
Zondag  8 november: Samen één is beter dan verdeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samen één is beter dan verdeeld     
‘Papa, gaat u weg? Wat gaat u doen?’ Jason holt 

naar zijn vader toe die net de deur van hun huis 

dichttrekt. ‘Hé, Jason! Ik ga naar de vader van 

Marius.’ ‘Mag ik mee? Dan kan ik met Marius 

spelen!’ Jason kijkt zijn vader vragend aan. Papa 

aarzelt. ‘Ah papa, alstublieft? Ik heb al heel lang 

niet met Marius gespeeld,’ bedelt Jason. Met 

Marius is het altijd leuk. Marius is een half jaar 

ouder dan hij en hij heeft een bal waar ze altijd 

leuke spelletjes mee doen. ‘Vooruit dan maar,’ 

geeft papa toe. ‘Ik hoorde dat er een brief van 

Paulus is gekomen en daar moet ik met de papa van 

Marius over praten.’  

Samen lopen ze naar het huis van Marius. 

Onderweg vraagt Jason aan zijn vader: ‘Paulus… Dat 

is die meneer die het goede nieuws over Jezus 

kwam vertellen, toch? Heeft die een brief aan ons 

geschreven?’ Jason kijkt omhoog naar papa. ‘Ja dat 

klopt, die is het. Hij heeft een brief aan alle 

christenen in Korinte geschreven. Niet alleen aan 

ons, hoor.’ ‘Echt? En wat staat erin?’ ‘Dat weet ik 

nog niet. Ik geloof dat het gaat over hoe wij als 

christenen moeten leven.’  

Papa kijkt even naar Jason. Weet je nog dat Paulus 

hier was? Toen werden wij christenen.’ Jason 

springt over een paar grote stenen die op de weg 

liggen. ‘Ja, dat weet ik nog! Dat was een mooi feest, 

hè pap!’ Papa glimlacht. ‘Wij waren ook een van de 

eersten van de gemeente die bij Jezus gingen 

horen, Jason.’ Hij zegt het een beetje trots. ‘Pap, ik 

zie het huis van Marius al, ik ga alvast hoor!’     

Jason zwaait naar papa en weg is hij. Het is nog 

maar een klein stukje, en hoe eerder hij er is, hoe 

langer ze kunnen spelen!  

‘Marius!’, roept hij al als hij bijna bij de poort is. 

‘Marius, kom gauw! Zullen we spelen?’ Het duurt 

niet lang of Marius komt de poort uit rennen. 

‘Jason! Ik hoopte al dat je mee zou komen. Kom, we 

gaan ballen!’ De jongens hollen weg, Marius met de 

bal onder zijn arm. Een half uurtje later liggen ze 

samen in het gras uit te hijgen van hun spel. ‘Ik heb 

gewonnen,’ zegt Marius. ‘Ik was echt goed, hè?’ 

‘Hm ja…’ Dat wil Jason eigenlijk niet toegeven, maar 

eerlijk is eerlijk: Marius was echt goed vandaag.  

‘Weet jij eigenlijk wat er in die brief van Paulus 

staat?’, begint hij maar gauw over iets anders. ‘Ja, 

iets over…’ Marius moet even nadenken. ‘Het ging 

over wat je moet doen als je christen bent.’ ‘Wij 

gingen als een van de eersten bij Jezus horen.’ 

Jason zegt het een beetje trots. ‘Toen Paulus hier 

was om het goede nieuws over Jezus te vertellen,’ 

zegt hij er nog gauw achteraan. ‘Wij hebben het 

goede nieuws van Apollos gehoord.’ Marius zegt 

het op een toon alsof Apollos veel beter is, en Jason 

springt op. ‘Paulus is anders veel beter, hoor! Hij 

was degene die als eerste het goede nieuws over 

Jezus in Korinte kwam vertellen! Jason staat 

rechtop, zijn handen in zijn zij. Marius komt nu ook 

overeind. ‘Nou, maar Apollos heeft het aan veel 

meer mensen verteld, wij horen bij hem!’ Marius is 

iets groter dan Jason en kijkt een beetje op hem 

neer. ‘Nou, maar…!’, begint Jason met een rood 

hoofd.  

Maar dan klinkt de stem van zijn vader. ‘Jason, waar 

ben je? We gaan weer!’ Jason weet dat hij moet 

komen als hij wil dat zijn vader hem nog eens 

meeneemt naar Marius. Met rode hoofden ruziën 

de jongens nog door, terwijl ze naar hun vaders 

lopen.  

‘Wat hoor ik? Waren jullie over Paulus en Apollos 

aan het praten?’ De vader van Marius geeft Marius 

een klapje op zijn schouder. ‘Hij zegt dat Paulus 

beter is omdat Paulus het eerst hier was! Niet hè, 

pap? Apollos is veel beter!’ Marius steekt zijn tong 

uit naar Jason en Jason vliegt bijna op hem af.  

‘Jongens, jongens – rustig!’ De vader van Marius 

pakt hen bij de schouder. ‘Kom allebei eens hier 

zitten.’ Hij duwt de jongens op een bankje. ‘Luister 

eens goed naar ons,’ zegt de vader van Marius, 

terwijl hij de vader van Jason even aankijkt. ‘Hier 

moeten jullie geen over ruzie te maken. Bijna 

hadden wij dat zelf ook gedaan, maar weten jullie 

wat er in de brief van Paulus staat? Dat het er niet 

om gaat door wie je ging geloven, maar dat het 

erom gaat dat je gered bent door Jezus!’ Hij kijkt 

Marius en Jason aan. ‘Maar Paulus is toch…’, begint 

Jason nog met een zacht stemmetje. ‘Nee Jason,’ 

zegt zijn vader. ‘Iedere groep heeft toch niet zijn 

eigen redder? Er is maar één redder: Jezus Christus! 

Het gaat om Jezus, niet om Paulus of Apollos.’ 

Marius en Jason kijken elkaar even aan. ‘Als je ruzie 

maakt, vergeet je makkelijk waar het om gaat,’ zegt 

de vader van Jason, terwijl hij zijn ene hand op de 

schouder van Jason en zijn andere hand op de 

schouder van de vader van Marius legt. ‘Maar laten 

we dit allemaal goed onthouden: we horen bij 

elkaar én bij Jezus.’ Ook Jason en Marius houden 

elkaar vast, zodat ze met zijn vieren een kring 

vormen. Opgelucht kijken ze elkaar aan. Dom zeg, 

om daar ruzie over te maken! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Een oefening in SAMENWERKEN!! 
Bouw samen een zo hoog mogelijke toren van: 

- Droge spaghetti en kleine marshmellows 

- Lange satéprikkers en voorgeweekte bonen of…. >>>>> 

- Rietjes en plakband, elastiekjes 

VERZIN HET MAAR!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ging het samen bouwen?  

Deed iedereen evenveel bouwwerk? 

Is er iemand die de baas heeft gespeeld? 

Hebben jullie ruzie gekregen? 

Zijn jullie een goed team? 

 

 

 


