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DOEL 

De ochtend geeft praktisch inzicht over afval scheiden in Nederland. Hoe en waar doe je dat? Tegelijk 
biedt het ook geestelijk inzicht over waar je met schuld en schaamte (het afval in je leven ) naar toe kan. 

ACHTERGROND 

Dit is een praktisch thema om met de vrouwen te kijken naar belang van afvalscheiding en hoe dat is 
geregeld in jullie eigen buurt/dorp. Wie betaalt er voor het afval dat jij aan de weg zet en wat gebeurt 
ermee? Daarnaast kun je met dit thema de link leggen naar “afval” dat in je leven/hart zit. Waar kun je dat 
laten? En wie betaalt daarvoor? 
 
We willen de vrouwen helpen ontdekken dat ze niet langer met de schuld en schaamte van zonden hoeven 
rond te lopen, omdat Jezus dat alles op zich heeft genomen en de prijs hiervoor aan het kruis heeft 
betaald. We maken vrouwen bewust dat Jezus degene is bij wie we altijd terecht mogen, zelfs met het  
“afval” van ons leven. 

BIJBELVERHALEN 

Matheus 11:28-30  “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn 
juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” 
 

Tip: vertel je liever een verhaal in plaats van een abstractere bijbeltekst? Gebruik dan de 
gelijkenis van de verloren zoon (zie uitwerking onderaan). 

UITWERKING THEMA 

Materiaal 

 Afvalbakken voor papier, glas, GFT en plastic (of zak die door plaatselijke gemeente wordt 
gebruikt). 

 Een volle restafvalzak met daarin veel wat niet bij restafval hoort zoals schillen, blikjes, 
kinderspeelgoed, oude kleding en papier, batterijen enz. Doe er vooral ook dingen in waarbij de 
meeste mensen (ook Nederlanders) twijfelen in welke afvalbak het hoort. Check van te voren de 
lokale afvalinfo of app voor suggesties over wat in welke bak thuis hoort.  

 

Inleidend toneelstukje 
Plak vooraf op elke bak/zak een papier met daarop welk afval in die bak/zak gaat. Zet de bakken alvast in 
de bijeenkomstruimte klaar.  

WIE BETAALT ER VOOR JOUW 
“AFVAL”? 
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Persoon 1: komt met de zware, volgepropte, grijze vuilniszak binnenlopen en zegt dat ze het afval bij de 
weg gaat zetten.  
Persoon 2: “Tjonge wat loop jij te sjouwen. Wat zit er allemaal in die grote volle zak met vuilnis?” 
Persoon 1: “Nou dat zal ik je even laten zien.” Persoon doet de zak open en begint er wat uit te halen  
Persoon 2: “Maar joh, die dingen horen helemaal niet bij het restafval! Die moeten ergens anders heen!”  
 
Praat samen over afval. Wat is afval? Afval bestaat uit materialen en producten die je niet meer nodig 
hebt. Jij was de eigenaar, maar nu wil je het niet meer hebben. Je kan het niet meer gebruiken dus het 
moet weg uit jouw huis. Het is misschien niet goed meer (bedorven, etensresten, kapotte spullen etc.) Hoe 
ging afvalverwerking in het thuisland van de vrouwen? Bied ruimte voor hun verhaal. Praat daarna samen 
door over het kostenplaatje van afval en het belang van afvalscheiding. Het lijkt best wel makkelijk. Je zet 
het aan de weg en klaar… of toch niet? Nee,  je moet betalen voor jouw afval en de verwerking ervan. En 
hoe meer afval je hebt, hoe meer je moet betalen.  
 
Laat nu de dingen zien uit de zak en vraag wat het is. Schrijf het woord  op een whiteboard als de vrouwen 
dit woord (of item) niet kennen. Op deze visuele manier breidden de vrouwen hun Nederlandse 
vocabulaire uit. Leg ook uit waar afkortingen zoals GFT en PMD voor staan als vrouwen daar niet bekend 
mee zijn. Bedenk tenslotte samen voor elk product uit de zak, wat voor type afval het is en in waar het 
thuishoort. 

