
Zondag 3 januari Hoe leef je goed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De boodschap van Micha  

De profeet Micha werkt voor God. Vandaag is 

hij op het plein voor de tempel. De mensen 

brengen er mooie cadeaus en offers voor God.  

Zie je die familie daar bij de trap? De vader 

trekt een mannetjesschaap achter zich aan, een 

ram. Het dier heeft grote sterke hoorns. Wat 

een mooi offer voor God!  

Een vrouw met dure kleren aan draagt een 

mooie kruik met olijfolie. Ze kijkt heel trots, 

want ze gaat de kruik aan God geven.  

Een andere man komt net de poort binnen. Er 

sjokt een sterke dikke koe achter hem aan. Dat 

wordt een prachtig cadeau.  

Micha kijkt er tevreden naar. Hier is God vast 

heel blij mee! Maar even later fronst hij zijn 

wenkbrauwen. Hij hoort Gods stem, maar God 

klinkt helemaal niet blij. Dit moet hij aan de 

mensen vertellen!  

Micha gaat op de trap van de tempel staan. Zo 

kan iedereen het horen: ‘Mensen, God is 

verdrietig, want jullie doen slechte dingen.’  

Alle mensen op het tempelplein stoppen met 

lopen. Iedereen kijkt naar de profeet Micha. De 

man met de koe schudt verbaasd met zijn 

hoofd. 

 ‘Ik snap niet waarom God niet tevreden is,’ 

zegt hij tegen Micha. Hij klopt met zijn hand op 

de rug van zijn koe: ‘Ik ga hem deze koe cadeau 

geven. Wil God soms nog meer koeien?’  

De vader met het schaap haalt zijn schouders 

op: ‘Of wil hij soms duizend rammen, in plaats 

van één?’  

De vrouw met de olijfolie moet er om lachen: 

‘Ja, of wel tienduizend kruiken met olijfolie. 

Wanneer is God eindelijk tevreden?’  

Micha schudt zijn hoofd. ‘Nee, jullie snappen er 

niks van. God wil jullie cadeaus niet, want jullie 

doen slechte dingen. Jullie pikken de huizen in 

van arme mensen en ook hun weiland.  

De vrouw met de kruik olijfolie zet de kruik op 

de grond. Ze zet haar handen in haar zij en ze 

kijkt Micha boos aan, maar Micha trekt zich er 

niks van aan. Hij praat gewoon door. ‘Jullie 

laten arme mensen veel te veel geld betalen. 

Jullie worden niet rijk door hard te werken, 

maar jullie worden rijk door oneerlijk te doen!  

De man met de ram draait zich om en loopt 

langs Micha heen de tempel in. Hij wil niet naar 

Micha luisteren. Zijn familie loopt achter hem 

aan.  

Micha voelt dat hij steeds bozer wordt. Hij 

roept: ‘Dit is het cadeau dat God wél wil: ga 

goed leven. Stop met oneerlijk doen en doe 

wat je belooft. Zorg voor andere mensen en 

leef heel dicht bij God. Daar wordt God pas blij 

van.’  

Bijna alle mensen lopen nu langs Micha heen, 

zonder naar hem te luisteren. Alleen de man 

met de koe is heel stil geworden. Hij denkt aan 

zijn arme buurvrouw. Het klopt wat Micha zegt. 

Zijn buurvrouw heeft geld van hem geleend, en 

hij laat haar dat nu twee keer zoveel 

terugbetalen. Omdat zijn buurvrouw dat niet 

kan betalen, heeft hij ook nog haar weiland 

ingepikt.  

De man kijkt nog een keer naar zijn koe en dan 

draait hij zich om. Hij trekt de koe weer mee 

naar buiten, naar huis. Hij weet wat hij gaat 

doen. Hij gaat de koe aan zijn buurvrouw 

geven. Ze mag haar weiland ook terug hebben 

en ze hoeft hem geen geld meer te betalen.  

Micha ziet het en hij knikt tevreden: ‘Goed zijn 

voor andere mensen, daar wordt God pas écht 

blij van!’ den pakken jullie af.’ 

 

 

 

 

 



 



 

Knutselen: sleutelhanger vlechten 

Een sleutelhanger vlechten is een leuk knutsel klusje. Hang hem aan je sleutel en 
dan ben je die nooit meer kwijt! En als je de smaak te pakken hebt, kun je 
natuurlijk heel makkelijk nog meer sleutelhangers vlechten, eentje voor je 
moeder, je opa, je neef, noem maar op. 
Om deze sleutelhanger te vlechten heb je nodig: 
Drie kleuren garen (eerlijk / rechtvaardig / trouw) 
een sleutelring 

De vlecht voorbereiden 

1.Knip zes draden van 50 cm lang van de drie kleuren wollen garen. Kies vooral de 
kleuren die jij mooi vindt! 
2.Vouw de draden dubbel en knoop ze aan de sleutelring met een opzetlus. 

Start met vlechten 

Plak de ring vast aan de tafel zodat je vlecht op dezelfde plek blijft, terwijl je aan 
het vlechten bent. Dat maakt het vlechten veel makkelijker. 

 
 
Verdeel het bosje draden in 3 bosjes. Wil je een gestreepte vlecht, hou de kleuren 
dan bij elkaar. Op de foto’s zie je hoe dat wordt. Wil je een multi kleuren vlecht, 
gooi dan de kleuren lekker door elkaar. 
Leg het werk een beetje open neer. 

Het echte werk 

1.Leg de linker draden over de middelste draden. 
2.Leg de rechter draden over de middelste draden. 
Herhaal stap 1 en 2 tot je draden bijna ‘op’ zijn. 

Knoop 

Je vlecht tot je bijna geen draad meer hebt en maakt een knoop onderin. 
Knip het kwastje netjes af. Je kunt de draden nog uitpluizen en eventueel iets 
door de vlecht weven. Een veertje bijvoorbeeld. 
Je sleutelhanger is klaar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Vader in de hemel, 

 

We zeggen dat u groot bent en machtig. 

We zeggen dat u alles kan, alles. 

Als wij het niet kunnen dan kunt u het wel! 

Toch? 

 

Soms gebeurt er iets verdrietigs, 

soms zijn mensen boos op elkaar,  

soms moet iemand huilen. 

En is er niemand die helpt,  

wilt u dan helpen? 

 

O wacht, 

u wilt graag dat wij dan helpen, 

maar wij zijn klein. 

Wij zijn kinderen, 

en toch wilt u het. 

 

U wilt dat wij het goed doen. 

Als we dat doen, dan helpt u ons mee. 

Soms duurt het even, 

maar dan maakt u het toch anders. 

 

Dank u wel 

Amen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


