	   zijn	   dit	   niet	  
zomaar	   rondjes	  of	   ringetjes,	  maar	  gaat	  het	  over	  wat	  we	   in	   christelijke	   traditie	  een	  
aureool	   of	   ook	  wel	   nimbus	  noemen.	  Misschien	  heb	   je	   er	   ook	   al	  wel	   over	   gehoord	  
met	  de	  Engelse	  benaming	  'halo'	  (nu	  weet	  je	  meteen	  waar	  dat	  liedje	  van	  Beyonce	  met	  
de	  gelijknamige	  titel	  over	  gaat).	  	  
Het	   is	   niet	   toevallig	   dat	   we	   deze	   telkens	   weer	   zien	   terugkomen	   bij	   heiligen	   of	  
engelen,	  want	  de	  aureool	  is	  net	  een	  symbool	  van	  de	  heiligheid	  of	  goddelijkheid.	  Het	  
maakt	   ons	   dus	   duidelijk	   dat	   de	   persoon	   die	   in	   een	   beeld	   of	   op	   een	   prent	   wordt	  
uitgebeeld	  "heilig"	  is.	  	  Vooral	  in	  de	  Middeleeuwen	  was	  dit	  handig.	  Heel	  wat	  mensen	  
konden	  in	  die	  tijd	  nog	  niet	   lezen,	  maar	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  aureool	  wist	  
men	  dan	  toch	  dat	  het	  over	  een	  heilige	  ging.	  
	  
De	   aureool	   is	   trouwens	   niet	   typisch	   christelijk,	   want	   ook	   ik	   andere	  
levensbeschouwingen	  worden	  aureolen	  al	  dan	  niet	  in	  een	  andere	  vorm	  gebruikt	  om	  
het	  goddelijke	  karakter	  van	  personen,	  wezens	  of	  goden	  te	  benadrukken.	  Zo	  komt	  het	  
terug	  bij	  de	  Romeinse	  god	  Mithras,	  maar	  ook	  in	  
het	   hindoeïsme	   en	   in	   afbeeldingen	   van	  
profeten	  in	  sommige	  stromingen	  van	  de	  cslam.	  	  
	  
In	   de	   christelijke	   traditie	   verschijnt	   de	   aureool	  
zelfs	   pas	   vanaf	   de	   5de	   eeuw.	   Oorspronkelijk	  
werd	  hij	  enkel	  bij	  God	  en	  de	  engelen	  gebruikt,	  
pas	   later	   worden	   ook	   apostelen	   en	   andere	  
heiligen	   met	   een	   aureool	   afgebeeld.	   Meestal	  
gebeurt	  dit	  in	  de	  vorm	  van	  een	  cirkel	  die	  achter	  
of	   boven	   het	   hoofd	   zichtbaar	   is,	   maar	   ook	  



andere	  vormen	  werden	  in	  de	  loop	  van	  de	  geschiedenis	  gebruikt.	  Zo	  zal	  God	  de	  Vader	  
bijvoorbeeld	  vaak	  worden	  afgebeeld	  met	  een	  driehoekige	  aureool	  als	  symbool	  voor	  
de	  Heilige	  Drievuldigheid.	  
	  

Het	  is	  dus	  vooral	  een	  toevoeging	  van	  de	  
kunstenaar	   die	   de	   heilige	   afbeeldt	   die	  
ons	   iets	   wil	   duidelijk	   maken	   over	   de	  
staat	   van	   de	   persoon	   in	   kwestie,	   veel	  
eerder	  dan	  dat	  heiligen	   in	  werkelijkheid	  
een	   aureool	   zouden	   hebben	   zweven	  
boven	  hun	  hoofd.	  Toch	  is	  deze	  lichtkrans	  
misschien	   niet	   helemaal	   uit	   de	   lucht	  
gegrepen.	   Heel	   wat	   mensen	   die	   Maria	  
zagen	   verschijnen,	   spreken	   immers	   van	  
een	   licht	   dat	   van	   haar	   uit	   ging.	   Op	   de	  
prent	   hieronder	   lijkt	  Maria	   bijvoorbeeld	  	  
licht	   uit	   te	   stralen.	   De	   manier	   waarop	  
Maria	  hier	  wordt	  afgebeeld	  is	  gebaseerd	  
op	   een	   fragment	   uit	   de	   Bijbel	   dat	   je	  
terugvindt	   in	   de	   openbaring	   van	  
Johannes	  dat	  hoodstuk	  12	  vers	  1:	  
	  
	  

	  
	  

	  	  "Er	  verscheen	  in	  de	  hemel	  een	  indrukwekkend	  teken:	  een	  vrouw,	  bekleed	  met	  de	  
zon,	   met	   de	   maan	   onder	   haar	   voeten	   en	   een	   krans	   van	   twaalf	   sterren	   op	   haar	  
hoofd."	  

	  
Ook	  over	  andere	  heiligen	  lezen	  in	  het	  boek	  wijsheid	  hoofdstuk	  5,15-‐16	  het	  volgende:	  
	  

	  	  	  	  "	  Maar	  de	  rechtvaardigen	  leven	  tot	  in	  eeuwigheid;	  de	  Heer	  zorgt	  voor	  hun	  loon,	  
de	  Allerhoogste	  waakt	  over	  hun	  lot.	  Daarom	  ontvangen	  zij	  een	  schitterende	  kroon	  
en	  een	  sierlijke	  diadeem	  uit	  de	  hand	  van	  de	  Heer..."	  

