
      

 

Week 41 

 
Bouwsteen: Goed of slecht 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en 

Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Kaïn en Abel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Filosoferen over goed en slecht 
 

 
 
ELEMENT 

Kaïn slaat zijn broer dood. God stuurt hem weg. 

 
INTRODUCTIE  

Kaïn voelt zich achtergesteld bij zijn broer Abel. Kaïn heeft hierdoor zijn gevoelens niet meer in de hand. Hij wordt 

zo kwaad dat hij Abel meeneemt het veld in en hem neerslaat. Hij vermoordt zijn broer. We leggen de leerlingen de 

vraag voor: Is Kaïn door het doden van zijn broer een slecht mens?  

Iedereen maakt grote of kleine fouten. Sommigen kunnen relatief makkelijk hersteld worden, sommige niet en 

sommige helemaal nooit meer.  

Wanneer ben je een slecht mens? Wat maakt je een goed of slecht mens? Of ben je goed en doe je slecht? 

 

 
 
HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL 

Naar Genesis 4; 1-16 
 

Vertel het verhaal 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Werkblad Slecht of toch niet 

 

Zelf toevoegen: 

 Stok of steen 

 

Kaïn en Abel 

 

Goed of slecht 



 

 

 

 

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: 

 Waarom wordt Abel door Kaïn gedood?   

 Welke straf krijgt Kaïn? 

 Wat doet God daarna voor Kaïn? 

  

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens gehoord dat er iemand werd vermoord?  

 Wat voel jij als je zoiets hoort of meemaakt?  

 

 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Goed of slecht? 

 

Schrijf de stelling: ‘Kain is een slecht mens’ op het bord en laat de leerlingen stemmen. Wie is het eens, wie3 

oneens. Schrijf het aantal eens en oneens op het bord. 

 

Vertel de kinderen dat je nu verder gaat filosoferen over goed en slecht. De levensbeschouwelijke vragen zijn als 

kaartjes bij gevoegd bij deze les.  

 

Tip bij het gesprek: 

Wanneer de leerlingen nog niet (vaak) gefilosofeerd hebben, leg dan uit dat er een aantal regels belangrijk zijn bij 

filosoferen: 

Bij filosoferen is het heel belangrijk dat je luistert naar wat de ander zegt.  

Bij filosoferen is wat je zegt niet goed of fout.  

Filosoferen is niet discussiëren om een ander te overtuigen. Maar gedachten uitwisselen over een onderwerp. 

 

Om de leerlingen hierbij te helpen kan je gebruik maken van een (filosofie) steen of (filosofie) stok.  

Als ze iets willen zeggen,  pakken ze de steen of stok. Willen ze reageren dan steken ze hun vinger op. Diegene die 

de steen of stok heeft geeft dan de steen of stok aan diegene die wil reageren.  

 

 Print de kaartjes en knip de kaartjes uit.  

 Leg ze, in willekeurige volgorde, met de tekst naar beneden op tafel.  

 U kunt dit klassikaal doen of de klas in groepjes verdelen.  

 Laat het filosoferen duren zolang er betrokkenheid is van de kinderen.  

 Niet alle kaartjes hoeven te worden besproken.  

 De vragen zijn:  

- Wanneer is iemand slecht?  

- Als je iets slechts doet ben je dan een slecht mens? 

- Kan een slecht mens soms goed zijn?  

- Kun je geboren worden als slecht mens?  

- Als je iets slechts denkt, maar je doet het niet ben je dan een slecht mens? 



 

 

 

 

- Kan iedereen een slecht mens worden?  

- Kan een slecht mens het fijn vinden om een slecht mens te zijn?  

- Weten slechte mensen van zichzelf dat ze slecht zijn?  

- Kun je gelukkig zijn als slecht mens?  

 

Afronden:  

Sluit het filosoferen af door de stelling opnieuw op het bord te zetten: ‘Kaïn is een slecht mens’ 

Vraag bij wie het antwoord is veranderd ten opzichte van de eerste keer.  

 

 


