
      

 

Week 41 

 

Bouwsteen: Dank je wel 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

Opstarten: leg dopjes bij plaatjes waar jij blij van wordt. 

 

Het verhaal over Kaïn en Abel 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: het inrichten van een altaar met 

spullen/beelden van dankbaarheid. 

 

 
 
ELEMENT 
 

Kaïn en Abel brengen God een offer omdat ze dankbaar zijn. 

 
INTRODUCTIE  
 

Veel dingen in het leven zijn gratis. Er zijn ook dingen waar je voor moet werken. Vaak gaat dit samen. Zo ook voor 
Kaïn. Hij zorgt voor het land en het brengt voedsel voort. Abel hoedt zijn schapen en er worden lammetjes geboren. 
Deels gedaan, deels gekregen. Voor het deel dat ze krijgen zijn ze dankbaar. Ze geloven dat God daarmee te maken 
heeft. Dat is voor veel mensen in deze wereld nog steeds zo.

 
 
 
 
 
 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Plaatjes van dingen waar je dankbaar voor kunt 

zijn 

 

Zelf toevoegen: 

 Dopjes (3 voor elke leerling) 

 Materialen voor het inrichten van een begin van 

een altaar (zoals een mooi kleedje, kaars, 3-5 

fotolijstjes om de plaatjes in te doen) 

 

Kaïn en Abel 

 

Dank je wel 



 

 

 

 

OPSTARTEN  

 

 In de kring liggen plaatjes van allerlei dingen die we hebben of krijgen.  

 Iedere leerling krijgt 3 dopjes.  

 Vraag de leerlingen: Waar ben jij het meest blij mee?  

 Laat de plaatjes zien van Huis, Kleding, Eten, Water, Familie, Vrienden, Speelgoed, Natuur, De aarde, De 

school, Knuffels, De zon, Dieren, Feest, Cadeau, Verhalen 

 Ze mogen een dopje bij dat plaatje leggen.  

 Vraag: Waarom heb je voor dat plaatje gekozen? 

 

Er zijn vast meerdere plaatjes waar de leerlingen blij mee zijn. Laat de  plaatjes die het meest gekozen zijn nog 

even liggen tot de laatste stap in deze bouwsteen. 

 

Voer een kort gesprek n.a.v. de onderstaande vragen: 

 

 Bedank jij wel eens voor … ? (een gekozen plaatje) 

 Wie bedank je dan? Hoe doe je dat? 

 Wie doet dat anders? 
 
 
HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL 

Naar Gen 4:1-16 
 

Vertel het verhaal 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

 
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: 

 

 Waar zijn Kaïn en Abel blij mee? 

 Hoe laten ze dit zien? 

 Wat zouden ze erbij zeggen denk je? 

 

 Levensbeschouwelijke vragen: 

 

 Kun je iemand bedanken voor de zon? En het water? 

 Wie bedank je dan? En hoe kun je dat doen? 

 Moet je bedanken voor wat je krijgt?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Activiteit (groepsactiviteit met aanvulling van individuele werkjes)  

 



 

 

 

 

Richt een hoekje in de klas in als altaar. Daar kunnen de plaatjes die het meest gekozen 

zijn tijdens het opstarten, kunnen liggen. Betrek de kinderen bij het inrichten van het 

hoekje.  

 Bespreek: Wat is er nodig? Hoe maken we het tot een speciaal hoekje?  

Geef voorbeelden als een mooi kleedje, kaars, fotolijstjes om de plaatjes in te doen, bijzondere attributen, 

voorwerpen waar we dankbaar voor zijn dus bijv. een flesje water, wat (plastic) fruit uit de huishoek, of een 

huis gebouwd van lego. 

 Laat kinderen wat meenemen van thuis of iets maken 

 Deze activiteit kan in de komende week uitgebreid worden met spullen, materialen en/of werkjes van de 

leerlingen.  

 

Eventueel extra activiteit (klassikaal) 

Besteed elke dag aandacht aan het altaar.  

Misschien kan de groep samen stil worden en denken aan de voorwerpen op het altaar.  

Misschien is het mogelijk een kaars aan te steken en een gebedje op te zeggen om voor één onderdeel te bedanken.  

 

Voorbeeld van een gebed: 

 

Lieve God 

We zijn heel blij met……. 

Dank u wel dat het er is. 

We hopen voor alle kinderen op de wereld dat ze ook ……  hebben.   

Wilt u ons helpen goed voor elkaar te zorgen? 

Amen 


