Kaïn en Abel
Veroordeeld!

Week 41

Groep: 7-8

Bouwsteen: Veroordeeld!
Duur: 30 minuten
Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en
Transcendentie

LE S OP B OU W

 Het verhaal over Kaïn en Abel
 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van
vragen.

Bijlagen:
 Verhaal over Kaïn en Abel
 Vertelplaat
 De vragen
 Werkblad Veroordeeld
 Achtergrondinformatie voor de leerkracht

 Op verhaal komen: De rechtszaak

ELEMENT

God laat Kaïn niet in de steek, ook al heeft hij zijn broer vermoord.
IN T R OD U C T I E

Kaïn heeft het meest vreselijke gedaan dat je kunt bedenken: hij vermoordt zijn eigen broer. God geeft Kaïn een
zware straf. Kaïn moet weg van zijn land en uit de buurt van God verder leven. Maar Hij laat hem niet aan zijn lot
over. God is barmhartig. Kaïn is bang en God belooft hem te beschermen. Hoe doen wij mensen dat? Hoeveel straf
is rechtvaardig? Geven we iemand die iets vreselijks heeft gedaan, nog een kans als hij boete heeft gedaan?
HE T V E R HA A L OV E R K A Ï N E N A B E L

Naar Genesis 4; 1-16
Vertel het verhaal

IN H E T V E R HA A L S T A P P E N

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:
Hoe probeert God Kaïn te beschermen tegen zijn eigen woede?
Hoe straft God Kaïn?
Hoe reageert Kaïn als God hem veroordeelt? Heeft hij spijt? Wordt hij bang?
Op welke manier beschermt God Kaïn?






Ervaringsvragen:
Heb jij wel eens echt straf gekregen?
Was er toen ook iemand die jou bleef beschermen?
Kreeg je weer een kans?
Hoe worden moordenaars in ons land berecht?

Levensbeschouwelijke vragen
 Wat zou jij hebben gedaan als je God was?
 Kan Kaïn zijn daad ooit goedmaken? Zo ja of nee, waarom?
 Waarom blijft God Kaïn beschermen ook na zijn misdaad?

OP V E R HA A L K OM E N

De rechtszaak
Stap 1:
Bespreek punt 1 en 2 en laat de kinderen op de vragen reageren. In Nederland krijgt iemand die een moord
gepleegd heeft een lange gevangenisstraf. Heel soms is dat een levenslange straf. Na 25 jaar in de gevangenis kan
worden besproken of een veroordeelde eerder vrij mag komen. We vinden het in Nederland belangrijk dat ook
iemand die levenslang in de gevangenis zit, toch een kans heeft om eerder vrij te komen.
 Vraag: Wat vinden de kinderen van die regel?
We vinden ook dat iemand die zijn straf heeft uitgezeten weer vrij mag zijn. Hij heeft geboet voor zijn fout en
daarna mag iemand opnieuw beginnen. We geven iemand dan een tweede kans.
 Vraag: Past dit bij de manier waarop God Kaïn behandeld?
Stap 2:
Benoem en bespreek de rollen die bij de rechtspraak in Nederland betrokken zijn: rechter, officier van justitie,
advocaat, verdachte en getuige.

Stap 3:
Verdeel de groep in vijf groepjes.
Iedere groep krijgt een rol toebedeeld.
Uit iedere groep gaat een leerling de rechtszaak spelen.
Ter voorbereiding bespreken de leerlingen de vraag die bij hun rol wordt gesteld.
Stap 4: Speel vervolgens de rechtszaak tegen Kaïn aan de hand van de voorbereiding in de groepjes.

