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DAG 1

IN ACTIE TEGEN ONRECHT
Simson gaat zijn vrouw opzoeken. 
Hij heeft een geitenbokje voor 
haar meegenomen. Hij komt 
aan bij zijn schoonvader, maar 
die weigert hem toegang tot 
het vrouwenvertrek. Haar vader 
heeft de vrouw van Simson al 
uitgehuwelijkt aan een ander 
omdat hij dacht dat Simson na 
haar verraad niks meer met haar 
te maken wilde hebben. Simson 
wordt woedend op alle Filistijnen 
en neemt wraak. 

VOORAF: EEN WEEK VOOR
DE BIJEENKOMST
Over welk onrecht word jij boos? 
Zorgt dit er ook voor dat je gaat 
handelen en gaat strijden tegen 
dit onrecht? 

DAG 3

BOOSHEID



21.SPORTCOMMUNITY TOOL - RUTH 

     MET DE TIENERS     Dramastuk: 

PRAKTISCH VOORBEELD - HOE GA JIJ OM MET BOOSHEID   
Rollenspel: Een moeder laat 40 euro achter voor haar vier zoons. De oudste 
zoon gaat met al het geld er vandoor in plaats van alleen zijn eigen deel. 
Hierdoor wordt er onrecht aangedaan aan de andere drie broers. Broer 2 (foute 
reactie) komt bij de oudste broer en gaat helemaal door het lint. Hij scheldt zijn 
broer verrot en deelt klappen uit. Hij laat zich meeslepen in zijn boosheid door 
het onrecht dat hem wordt aangedaan. Broer 3 (foute reactie) durft niet de 
confrontatie aan te gaan en gaat huilen in de hoek. Hij is bang om het onrecht 
dat hem is aangedaan tegen te gaan. Broer 4 gaat naar de kamer van de oudste 
broer, slaat de spaarpot kapot en haalt daar 30 euro uit en verdeelt dat geld 
eerlijk. Zo had zijn moeder dat bedoelt en bestrijdt hij het onrecht. Iedereen krijgt 
op deze manier wat hem toekomt. 

Na de sportmiddag/avond:
+  Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
+ Bid en dank met elkaar.
+   Bespreek wie de middag of avond 

gaat leiden.

Vraag allen na te denken over de 
twee vooraf vragen van het volgende 
thema.

Dramastuk:

    MET DE SPORTVRIJWILLIGERS  

Tijdens het eten: 
 Neem tijd om met elkaar te eten en bij 
te praten. Lees Richteren 15:1-5

Bespreek na het eten met elkaar:
Lees de samenvatting en bespreek 
de voorbereidingsvragen.

+  Ga na of er nog praktische zaken te 
bespreken zijn.

DAG 3

BOOSHEID



22.

DAG 3DAG 2

    SPORTVOORBEELD

BAYERN MÜNCHEN VERPEST AFSCHEIDSWEDSTRIJD JOHAN CRUYFF 
Na een slecht ontvangst en hatelijk bejegening vanaf de tribune, besluit 
Bayern München vol gas te geven tijdens de oefenwedstrijd waar Ajax 
afscheid neemt van Johan Cruyff. Ajax wordt vernederd met 0-8 in eigen huis 
door een boos Bayern München.

Wat je kan zeggen: “Tijdens een afscheidswedstrijd van een sporter, gaat 
het er altijd om dat de sporter volledig in de spotlight staat. Het publiek 
kan nog één keer genieten van zijn kunsten en vaak gaan beide teams niet 
voor een goed resultaat. Maar in 1978 gaat het anders. Bayern München 
wordt uitgenodigd, maar niet ontvangen door iemand van Ajax op Schiphol. 
Ze worden uitgescholden vanaf de tribune en herinnerd aan de Tweede 
Wereldoorlog. Op het veld worden ze volledig genegeerd door de Ajax 
spelers en dat irriteert de spelers van Bayern. Ze besluiten hun boosheid 
af te reageren door alles te geven in de wedstrijd. Ajax schrikt en kan zich 
niet herpakken. Het eindigt met een verschrikkelijke afstraffing: 0-8. Bayern 
reageert hun woede af in doelpunten.”

    JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt hoe jij omging 
met onrecht en hoe jouw woede daar een plek in kreeg.



23.SPORTCOMMUNITY TOOL - SIMSON

DAG 3 

R OVER IN DE BIJBEL?
Terugblik -   Vorige week hoorden we dat Simson ging trouwen. Zijn 

vrouw was niet trouw aan Simson en verraadde hem aan haar 
vrienden. Simson ging bij haar weg. Nu wil hij haar terug.

Kernpunt -   Simson wil zijn vrouw terug. Maar die is inmiddels hertrouwd. 
Simson wordt woest en neemt wraak op het hele volk omdat 
hem onrecht is aangedaan.

Bijbeltekst -  Het volgende verhaal is terug te vinden in Richteren 15:1-5.

VERHAALLIJN
Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simson zijn vrouw een 
bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. ‘Ik wil 
graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek,’ zei hij, maar haar vader 
weigerde hem de toegang. ‘Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van 
haar wilde weten,’ zei hij. ‘Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar 
haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in 
haar plaats?’ Toen zei Simson: ‘Ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer 
valt mij niets te verwijten!’ Hij ging weg, ving driehonderd vossen en legde 
fakkels klaar. De vossen bond hij twee aan twee met de staarten aan elkaar, 
steeds met een fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de 
vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet 
alleen de korenschoven en het koren dat nog op de akker stond, maar ook de 
wijngaarden en de olijfgaarden. 

Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:
Vraag:    Waarom was Simson boos? Hoeveel vossen ving hij?
Antwoord:    Zijn vrouw was met een ander getrouwd. 300

    WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL? 



24.

DAG 3

    VRAAG VAN DE DAG

In welke situatie kan woede iets 
goeds betekenen?

    PRIJS VAN DE DAG
 
De persoon die het beste omgaat met 
zijn woede. 
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DAG 3

    VERDIEPINGSVRAGEN

-  Ben jij wel eens gekwetst wat je 
woedend maakte? 

- Hoe ging je daar mee om? 

-  Heb jij weleens een goed voorbeeld 
van om gaan met woede gezien? 

Bedenk nog twee vragen die in de 
groepjes besproken kunnen worden:

1. 

2. 

Bedenk een spel of iets anders 
actiefs wat in de groepjes
gedaan kan worden en schrijf 
dat hier uit.


