
      

 

Week 39 

 

Bouwsteen: ‘Goed en fout’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Verhaal ‘Verjaagd’ 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: dilemma spel 

 

 
 
ELEMENT 
 

De slang verleidt de mens om ongehoorzaam te zijn tegen God en te eten van de boom van de kennis van goed en 

kwaad (fout).  
 
INTRODUCTIE  
 

Adam en Eva doen iets dat verboden is. Ze worden overgehaald en kiezen er voor om het te doen. Het dilemma van 

Adam en Eva is voor kinderen heel herkenbaar: moeten ze zich houden aan wat wel en niet mag of doen wat ze zelf 

willen? Is gehoorzamen het beste? Van je fouten leer je…… Maar toch fout (kwaad) is fout. 

 
 
HET VERHAAL VERJAAGD 

 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 3; 1-24 
 

 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Verjaagd 

 Vertelplaat Verjaagd  

 De vragen 

 Bijlage Dilemma’s  

 

Zelf toevoegen: 

 niets 

 

 

Verjaagd! 

 

Goed en fout 

 



 

 

 

 

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: 

 In het begin is alles goed in het paradijs. Op welk moment verandert dat? 

 Waarom eten Adam en Eva een vrucht van de verboden boom? 

 Wat gebeurt er als Adam en Eva de vrucht eten?  

 Hoe reageert God? 

 

   Ervaringsvragen: 

 Heb jij ook wel eens iets gedaan wat niet mocht? Wat dan? Waarom deed je dat dan? 

 Had je achteraf spijt? Waarom wel/niet? 

 Adam zegt dat Eva hem de vrucht heeft gegeven en Eva zegt dat de slang haar heeft overgehaald. Ze geven 

elkaar de schuld. Heb je ook wel eens gezien dat iemand de schuld kreeg en hoe was dat? Heb je toen iets 

gedaan? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Is het altijd erg om ongehoorzaam te zijn? Wanneer wel, wanneer niet? 

 Hoe kun je weten wat goed is?  

 Zijn er dingen over goed en kwaad die je zelf moet ontdekken? Welke? 

 Hoe ontdek je het meest over goed en kwaad? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Activiteit ‘Wat is goed?’ 

Aan de hand van het dilemmaspel ontdekken de kinderen dat verschillend kan worden gedacht over wat in een 

bepaalde situatie het beste is om te doen..En ben je er altijd zeker van? 
 

 Geef aan dat ‘goed’ en ‘kwaad’ niet voor iedereen hetzelfde is. Wat de een goed vindt, kan de ander fout 

vinden. Dat zie je bijvoorbeeld bij ruzies.  

 Wat in de ene situatie goed is, kan in de andere situatie juist verkeerd uitpakken.  

 Maar sommige dingen zijn gewoon echt altijd fout.  

 Soms is het gevaarlijk als je iets doet wat niet mag of je kunt jezelf of anderen erdoor in de problemen 

brengen.  

 Ouders en de juf of meester zeggen niet voor niets dat iets niet mag. Aan de andere kant hebben ze 

misschien niet alles gezien. 

 

Dilemmaspel 

Leg de kinderen steeds een situatie voor waarin ze worden verleid om iets te doen wat eigenlijk niet mag. 

 Er zijn steeds twee keuzemogelijkheden: ‘doen’ of ‘niet doen’.   

 Wijs twee hoeken in het klaslokaal aan die deze keuzes representeren.  

 De kinderen laten hun keuze zien door na elke situatie naar een van beide hoeken te lopen.  

 Geef de kinderen na elke situatie maximaal tien seconden de tijd om naar een bepaalde hoek te lopen. 

 Vraag dan telkens aan enkele kinderen in beide hoeken waarom ze voor die hoek hebben gekozen.  



 

 

 

 

 

Mogelijke situaties om voor te leggen: 

 

Je bent alleen thuis en hebt zin in een snoepje. Van papa en mama mag je eigenlijk niet zomaar 
iets pakken, maar één klein snoepje uit de snoeptrommel.., dat zien ze vast niet. Pak je het 
snoepje of niet? 
 
De juf heeft gezegd dat je stil voor jezelf moet werken. Maar je weet niet goed wat je moet doen 
en de juf is met iets bezig. Vraag je het aan je buurman of niet 
 
Je moet gaan slapen van je moeder, maar je wil zo graag nog even lezen. Doe je het of niet? 
 
Je mag nooit slaan, heb je geleerd. Tijdens het speelkwartier slaat iemand jou. Sla je terug? 
 
Je mag niet alleen de straat oversteken, heeft je vader je gezegd. Maar dan zie je aan de 
overkant een oude mevrouw, die haar boodschappentas laat vallen. De appels rollen alle 
kanten op en komen op straat. Dat kan gevaarlijk zijn voor de fietsers. Wat doe je? 
 
Je mag niet alleen de straat oversteken, heeft je vader je gezegd. Maar dan schiet je de bal per 
ongeluk weg. Ga je naar de overkant om de bal te halen? 
 
Je bent bij je vriendje. Hij doet een spelletje op de computer dat eigenlijk voor oudere kinderen 
is bedoeld. Van jouw moeder mag je dat soort spelletjes niet doen. Doe je toch mee? 
  


