
      

 

Week 41 

 
Bouwsteen: Woede kan gevaarlijk zijn 

 

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: Sorry-beker 

 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

Kaïn en Abel zijn broers. Kaïn voelt zich door God achtergesteld bij Abel. Hierdoor wordt hij zo ontzettend boos dat 

hij iets verschrikkelijks doet 
 
INTRODUCTIE  

De emotie woede kan leiden tot gedrag waar iemand later veel spijt van heeft. Voor Kaïn zijn gedrag is geen sorry 

tegen Abel meer mogelijk. Wij maken fouten en gelukkig kunnen we daar meestal nog wel sorry voor zeggen tegen 

de ander. Ieder kind wordt wel eens boos. De ene is een grotere “driftkikker” dan de andere, maar elk kind zal de 

emotie “boos” wel kennen.   

In het gesprek verkent u met de kinderen hoe het met boos worden in hun eigen belevingswereld is gesteld . Hoe zij 

tegen “spijt” krijgen aankijken en wat je kan doen om te laten zien dat je spijt hebt van iets dat je hebt gedaan door 

je boosheid.  

 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Kaïn en Abel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Witte kartonnen (koffie)bekertjes 

 Stiften 

 Lijm  

 Versiermaterialen 

 

 

Kaïn en Abel 

 

Woede kan gevaarlijk zijn 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER KAÏN EN ABEL 

Naar Genesis 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: 

 Waarom werd Kaïn boos?  

 Waarom werd God boos op Kaïn?  

 Had Kaïn spijt van wat hij had gedaan?  

 Welke straf kreeg Kaïn?  

 

Ervaringsvragen: 

 Ben jij wel eens ontzettend boos geweest? Waarom was dat? 

 Heb je wel eens iets gedaan in je boosheid, waar je later spijt van kreeg? 

 Wat helpt jou om boosheid kwijt te raken?  

 Vind je sorry zeggen moeilijk?  

 Hoe kan je laten zien dat je ergens spijt van hebt? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Moet je altijd straf krijgen als je iets gedaan hebt wat niet mag? 

 Weten mensen het als ze iets fout doen? 

 Heeft iedereen een geweten? 

 Hoe werkt een geweten? 

 Kan iedereen spijt voelen?  

 Kun je je fouten altijd goed maken?  

 

 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Sorry-beker 

 

Laat de kinderen een sorry-bekertje maken dat ze kunnen inzetten aankomende week als zich een situatie voordoet 

 Geef iedere leerling een bekertje.  

 Vertel dat mensen vaak iets aan elkaar geven als ze spijt hebben en iets goed willen maken.  

 De sorry-beker is zo’n cadeautje dat nog al eens gebruikt wordt hiervoor.  

Laat iedere leerling zijn eigen sorry beker maken.  

 Ze schrijven Sorry op de beker en versieren deze. 

 Vraag de kinderen deze op school te laten (in hun laatje, op tafel of op een ge zamenlijke plek in de klas) en 

deze te laten gebruiken op het moment dat ze ergens spijt van hebben en sorry willen zeggen. Ze kunnen 

het bekertje dan afgeven aan betreffende persoon.  

 Misschien zijn er al kinderen die hun bekertje aan iemand willen geven.   

 

 


