
      

 

Serie B Thema 8 

 

Bouwsteen: Dromen van de hemel  

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 34, 38, 54 

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal ‘Jacob droomt’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Dromen van de hemel 

 

 

 
 
ELEMENT 

Jacob droomt van een ladder die de hemel ingaat en engelen die naar boven en beneden gaan. 

 
INTRODUCTIE  

Dit verhaal gaat over iets dat we allemaal wel herkennen: dromen. De een droomt meer dan de ander, of tenminste 

kan zich de droom herinneren. Misschien dromen we allemaal wel maar weten we het niet meer. Soms heb je een 

droom die zo heftig is, dat de droom je de hele dag bezig blijft houden. De emotie van de droom kan ook nog lang 

naklinken. Er zijn mensen die geloven in de voorspellende betekenis van dromen. In de bijbel komen belangrijke 

boodschappen van God in de wereld. De droom is een manier van God om de mens iets te vertellen.  

In dit verhaal klinkt de stem van God zelfs in de droom en Jacob weet daardoor dat God iets met hem en van hem 

wil. Hij kiest om net als zijn opa en vader naar God te luisteren en te doen wat hem zal worden gezegd.  

 
 

HET VERHAAL ‘JACOB DROOMT ’  

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Oude Testament, het Boek Genesis, Hoofdstuk 27,1-44 en 28; 10-22   

 

 Groep: 3/4  

  

  

Duur: 30 min  

Bijlagen: 

• Verhaal ‘Jacob droomt’ 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

Voor onderdeel ‘Eventueel Extra’ 

• Papier,  

• Verf, stiften, lijm 

• ijsstokjes,  

 

Jacob droomt  

 

Dromen van de hemel  



 

 

 

 

Vertel het verhaal en bekijk samen de verteplaat. 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  

• Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

• Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

• Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Verhelderingsvragen: 

• Over wie gaat dit verhaal? 

• Waarom gaat Jacob op reis?  

• Waar gaat Jacob slapen? 

• Wat ziet Jacob in zijn droom?  

 

Ervaringsvragen: 

• Droom jij ook wel eens?  

• Weet je je droom de volgende ochtend nog?  

• Kun je vertellen waarover je wel eens hebt gedroomd?  

 

Levensbeschouwelijke vragen worden gesteld aan het eind van het onderdeel op verhaal komen 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘DROMEN VAN DE HEMEL’  

 

Stap 1 

Vertel dat je gaat vragen om de ogen dicht te doen en dan plaatjes te maken in hun hoofd, of een filmpje. Dat je 

vragen gaat stellen en zij zich in stilte in hun hoofd gaan voorstellen hoe dat is.  

Als ze het heel vervelend vinden om hun ogen dicht te doen mogen ze ook iets voor zich leggen waar ze naar kunnen 

staren.  

Je kunt als je wilt er zachtjes speciale muziek bij opzetten. Meditatieve muziek zoals je bijvoorbeeld op YouTube 

kunt vinden. Je kunt ook klassieke muziek gebruiken. Zoek iets wat bij jou en je groep past. 

https://www.youtube.com/watch?v=qFZKK7K52uQ is meditatieve muziek van Mindfull kids.  

 

Stap 2 

Vraag de leerlingen om rustig te worden. Zeg: 

• Ga zitten met je voeten naast elkaar op de grond 

• Ga lekker zitten 

• Wordt stil  

• Je ogen zijn dicht  

• Luister goed naar wat ik zeg 

 

Zet de muziek zachtjes aan en laat de leerlingen wennen aan de klanken. 

 

Stap 3 

Spreek met rustige en wat lage stem. Probeer het warm te laten klinken. Hierdoor ontstaat nog meer rust in de 

leerlingen.  

Neem de tijd tussen de zinnen. Dan krijgen de leerlingen de kans hun fantasie te laten werken.  

 

Je staat op het zand…. 

https://www.youtube.com/watch?v=qFZKK7K52uQ


 

 

 

 

De zon schijnt lekker….. 

Je voelt je goed….. 

Je kijkt in de lucht – het is helemaal lichtblauw….  

Je hoort zachtjes zingen…...  

Je kijkt en ziet een trap……… 

Je loopt door het warme zand naar de trap…… 

Je kijkt omhoog………… 

Je ziet dat de trap heel hoog is…… 

Je zet een stap op de eerste tree……… 

De tree voelt zacht…… 

Je zet je voet op de volgende tree en loopt een stukje omhoog…… 

De trap is heel hoog, maar je wordt niet moe……. 

Je blijft maar rustig doorlopen……….. 

Stap voor stap………..  

Daar is een engel……… 

Een engel lacht……….  

Je lacht zachtjes terug…………. 

Daar is de laatste tree……… 

Je kijkt de hemel in………….. 

Wat is de hemel mooi!  

Je kijkt een lange tijd stil rond……………….. 

 

Blijf hier iets langer stil 

 

Dan ga je weer terug naar beneden…… 

Je loopt terug……….. 

Tree voor tree, stap voor stap …………….. 

Het zand is warm………… 

Je staat op de grond………..  

 

• Vraag de leerlingen de ogen open te doen.  

• Zet de muziek steeds zachter totdat het niet meer te horen is.  

 

Stap 4 

Begin een gesprek om de ervaring te verwerken. 

• Hoe was het om dit te doen?  

• Wat was het mooiste dat je gezien hebt in je hoofd?  

 

Voer nu een gesprek aan de hand van de levensbeschouwelijke vragen: 

• Stel je voor, je loopt in Jacobs droom de ladder op, hoe zou de hemel eruit zien?  

• Wie zou je tegenkomen in de hemel?  

• Wat zou je in de hemel doen?  

• Wat zou je in de hemel voelen?  

 

Eventueel Extra; 

Knutsel de Jacobsladder. Een mooi voorbeeld vindt u op  

Bron: https://nl.pinterest.com/pin/31595634859545320/?nic_v2=1a585lCK3 

https://nl.pinterest.com/pin/31595634859545320/?nic_v2=1a585lCK3