Geestelijk afval 
Naast fysiek afval kunnen we ook figuurlijk “afval”  in ons hart en leven hebben. Dit “afval” is op een 
bepaald moment in binnengekomen. Vraag aan de vrouwen wat dit zou kunnen zijn. Denk dan aan: 
teleurstellingen; angst; wrok; boosheid; schuld; schaamte; on-vergevingsgezindheid;  egoïsme;  leugens 
die we zijn gaan geloven en die ons leven beheersen; of foute keuzes die we hebben gemaakt en de 
consequenties hiervan. Maar je kunt ook denken aan dingen die anderen hebben gedaan, maar die jouw 
leven iedere dag beïnvloeden. Ze hebben als het ware hun afval bij jou gedumpt. Dat kan doordat ze hun 
eigen boosheid bij jou hebben gebracht en jou de schuld van iets te geven. Als je gelooft wat deze mensen 
zeggen - dat je niets waard bent of dat het jouw schuld is - ga je het met je meedragen. Zij deden hun afval 
in jouw “afvalbak” en nu moet jij ervoor betalen. 
 
Al dit soort dingen zitten weggestopt in je leven, maar horen er eigenlijk niet. Ze belemmeren je namelijk 
om gelukkig te zijn, om te groeien en de persoon te worden die God wil dat je bent. Je denkt vaak aan die 
dingen of ze poppen steeds op. Ze belemmeren je ook om dicht bij God te komen. Je schaamt je voor de 
troep in je leven. Misschien kunnen ook andere mensen het van een afstand al “ruiken”; je reageert heel 
anders dan je eigenlijk zou willen door wat je hebt meegemaakt. 
 
We willen er dus vanaf, maar hoe? Wie wil nu dat “afval” meenemen? En wat zijn hiervan de kosten? Hoe 
werkt dat? 

De oplossing 
Leg uit dat in het boek van God staat dat we zelf niet het “afval” in  ons leven op kunnen ruimen. Vertel dat 
God die zoveel van ons houdt, Jezus heeft gestuurd en dat Hij aan het kruis is gestorven voor alles wat in 
ons leven zit wat daar niet hoort. Hij  heeft de prijs ervoor betaald. En dat was een grote prijs: Zijn eigen 
leven. 
Wij mogen met het “afval” van ons leven naar het kruis gaan, naar Jezus. En Hij zal ons leven rein maken 
zodat ons “huis” (leven) schoon wordt. Bij Hem mogen wij altijd komen. 
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Uitwerking verloren zoon 
In plaats van bovenstaande uitwerking, kan je er ook voor kiezen op basis van verhalen aan de slag te gaan 
met dit thema. Een passend voorbeeld is de vergelijking van de verloren zoon. De zoon had alles, maar 
ging weg bij zijn Vader en maakte zoveel fouten dat hij uiteindelijk tussen de etensresten (afval, schillen) 
voor de varkens belandde. Was dat het beste leven wat hij kon leven? 
 
Nee! Er was iets veel beters voor hem, hij hoefde niet tussen het afval te leven. Hij ging terug naar zijn 
vader. Hij treft geen boze Vader, maar een Vader die vergeven is en hem liefdevol in de armen sluit. Hij 
krijgt een nieuwe, schone mantel en wordt in eer hersteld. Zijn leven verandert totaal! 
  
Ook de oudste zoon had “afval” in zijn leven. Hij hield zich keurig aan de regeltjes. Deed wat van hem 
gevraagd werd.  Aan de buitenkant zag het er goed uit maar van binnen zat veel rotzooi zoals boosheid, 
trots (ik ben beter dan mijn broer) en on-vergevingsgezindheid. Door zijn “afval” was hij in zijn hart ver van 
zijn Vader. 
 
Net als de vader in het verhaal wil God aan beide zonen zijn liefde en genade geven. Hij wil dat we bij hem 
komen met al onze schuld en tekortkomingen, maar ook met onze trots en egoïsme zodat we Zijn genade 
en liefde daarvoor in de plaats zullen ontvangen. De vraag die rest is: durven wij met het “afval” in ons 
leven naar Jezus te gaan en ons hart door Hem te laten reinigen, genezen en herstellen? 
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VERSIE 1.0, OKTOBER 2021 
Dit document is alleen voor eigen gebruik en hiervoor gratis beschikbaar via de digitale bibliotheek van Gave op 

www.gave.nl. Op dit document is de Auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke 

toestemming dit document niet verder mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Stichting Gave. 

 

OVER LUZ 
Een plek in de buurt voor vrouwen 

Luz is opgezet om vrouwen met een vluchtelingenstatus een plek te geven waar ze in hun omgeving andere 

vrouwen kunnen ontmoeten. Voor meer informatie: luz@ywam.nl 

 

OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is 

een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen 

gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods 

liefde te delen. 
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