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Beste tieners, 

Voor jullie de TIENERKRANT met voor de allerlaatste keer input van verhalen, liedjes, clips en 

een challenge van Pim Konijnendijk. 

Het thema is deze keer:  

DOE MAAR GEWOON! 
 

Misschien hebben jullie het volgende gezegde wel eens gehoord: ”Het 

zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen.” Het betekent: Als je 

rijk of machtig bent, dan is het moeilijk om gewoon te blijven doen. Er zijn 

tv-sterren, die zich daar niet naar kunnen gedragen en sommige 

topvoetballers weten soms van gekkigheid niet wat ze allemaal moeten 

kopen. Veel goud, de duurste sportwagens enz. Zo gaf Lil Kleine zijn 

zoontje, die amper kon lopen, een Rolexhorloge.  

Geld, geld, geld - Musical 'Doe maar gewoon' 

Ook machthebbers (bijv. koningen, presidenten) kunnen zich in weelde 

wentelen. Je moet toch zeker minstens een eigen vliegtuig en een grote verzameling dure 

auto’s hebben? 

  

1 augustus 2021 

https://youtu.be/xpAdSp9E3I4?list=PLzFKGlzr_oYYKdC7urjKM0r8uSTgbEbRm
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CHALLENGE 

In het vorige stukje tekst stond het spreekwoord ”Het zijn sterke benen, die de weelde 

kunnen dragen.”  

 

Spreekwoorden bestaan soms al eeuwenlang, maar we gebruiken ze nog dagelijks. 

Spreekwoorden zijn korte uitspraken die een wijsheid of levensles bevatten. Vaak proberen 

spreekwoorden je aan te moedigen tot goed gedrag en keuren ze ongewenste gedrag af.  

Kunnen jullie nog meer spreekwoorden of gezegdes vinden met ‘geld’ of ‘benen’? Zet ze dan 

in de app-groep als plaatje, dan kunnen we er een leuke collage van maken voor in de 

volgende TIENERkrant en op de jeugdpagina van de website. 

Dus bijvoorbeeld: 

Een blok aan het been 

 

  

‘Het zijn sterke benen die weelde kunnen 

dragen’ 

geschilderd door Adriaen Pietersz. van de 

Venne, 1600 – 1662 

 

Geldgebrek is onaangenaam, maar te 

grote rijkdom is ook niet zonder 

problemen. Hier is het oude Nederlandse 

spreekwoord ‘Het zijn sterke benen die 

weelde kunnen dragen’ letterlijk 

verbeeld. Om de last van de weelde te 

kunnen dragen, moet men een sterk 

karakter hebben. 

mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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KONINGEN IN DE BIJBEL 

 

Maar hoe zat het nu met de 3 bekende koningen uit de Bijbel? En dan bedoel ik: Koning 

Saul, koning David en koning Salomo?  Wat ze allen hetzelfde hadden, is dat ze gezalfde 

koningen waren.  Niet zij, maar God stond op de eerste plaats en deze koningen 

moesten het volk dienen! Ze begonnen ook alle drie goed aan het koningschap. 

Koning Saul: 

Hij streed tegen de aartsvijand de Filistijnen, maar werd vreselijk jaloers toen David, een 

eenvoudige herdersjongen, Goliath versloeg. Het volk was blij en zagen David als de 

grote overwinnaar. Toen Saul in de gaten kreeg dat David zijn opvolger zou zijn, 

probeerde hij meerdere keren David te doden! Koning Saul keerde zich van God af! Hij 

was bang zijn macht te verliezen. 

Clip:  Goliath 

Koning David: 

Hij begon ook goed aan het koningschap. Hij maakte van de stammen een volk. Nadat 

vijanden verslagen waren heerste er vrede in zijn land. Maar ook David ging behoorlijk in 

de fout! In zijn macht en rijkdom vergat David dat hij een gezalfde koning was en het 

volk moest dienen in plaats van zijn eigen verlangens. Zo pikte hij de vrouw van een 

ander in, liet de echtgenoot vooraan in het leger strijden in het besef dat hij dan gedood 

zou worden. Dat gebeurde ook! Hier kreeg David later wel heel veel spijt van. 

Koning Salomo: 

Hij was heel jong toen hij koning werd. Hij was wijs, zeer rijk en machtig. Er heerste 

vrede in zijn land. Hij liet ook de tempel bouwen in Jeruzalem. In de Bijbel staat dat hij 

wel 1000(!) vrouwen had. Ze kwamen uit verschillende landen en deze vrouwen hadden 

hun eigen afgoden. Toen Salomo ouder was, liet hij tempels in zijn land bouwen voor die 

afgoden. Toen de koningin van Sheba op bezoek kwam liet hij zien hoe rijk hij wel was. 

