
 

Samen… 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome (2,4-5): 
 
Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende 
functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder 
afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op 
elkaar.  
 
We hebben elkaar nodig.  
SAMEN kunnen we wat wij alleen nooit zouden kunnen. 
 
In de komende vakantieperiode wensen we jullie  
wat extra tijd om SAMEN te zijn. 
We wensen jullie wat family-time  
om SAMEN leuke dingen te doen en SAMEN te genieten!  

 
 
 
 

 

 
 
SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND…! 

 
Er waren eens vijf ballonnen. Een rode, gele, groene, blauwe en een paarse. En die ballonnen, die waren nogal ijdel. 

“Ik ben de mooiste”, riep de rode ballon en hij draaide parmantig een ‘pirouette’. “Ach nee”, schreeuwde de groene 

ballon luid, “groen is toch veel mooier. Je moet in de lente maar eens buiten kijken. Groen is echt wel de mooiste 

kleur”. “Hoe komen jullie erbij”, zuchtte de gele en hij schudde met zijn grote gele hoofd. “Geel is de kleur van de 

zon en…geef nu toe…wat is er nu mooier dan de zon?”, mompelde hij. Maar ook de blauwe en de paarse ballon 

vonden hun kleur de mooiste. “Als we echt willen weten…wie van ons de mooiste is…laat ons het dan aan de 

spiegel vragen”, zei de rode ballon. En zo gezegd, zo gedaan. De ballonnen gingen voor een grote spiegel staan en ze 

vroegen: “spiegeltje, spiegeltje aan de wand…wie is de mooiste van het land?”. En de spiegel antwoordde: “de 

mooiste onder jullie is…de rode, gele, groene, blauwe, paarse”. “Maar…dat kan toch niet”, mompelde de rode, “IK 

ben toch de mooiste” en vliegensvlug schoot hij zijn kamer in om zich nog wat op te tutten. En ook de blauwe en de 

gele ballon gingen zich nog wat bij-schminken. En de groene en de paarse namen nog vlug een bad zodat hun kleur 

mooi glansde. En toen…toen gingen ze opnieuw voor de spiegel staan en ze vroegen: “spiegeltje, spiegeltje aan de 

wand…wie is de mooiste van het land”. En de spiegel antwoordde: “de mooiste onder jullie is…de rode, gele, 

groene, blauwe, paarse”. “Maar…dat kan niet…! Die spiegel liegt!”, gilde de gele 

ballon en hij gaf de blauwe een opdonder zodat hij de hele kamer doorvloog. En 

ook de groene en de blauwe gingen in de aanval. Het werd een hele strijd. En…je 

kan je al wel voorstellen hoe die ballonnen uit de strijd kwamen. Ze zagen er niet 

uit. Overal lagen er schilfertjes van hun kleuren op de grond. “Zeg…nu zouden we 

eens voor de spiegel moeten gaan staan”, grapte de groene ballon. “Ja…”, lachte 

ook de rode. “Laat ons nu eens aan de spiegel vragen wie van ons de ‘mooiste’ 

is…”. En opnieuw gingen ze voor de spiegel staan en ze vroegen: “spiegeltje, 

spiegeltje aan de wand…wie is de mooiste van het land”. En de spiegel 

antwoordde: “de mooiste onder jullie is…de rode, gele, groene, blauwe, paarse. 

Samen…in één tros verzameld zijn jullie het mooist”. 

We knutselden samen. We zochten kleine steentjes en plakten die in de vorm van 

‘poppetjes’ op een blad. Zo maakten we een beeld van ‘ons gezin’. Ja, we dragen 

allemaal ons steentje bij zodat we samen een gezin kunnen zijn. 

God, 
samen vormen wij 
één lichaam, één gezin. 
Schenk ons elke dag  
een nieuw begin 
om verder te groeien 
naar en met elkaar 
zodat wij samen raken 
aan U die ons te boven gaat.  
 

 

Onze kinderen maken wel eens 

ruzie… . “Ik kan dat toch beter dan 
jij”, roept Yuna van 4 dan naar haar 

broertje van 3. Of in de speeltuin 
proberen ze hoger te schommelen 

dan de ander of sneller te klimmen of 
… . Ik heb de duploblokken een 

keertje onder hen verdeeld en 

gevraagd om een toren te maken, zo 
hoog mogelijk. Toen ze klaar waren, 

vroeg ik: “zou het niet mogelijk zijn 
om nog een hogere toren te maken?’” 

Uiteindelijk had Yuna door dat we 

SAMEN, met alle blokken, nog een 

hogere toren konden bouwen … .  


