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onderbouw
Liesbeth Winters-Jonas

Als een kameel door een poortje

Een rijke man komt bij Jezus. ‘Ik wil bij God horen. Wat moet ik daarvoor doen?’ ‘Geef alles wat je 
hebt weg,’ zegt Jezus, ‘en ga met me mee.’ Oei, dat is moeilijk. 

Mensen genieten van allerlei spullen die ze hebben. Sommige spullen wil je niet kwijt. Ze zijn belangrijk voor 
je. Lukt het je om er zo mee om te gaan dat het niet het allerbelangrijkste is? De leerlingen denken na over het 
houden van spullen of weggeven aan wie het nodig heeft. Ze horen het verhaal over de rijke man die graag 
mee wil doen in de nieuwe wereld van God. Misschien zit de man wel net zo klem als een kameel die bijna niet 
door het kleine poortje kan. Een les in het speellokaal met lekker veel beweging. Sluip door en kruip door aller-
lei gymtoestellen. Lukt dat met een gevulde rugzak op of moet alles wat je hebt eerst weggegeven worden?

Doelstelling

De leerlingen ervaren hoe het is om ergens door te kruipen. 
De leerlingen voelen dat iets weggeven wat je mooi vindt of waar je blij mee bent, niet meevalt.
De leerlingen bedenken waar zij dankbaar voor zijn.
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Als een kameel door een poortje

Benodigdheden
• speellokaal met gymtoestellen
• rugzakken van de leerlingen en enkele grotere 

rugzakken
• eén rugzak gevuld met spullen die je bij de verwer-

king gebruikt
• een paar hoedjes

De eerste stap

Lied en ritueel
Zing samen het lied ‘We gaan op weg’

www.zinvolleronderwijs.nl

Bij deze les past het ritueel van de klankschaal omdat 
het er wordt nagedacht over een tijd waarin je de 
dingen misschien anders gaat doen.

Pak de schaal, wacht tot de ‘stilte valt’.
Tik tegen de schaal.
De stilte keert terug.
Zeg:  Alles heeft zijn tijd.
 Alles op zijn tijd.
 Het is tijd…
 …  om te beginnen.

Op weg
Zet in een speellokaal een parcours uit met verschil-
lende sluipdoor/kruipdoor elementen. Leg ook alvast 
twee gymmatten een eindje uit elkaar om straks bij de 
verwerking te gebruiken.

Vraag de leerlingen of ze hun rugzak op de rug willen 
doen (deel ook enkele grote rugzakken uit) en geef 
enkele leerlingen een hoedje op het hoofd.

Laat de leerlingen zelf een weggetje zoeken onder en 
over alle toestellen. 
Lukt het om overal onderdoor te kruipen zonder dat 
de rugzak blijft haken of het hoedje van het hoofd 
valt?

Doe zelf ook mee door ergens onderdoor te krui-
pen, neem daarbij de rugzak met spulletjes voor de 
verwerking mee op je rug. Zoek daarna een plaatsje 
en vraag de leerlingen om bij je te komen zitten. Het 
liefst op een plaatsje in het parcours waar jullie alle-
maal maar net passen. Op die plaats voel je wat het is 
om een beetje klem te zitten. Vertel dan het verhaal.

Kern

Vertel het verhaal ‘Als een kameel door een poortje’, 
zie bijlage.

Vraag de leerlingen om als een kameel ergens onder-
door te kruipen naar de plaats waar de twee gymmat-
ten, die je gebruikt voor de verwerking, liggen.

Verwerking

Leg twee gymmatten een klein eindje uit elkaar, leg 
op iedere mat een voorwerp, bijv. een briefje van 
€10,00 en een pop. 
Vraag de leerlingen bij de mat te gaan staan met het 
voorwerp dat ze het liefst zouden houden. Praat sa-
men over de gemaakte keuze. 
Leg dan de andere twee voorwerpen neer. 
Vraag nu welke de leerlingen weggeven? Waarom en 
aan wie?

