Vertel het verhaal opnieuw
Een Farizeeër vroeg Jezus bij hem te komen eten. Jezus ging het huis
binnen en nam aan tafel plaats. Nu was er in die stad een vrouw die een
zondig leven leidde. Toen ze hoorde dat Jezus aanlag in het huis van de
Farizeeër, ging ze erheen met een kruikje balsemolie. Ze ging achter
Jezus staan, bij zijn voeten, en huilde. Zo vielen haar tranen op zijn
voeten en zij droogde die af met haar haren. Ze kuste zijn voeten en
zalfde ze met de balsem. Bij het zien hiervan dacht de Farizeeër die
Jezus had uitgenodigd, bij zichzelf: ‘Als hij een profeet was, zou hij
weten wat voor vrouw het is die hem aanraakt; hij zou weten dat ze een
zondig leven leidt.’
‘Simon,’ zei Jezus tegen hem, ‘ik heb u iets te zeggen.’ ‘Zeg het,
Meester,’ antwoordde hij. Jezus zei: ‘Er waren eens twee mannen die bij
een geldschieter in de schuld stonden. De ene was hem vijfhonderd, de
andere vijftig zilverstukken schuldig. Omdat geen van tweeën ze hem
kon terugbetalen, schold hij ze hun kwijt. Bij wie van de twee zal hij nu
het meest geliefd zijn?’ Simon antwoordde: ‘Ik denk bij de man aan wie
hij de grootste som kwijtschold.’ ‘Dat hebt u goed gezien,’ antwoordde
Jezus. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ‘Ziet u
deze vrouw? Bij mijn binnenkomst hebt u geen water laten brengen om
mijn voeten te wassen, maar zij maakte ze nat met haar tranen en
droogde ze af met haar haren. U hebt me geen kus gegeven, maar zij is
sinds ik hier ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. U hebt mijn
hoofd niet gezalfd met olie, maar zij heeft met balsem mijn voeten
gezalfd. Ik zeg u: haar vele zonden zijn vergeven, want zij heeft veel
liefgehad. Maar hij, aan wie weinig wordt vergeven, geeft weinig liefde.’
Toen zei hij tegen de vrouw: ‘Uw zonden zijn vergeven.’ De anderen aan
tafel dachten bij zichzelf: ‘Wie is die man dat hij zelfs zonden vergeeft?’
Maar hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’ (Lucas
7:36-50)

Opdracht:
Maak met behulp van een fotocamera en papier en stift een modern
stripverhaal dat betrekking heeft op dit gedeelte uit de bijbel.
Presenteer deze en leg uit waarom je het verhaal zo gemaakt hebt.
Je hebt 35 minuten de tijd.

Daarom is het hemelse koninkrijk te vergelijken met een koning
die afrekening wilde houden met zijn dienaars. Toen hij
daarmee begonnen was, werd een dienaar voorgeleid die hem
miljoenen goudstukken schuldig was. Maar de man kon het niet
betalen en daarom gaf de koning bevel hem als slaaf te
verkopen, samen met zijn vrouw en kinderen en al zijn
bezittingen, om hem zo de schuld te laten voldoen. De dienaar
viel voor de koning op zijn knieën en smeekte: Geef me uitstel;
ik zal u alles betalen. De koning kreeg medelijden met hem; hij
liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.
Buiten ontmoette de dienaar een andere dienaar die hem
honderd zilverstukken schuldig was. Hij greep hem bij de keel
en zei: Betaal me je schuld. De ander viel op zijn knieën en
smeekte: Geef me uitstel; ik zal je betalen. Maar hij weigerde
en liet de ander zelfs gevangenzetten, totdat hij zijn schuld
betaald zou hebben.
Toen de andere dienaars dat zagen, werden ze erg verdrietig
en gingen alles aan hun koning vertellen. De koning liet de
dienaar bij zich roepen en zei tegen hem: Schurk die je bent!
Heel je schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je mij erom
smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die
andere dienaar zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer
was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf
tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn
hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder
of zuster niet van harte vergeeft.’ (Matt 18:23-35)

Opdracht:
Maak met behulp van een fotocamera en papier en stift een
modern stripverhaal dat betrekking heeft op dit gedeelte uit
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zo gemaakt hebt. Je hebt 35 minuten de tijd.

