
      

 

Week 38 

 

Bouwsteen: ‘Levensadem’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal over Adam en Eva 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Levende beelden 

 

 
 
ELEMENT 
 

God boetseert de mens uit stof van de aarde en blaast hem dan levensadem in.  
 
INTRODUCTIE  
 

In het verhaal wordt een poppetje van klei een mens doordat God adem in hem blaast. Het gaat niet om zomaar 

adem. Want is een mens alleen een lichaam dat ademt? Misschien kunnen we zeggen dat God leven-brengende 

adem in Adam blaast. Hij wordt mens! In de traditie betekent dat leven met een bewustzijn, een vrije wil en niet 

vergeten een ziel (geest). 

 
 
HET VERHAAL OVER ADA M EN EVA  

 

Naar het boek Genesis, hoofdstuk 2;4b-25 
 

 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Adam en Eva 

 Vertelplaat Adam en Eva 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Niets 

 

Adam en Eva 

 

Levensadem 

 

 

 



 

 

 

 

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 boetseert God de mens?   

 God maakte een paradijs, een prachtige tuin…Wat zou er allemaal in die tuin te zien zijn geweest?  

 Heb je wel eens een tuin gezien die leek op een paradijs? Wat zag je? 

 

   Ervaringsvragen: 

 Als God de mens levensadem inblaast, komt hij tot leven. Kun je je eigen adem voelen?.  

 Vraag de leerlingen een hand op hun buik te leggen. Voel hoe je buik omhoog komt als je inademt en weer 

terugzakt als je uitademt. Als de kinderen niks voelen, kan het zijn dat hun ademhaling hoger zit. Laat ze 

dan een hand op hun borst leggen. Voelen ze nu iets op en neer gaan? 

 Meestal let je niet zo op je adem. Wanneer merk je er wel iets van?  

 Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je adem als je bang bent? Of als je heel snel hebt gerend?  

 Wanneer heb je extra adem nodig? (ballon opblazen of kaarsjes uitblazen) 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 God boetseert de mens. Was het al een echte mens? 

 Zou levensadem alleen lucht zijn geweest? 

 Hoe merk je dat iemand leeft? 

 Wanneer voel je dat je leeft? 
 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
 
Activiteit ‘Levende beelden’ 

 
Op het moment dat God de mens levensadem inblaast, verandert hij in een levend wezen. 

 

Het volgende spel laat de kinderen iets ervaren van het contrast tussen ‘leven’ en ‘levenloos’ en biedt verdieping aan 

het gesprek n.a.v. de levensbeschouwelijke vragen.  

 Maak tweetallen.  

 Eén kind van elk tweetal is kunstenaar, het andere kind is klei. 

 De kunstenaars krijgen twee minuten de tijd om van hun klei een beeld te boetseren.  

 Praten is daarbij niet toegestaan. Gebaren maken wel.  

 

 Laat de kunstenaars na twee minuten een rondje door de klas lopen om alle beelden te bewonderen. 

Daarna zoeken ze hun eigen beeld weer op.  

 Laat de kinderen met hun handen een toeter vormen voor hun mond en dan richting het beeld blazen. 

 De kunstenaars blazen zo hun beeld levensadem in en wekken hem tot leven.   

 Het beeld mag nu in beweging komen… totdat u in uw handen  klapt en alle beelden weer stilstaan. 

 Laat de kinderen nu van rol wisselen: de kunstenaars worden klei en de kinderen van klei wordt 

kunstenaars. 


