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In gesprek over GROOT & klein
‘Groot’ en ‘klein’ zijn tegengesteld, zou je misschien als eerste denken. Het woord ‘groot’ draagt
associaties bij zich als machtig, sterk en overweldigend. Bij ‘klein’ denk je aan zwak, nietig en
bescheiden. Toch kun je, als je groot bent, ook klein zijn. En ook kun je klein zijn en tegelijk groot.
Over het hoe, wanneer en waarom gaan we met elkaar in gesprek.
Inleiding
Op wat ‘klein’ en ‘groot’ is kun je je soms danig verkijken. De afbeelding op de voorzijde van deze Open
Deur is daarvan een mooie illustratie…
- Met welke hond zou u het liefst op stap gaan? Waarom?
De karakterbeschrijving van beide honden luidt:
 Stabiel, tolerant, geschikt om in een gezin te houden, lief, aanhankelijk, speels.
 Fel, scherp tegen andere honden, tamelijk onafhankelijk, moedig met een trots en wilskrachtig
temperament, bezitterig. Kan vaak niet zo goed met kleine kinderen omgaan.
Het zal u na alle inleidende woorden niet meer verrassen dat de eerste beschrijving hoort bij de grote,
en de tweede bij de kleine hond.
- Verandert deze beschrijving uw antwoord op de eerste vraag?
Ook als het gaat om gebeurtenissen in uw/ het leven, kunnen de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ soms een
andere inhoud krijgen dan je van tevoren zou denken. Beantwoord samen de volgende vragen:
- Welke ‘kleine’ gebeurtenis in uw leven heeft grote indruk op u gemaakt?
- Heeft u wel eens een ‘grote gebeurtenis’ meegemaakt waarvan u achteraf moest constateren:
het stelde eigenlijk niks voor?
Kleine grote mensen
Ook mensen kunnen zich, welke lengte ze ook hebben, ‘groot’ of ‘klein’ voelen of maken. Holkje van der
Veer schrijft bijvoorbeeld op pag. 10-11 over David en Ghandi: twee kleine mannen die toch grootse
dingen hebben bereikt.
- Kent of kende u vanuit uw eigen omgeving ‘kleine’ mensen die toch groot zijn/ waren?
Lees met elkaar het artikel ‘Klein maar groot’ over de ‘Kleine zusters van Jezus’ op pag. 5. Probeer in
eigen woorden te omschrijven:
- Waarin zijn deze ‘kleine’ zusters ‘groot’?

Soms heb je als mens ervaringen die maken dat je je groot of klein voelt. Door iets wat je hoort of ziet,
of door iets wat je meemaakt in je persoonlijke leven.
- Heeft u zich als mens wel eens ‘klein’ gevoeld? Zo ja, wilt u daar iets over delen?
- Wanneer voelt of voelde u zich ‘groot’ of ‘groots’?
Als mens voelen we ons soms ook wel eens groter of kleiner dan we zijn. Soms willen we van ons laten
horen maar durven we niet, en maken we ons kleiner dan we zijn. Soms laten we van ons horen, maar
denken we achteraf: dat had ik niet moeten doen – ik maakte me groter dan ik zou moeten of willen
zijn.
- Waarin zou u zelf best wat groter willen zijn?
- En waarin wat kleiner?
-

Wanneer is het goed als je je als mens soms klein maakt?
En wanneer is het schadelijk?

-

Wanneer is het goed als je je als mens soms groot maakt?
En wanneer is het schadelijk?

Kinderen worden ook wel ‘kleine mensen’ genoemd, maar…
- Kunnen kinderen ook ‘groot’ zijn? Zo ja, op welke manier?
- Herkent u iets van dat ‘groot zijn’ in de kinderen in uw eigen familie of omgeving?
Dorp en Stad
Esther van der Panne schrijft op pag. 2-3 over het gevoel en de ervaring middenin de ‘grote’ stad toch
ook dorpse elementen aan te treffen.
- Op welke plekken (steden of dorpen) heeft u gewoond? Waar woont/woonde u het fijnst?
Waarom?
- Bent u bekend met ‘nabuurschap’? Zo ja, kunt u daar voorbeelden van noemen?
- Want vindt u van het principe van ‘nabuurschap’?
Nadat een tijdlang gedacht is dat ‘groot, groter, grootst’ het beste was voor onze maatschappij, wordt
die gedachte langzamerhand ingehaald door de praktijk. Grote bedrijven bleken bijvoorbeeld ook
onoverzichtelijk te zijn, geld kon zomaar verdwijnen, werknemers kenden hun leidinggevenden niet
meer.
- Welke voordelen heeft ‘groot’ boven ‘klein’?
- Welke voordelen heeft ‘klein’ boven ‘groot’?
Zacheüs: de kleine tollenaar
Lees met elkaar het volgende gedeelte uit de bijbel (Lucas 19:1-10)
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een
rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het
was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom
liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij
voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom

vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam
meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen,
zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om
onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:
‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb
afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding
ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Zoek met elkaar naar een antwoord op de volgende vragen:
- Op welke manieren kon Zacheüs ‘klein’ genoemd worden?
- Op welk punt/welke punten in het verhaal kunt u zien dat hij ‘groeit’?
- Welke betekenis zou u kunnen geven aan de frase ‘Maar Zacheüs was gaan staan (…)’?
- Zou u aan het einde van het verhaal Zacheüs omschrijven als ‘groot’ of als ‘klein’? Waarom?
Tot slot
Lees met elkaar ter afsluiting van dit gespreksmoment het gedicht ‘voor de kleine heesters’ van Alfred
C. Bronswijk op pag. 5.
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