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Vreugde en verdriet  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 3 

 

 

In de weken van 12 t.m. 30 juni werken we bij Trefwoord rond het thema “Vreugde en verdriet”. 

 

Sommige mensen treffen het in het leven en mogen een heel gelukkig leven 

leiden. Andere mensen hebben meer pech of hen overkomt iets heel 

verschrikkelijks. Waarom kunnen niet alle mensen gelukkig zijn?, is zo’n 

vraag die dan opkomt. Dat mag je een levensvraag noemen, een vraag over 

wat in het leven belangrijk is, maar tegelijk een vraag waarop zo geen 

antwoord te geven is. Door de eeuwen heen zijn zulke levensvragen door 

mensen gesteld. En steeds weer willen mensen een antwoord. Maar juist op 

levensvragen zul je niet gauw een definitief antwoord vinden. 

 

Over die levensvragen denken de kinderen na bij dit thema “Vreugde en verdriet”. 

Zowel ‘vreugde’ als ‘verdriet’ roept een levensvraag op. Bij geluk én bij ongeluk kun je je afvragen: 

Waarom overkomt mij dit? of Waar heb ik dit aan te danken?  

De kinderen benoemen die gelukservaringen en die pechmomenten. Daarna laten we bij de kinderen de 

grote vragen opkomen. Waar komt geluk of ongeluk vandaan? Is ongeluk je eigen schuld? Wie weet het? 

En dan komt een moment waarop niemand een antwoord weet. En dat mag. Dat is een ontdekking. We 

staan niet alleen in die onzekerheid. 

 

Daarbij horen ze het bijbelverhaal over Job. “Zo arm als Job”, u kent de uitdrukking vast. Maar eerst was 

Job een man die alle geluk van de wereld heeft: rijk, fijne familie, gelukkig. Wat wil je nog meer? Hij kan 

God danken voor alles wat hij heeft en dat doet hij ook.  

Op een dag slaat het noodlot toe: hij raakt alles kwijt; zijn huis, zijn bezit, 

familieleden sterven. Ook hij stelt de grote levensvraag: waarom overkomt 

míj dit? Waarom toch God? Job blijft geloven in God, maar hij roept God ter 

verantwoording. En uiteindelijk hoort hij het antwoord van God: dat er geen 

antwoord is. Er is lijden dat geen zin heeft en dat niemands schuld is. Ook 

niet van God. Verdriet, ziekte en ongeluk komen op je pad, net als vreugde, 

geluk en gezondheid. Met Job loopt het uiteindelijk goed af, zo horen we. 

 

In de onderbouw horen de kinderen daarbij het verhaal over hoe het voelt 

als opa en oma verhuizen naar Spanje en je ze niet meer zo vaak ziet. Niet meer op zondag oma-cake 

eten. Hoe moet dat verder? 

In de middenbouw wordt het verhaal over ‘De benen van Timo’ verteld. Timo kan niet meer lopen. Wat 

nu? Timo houdt moed en bedenkt oplossingen voor wat hij niet meer kan. 

In de bovenbouw horen ze het verhaal hoe Ludo zich voelt nu zijn ouders gescheiden zijn. Met de iPad-

app ‘Treurdal’ komen emoties van ‘Tears’ en ‘Total-loss’ naar boven. Als hij weet wat dat betekent vindt 

hij een ‘Escape’: hij kan de iPad aan de kant leggen om andere kinderen te ontmoeten. 

 

Al deze verhalen vertellen de kinderen over wat te ‘doen’ als het even niet lekker loopt. Ze krijgen ‘niet 

meer’ dan een stamelend antwoord dat klinkt als: volhouden, veerkracht, er doorheen komen, de goede 

vragen blijven stellen, nieuwe mogelijkheden zoeken. Daar willen we de kinderen in sterken. 
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