	  
Wel	  gaat	  het	  misschien	  wat	  ver	  om	  uit	  deze	  twee	  citaten	  te	  concluderen	  dat	  we	  in	  
werkelijkheid	  een	  echte	  aureool	  zullen	  krijgen	  wanneer	  we	  in	  de	  hemel	  komen.	  De	  citaten	  
zijn	  waarschijnlijk	  vooral	  symbolisch	  te	  interpreteren.	  De	  aureolen	  in	  de	  kunst	  willen	  vooral	  
benadrukken	  dat	  de	  heiligen	  een	  deel	  van	  het	  goddelijke	  licht	  reflecteren	  in	  de	  manier	  
waarop	  ze	  geleefd	  hebben.	  Net	  zoals	  elke	  lamp	  gemaakt	  is	  om	  licht	  te	  geven,	  is	  elke	  mens	  
geschapen	  om	  door	  het	  Goddelijke	  Licht	  bevangen	  te	  worden	  en	  het	  door	  te	  geven.	  
Onze	  hoofdbekommernis	  moet	  dus	  niet	  zijn	  hoe	  een	  heilige	  er	  uit	  ziet,	  maar	  hoe	  we	  er	  één	  
moeten	  worden.	  
	  

bron:	  meneergodsdienst.wordpress.com	  
	  
	  
	  



Maria van de Rozenkrans 
De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige 
Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de 
rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren. 
 
Slag bij Lepanto 
Het was de heilige paus Pius V die bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de 
verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen 
christelijke zeemachten de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de 
Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. 
Meditatiemethode 
Het rozenkransgebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. Zij leerden de 
katholieken een meditatiemethode waarbij de mysteries van Christus worden overwogen door middel 
van het veelvuldig herhalen van het Weesgegroet. 
 
Oktober 
In de 19de eeuw werd de gedachtenis op 7 oktober uitgebreid naar de hele maand oktober, die 
voortaan de Rozenkransmaand werd genoemd. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere 
Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. 
	  

bron:	  http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/m/maria_van_de_rozenkrans	  
	  
	  
	   	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Bron:	  Katholicisme	  voor	  dummies	  
	  
	  
	  



	   	   	   	   Satan	  	   	  
	  
	  
	  

	  
 

Drietand vuurbal 
Kom	  terzake	  door	  een	  dodelijke	  vuurbal	  af	  te	  

schieten	  uit	  de	  top	  van	  je	  drietand	  
	  

Staartzweep 
Wordt	  persoonlijk	  door	  je	  tegenstander	  een	  
genadeloze	  slag	  met	  je	  staart	  te	  geven.	  

	  
Kerberos aanval 

Verander	  in	  een	  monsterlijke	  hellehond	  en	  val	  aan	  
over	  de	  lengte	  van	  het	  scherm.	  

	  
	  
	  
	  

1. Vergelijk	  de	  manier	  waarop	  Satan	  wordt	  afgebeeld	  in	  het	  spel	  en	  de	  
manier	  waarop	  hij	  bijvoorbeeld	  in	  de	  catechismus	  wordt	  afgebeeld.	  Kan	  je	  
gelijkenissen	  zien,	  welke?	  Zijn	  er	  ook	  verschillen?	  

2. Lees	  de	  eerste	  brontekst	  en	  verklaar	  waarom	  de	  Duivel	  de	  Drietand	  als	  
wapen	  gebruikt.	  

3. Verklaar	  eveneens	  waarom	  de	  duivel	  afgebeeld	  wordt	  met	  zijn	  staart	  ,	  
bokkenpoten	  en	  hoorns.	  

4. Bekijk	  de	  prent	  van	  de	  hel	  uit	  de	  catechismus,	  wat	  zijn	  je	  indrukken?	  



5. Omcirkel	  de	  hellehond	  op	  de	  tekening.	  
6. Geef	  de	  7	  hoofdzonden	  die	  de	  7	  poorten	  naar	  de	  hel	  zijn	  

	  

Bronnen:	  	  

	  

Bestaat	  de	  Duivel	  echt?	  

Melissa	  H.,	  leerling	  6	  verzorging,	  BSO	  

De	  Duivel,	  ook	  wel	  Lucifer,	  Satan	  of	  nog	  anders	  genoemd,	  speelt	  geen	  onbelangrijke	  
rol	   in	  het	  christendom,	  het	   is	  dus	  wel	  goed	  om	  te	  weten	  of	  hij	  nu	  wel	  of	  niet	  echt	  
bestaat.picture-‐6	  

In	   tegenstelling	   tot	   wat	   beweerd	   wordt,	   moeten	   we	   Satan	   zeker	   niet	   enkel	   als	  
symbool	  zien	  van	  het	  kwaad,	  maar	  is	  hij	  een	  bestaande	  entiteit.	  De	  Duivel	  bestaat	  en	  
wil	   ons	   kwaad	   doen,	   dat	   heeft	   ook	   Paus	   Franciscus	   al	   meermaals	   gezegd.	   In	   een	  
homilie	  op	  30	  oktober	  2014	  zei	  hij	  bijvoorbeeld	  nog:	  

”	  Deze	  generatie	  en	  vele	  anderen,	  geloven	  dat	  de	  duivel	  een	  mythe	   is,	  een	  
figuur,	   een	   idee,	   het	   idee	   van	   het	   kwaad,	   maar	   de	   Duivel	   is	   echt	   en	   we	  
moeten	  hem	  bestrijden”.	  

