
Kernwaarde respect 
‘God liefhebben boven alles en je naast als jezelf’ staat 
er op de stam van de kernwaardenboom. Hoe laat je zien 
dat je een ander liefhebt? O.a. door hem of haar te 
respecteren om wie hij of zij is. Daar hoort ook bij dat we 
met respect en waardering over een ander praten. Op 
deze kaart willen we wat handvaten geven om met elkaar 
te bidden, te lezen, te zingen en te praten over manieren 
om met respect over anderen te praten.  
 

Lezen uit de Bijbel  
- Ex. 20: 19/HC. zondag 43  Het negende gebod 

- 1 Sam. 19: 1-7  Jonathan spreekt goed over David 

- Psalm 15: 1-3  Wie bij God mag wonen 

- Spreuken 12: 19-22  Waar/betrouwbaar – vals  

- Jakobus 3: 2-5  De zonden van de tong 
 

Zingend bidden 
Psalm 141 vers 3 
Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 
 

 

Zingend belijden 
Psalm 15 vers 3 
Die met zijn tong niet achterklapt; 
Geen kwaad doet aan zijn metgezellen; 
Niet in het spoor van laster stapt; 
Maar, zo men iemands eer vertrapt, 
Dien smaad wil horen noch vertellen. 

 

Opdracht voor jonge kinderen 
 Bedenk eens iemand tegen wie jij morgen op 

school iets leuks wil zeggen. Iets waar hij of zij blij 

van wordt! Of vertel juist iets leuks over iemand 

aan een klasgenoot. Oefen vast maar eens met 

elkaar! Is er iets leuks gebeurd wat je kan 

vertellen? Of zag je dat iemand iets heel moeilijk 

vond en het toch deed? Of weet je iets grappigs te 

vertellen tegen je vriendje over iemand die bij je in 

de klas zit? Doe je best!  

Opdracht voor oudere kinderen 

 Lees op de achterkant het verhaal van de drie 

zeven van Socrates op. Kunnen wij uit dit verhaal 

iets leren over de manier waarop wij over andere 

kinderen/mensen praten? Probeer maar eens te 

oefenen! En vraag je af als iets over iemand 

vertelt: weet je zeker dat het waar is wat je wilt 

vertellen? En is het iets goeds wat je over de 

ander wil zeggen? En is het nodig om hier over te 

praten? Bedenk met elkaar eens iets wat deze 

dag gebeurd is. En laat ze maar eens door de drie 

zeven gaan. Wat verteld je wel/niet? En op welke 

manier? Vind je de drie de zeven allemaal even 

belangrijk?  

 
 
 



 

 
Het verhaal van de drie zeven 
Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van 
Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. 
“Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die…” 
Socrates “Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je 
verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd 
door de drie zeven?” 
“De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man verbaasd. 
“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor. 
“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of 
het waar is wat je mij vertellen wilt?” 
“Nee, ik hoorde het vertellen en…” 
“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? 
De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend 
wilt vertellen?” 
Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet. Integendeel…” 
“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is 
het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?” 
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man. 
“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je 
vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, 
vergeet het dan en belast mij er niet mee.” 
 
Bron: http://frankbruining.com/de-drie-zeven-van-socrates/  
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