
      

 

Week 38 

 

Bouwsteen: ‘Adem maakt het anders’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over Adam en Eva 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Muziek maken 

 

 

 
 
ELEMENT 
 

God blaast levensadem in Adam en er verandert iets; hij leeft. 
 
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 ADAM EN EVA  

 

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 2;4b-25 
 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Adam en Eva 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen voor eventueel extra: 

 Lege en schone flessen (glas of plastic) 

 Eventueel knutselspullen om de flessen te 

versieren 

 

 

Adam en Eva 

 

Adem maakt het anders 



 

 

 

 

 
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 verhaal maakte God Adam uit een handje aarde. Wat het toen klaar, of moest er nog wat gebeuren? 

 Toen Adam levend was geworden, was het toen klaar of moest er nog wat gebeuren? 

 
 Ervaringsvragen: 

 In sommige animatiefilms worden dieren of dingen een beetje als wij. Waaraan kun je dat zien en merken? 

 Op wat voor manier zijn wij anders dan de dingen? 
 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 God wil een mens maken en zegt de mens lijkt op mij. Wat hebben God en wij dan samen? 

 Wat was er nodig om de mens te maken?  

 Wat zou het belangrijkste zijn dat nodig was om de mens te maken? 

 Wat zou er allemaal in die levensadem van God hebben gezeten? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

De adem van God maakte iets dat niet leefde, levend. Zo is een blaasinstrument gewoon een ding, totdat wij er lucht 

in blazen. Ineens is er iets wonderlijks gebeurd, Er ontstaat muziek. We maken van hout of metaal een prachtig 

geluid met onze adem. De leerlingen gaan dit doen met gewone flessen. 

 

Indien mogelijk: De leerlingen nemen ieder een schone fles mee van huis.  

 

 Ga in op het feit dat dit een gebruiksartikel is. Een ding dat we in de plastic of glasbak gooien. 

 Vandaag gaan we iets bijonders doen met deze dingen. We maken door onze adem iets moois, iets 

bijzonders. Iets waar mensen van houden, vrolijk van worden en soms zelfs door moeten huilen omdat ze 

het zo mooi vinden; muziek. 

 Neem een fles en blaas er zachtjes op, zodat er een toon ontstaat. 

 Laat nu de leerlingen zelf oefenen 

 Zodra ze allemaal een toon kunnen produceren, blazen ze om beurten om elkaar hun toon te laten horen. 

 Een leerling komt voor de groep staan en blaast. De tweede komt er bij en blaast. Is deze toon hoger of 

lager.  

 Zo volgen alle leerlingen en komen in een rij te staan gebaseerd op toonhoogte. 

 Als er veel leerlingen dezelfde toon hebben, kan de toon veranderd worden door een laagje water in de fles 

te gieten. 

 Probeer om iets eenvoudigs te spelen als Vader Jacob. Of wordt de dirigent van dit orkest en speel een 

fantasielied. 

 

Bespreek na afloop;  

Een ding wordt tot iets anders. Het enige dat nodig was, was adem! Hoe was dat?  

 



 

 

 

 

Eventueel extra: Als het goed klinkt, kunnen de leerlingen hun fles versieren en kunt u al seen orkest op tournee 

naar andere groepen en laten horen wat adem kan doen. 