Maak telkens weer nieuwe combi’s van voorwerpen. 
Kom je er op deze manier ook achter wat het allerbe-
langrijkst is voor de leerlingen? En wat zou belangrijk 
zijn voor de rijke man uit het verhaal. En voor Jezus? 
Geef je wel eens echt iets weg dat van jezelf is? Hoe 
vinden papa of mama het wanneer je zomaar alles 
weggeeft? Hoe voelt het om iets weg te geven wat je 
zelf ook heel mooi vindt? Maak daarbij de vergelijking 
met de kameel die bijna klem zat in het poortje.

Voorwerpen die je hierbij kunt gebruiken zijn: een 
pop, auto, boek, boterham, geld, verjaardagshoed, 
rugzak, lego, ketting, gouden ring… en de klankschaal.
Wees alert op leerlingen waar de financiële situatie 
thuis niet zo rooskleurig is. Zij reageren wellicht an-
ders. 

De laatste stap

Pak tenslotte de klankschaal.
Tik er tegen en wacht tot ‘de stilte valt’.
Zeg:
 We kropen ergens onderdoor.
 We luisterden naar een verhaal.
 We kozen, weggeven of houden.
 We maakten plezier.
 Nu is het tijd voor andere dingen.



Op weg met verhalen - 2022 - extra lessen onderbouw

www.zinvolleronderwijs.nl
© Landelijk IKOS  & VONKT - voor zinvoller onderwijs

Prentenboeken

Van mij!
Mathilde Stein en Mies van Hout
Lemniscaat, Rotterdam (2006)

Merel krijgt een spookje op 
bezoek. Het is niet zo’n leuk 
spookje; in bed trekt hij de 
dekens naar zich toe, als Merel 
wil douchen pakt hij gauw alle 
badspulletjes en bij het ontbijt 
smeert hij een hele stapel 
brood voor zichzelf. En telkens 
weer roept hij: ‘Van mij!’ Met 

zo’n spookje kun je niet spelen - of toch wel?
Een originele benadering om het probleem samen 
delen te benaderen.

De walvis wilde meer
Rachel Bright, Jim Field (ill.)
Gottmer, Haarlem (2021)

Diep, diep in de zee woont een 
walvis. Hij wordt elke ochtend 
wakker met een knagend 
gevoel in zijn buik. Het is net 
alsof er een groot gat zit. Om 
de leegte te vullen, gaat hij op 
zoek naar spullen. De mooiste 
schatten uit de diepzee. Op een 
dag ziet hij een mooi koraalrif. 
Zal hij daar vinden wat hij 

zoekt? Maar dan zet een dappere kleine krab hem aan 
het denken. Misschien kan hij het gat niet vullen met 
spullen verzamelen, maar juist door iets aan een ander 
te geven.

Beeld- en digitips

Kameel in de tram
Voorleesverhaaltje uit Sesamstraat
https://schooltv.nl/video/kameel-in-de-tram-voor-
leesverhaaltje-uit-sesamstraat/#q=kameel

Een grappig gedichtje over een kameel in de tram. 
Het gedichtje kan de inleiding zijn over een gesprek 
over kamelen en dromedarissen. 
In sommige landen, en ook in de tijd van Jezus, wor-
den deze dieren als lastdieren gebruikt. Ze dragen dan 
manden of tassen op hun rug.

Als een kameel door een poortje

Herhaling

Deze les kan grotendeels herhaald worden in een 
volgende les. Pak dan de rugzak in met materialen die 
aan het verhaal doen denken (een kameel, een hoedje 
van de rijke man, geld, etc.).
Kruip allemaal ergens onderdoor en herhaal samen 
het verhaal.
Praat kort over weggeven of iets houden.

Ga dan een stap verder. Vertel: 
De rijke man wilde graag in Gods nieuwe wereld 
meedoen. Jezus vertelt veel over de wereld van God. 
In die wereld zijn mensen vriendelijk voor elkaar. Ze 
helpen elkaar. Ze zijn vrijgevig. En ze zijn dankbaar.

Speel nu het spel weggeven of houden met ‘andere 
dingen’. Laat de leerlingen kiezen uit: een complimen-
tje of even helpen? Iemand troosten of dank je wel 
zeggen? 
Speel/werk met de deugd ‘dankbaarheid’. Laat 
tekeningen maken over dingen waar de leerlingen 
dankbaar voor zijn. Je kunt dankbaar zijn omdat je 
iets kreeg van een ander. Maar ook omdat je een fijn 
gevoel kreeg doordat je iets weggaf aan een ander. 
Kun je God ook ergens dankbaar voor zijn? En is God 
ook dankbaar?

