
      

 

Week 39 

 

Bouwsteen: ‘Ja maar zij’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal ‘Verjaagd!’ 

 

In het verhaal stappen door toneelspel en gesprek met de 

personages. 

 

Nog  verder in het verhaal stappen: Gesprek aan de hand 

van vragen 

 

Eventueel extra Op verhaal komen: Ik weet van goed en 

kwaad 

 

 
 
ELEMENT 
 

Door te eten van de boom krijgen Adam en Eva de kennis van goed en kwaad. 
 
INTRODUCTIE  
 

In het begin is alles perfect en goed maar dan verleidt de slang Eva om te eten van de vrucht. Er staat nergens appel 

in de bijbel maar in de traditie is dit wel de vrucht geworden. Je ziet Eva met een appel vaak afgebeeld in 

schilderijen. En zij verleidt Adam. Daarmee weten ze wat goed en kwaad is. Wij mensen weten het dus. Maar 

ondanks dat doen we vaak het verkeerde. We zijn maar mensen….. 

Er zijn mensen op de wereld die geloven dat dit verhaal ons verteld waarom er zoveel geweld en ellende is op de 

wereld. Omdat Adam en Eva zich hebben laten verleiden tot het kwaad. 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Verjaagd! 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Eventueel extra Werkblad verboden Boom 

 

 

Zelf toevoegen voor eventueel extra: 

 Hoepel 

 Attributen voor Adam, Eva, slang, boom en engel 

 Vrucht (appel) 

 Eventueel extra potloden/stiften 

 

Verjaagd! 

 

Ja maar zij 

 



 

 

 

 

 
 
 
HET VERHAAL ‘VERJAAGD!’  

Naar het Boek Genesis Hoofdstuk 3; 1-24 
 

Om de kinderen zich helemaal in te laten leven in de verschillende personages, laat je de kinderen het verhaal 

naspelen.  

 Je leest hierbij het verhaal nogmaals voor 

 Laat de kinderen hun rollen spelen 

 Laat hen in eigen woorden hun teksten zeggen.  

 Als er voldoende tijd voor is, herhaal je dat nog een of twee keer met andere spelers.  

 

Benodigde spelers:  

 Adam 

 Eva 

 De slang 

 God 

 Bij een grote klas met veel leerlingen kun je ook twee spelers inzetten voor de twee bomen, en twee engelen 

voor het bewaken van de ingang van de tuin.  

 

 

Vragen aan leerlingen die hebben gespeeld: 

 Was het leuk aan om Adam, Eva, God, de slang te spelen?  

 Wat vond je leuk/niet leuk? 

 Had je het zelf anders gedaan? Zo ja waarom en hoe? 

 

Of  

 Als er tijd is kunnen de leerlingen die een rol hebben gespeeld door de toeschouwers worden bevraagd op 

hun handelen, hun keuzes.  

 Ze gaan dan voor de groep op een stoel zitten en blijven in hun rol. Ook de engel en de boom hebben iets te 

vertellen. 

 Leg eventueel een hoepel neer waar de leerlingen die een rol gaan spelen doorheen kruipen om in de rol te 

stappen. 

 Zijn ze klaar stappen ze weer door de hoepel en zijn ze weer zichzelf. 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
Om nog verder 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: 

 Waarom nam Eva uiteindelijk toch een hapje? 

 Waarom nam Adam een hapje? 

 Wie zijn schuld was dat dan?  

 
 Ervaringsvragen: 



 

 

 

 

 Heb je zelf wel eens iets gedaan waarvan je wist dat het niet goed was? 

 Hoe liep dat af? 
 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Op welke momenten had het verhaal ook anders kunnen lopen? 

 Wat had er dan moeten gebeuren.  

 Hoe zou het verhaal dan verder zijn gegaan?  

 Was het dan beter geweest? 

 Waardoor doen we dingen waarvan we weten dat het niet goed is? 

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN  

 
Eventueel extra: 

Ik weet van goed en kwaad:  

 Print voor iedere leerling de afbeelding van de boom uit. Laat ze de vruchten in de boom een nummer 

geven van 1 t/m 10.  

 Van sommige vruchten leren ze goed, van andere kwaad.  

 Ze kunnen gebruik maken van de voorbeelden maar zelf ook begrippen verzinnen die met goed en kwaad te 

maken hebben. 

 De vruchten met goed mogen rood/oranje/geel ingekleurd worden en de vruchten met kwaad grijs.   

 


