
      

 

Week 41 

 
Bouwsteen: Ik moet weg 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Kaïn en Abel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Ik moet weg en ik neem mee… 

 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

Kaïn wordt weggestuurd van de plek waar hij woont. Hij moet ergens anders zijn bestaan opbouwen. 

 
INTRODUCTIE  

Er zijn mensen die niet meer in het land wonen waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Gevlucht of geëmigreerd. 

Zij kunnen alleen meenemen wat ze kunnen dragen of vervoeren. Wat moet je kiezen. Wat is echt belangrijk. 

 

 
 
HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL 

Naar Genesis 4; 1-16 
 

Vertel het verhaal 

 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 30 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

Levende en niet levende dingen zoals; 

 Steen 

 Plant in pot 

 Boomblaadje (herfstblad) 

 Iets van plastic 

 

Kaïn en Abel 

 

Ik moet weg 



 

 

 

 

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: 

 God werd boos op Kaïn en stuurde hem weg. Waar ging Kaïn naartoe? 

 Waarom was hij bang om weg te gaan? 

 Wat beloofde God toen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Zou jij Kaïn ook weg hebben gestuurd? 

 Als jij naar een ander land zou moeten gaan, hoe zou je dat vinden? 

 Zijn er in de klas kinderen die uit een ander land komen? Of kennen de kinderen mensen die uit een ander 

land komen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Wat zou jij meenemen als je naar een ander land zou moeten?  

 Waarom zou je dat meenemen? 

 Als je op vakantie gaat, weet je dat je weer terug komt. Maar als je voor altijd weg gaat dan zal je veel 

missen. Wat zou jij het meeste missen? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Ik moet weg en neem mee. 

Klassikale activiteit 

 

Speel het spel ‘ik ga op reis en neem mee’  aangepast aan dit verhaal.  

In het gesprek op basis van levensbeschouwelijke vragen hebben ze al nagedacht over wat zij zouden kiezen en 

waarom. Hier wordt het in spelvorm herhaald.  

 

 Begin met het spel. Ik moet weg en ik neem mee….. 

 Maak de reeks niet te lang.  

 Begin opnieuw als het teveel wordt voor de kinderen om de reeks te herhalen. 

 

 