Liedsuggesties

De rijke man
uit: Jan D. van laar, Alle vogels vliegen, lied 72

https://schooltv.nl/video/kameel-in-de-tram-voorleesverhaaltje-uit-sesamstraat/#q=kameel
https://schooltv.nl/video/kameel-in-de-tram-voorleesverhaaltje-uit-sesamstraat/#q=kameel
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Als een kameel door een poortje

Achtergrondinformatie

Het oog van de naald
‘Door het oog van de naald kruipen’ is een Neder-
lands spreekwoord waarschijnlijk ontstaan vanuit de 
Bijbeltekst van Marcus. Toch is de betekenis anders 
dan in het Bijbelverhaal wordt bedoeld.
Als Nederlands spreekwoord betekent het dat je op 
het nippertje ontsnapt bent aan een groot risico. 
Vanuit de Bijbelse context wordt iets anders bedoeld. 
Jezus gebruikt het als metafoor voor het binnengaan 
van een rijke in het koninkrijk der hemelen. 
Het oog van de naald zou een heel klein poortje naast 
de stadspoort zijn. Zodra de grote stadspoort sluit 
wanneer de zon ondergaat, is het alleen nog mogelijk 
om via het kleine poortje de stad binnen te gaan. 
Op deze manier wordt de stad in het donker beter 
bewaakt. Er kan maar één persoon tegelijk door het 
nauwe poortje. Een kameel kan er gebukt onderdoor 
wanneer het eerst ontdaan is van alle lading. Maar 
zelfs dan kost het grote moeite.
Wanneer Jezus zegt dat een kameel nog makkelijker 
door het oog van de naald gaat dan een rijke het 
koninkrijk der hemelen zal betreden, schrikken zijn 
leerlingen. Maar voegt Jezus er dan aan toe: ‘Wat 
voor mensen niet mogelijk is, is bij God wel mogelijk.’

Het deugdenvriendjes doeboek
Annelies Wiersma
Uitgeverij ACT on Virtues (2020)
www.keiindeugden.nl

Het deugdenvriendjes doeboek 
geeft suggesties voor de 
opvoeding van peuters en 
kleuters door het activeren van 
deugden. Pag 36 t/m 43 zijn 
gewijd aan de deugd ‘dank- 
baarheid’. 

Reizen door de woestijn - Op een dromedaris!
Een aflevering van Schooltv.
https://schooltv.nl/video/reizen-door-de-woes-
tijn-op-een-dromedaris/#q=kameel

Een kort informatief filmpje over ‘het schip van de 
woestijn’, de dromedaris.

Kunst

Hartjesboom

Bekijk samen dit kunstwerk (zie bijlage). Dit is geen eik 
of kastanjeboom. Het is een hartjesboom. De boom 
geeft blaadjes aan mensen die dat nodig hebben. 
Wie kan wel een hartjesblaadje gebruiken?
Versier een hartjesblaadje en geef deze aan een an-
der.

Poort
De Veerpoort/Waterpoort van Heusden (Noord-Bra-
bant) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veerpoort_(Heusden)#/
media/Bestand:2007-10-07_12.19_Heusden,_Veer-
poort.JPG

Bekijk samen deze poort. 
Hier kan iedereen makkelijk 
doorheen. 
Praat met elkaar over het 
land achter deze poort. 

• Zou het een mooi land kunnen zijn? Waarom wel/
niet? 

• Stel dat je, om in dat land te gaan wonen, iets bij-
zonders moet doen. Wat zou dat dan kunnen zijn?

• Kunnen jullie samen een naam bedenken voor dat 
mooie land achter de poort.

• Kan dat mooie land ook al voor de poort begin-
nen? Op welke manier?