Ze bezocht zijn schatkamer. Later werden de schatten geroofd! Zo zien jullie dat je 

sterke benen moet hebben om de weelde te kunnen dragen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2V-GfVbTCOU


 

 
4 

Het verhaal van Richard 

Richard was stalknecht bij de koning. Hij verzorgde de paarden en veegde de stallen 

schoon. Dat deed hij elke dag plichtsgetrouw. Hij sliep zelfs in een hoek van de 

paardenstal. Elke avond pakte hij zijn gitaar en zijn narrenmuts. Ging naar een plek waar 

een feest was en vermaakte daar de mensen.  Velen kenden hem. Op een dag, hij was 

net een paard aan het roskammen, kwam een dienaar van de koning, die ongeneeslijk 

ziek was, met de vraag of Richard voor de koning wilde spelen. Dat deed Richard, de 

stalknecht, nu al weken. Uiteindelijk stierf de koning, die geen kinderen had. Dus ook 

geen opvolger. Alle ministers wilden wel koning worden. De minister van financiën wist 

alles over geld, de minister van justitie wist alles over veiligheid en zo vond elke minister 

zich de geschikte opvolger. Er ontstond een grote ruzie onderling en er kwam geen eind 

aan. De minister van binnenlandse zaken riep: “Zullen we Richard de stalknecht laten 

komen. Hij kan ons met muziek en grappen opvrolijken?”  

Even later verscheen Richard met op zijn hoofd een narrenmuts en in zijn hand een 

gitaar. De sfeer werd duidelijk anders.  Ineens riep een minister: ”Ik heb een idee. Ik doe 

het raam open en als er een vogel binnenkomt en bij wie het dier op de schouder gaat 

zitten, die wordt de nieuwe koning Alle ministers vonden dit een goed idee. 

Lied 5 Feest! - YouTube 

EN WAT GEBEURDE…………? Laat er nu een vogel de zaal in vliegen! De vogel ging 

zitten op de schouder bij……RICHARD!!!!!! Hij wordt de nieuwe koning en hij wil een 

dienende koning zijn. Hij laat naast het paleis een schuurtje bouwen en elke ochtend 

voor hij zijn regeringswerk doet, gaat hij het schuurtje in. Komt dan na een kwartiertje 

weer naar buiten. De ministers en het volk worden nieuwsgierig. Als de ministers vragen 

aan de koning wat hij in dat schuurtje doet, dan nodigt de koning hen uit te komen 

kijken. Als de ministers daarbinnen zijn, zien ze een tafel met daarop een narrenmuts, 

een bezem en een gitaar. Boven de tafel hangt aan de muur een spiegel. 

“Wat betekent dit allemaal, hier snappen we niets van!” Dan legt koning Richard het 

uit………… 

“Ik wil een gewone, dienende koning zijn. Daarom ga ik elke ochtend het schuurtje in. 

Zet mijn narrenmuts op, neem in mijn ene hand de gitaar en in de andere de bezem. Zo 

zie ik hoe ik was. Heel gewoon en gewoon wil ik blijven doen!!”  

Onder de indruk liepen de ministers naar buiten. 

Lied 7 Spiegeltje, spiegeltje - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmJm0cePlCk&list=PLzFKGlzr_oYYKdC7urjKM0r8uSTgbEbRm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=der7Yc4diIU&list=PLzFKGlzr_oYYKdC7urjKM0r8uSTgbEbRm&index=7
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Lieve tieners, 

Ik wens dat jullie allemaal 

fantastische mensen zullen zijn en 

blijven. Wellicht dragen de vele 

verhalen, die ik jullie in de 

afgelopen jaren vertelde, daartoe een 

beetje bij. 

 

DOE MAAR GEWOON!! 

 

Ik wens jullie een gezonde, gelukkige 

en liefdevolle toekomst toe! 

Pim 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9qFbAPekxM&list=PLzFKGlzr_oYYKdC7urjKM0r8uSTgbEbRm&index=8
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PLAYLIST van de week  

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

YOUNG_15 

****** 

Heb je ideeën over een thema of wil je iets anders delen? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

mail naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

dan gaan we ermee aan de slag! 

****** 

IN DE SPOTLIGHT 

 

DOE MAAR GEWOON!  uit de Musical ‘Doe maar gewoon!” door Pim Konijnendijk en Ronald 

v.d. Schelde is deze keer de clip die in de spotlight staat. 

Een stukje van het verhaal heb je al kunnen lezen, maar wil je weten hoe het hele verhaal gaat? 

Dan moet je ‘meester’ Pim maar eens héél lief aankijken       

Ook heb je al een aantal liedjes kunnen beluisteren, maar ben je nieuwsgierig naar de andere 

liedjes uit de musical? Die kun je allemaal vinden op YouTube MusicalDMG 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende TIENERkrant verschijnt in week 33 

YOUNG_15
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
DOE%20MAAR%20GEWOON!
https://music.youtube.com/channel/UC6TjrZAQ1854umFN6nCGS5A?feature=share