Ook	  toen	  hij	  nog	  kardinaal	  was	  in	  2010	  zei	  hij:	  

“Ik	   geloof	  dat	  de	  Duivel	  bestaat	  en	   zijn	  grootste	  overwinning	   in	  deze	   tijd	   is	  
dat	  hij	  ons	  heeft	  doen	  geloven	  dat	  hij	  niet	  echt	  is.”	  

De	  paus	   is	  natuurlijk	  niet	  de	  enige	  die	  Satan	  als	  een	  werkelijkheid	  beschouwd,	  ook	  
andere	   kerkgeleerden	  uit	   de	   gehele	   geschiedenis	   en	  niet	   te	   vergeten	  Christus	   zelf,	  
spreken	  over	  de	  duivel	   als	  een	   realiteit.	  Het	  bestaan	  van	  de	  Duivel	   is	  dan	  ook	  een	  
onderdeel	  van	  de	  katholieke	  leer.	  

Als	   de	   Duivel	   bestaat,	   waar	   komt	   hij	   dan	   vandaan	   en	   hoe	   ziet	   hij	   eruit?	   In	   de	  
tekeningen	  die	  we	  van	  de	  duivel	   zien	  heeft	  hij	   vaak	  horens	  en	  bokkenpoten.	  Deze	  
manier	  van	  afbeelden	  is	  afgeleid	  van	  Pan,	  een	  figuur	  uit	  de	  Griekse	  Mythologie.	  Hij	  
was	  ondermeer	  de	  god	  van	  het	  woud	  en	  van	  de	  dierlijke	  instincten.	  In	  de	  bossen	  zou	  
hij	   heel	   wat	  mensen	   en	   dieren	   angst	   hebben	   aangejaagd.	   Het	   woord	   pan-‐iek	   zou	  
hierop	  bijvoorbeeld	   gebaseerd	   zijn.	  Dat	   de	  Duivel	   heel	  wat	  mensen,	   net	   zoals	   Pan	  
angst	   inboezemt,	   zou	   een	   verklaring	   kunnen	   zijn	   dat	   hij	   met	   dezelfde	   kenmerken	  
wordt	  afgebeeld,	  maar	  dat	  is	  slechts	  een	  van	  de	  vele	  verklaringen.	  Vaak	  zien	  we	  hem	  
ook	  met	  een	  drietand	  en	  ook	  dit	  symbool	  is	  aan	  Griekse	  goden	  ontleend.	  Zowel	  Zeus,	  
Poseidon,	  maar	  misschien	  belangrijker	  ook	  Hades,	  de	  god	  van	  de	  onderwereld	  (hel)	  
werden	  met	  dit	  attribuut	  afgebeeld.	  De	  duivel	  wordt	  trouwens	  ook	  nog	  op	  heel	  wat	  
andere	   manieren	   afgebeeld,	   de	   ene	   al	   wat	   angstaanjagender	   dan	   de	   andere.	   Dat	  
terwijl	  eigenlijk	  elke	  afbeelding	  van	  de	  duivel	  op	  voorhand	  al	  onjuist	   is	  omwille	  van	  
het	  simpele	  feit	  dat	  hij	  geen	  lichaam	  en	  dus	  ook	  geen	  uiterlijk	  heeft.	  



	  

In	  de	  schoolcatechismus,	  die	  vooral	  bij	  onze	  grootouders	  bekend	  zal	  zijn,	  kon	  je	  lezen	  
dat	   de	   Duivel	   oorspronkelijk	   een	   engel	  was,	  meer	   bepaald	   de	   engel	   van	   het	   licht,	  
“Lucifer”	   genaamd.	   Hij	   heeft	   dus	   niet	   echt	   een	   lichaam	   (ook	   nu	   niet),	  maar	   is	   net	  
zoals	  de	  andere	  engelen	  een	  geest,	  zonder	  lichaam.	  

Natuurlijk	  is	  hij	  geen	  goede	  engel	  gebleven,	  hij	  kwam	  in	  opstand	  tegen	  God,	  samen	  
met	  één	  derde	  van	  alle	  engelen.	  Deze	  werden	  demonen,	  slechte	  engelen	  met	  andere	  
woorden.	   De	   reden	   van	   hun	   opstand	   is	  minder	   gekend,	  maar	   sommige	   theologen	  
vermoeden	   dat	   de	   Duivel	   het	   niet	   kon	   verkroppen	   dat	   God	   de	   mens	   zou	   gaan	  
scheppen	   en	   hen	   lief	   zou	   hebben,	   meer	   nog,	   dat	   Hij	   ook	   mens	   wilde	   worden	   in	  
Christus	  om	  ons	  te	  redden.	  Dat	  zou	  dan	  met	  zich	  meebrengen	  dat	  de	  engelen	  voor	  
de	   mens	   zouden	   moeten	   buigen.	   Omdat	   de	   Duivel	   de	   mens	   als	   minderwaardig	  
beschouwde	   kon	   hij	   dit	   niet	   aanvaarden	   en	   kwam	   hij	   in	   opstand.	   Hij	   werd	   echter	  
verslagen	   en	   uit	   de	   hemel	   verdreven.	   Of	   het	   daadwerkelijk	   zo	   is	   gelopen	   is	   een	  
beetje	  gissen,	  maar	  wat	  wel	  vaststaat	  is	  dat	  de	  Duivel	  de	  mens	  haat.	  Hij	  is	  jaloers	  op	  
de	  mens	  en	  wil	  ons	  kwaad	  doen,	  ook	  dat	  is	  in	  de	  catechismus	  te	  lezen.	  