Deze les sluit ook aan bij de kerndoelen van het 
Protestants vormingsonderwijs:

domein A 3, B 3 en D 3.

http://www.keiindeugden.nl
https://schooltv.nl/video/reizen-door-de-woestijn-op-een-dromedaris/#q=kameel
https://schooltv.nl/video/reizen-door-de-woestijn-op-een-dromedaris/#q=kameel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veerpoort_(Heusden)#/media/Bestand:2007-10-07_12.19_Heusden,_Veerpoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veerpoort_(Heusden)#/media/Bestand:2007-10-07_12.19_Heusden,_Veerpoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veerpoort_(Heusden)#/media/Bestand:2007-10-07_12.19_Heusden,_Veerpoort
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Als een kameel door een poortje

Bijlage

Als een kameel door een poortje

‘Pas op je hoofd’, roept Jezus en hij bukt zich om onder een poortje van de stadsmuur door te lopen. De 
leerlingen lopen bukkend achter hem aan. Nu komen ze op een klein pleintje in de stad. ‘Dag Jezus, fijn 
dat ik u zie’, roept een meneer: ‘Ik heb een speciale vraag.’ 
Jezus bekijkt de meneer. Hij heeft mooie kleren aan, met gouden knoopjes. En een hoed met een grote 
veer. Dat zijn dure kleren. 
‘Dat is vast een belangrijke man’, fluistert Petrus tegen Jacobus. ‘Die man moet wel rijk zijn.’

‘Wat moet ik doen om met Gods nieuwe wereld mee te doen?’
‘Weet u dat niet?’ vraagt Jezus. ‘U kent de regels toch. Goed voor anderen zijn. Elkaar geen pijn doen. 
Niet stelen. Niet liegen.’ 
‘Ja, dat weet ik allemaal’, zegt de man ongeduldig. ‘Dat deed ik al vanaf dat ik een klein jongetje was. Kan 
ik nog meer doen?’

‘Boeaaaaah,’ klinkt het achter Jezus. Iedereen draait zich om. Jezus moet lachen. 
Voor het kleine poortje staat een kameel. Moet die er onderdoor? Dat past nooit! Twee mannen halen 
de kamelenmanden van de rug en dan laten ze de kameel bukken. De ene man trekt aan een touw en de 
andere man geeft de kameel een tik tegen zijn billen: ‘Vort, beest…’ 
Jezus loopt er heen, pakt de kameel bij de teugels en trekt het kamelenhoofd voorzichtig naar beneden. 
Langzaam knielt het dier en schuift onder het poortje door. Het past net. ‘Boeaaah’, loeit de kameel. ‘Pas 
op je grote kamelenkop!’ zegt Jezus en aait de kameel over zijn neus. Eindelijk staat de kameel op het 
pleintje.

Jezus loopt terug naar de rijke man. ‘Je kunt nog wel iets doen om mee te doen.’ Hij kijkt de man aan. 
‘Geef al je geld en je spullen weg aan mensen die niets hebben. En kom dan met mij mee. Dan kun je 
opnieuw beginnen.’ 
De man zegt niets. Er komt een grote rimpel boven zijn ogen. Dan draait hij zich langzaam om en loopt 
weg. 
Jezus kijkt hem na en schudt zijn hoofd. ‘Weet je,’ zegt hij, ‘die man is rijk. Hij heeft veel spullen. Die spul-
len zijn belangrijk voor hem. Die wil hij niet kwijt.’ 
‘Maar hij wil ook graag meedoen met God’, zegt Petrus. 
‘Dat is zo’, knikt Jezus. ‘Maar voor rijke mensen valt het niet mee om mee te doen. Hoe meer je hebt, hoe 
meer je alles wilt houden. Als je veel spullen hebt, valt het niet mee om zoveel weg te geven. Geld of 
veel spullen hebben is niet het belangrijkste bij God.’ Jezus loopt naar de kameel en aait hem nog eens 
over zijn neus. ‘Weet je, deze kameel gaat nog makkelijker onder het poortje door dan dat die rijke man 
zijn spullen weg geeft en met ons meegaat.’ 

tekst: Liesbeth Winters (bewerkt)
uit: Kind op Maandag jrg. 32 nr 5, Schatzoekers [verhalen uit Marcus]
© Kwintessens
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Bijlage

Als een kameel door een poortje


