EEUWIGE KERST

(nieuwe versie)

(HENK TEMMING/HENK WESTBROEK)
Ik hoor nergens bij
Ik ben uitgestoten
Ik kan nergens naar binnen
Dit feest is besloten
Geen krant om te lezen
Er is niets op tv
De Heer wordt geprezen
Ik kan alleen maar dromen
Wat ouder lijken als er wordt aangebeld
Geen armen en geen rijken
Geen plaats meer voor geweld
Op eerste kerstdag zijn alle mensen vrienden
Op tweede kerstdag zijn grote mensen klein
Op derde kerstdag gaan alle deuren open
Kon het maar altijd kerstmis zijn
Op vierde kerstdag, dan gaan de wapens roesten
Op vijfde kerstdag bloeit graan in de woestijn
Op zesde kerstdag breekt overal de zon door
Kon het maar eeuwig Kerstmis zijn
Op eerste kerstdag zijn alle mensen vrienden
Op tweede kerstdag zijn grote mensen klein

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die
zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld.
Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten
wagen op de weg van de actieve geweldloosheid
in dienst van de gerechtigheid. Analyse van
conflicten en oorzaken vormt de basis voor
projecten, campagnes en publicaties.

Op derde kerstdag gaan alle deuren open
Kon het maar altijd kerstmis zijn
Op vierde kerstdag, dan gaan de wapens roesten
Op vijfde kerstdag bloeit graan in de woestijn
Op zesde kerstdag breekt overal de zon door
Kon het maar eeuwig kerstmis zijn
Waarom is er nog geen vrede
In een wereld waar door niemand
Honger, pijn of armoe wordt geleden
Waarom is er nog geen vrede
In een wereld waar door niemand
Honger, pijn of armoe wordt geleden
Op eerste kerstdag zijn alle mensen vrienden
Op tweede kerstdag zijn grote mensen klein
Op derde kerstdag gaan alle deuren open
Kon het maar altijd kerstmis zijn
Op vierde kerstdag, dan gaan de wapens roesten
Op vijfde kerstdag bloeit graan in de woestijn
Op zesde kerstdag breekt overal de zon door
Kon het maar eeuwig Kerstmis zijn
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Lesbrief

COSTA RICA
– Land zonder leger –

Inleiding

2. Lied ‘Eeuwige kerst’

Kun je bedenken of er een land is zonder leger? Heeft een land een leger nodig? Waarom? Waarom niet? Kan het eigenlijk wel: een land zonder leger? Heeft Nederland
altijd een leger gehad? We kijken naar een kort filmpje over 10 landen zonder leger.
Let op: de meeste van deze landen zijn heel
kleine landjes, die ‘beschermd’ worden door
www.kerkenvrede.nl/lesbrief/cr01
het leger van een groot land.

Kijk en luister naar het lied ‘Eeuwige kerst’ van Het Goede Doel, Annie
Schilder en Kinderen voor Kinderen.
In het lied wordt gesproken over
vrede. Bij deze opdracht heb je ook
de tekst gekregen. Knip de tekst uit
en plak deze in het midden van een
groot vel.

www.kerkenvrede.nl/lesbrief/cr04

COSTA RICA
Land zonder leger
Costa Rica is een bijzonder land.
Om dat beter te kunnen begrijpen is het goed meer te weten
over de volksaard. Costa Rica
heeft in 1948 het leger afgeschaft. Ze wil bovendien over een
aantal jaren ook het eerste ‘klimaatneutrale land’ in de wereld
zijn. We maken kennis met iemand die dat al in het klein doet
in Costa Rica. In het programma
‘3 op reis’ is Katja Schuurman in
Costa Rica.

In ‘Eeuwige kerst’ wordt gedroomd van vrede. Is vrede in Costa Rica nog wel een droom of is het
daar al werkelijkheid? Zo wordt er gezongen ‘Waarom is er nog geen vrede?’. In Costa Rica is er
al vrede, in die zin dat er geen oorlog is. Zoek dit eens uit voor alle onderdelen van de tekst. Zet
om de tekst heen wat in Costa Rica geen droom meer is, maar al werkelijkheid. Trek een lijn van
dat deel van de songtekst (bijvoorbeeld over honger) naar wat je hebt geschreven daarover.

3. University for Peace
In Costa Rica is een Universiteit voor de Vrede (University for Peace). Zoek op waarom deze universiteit is opgericht, wat je daar kunt studeren, enzovoort. Je zult zien dat de meeste informatie
die je vindt, Engels is. Maak een presentatie over deze universiteit voor Vrede (in PowerPoint of
Prezi) en presenteer dit aan de groep.

www.kerkenvrede.nl/lesbrief/cr02

Nicaragua

4. Dilemma (deze opdracht moet je samen doen)

Liberia

Opdrachten

Caraïbische Zee
Costa Rica
San José

Limón

Quepos

1. Samenleving Costa Rica
Hoe leven mensen samen in Costa Rica? Ze hebben geen leger, maar hebben ze wel politie? Wat is
het verschil tussen politie en leger? Wat vinden mensen belangrijk? Maak een mindmap waarin
je in ieder geval de volgende woorden gebruikt: leger – politie – conflicten – ‘Si, pero no’ – onderwijs – klimaatneutraal. Zorg dat je minimaal 6 plaatjes/tekeningen in je mindmap verwerkt.
Gebruik in ieder geval deze twee bronnen voor je onderzoek:
- De tekst ‘Costa Rica, het land van ‘Si, pero no’ van M. Mildenberg.
- De tekst op landenweb.

www.kerkenvrede.nl/lesbrief/cr03

Grote Oceaan

Panama

Jij bent de baas van een land zo groot als Costa Rica.
Je hebt geen leger. Het buurland zoekt ruzie met
jouw land. In jouw land leeft een groep mensen onder
de armoedegrens (15% van je bevolking). Deze groep
mensen heeft niet genoeg te eten. Er ligt een mooi
landbouwplan waarbij deze 15% van de bevolking
allemaal aan het werk kan en er genoeg te eten komt
voor iedereen. Dit plan kost wel geld. Je moet een
keuze maken: of je richt een leger op of je voert het
plan uit waardoor er niemand meer honger heeft in
je land.

Bespreek het dilemma met andere mensen uit je regering. Wat doe je? Welke keuzes
kun je maken? Bespreek samen de voor- en nadelen van de verschillende keuzes. Welke
keuze(s) maken jullie? Wat is het voordeel van deze oplossing? Is deze keuze belangrijk voor je? Hoe voel je je nadat je deze keuze hebt gemaakt?
Zet dit allemaal in een kort verslag (voor- en nadelen, keuze die jullie hebben gemaakt, enzovoort). We bespreken het dilemma in de hele groep.