3	  43.	  Trachten	  de	  duivelen	  ons	  kwaad	  te	  doen?	  

Ja,	  de	  duivelen	   trachten	  ons	  kwaad	   te	  doen,	  uit	  haat	   tegen	  God	  en	  uit	  nijd	  
tegen	  de	  mensen,	  vooral	  door	  ons	  tot	  zonde	  te	  bekoren;	  maar	  zij	  kunnen	  ons	  
niet	  tot	  zonde	  brengen	  zonder	  onze	  vrije	  toestemming.	  

De	  duivel	  wil	   ons	   verleiden	   tot	  de	   zonde	  omdat	  hij	   het	  niet	   kan	  verdragen	  dat	  we	  
gelukkig	  worden.	   Het	   liefst	   van	   al	   wil	   hij	   ons	   eeuwig	   zien	   lijden,	   afgeschermd	   van	  
Gods	   liefde.	   Hij	   wil	   ons	  met	   andere	  woorden	   dus	   allemaal	   in	   de	   hel,	   volledig	   van	  
Gods	   liefde	  afgekeerd.	  Al	   vanaf	  het	  begin	   van	  de	   schepping	   (denk	  aan	  het	   verhaal	  
van	  Adam	  en	  Eva	  met	  Satan	  als	  de	  slang)	  wil	  hij	  ons	  door	  zijn	  verleidingen	  van	  God	  
wegbrengen.	  Sluw	  als	  hij	  is	  doet	  hij	  dit	  natuurlijk	  vooral	  geleidelijk	  aan,	  zodat	  we	  er	  
vrijwillig	   in	  trappen	  en	  ons	  meer	  en	  meer	  van	  God	  verwijderen.	  Volgens	  Franciscus	  
werkt	   de	   Duivel	   in	   drie	   stappen.	   Eerst	   plant	   hij	   het	   kwaad	   in	   ons,	   het	   idee,	   een	  
verleiding.	   Dan	   voedt	   hij	   het,	   laat	   het	   groeien	   en	   overgaan	   op	   anderen.	   Tot	   slot	  
wordt	   het	   zo	   groot	   en	   is	   het	   kwaad	   zo	   verspreid	   over	   de	   samenleving	   dat	  we	   het	  
gaan	  aanvaarden	  en	  rechtvaardigen.	  

Het	  moet	  niet	  verbazen	  dat	  de	  paus	  ons	  zo	  vaak	  wil	  duidelijk	  maken	  dat	  de	  Duivel	  
wel	  degelijk	  bestaat.	  Als	  we	  ons	  bewust	  zijn	  van	  de	  Duivel,	  zullen	  we	  van	  nature	  ook	  
meer	  op	  onze	  hoede	  zijn	  voor	  zijn	  verleidingen.	  We	  moeten	  ons	  altijd	  afvragen	  wat	  
goed	   is	  en	  kwaad.	  God	  wil	  dat	  we	  allemaal	  gered	  worden,	  dat	  we	  de	  Weg	  van	  zijn	  
liefde	  kennen.	  We	  moeten	  ons	  dus	  steeds	  de	  vraag	  stellen,	  wat	  is	  het	  wat	  God	  wil	  en	  
dat	  doen	  we	  door	  naar	  het	  evangelie	  te	  kijken	  en	  naar	  de	  handelingen	  van	  Christus,	  
niet	   door	   mee	   te	   lopen	   met	   wat	   de	   maatschappij	   op	   dat	   moment	   aanvaardbaar	  
vindt.	  

	  



	  



Uitleg	  van	  de	  plaat	  
8.	  Deze	  plaat	  tekent	  een	  beeld	  van	  het	  lijden	  dat	  men	  in	  de	  hel	  zal	  moeten	  
verduren.	  Boven	  zien	  we	  de	  zeven	  openingen	  van	  de	  hel	  die	  aangeduid	  worden	  
door	  de	  eerste	  letters	  van	  de	  zeven	  hoofdzonden:	  
	  
	   H	  voor	  hoogmoed	  -‐	  Gi	  voor	  gierigheid	  -‐	  O	  voor	  onkuisheid	  -‐	  N	  voor	  nijd	  -‐	  	  
	   Gu	  voor	  gulzigheid	  -‐	  Gr	  voor	  gramschap	  -‐	  T	  voor	  traagheid	  
	  
