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In gesprek over: ‘Als een vogel’
Zo vrij als een vogel. Wie kijkt er niet af en toe naar een vogel en verlangt ernaar een vogel te zijn:
vrij, zwevend, wellicht zonder zorgen. In het christelijk geloof speelt de vogel een belangrijke rol,
zeker rond Pinksteren. We gaan er dan ook samen over in gesprek.
Inleiding
Vandaag hebben we het over vogels.
- Wat heeft u met vogels? Vindt u ze mooi, houdt u ervan of juist niet? Misschien bent u er wel
bang voor, heeft u er een nare of juist leuke ervaring mee. Vertel het elkaar.
- Welke vogel(soort) vindt u het allermooist? Kunt u vertellen waarom dat zo is?
- Aan welke vogel ergert u zich wel eens?
- Zou u graag een vogel willen zijn? Zo ja, Welke? Waarom?
- Houdt u van vogelgeluiden? Van welk geluid geniet u het meest?
Pinksteren en de vogel
- Vaak wordt als symbool voor de heilige Geest een duif gebruikt. Vindt u dat een treffend
beeld? Waarom?
- Waarom zou überhaupt een vogel gebruikt worden als symbool voor de heilige Geest?
- In dit nummer van Open Deur komen we het beeld van een gans tegen als symbool voor de
heilige Geest (pag. 6 en 7). Hoe komt dat op u over? Kunt u wat met dit symbool voor de
Geest?
- Zou er misschien ook een andere vogel (of een ander dier) symbool kunnen zijn voor de
Geest? Aan welke vogel (welk dier) denkt u? Verklaar u nader!
De Bijbel en vogels
- In behoorlijk wat Bijbelverhalen komen vogels voor. Welke Bijbelverhalen met vogels komen
bij u naar boven?
- Welke van deze verhalen raken u qua boodschap, welke minder? Praat er met elkaar over.
- Een van de verhalen over vogels in de Bijbel is Matteüs 6: 25-34.
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over
je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer
dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie
van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat

maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken
iet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo
veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus
niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons
kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat
jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van
morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
- Wat zijn uw eerste indrukken bij dit Bijbelverhaal?
- Wat spreekt u aan bij dit Bijbelverhaal en wat minder?
- Welke rol spelen de vogels hier?
- Vindt u dit Bijbelgedeelte troostrijk of juist niet?
- Wat zou de bedoeling zijn van Jezus’ woorden?
- Wat zou Jezus willen bereiken met zijn opdracht om je geen zorgen te maken?
Ter afsluiting
Het is vandaag veel over vogels gegaan. Vogels die ons raken, vogels waar we ons aan ergeren.
Vogels in Bijbelverhalen, een vogel symbool voor de Geest. Kies tot slot een afsluitend onderdeel dat
passend is bij de groep, de setting en de tijd.
- Zo vrij als een vogel. Het is een van de vele spreekwoorden die de Nederlandse taal kent die
over vogels gaan. Bedenk met elkaar zoveel mogelijk spreekwoorden. (Komt u er echt niet
meer uit, kijk dan op http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=vogel.)
- Eerder hebben we gesproken over wat uw lievelingsvogel is. Teken/schilder/knutsel deze
vogel.
- Luister/kijk met elkaar naar een van de volgende liedjes:
o ‘Vogels’ van Helga Boekestijn (https://www.youtube.com/watch?v=I2yXRTO8_bI)
o ‘Kleine vogel’ van Elly en Rikkert (https://www.youtube.com/watch?v=NbQEARfrfxU)
o ‘Birds’ van Anouk (https://www.youtube.com/watch?v=xPDYbuaXlA8)
Praat met elkaar erover wat u raakt (of juist niet) in het lied/de liederen.
- Zing Lied 701 (Nieuw Liedboek, Zij zit als een vogel) met elkaar.
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