
      

 

Week 39 

 

Bouwsteen: Oh jee, wat nu? 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

Het verhaal verjaagd uit de tuin 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: drama activiteit tableau vivant 

 

 

 

 
 
ELEMENT 
 

Adam en Eva worden uit de tuin verjaagd. Wat nu! 
 
INTRODUCTIE  
 

Adam en Eva houden zich niet aan de afspraak en dat heeft consequenties. Ze riskeren veel. Dat 

overkomt ons mensen van vandaag ook. Consequenties kunnen onze zekerheden en veiligheid in 

gevaar brengen. Hoe klein we ook zijn. Wat dan te doen… 

 

 
 
HET VERHAAL VERJAAGD UIT DE TUIN  

 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 3; 1-24 

 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Verjaagd uit de tuin 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 niets 

 

Verjaagd uit de tuin 

 

Oh jee, wat nu? 



 

 

 

 

 
IN HET VERHAAL STAPP EN 
 

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: 

 

 Hoe reageerde God toen Adam en Eva van de boom hadden gegeten? 

 Mochten ze in de tuin van Eden blijven? Waarom niet? 

 Ze mochten de tuin van Eden niet meer in. Hoe zorgde God ervoor dat ze niet meer terug konden? 

 

   Ervaringsvragen: 
 

 Heb jij wel iets heel stouts gedaan? 

 Heb jij wel eens een hele grote straf gehad? Wat dan? 

 Als je iets stouts doet, krijg je dan nog een tweede kans? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 
 

 Hoe zouden Adam en Eva zich gevoeld hebben, toen ze buiten de tuin van Eden stonden? 

 Wat heeft de slang verkeerd gedaan? 

 Waarom krijgen zowel Adam en Eva als de slang straf?

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
 
Activiteit ‘Uit de tuin!’ 

 
We bekijken de kijkplaat waarop te zien is dat Adam en Eva de tuin verlaten.  

 

Klassikale activiteit 

 

- Bekijk de plaat heel goed.  

- Bekijk de dieren die je ziet.  

- Bekijk de engel en het zwaard. 

- De poort waardoor ze moeten gaan. 

- Het verschil tussen de planten buiten en binnen de tuin. 

- De kleren die ze aan hebben.  

- De emoties op de gezichten. 

- De lichaamshouding van de engel, Adam en Eva. 

 

Maak een tableau vivant, een levend schilderij.  

- Kies drie kinderen uit die de rollen op zich nemen en het schilderij gaan uitbeelden. Met dezelfde emotie, 

energie en lichaamshouding. 

- Hoe voelen ze zich in die rol?  

- Bespreek als afsluiting: Hoe moet het nu verder met Adam en Eva? ‘ 

- Speculeer hoe het verhaal zal aflopen. 


