
      

 

Serie B  Thema 1 

 

Bouwsteen: Hoe het begon. 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 

 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 4, 56 

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal ‘Hoe het begon’  

• In het verhaal stappen; de vragen zijn verwerkt in de 

quiz  

• Op verhaal komen met een quiz  

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

De verhalen uit het Oude Testament, die in het eerste A jaar zijn gelezen terughalen. 
 
 
INTRODUCTIE  

De bijbel is als een boekenkast. Daarin staan alle verhalen die mensen elkaar hebben verteld over de 
geschiedenis van God en mens. Verhalen die het verhaal vertellen vanaf het begin van de wereld  en gaat over 
de ervaringen die de mens heeft op de wereld en in relatie tot God. Deze verhalen hebben mensen zich eeuwen 
herinnerd en doorverteld. Ze hebben grote waarde voor de mensen. Anders waren ze al wel vergeten en de 
Bijbel is het meest gelezen boek van de wereld. Op de verteltraditie bouwen we verder.  
 
De Bijbel bestaat uit twee gedeelten: Het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament begint met 
de komst van de engel bij Maria en de zwangerschap van Maria.  
 
Het verhaal van de geschiedenis van God en de mens begint in het boek Genesis. Het eerste boek van het Oude 
Testament. Daar begint ook Houvast te vertellen in het eerste jaar, jaar A. Nu begint Jaar B en vertellen we 
verder maar dan is het wel goed om weer even terug te halen wat er tot op dit moment is gebeurd.  
 

 Groep: 5-6  

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

• Het verhaal ‘Hoe het begon’ 

• De vertelplaten 

• Werkblad Verhalen in beeld 

• Werkblad Quizvragen 

 

Zelf toevoegen: 

• Potloden of pennen 

• Timer of zandloper (1 minuut) 

 

Hoe het verder gaat 

 

Hoe het begon 



 

 

 

 

We hoorden het scheppingsverhaal waarin verteld wordt hoe God de aarde maakt en daarna volgden we de 
verhaal van de eerste mensen Adam en Eva en hun zonen Kaïn en Abel. De mensen gedroegen zich niet zoals 
God wilde en God neemt drastische maatregelen.  Het verhaal van Noach dient zich aan waarin God deze 
mens, zijn gezin en dieren redt van de ondergang. Na de zondvloed vullen mensen en dieren de aarde. 
Hoogmoed komt ter val in het verhaal van de toren van Babel en mensen verstaan elkaar niet meer. Abraham 
is een mens waarin God vertrouwen stelt. Hij is de stamvader van de Joden, de Moslims en de Christenen. Ook 
hem blijft niets menselijks bespaard en hij staat voor moeilijke keuzes. Het verhaal van Abraham met zijn neef 
Lot is daar één van. Hiermee werd de verhaallijn in jaar A voor het oude testament afgesloten. Jaar B zal 
starten bij Abraham en het boek Genesis verder volgen.  
 

 
 
HET VERHAAL OVER  

Vertelling naar de Bijbelverhalen in het Oude Testament, het Boek Genesis, Hoofdstukken 1 -13 
 

Het verhaal is verwerkt in de quiz en wordt daar in gedeelten gelezen (zie onderdeel ‘op verhaal komen’) 
 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

De vragen bij de verhalen zijn verwerkt in de quiz bij het onderdeel ‘op verhaal komen’ 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  DE QUIZ ‘HOE HET BEGON’  

 

Door de quiz zal het geheugen van de leerlingen weer worden opgefrist.  

De quiz wordt gespeeld in groepjes van 4 kinderen.  

 

Stap 1 

• Geef elk groepje het werkblad ‘Verhalen in beeld’.  

• Geef elk groepje een print van het verhaal ‘hoe het begon en verder ging’  

• De leerlingen knippen het verhaal per titel in stroken.  
 

Het verhaal is een samenvatting in chronologische volgorde van de acht verhalen die in jaar A verteld 

zijn: 

• 1. De schepping 

• 2. Adam en Eva 

• 3. Verjaagd uit het paradijs 

• 4. Kaïn en Abel 

• 5. De ark van Noach 

• 6. De toren van Babel 

• 7. Abraham wordt geroepen 

• 8. Abraham en Lot 

 

Stap 2 

De Quiz; 

• Stel de eerste vraag van het vragenblad.  

• Zet de zandloper om of de timer op 1 minuut. 

• Het groepje overlegt over het antwoord.   

• Wie als eerste groep zijn vinger opsteekt mag het antwoord zeggen. 

• Is het antwoord goed dan geef je dat groepje het verhaal dat bij de vraag hoort en deze mag voorgelezen 

worden door een groepslid. 

• Elke groep kiest het plaatje op het blad waarvan zij vinden dat dit bij het verhaal hoort en omcirkelen het 

plaatje en zetten er 1 bij.  



 

 

 

 

• Stel de tweede vraag. Herhaal de procedure. Bij het gekozen plaatje komt een 2. Enz0voort.  

• Wanneer de quiz is afgelopen bekijk dan samen of de juiste cijfers bij de plaatjes staan .  

 

Stap 3 

• Vertel ter afsluiting; 

‘We hoorden het scheppingsverhaal waarin verteld wordt hoe God de aarde maakt en daarna volgden we het 

verhaal van de eerste mensen Adam en Eva en hun zonen Kaïn en Abel. De mensen gedroegen zich niet zoals God 

wilde en God reageert er op. Hij wil opnieuw beginnen en wast de wereld schoon door een zondvloed. In het verhaal 

van Noach wordt verteld hoe God hem, zijn gezin en dieren redt van de zondvloed.  Daarna vullen mensen en 

dieren de aarde. Maar ze gaan weer de foute kant op. Ze worden hoogmoedig maar God steekt er een stokje voor. 

Hij heeft beloofd nooit meer een algehele zondvloed te kiezen. Deze keer zorgt hij er voor dat de mensen elkaar niet 

meer verstaan. Dan komt Abraham. Hij is een mens waarin God vertrouwen stelt. Hij is de stamvader van de vele 

volkeren. Ook hem blijft niets menselijks bespaard en hij staat voor moeilijke keuzes. Het verhaal van Abraham met 

zijn neef Lot is daar één van. Hiermee werd de verhaallijn in jaar A voor het oude testament afgesloten. Dit jaar is 

Jaar B en gaat het verhaal verder bij Abraham en zijn vrouw Sarah. Zo volgen we het boek Genesis verder.  

 

Alle verhalen die Houvast vertelt tussen zomervakantie en Kerstmis, in jaar A en B staan bij Joden, Christenen en 

Moslims in hun heilige boeken.  

Voor Christenen staan al deze verhalen in het boek Genesis, het eerste boek in de boekenkast die Bijbel heet. 

Genesis betekent ontstaan. Het gaat over het ontstaan van de wereld. Het is natuurlijk geen aardrijkskunde of 

biologie maar de bijbel gaat over hoe mensen het beleefd hebben, over hun ervaringen en vooral ook hoe bijzonder 

het is dat we er zijn en dat we kunnen leven zoals we doen. Ook horen we in de verhalen hoe moeilijk het is om het 

goede te doen en in vrede en liefde samen te leven. Ook vertellen deze verhalen hoe God naar ons doen en laten 

kijkt en ons nooit in de steek laat. 

 

In het komende jaar B gaan we verder in het boek Genesis. We lezen de verhalen vanaf het moment dat Lot vertrekt 

en Abram zich vestigt in het land Kanaän.´ 

 

 

 