Hierdoor	  wordt	  aangegeven	  dat	  het	  vooral	  door	  de	  hoofdzonden	  is	  dat	  we	  in	  de	  
hel	  gestort	  worden.	  
9.	  Boven	  elk	  van	  deze	  letters	  verbeeldt	  een	  dier	  de	  zonde	  waarover	  het	  gaat.	  Een	  
pauw	  verbeeldt	  de	  hoogmoed;	  een	  pad	  de	  gierigheid;	  een	  bok	  de	  onkuisheid;	  een	  
slang	  de	  nijd;	  een	  varken	  de	  gulzigheid;	  een	  leeuw	  de	  gramschap;	  en	  een	  
schildpad	  de	  traagheid.	  
10.	  De	  algemene	  straf	  voor	  alle	  verdoemden	  is	  het	  alles	  verterende	  vuur.	  
Daarnaast	  moet	  ieder	  nog	  lijden	  in	  overeenstemming	  met	  zijn	  eigen	  zonden.	  
11.	  Onder	  de	  letter	  H	  worden	  de	  hoogmoedigen	  tot	  aan	  de	  voeten	  van	  Satan	  
gesleurd.	  Ze	  worden	  verplicht	  om	  voor	  hem	  neer	  te	  knielen	  omdat	  ze	  dit	  tijdens	  
hun	  leven	  niet	  voor	  God	  wilden	  doen.	  
12.	  Onder	  de	  letter	  Gi	  ziet	  men	  de	  gierigaards	  met	  een	  geldbeurs	  aan	  hun	  hals.	  
Deze	  herinnert	  hen	  eraan	  dat	  ze	  zo	  stom	  waren	  om	  de	  vergankelijke	  goederen	  
van	  de	  wereld	  hoger	  te	  achten	  dan	  de	  eeuwige	  goederen.	  
13.	  Onder	  de	  letter	  O	  worden	  de	  zedenlozen	  verschrikkelijk	  gefolterd	  door	  de	  
duivels	  of	  door	  wilde	  dieren	  verscheurd.	  Hiermee	  geeft	  men	  aan	  hoe	  wreed	  de	  
duivels	  de	  verdoemden	  behandelen.	  
14.	  Onder	  de	  letter	  N	  worden	  de	  jaloersen	  omslingerd,	  gebeten	  en	  verscheurd	  
door	  afgrijselijke	  slangen.	  
15.	  Onder	  de	  letters	  Gu	  worden	  de	  gulzigaards	  en	  dronkaards	  voor	  ondragelijke	  
honger	  en	  dorst	  verteerd,	  en	  gevoed	  met	  de	  gal	  van	  een	  draak	  en	  het	  gif	  van	  een	  
adder.	  Zij	  worden	  eeuwig	  begoten	  met	  de	  wijn	  van	  Gods	  toorn.	  Een	  hellehond	  
met	  wijd	  gapende	  muil	  stelt	  hun	  geweten	  voor.	  Het	  verwijt	  hen	  eeuwig	  hun	  
vroegere	  gulzigheid	  en	  buitensporigheden.	  
16.	  Onder	  de	  letters	  Gr	  beledigen	  de	  bozen	  en	  de	  op	  wraak	  belusten	  elkaar	  tot	  er	  
onderlinge	  gevechten	  uitbreken.	  
17.	  Onder	  de	  letter	  T	  worden	  de	  luiaards	  door	  gloeiende	  prikkels	  aangemaand,	  
door	  schorpioenen	  geprikt	  en	  voor	  eeuwig	  in	  de	  vuurkolk	  vastgenageld.	  
18.	  De	  overtreders	  van	  de	  tien	  geboden	  en	  de	  heiligschenners	  van	  de	  zeven	  
sacramenten	  worden	  vertrappeld	  door	  een	  gedrocht	  met	  zeven	  koppen	  en	  tien	  
horens.	  Zijn	  brandende	  adem	  verstikt	  hen	  allemaal.	  
19.	  Onder,	  links	  vertrappen	  paardmensen	  de	  ketters,	  zij	  die	  onrechtvaardige	  
rechtsgedingen	  aangingen	  of	  door	  goddeloze	  boeken,	  kranten	  en	  weblogs	  de	  
godsdienst	  bestreden.	  
20.	  In	  het	  midden	  van	  de	  hel	  staat	  een	  uurwerk	  waarvan	  de	  wijzer	  steeds	  
hetzelfde	  uur	  aanduidt:	  eeuwigheid.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  folteringen	  van	  de	  
verdoemden	  altijd	  zal	  blijven	  duren.	  Wie	  eens	  de	  hel	  ingaat,	  komt	  er	  nooit	  meer	  
uit.	  
	  
	  
	  



Jezus	  
	  

	  
	  

	  
Combo's:	  

Doornenkroom worp 
Gebruik	  je	  kroon	  als	  een	  dodelijke	  discus	  tegen	  je	  

vijanden	  
	  

Kruis slag 
Ventileer	  wat	  frustratie	  voor	  dat	  hele	  "gekruisigd	  
worden"	  gebeuren	  door	  je	  tegenstander	  te	  slaan	  

met	  je	  kruis	  
	  

Vissen en broden 
Laat	  het	  mirakel	  van	  de	  pijn	  gebeuren	  door	  
vissen	  en	  broden	  neer	  te	  laten	  regenen	  op	  je	  

tegenstander	  
	  
	  

1. Vergelijk	  de	  manier	  waarop	  Christus	  wordt	  afgebeeld	  in	  het	  spel	  en	  de	  
manier	  waarop	  hij	  bijvoorbeeld	  in	  de	  catechismus	  wordt	  afgebeeld.	  Kan	  je	  
gelijkenissen	  zien,	  welke?	  

2. Lees	  het	  Bijbelfragment	  waarin	  sprake	  is	  van	  de	  doornenkroon,	  je	  kan	  
deze	  terugvinden	  bij	  de	  bronnen,	  waar	  komt	  deze	  kroon	  vandaan?	  

3. Naar	  welk	  Bijbelverhaal	  uit	  het	  oude	  testament	  verwijst	  de	  doornenkroon	  
van	  Christus?	  	  



4. Als	  je	  de	  informatie	  bij	  de	  "kruis-‐slag"	  combo	  leest,	  dan	  lijkt	  het	  of	  Christus	  
het	  kruis	  niet	  gewild	  heeft.	  Lees	  de	  tekst	  over	  het	  kruisbeeld	  bij	  de	  
bronteksten	  en	  leg	  uit	  waarom	  deze	  visie	  niet	  klopt.	  

5. Naar	  welk	  bijbelverhaal	  verwijst	  de	  derde	  combo?	  Vertel	  kort	  welk	  
wonderbaarlijk	  feit	  in	  dit	  verhaal	  plaats	  vond.	  

