
      

 

Week 41 

 
Bouwsteen: Jaloers! 

 

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 ben jaloers! 

 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

Kaïn is jaloers op Abel en dit heeft desastreuze gevolgen.  

 
INTRODUCTIE  

Jaloezie, het overkomt een ieder van ons. Meestal heeft het een hele negatieve uitwerking op situaties. In de traditie 

wordt het een van de zondes genoemd. Als je een zonde begaat, maak je iets dat goed is, kapot.  

Jaloezie is een moeilijke emotie die we in deze bouwsteen nader bekijken. 

 
 
HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL 

Naar Genesis 4; 1-16 
 

Vertel het verhaal 

 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 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 

 

Jaloers! 

 



 

 

 

 

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: 

 Wat deden Kaïn en Abel voor God? 

 Wat dacht Kaïn? 

 Hoe reageerde Kaïn?  

 

Ervaringsvragen: 

 Waardoor denk je dat Kaïn dacht dat God Abel zijn cadeautje mooier vond?  

 Hoe noem je wat je dan voelt? 

 Heb jij weleens iets van een ander willen hebben?  

 Wat voel als iemand anders iets heel goed doet en jij daarna aan de beurt bent?  

  

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Hoe had Kaïn ook kunnen reageren toen hij dacht dat God zijn cadeau niet evenveel bekeek?  

 Wat had Kaïn kunnen veranderen of doen in plaats van zo boos te worden? 

 Waardoor zijn mensen jaloers? (hierbij vragen naar oorzaken in de mensen zelf/karakt er) 

 Heb je jaloezie geleerd en hoe kun je het dan afleren? 

 Is jaloezie verkeerd? Zo ja/nee waarom? 

 Wat kunnen mensen doen die snel jaloers/boos zijn? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

Help, ik ben jaloers! 

 

Hoe voorkom je dat je in die emotie iets doet waar je achteraf spijt van zal hebben. Klassikale activiteit 

 

Inventariseer  

Bedenk samen een aantal situaties waarin de emotie jaloezie duidelijk voelbaar wordt voor de kinderen.  

Schrijf deze met kernwoorden zichtbaar ergens op. Bijvoorbeeld op het bord. 

Voorbeeld: Mijn grote zus kan goed zingen, zeggen mijn ouders altijd. Als ik een liedje wil zingen, zingt ze dwars 

door mij heen en ze krijgt dan complimentjes over hoe mooi ze klinkt. 

 

Bespreek:  

Vaak uit jaloezie zich als boosheid. Maar het gevoel erachter is jaloezie.  Als je vol jaloezie een beslissing neemt, zou 

dit wel eens een hele andere beslissing kunnen zijn dan wanneer je wacht tot je rustig bent.  

 

Doen: 

 Nodig de leerlingen te doen alsof ze heel boos zijn. Stampen schreeuwen, duwen etc.  

 Oefen een manier om af te koelen. Nodig de leerlingen uit om geconcentreerd van 10 naar 0 te tellen.  

 Benoem wat er met je gebeurt als je van 10 naar 0 telt.  

 Zeg: “Adem iedere tel diep in en uit, zo word je rustig, maak je spieren slap, laat je boosheid los 

 

Herhaal:  

Gebruik de situaties die de leerlingen hebben bedacht om de oefening een aantal keer achter elkaar te herhalen.  


