FLOWER OR SAND
Doel
Bewustwording dat we allemaal een andere achtergrond hebben gehad (wat betreft
cultuur, opvoeding, taal, gewoonten), die invloed heeft op hoe we denken en handelen.

Doelgroep
Jongeren tussen 11 en 18 jaar.
Volwassenen.

Tijd
30 minuten

Materiaal
Een woestijn- of zandroos (bij optie 2).

Beschrijving
Vooraf
Vertel iedereen van tevoren dat ze een klein zakje grond mee moeten nemen. Stuur eventueel
een herinnering. Deel ook mee dat ze moeten gaan vertellen waar het vandaan komt en
waarom ze juist voor dat zand hebben gekozen.
Vraag een aantal van de groep waarom ze juist voor dat soort aarde hebben meegenomen. Er
zullen verschillende soorten antwoorden komen; sommige hebben er echt over nagedacht en
anderen hebben zomaar wat gepakt.
Maak dan groepjes van ongeveer 5 personen. Geef hen vijf minuten de tijd om een aantal
verschillen te benoemen tussen de verschillende soorten grond die ieder in de groep heeft
mee genomen. Factoren die verschillen, zijn bijvoorbeeld kleur, geur, korrelgrootte, nat of
droog, of de samenstelling.
Vraag welke verschillen ze hebben gevonden. Laat verschillende groepjes reageren. Ook al
lijkt grond niet iets bijzonders, er zijn toch nog veel verschillen tussen het ene beetje grond of
het andere. De ene grondsoort bevat veel voeding en de ander weinig. De één houdt
makkelijk vocht vast, de ander verliest het vocht snel. De grondsoort heeft veel invloed op
hoe een plant groeit en op welke soort planten op bepaalde plekken groeien. Daarnaast
hebben voeding, vocht en zonlicht invloed. Hoe een plant uiteindelijk wordt, hangt af van de
eigenschappen van die plant, maar ook van al die andere factoren.
Vraag dan wie er weleens naar mensen kijkt als hij op een terrasje zit of door de stad loopt. Is
er ook zoveel diversiteit tussen mensen? Kunnen ze ook een aantal dingen benoemen
(cultuur, opvoeding, leeftijd, kleur haar en ogen, taal, geur, keuzes, gedrag)? Mensen kunnen
ontzettend verschillend zijn. Dat merk je als je om je heen kijkt, maar ook als je met mensen
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optrekt of samenwerkt. Mensen hebben ook allemaal hun eigen achtergrond, hun eigen
grondsoort (cultuur, opvoeding, taal, gewoonten), die invloed heeft op hoe ze denken en hoe
ze doen.
Optie 1
Je kunt het verhaal van de zaaier lezen (Lucas 8: 4-15). Vertel dat het zaad het Woord van
God is. Het zaad zal niet overal even sterk wortelen en groeien. Op sommige plaatsen in de
wereld, mede door cultuur en religie is het heel moeilijk om het evangelie te verkondingen.
Laat ze zelf een aantal situaties benoemen en ook de vraag beantwoorden waarom het
moeilijk is.
Optie 2
Leg uit dat het hoofdbestanddeel van alle verschillende soorten aarde zand is. Vraag wie er
weleens in een woestijn is geweest. Vraag: wat heb je daar gezien? Zand! Zand is van dezelfde
stof gemaakt als rotsen. Zand zijn eigenlijk kleine losse rotsdeeltjes, die los van elkaar zijn
geraakt. Omdat zandkorrels niet verbonden zijn met elkaar, kan het zo wegwaaien door een
zandstorm. Maar als er wel een connectie/verband is, dan kun je hele mooie dingen krijgen
(rotsen, zandkastelen (water verbindt in dat geval), goede grond). Stel je voor dat al die
zandkorrels mensen zijn. Dan is het mogelijk om zelfs in de woestijn een mooie bloem te laten
groeien. Laat de woestijn- of zandroos rondgaan. Zelfs in moeilijke tijden, kunnen er mooie
dingen gebeuren. Zo is het ook als wij samenwerken, dan kunnen wij met al onze diversiteit
iets moois zijn en aantrekkelijk voor anderen.
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