6. Christus	  verwijst	  regelmatig	  naar	  zichzelf	  als	  brood	  om	  van	  te	  leven.	  Hoe	  
wordt	  dit	  ondermeer	  duidelijk	  in	  de	  mis?	  

	  
	  
Bronnen.	  
	  
Johannes	  19,	  1-‐5	  
 
[1] Pilatus gelastte toen Jezus te geselen. [2] De soldaten vlochten een krans van doorns, zetten die op 
zijn hoofd en wierpen Hem een purperrode mantel om de schouders. [3] Daarna kwamen ze om de 
beurt naar Hem toe en zeiden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ En ze gaven Hem klappen in het 
gezicht.	  
	  
	  
Mattheus	  27	  	  
	  
  [27] Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het pretorium en haalden er heel de 
cohort bij. [28] Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om; [29] ze vlochten een 
krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor Hem 
op de knieën en dreven de spot met Hem door te zeggen: ‘Gegroet, koning van de Joden!’	  
	  
	  
Marcus	  15	  
	  
  [16] De soldaten namen Hem mee in het paleis, dat wil zeggen: het pretorium, en ze riepen heel de 
cohort bij elkaar. [17] Ze deden Hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten 
Hem die op.[18] Ze begonnen Hem de groet te brengen: ‘Gegroet, koning van de Joden!’	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Waarom	  hangen	  jullie	  overal	  kruisen,	  het	  is	  toch	  zo	  iets	  verschrikkelijk.	  
	  
Deze	  vraag	  is	  me	  vaak	  gesteld,	  door	  moslimleerlingen,	  vrienden	  en	  collega's.	  Heel	  
wat	  mensen	  zien	  de	  gekruisigde	  christus	  en	  zien	  vooral	  het	  marteltuig	  en	  daar	  
hebben	  ze	  ook	  gelijk	  in.	  Het	  kruis	  is	  een	  vreselijke	  manier	  om	  iemand	  om	  het	  leven	  te	  
brengen.	  De	  dood	  aan	  het	  kruis	  is	  immers,	  traag,	  vernederend	  en	  erg	  pijnlijk.	  U	  leest	  
het	  goed,	  ik	  schrijf	  is	  en	  niet	  was,	  want	  ook	  vandaag	  nog	  wordt	  kruisiging	  toegepast	  
om	  mensen	  om	  het	  leven	  te	  brengen,	  vooral	  in	  het	  Midden-‐Oosten	  waar	  
moslimextremisten	  deze	  manier	  van	  moorden	  op	  Christenen	  toepassen.	  
	  
Als	  wij	  Christenen	  beweren	  zoveel	  van	  Christus	  te	  houden,	  waarom	  tonen	  we	  Hem	  
dan	  steeds	  in	  wat	  zijn	  minst	  glorierijke	  moment	  lijkt	  te	  zijn:	  het	  moment	  waarop	  Hij	  
gekruisigd	  wordt.	  Scheppen	  wij	  genoegen	  in	  zijn	  dood?	  Zijn	  wij	  ongevoelige	  
verheerlijkers	  van	  pijn?	  
	  
Gelukkig	  is	  hier	  opnieuw	  niet	  alles	  wat	  het	  lijkt	  en	  zit	  er	  oneindig	  veel	  meer	  achter.	  
Het	  kruis	  van	  Christus	  is	  geen	  symbool	  van	  dood	  van	  leven,	  het	  is	  geen	  symbool	  van	  
haat,	  maar	  van	  liefde.	  	  	  
	  
We	  kunnen	  Christus	  en	  het	  kruis	  niet	  van	  elkaar	  scheiden.	  Zijn	  dood	  op	  het	  kruis	  was	  
geen	  toevalligheid.	  De	  kruisdood	  is	  veel	  meer	  dan	  een	  spijtig	  en	  tragisch	  einde	  aan	  
het	  leven	  van	  Jezus,	  die	  ons	  Zijn	  leer	  bracht,	  maar	  het	  is	  juist	  het	  doel	  van	  Zijn	  komst.	  
Christus	  is	  net	  gekomen	  om	  zichzelf	  op	  te	  offeren	  voor	  de	  vergeving	  van	  onze	  
zonden.	  De	  zonden	  van	  de	  mens,	  die	  hun	  oorsprong	  vinden	  in	  de	  erfzonde	  die	  
gepleegd	  werd	  door	  Adam	  en	  Eva.	  Door	  hun	  zonde	  ontstond	  er	  een	  breuk	  tussen	  ons	  
en	  God,	  waardoor	  de	  poorten	  van	  de	  Hemel	  gesloten	  werden.	  Daardoor	  kon	  
niemand	  nog	  van	  het	  eeuwige	  geluk	  in	  de	  hemel	  genieten.	  	  Om	  deze	  breuk	  tussen	  
men	  en	  God	  opnieuw	  te	  herstellen	  was	  een	  offer	  nodig,	  een	  offer	  dat	  alleen	  God	  zelf	  
kon	  brengen	  en	  dat	  Hij	  uit	  liefde	  voor	  de	  mens	  dan	  ook	  brengt	  als	  Christus.	  	  
	  
God	  geeft	  om	  ons	  en	  heeft	  zich	  ons	  lot	  aangetrokken.	  Hij	  offert	  zijn	  Zoon	  op	  uit	  liefde	  
voor	  ons,	  zondaars.	  Ondanks	  de	  ontrouw	  van	  de	  mens	  aan	  God,	  geeft	  God	  toch	  om	  
ons	  en	  wil	  Hij	  ons	  redden	  zodat	  we	  met	  Hem	  eeuwig	  van	  de	  hemel	  kunnen	  genieten.	  
Dat	  maakt	  van	  het	  kruis	  een	  teken	  van	  liefde.	  Zeg	  nu	  zelf	  voor	  wie	  zou	  jij	  kiezen	  voor	  
een	  leven	  vol	  lijden	  en	  een	  zo	  vreselijke	  dood	  als	  die	  aan	  het	  kruis,	  als	  dat	  betekent	  
dat	  je	  hem	  of	  haar	  kan	  redden?	  We	  zouden	  het	  misschien	  over	  hebben	  voor	  onze	  
ouders	  of	  onze	  kinderen,	  maar	  verder?	  God	  doet	  het	  voor	  ons	  allemaal	  en	  voor	  ieder	  
van	  ons	  in	  het	  bijzonder	  en	  dat	  is	  pure	  liefde.	  	  
	  
Toch	  zal	  het	  voor	  vele	  mensen	  onbegrijpelijk	  zijn	  dat	  we	  in	  een	  God	  geloven	  die	  zich	  
voor	  ons	  heeft	  opgeofferd,	  zo	  werd	  het	  ook	  voorspeld	  in	  de	  eerste	  brief	  van	  Paulus	  
aan	  de	  Christenen	  van	  Korinthe:	  
	  

[23] Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen 
een dwaasheid, [24] maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht 
en Gods wijsheid. [25] De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de 
zwakheid van God is sterker dan de mensen. 
	  



Ook	  Paus	  Benedictus	  haalde	  dit	  al	  aan	  in	  een	  toespraak	  voor	  de	  jongeren	  in	  2011	  
	  

Wij geloven vast dat Jezus Christus zichzelf aan het kruis geofferd heeft om ons zijn 
liefde te geven. In zijn lijden droeg hij ons lijden, nam onze zonden op zich, verkreeg 
vergeving voor ons, verzoende ons met God de Vader en opende voor ons de weg 
naar het eeuwige leven. Zo werden wij verlost van wat ons leven het meest 
blokkeert: de slavernij van de zonde. We kunnen nu iedereen liefhebben, zelfs onze 
vijanden, en deze liefde delen met onze armste broeders en zusters en ieder die in 
moeilijkheden zit. 

Beste vrienden, het Kruis schrikt ons vaak af, omdat het een ontkenning van het 
leven lijkt. In feite is het tegendeel waar! Het is Gods “ja” tegen de mensheid, de 
opperste uiting van zijn liefde en de bron waaruit het eeuwige leven voortvloeit. Juist 
uit Jezus’ doorboorde hart op het Kruis stroomt dit goddelijke leven voort, altijd 
toegankelijk voor wie zijn ogen opheft naar de Gekruisigde. Ik kan jullie alleen maar 
aansporen om Jezus’ Kruis te omarmen als teken van Gods liefde en de bron van 
nieuw leven. Buiten Jezus Christus, opgestaan uit de dood, kan er geen redding zijn! 
Alleen Hij kan de wereld bevrijden van het kwaad en de groei bewerken van het 
Koninkrijk der gerechtigheid, vrede en liefde waar wij allemaal zo naar verlangen. 

Ook zijn opvolger Franciscus sprak over het kruis in zijn eerste preek als Paus: 

Wanneer wij zonder het Kruis op weg gaan, wanneer wij zonder het Kruis 
bouwen en wanneer wij een Christus zonder Kruis belijden, dan zijn we 
geen volgelingen of leerlingen van Onze Lieve Heer. 

	  
Het	  kruis	  hangen	  wij	  op	  zodat	  het	  voor	  ons	  een	  herinnering	  zou	  zijn	  aan	  de	  liefde	  
voor	  God	  en	  het	  offer	  dat	  Christus	  voor	  ons	  bracht.	  Maar	  het	  is	  ook	  een	  symbool	  van	  
troost	  voor	  die	  momenten	  waarop	  we	  zelf	  lijden.	  We	  lijden	  nooit	  alleen	  en	  ons	  lijden	  
is	  God	  niet	  onbekend,	  want	  in	  Christus	  heeft	  Hij	  zelf	  geleden.	  Wie	  anders	  dan	  God	  
zou	  ons	  dan	  zo	  goed	  kunnen	  begrijpen	  als	  we	  zelf	  in	  lijden	  verdrinken	  en	  denken	  
"Mijn	  God,	  Mijn	  God,	  waarom	  hebt	  gij	  mij	  verlaten?"	  
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Evangelie	  volgens	  Marcus	  hoofdstuk	  6,	  30-‐44	  
	  
Jezus	  geeft	  vijfduizend	  mensen	  te	  eten	  
	  
	  	  	  	  	  [30]	  De	  apostelen	  kwamen	  terug	  bij	  Jezus,	  en	  ze	  vertelden	  Hem	  alles	  wat	  ze	  
hadden	  gedaan	  en	  hoe	  ze	  onderricht	  gegeven	  hadden.	  [31]	  Hij	  zei	  tegen	  hen:	  ‘Ga	  nu	  
mee	  naar	  een	  eenzame	  plaats	  om	  alleen	  te	  zijn	  en	  wat	  uit	  te	  rusten.’	  Want	  er	  
kwamen	  en	  gingen	  zoveel	  mensen,	  dat	  ze	  niet	  eens	  de	  gelegenheid	  hadden	  om	  te	  
eten.	  [32]	  Ze	  gingen	  in	  de	  boot	  weg	  naar	  een	  eenzame	  plaats	  om	  alleen	  te	  zijn.	  [33]	  
Men	  zag	  hen	  weggaan	  en	  velen	  herkenden	  hen.	  Uit	  alle	  steden	  haastten	  ze	  zich	  te	  
voet	  daarheen	  en	  kwamen	  er	  eerder	  aan	  dan	  zij.	  [34]	  Toen	  Hij	  van	  boord	  ging,	  zag	  Hij	  



een	  grote	  menigte,	  en	  Hij	  had	  zeer	  met	  hen	  te	  doen,	  omdat	  ze	  als	  schapen	  zonder	  
herder	  waren,	  en	  Hij	  begon	  hen	  uitvoerig	  te	  onderrichten.	  [35]	  Het	  was	  al	  laat	  
geworden	  toen	  zijn	  leerlingen	  Hem	  kwamen	  zeggen:	  ‘Dit	  is	  een	  eenzame	  plaats,	  en	  
het	  is	  al	  laat.	  [36]	  Stuur	  de	  mensen	  weg,	  dan	  kunnen	  ze	  zelf	  op	  de	  hoeven	  en	  in	  de	  
dorpen	  in	  de	  omgeving	  iets	  te	  eten	  gaan	  kopen.’	  [37]	  Hij	  antwoordde	  hun:	  ‘Jullie	  
moeten	  hun	  te	  eten	  geven.’	  Ze	  zeiden	  tegen	  Hem:	  ‘Moeten	  we	  voor	  tweehonderd	  
denariën	  brood	  gaan	  kopen	  en	  hun	  te	  eten	  geven?’	  [38]	  Maar	  Hij	  zei	  hun:	  ‘Hoeveel	  
broden	  hebben	  jullie?	  Ga	  eens	  kijken.’	  En	  toen	  ze	  het	  waren	  nagegaan,	  zeiden	  ze:	  
‘Vijf,	  en	  nog	  twee	  vissen.’	  [39]	  Hij	  zei	  dat	  ze	  allemaal	  in	  groepen	  in	  het	  groene	  gras	  
moesten	  gaan	  zitten.	  [40]	  Ze	  gingen	  zitten	  in	  groepjes	  van	  honderd	  en	  van	  vijftig.	  
[41]	  Hij	  nam	  die	  vijf	  broden	  en	  twee	  vissen,	  keek	  op	  naar	  de	  hemel,	  sprak	  de	  
zegenbede	  uit,	  brak	  de	  broden	  en	  gaf	  ze	  aan	  zijn	  leerlingen	  om	  ze	  onder	  hen	  uit	  te	  
delen;	  ook	  de	  twee	  vissen	  verdeelde	  Hij	  onder	  allen.	  [42]	  Allemaal	  hadden	  ze	  volop	  
te	  eten.	  [43]	  Ze	  haalden	  twaalf	  korven	  vol	  brokken	  op,	  en	  ook	  wat	  van	  de	  vis	  over	  
was.	  [44]	  Het	  waren	  vijfduizend	  man	  die	  van	  het	  brood	  gegeten	  hadden.	  
	  

	  
	  
	  	  

Waarom	  Wordt	  Christus	  als	  een	  Lam	  afgebeeld?	  
	  
	  
Christus	  is	  het	  offer	  dat	  een	  nieuw	  verbond	  inluidt	  tussen	  God	  en	  de	  mens.	  Eerder	  
had	  God	  al	  een	  verbond	  gesloten	  met	  Abraham.	  Deze	  had	  zijn	  geloof	  en	  trouw	  
aan	  God	  bewezen	  wanneer	  God	  hem	  gevraagd	  had	  zijn	  enige	  zoon	  voor	  Hem	  te	  
offeren.	  	  (Gen	  22)Abraham	  gehoorzaamde	  God,	  maar	  op	  het	  laatste	  moment	  
echter	  was	  God	  tussengekomen	  	  en	  zorgde	  hij	  zelf	  voor	  een	  offerdier,	  een	  ram	  die	  
met	  zijn	  horens	  (hoofd)	  in	  de	  takken	  van	  een	  stuik	  verstrikt	  was	  geraakt.	  Velen	  
zien	  in	  deze	  Ram	  een	  voorafspiegeling	  van	  Christus.	  Ook	  hij	  is	  een	  offerdier	  dat	  
niet	  van	  onszelf	  maar	  van	  God	  afkomstig	  is.	  De	  doornenkroon	  die	  Christus	  droeg	  
bij	  zijn	  kruisiging,	  zou	  dan	  een	  verwijzing	  zij	  naar	  de	  takken	  waarin	  ook	  het	  hoofd	  
van	  de	  ram	  verstrikt	  was.	  
	  
Net	  zoals	  het	  bloed	  van	  het	  geofferde	  paaslam	  aan	  het	  begin	  van	  de	  uittocht	  uit	  
Egypte	  met	  Mozes,	  de	  Joden	  bevrijde	  van	  de	  slavernij	  van	  de	  Farao,	  bevrijd	  het	  
bloed	  van	  Christus	  nu	  het	  nieuwe	  volk	  van	  God	  (de	  Kerk).	  Wij	  dienden	  echter	  niet	  
bevrijd	  te	  worden	  uit	  de	  slavernij	  van	  de	  Egyptenaren,	  maar	  uit	  de	  slavernij	  van	  
de	  zonde.	  	  
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