
      

 

Week 42-43 

 

Bouwsteen: Ik beloof 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Regenboog toveren m.b.v. glas water. 

 

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Een regenboog maken  

van gekleurde handen. 

 

 

 

 
 
ELEMENT 
 

God belooft dat hij de aarde nooit meer zo onder water zal laten lopen. Als teken van die belofte zet God een 

regenboog aan de hemel.  

 
INTRODUCTIE  
 

In het verhaal heeft God spijt van zijn keuze om de aarde te overspoelen met een vloed. We zien deze kant van God 

niet vaak maar in de bijbel komt het een paar keer voor. Hij belooft dit nooit meer te doen en zet zijn belofte kracht 

bij door de regenboog, teken van verbond tussen God en mens. Wat een mooie gedachten als je kijkt naar een 

prachtige regenboog. 

 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Noach 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Glas water 

 Een vel wit papier 

 De zon 

 Gekleurd papier in de 7 kleuren van de 

regenboog (rood, oranje, geel, groen, blauw, 

indigo (donkerblauw) en violet (paars) 

 Scharen en potloden 

 

Noach 

 

Ik beloof 

 



 

 

 

 

OPSTARTEN  

Ga hierbij vooral in op de verwondering van het zien van de regenboog. 

 Zet een doorschijnend glas water in de zon. 

 Beweeg met een wit papier rond het glas. 

 Tot je een regenboog ziet verschijnen. 

 

Leg het blad neer en stel de volgende vragen: 

 Wat zie je? 

 Wanneer zie je een regenboog nog meer? 

 Wie heeft er wel eens een regenboog gezien? 

 Vind je een regenboog speciaal? 
 
HET VERHAAL OVER NOA CH 
 

Naar Gen 6;5-9, 17 
 

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: 

 Wat was de opdracht van Noach? 

 Wat vertelde de regenboog aan Noach? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wie heeft er ook wel eens belofte gedaan aan iemand?  

 Hoe weet jij dat een ander zich aan zijn belofte houdt? 

 Hoe voel jij je als de ander zich niet aan die afspraak houdt? 

  

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Moet je doen wat je belooft? Zo ja/nee, waarom 

 Heeft het betekenis als je iets belooft wat je eigenlijk altijd al doet? 

 Kun je je makkelijk aan je belofte houden als je het toch al nooit doet? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Regenboog maken 

 

Elk kind maakt een gekleurde hand van papier, waarna alle handen gezamenlijk een regenboog vormen. 

 

Activiteit (in tweetallen) 

Elk kind kiest een papier met een kleur van de regenboog, legt zijn of haar hand op het papier en laat deze door een 

klasgenoot omtrekken met potlood.  

De hand wordt vervolgens uitgeknipt door het kind.  



 

 

 

 

*Je kunt bij voldoende tijd de activiteit uitbreiden door de activiteit die hieronder staat beschreven als ‘extra’. 

 

Plak alle handen op de muur of het raam zodat er een regenboog ontstaat. (alle rode handen in de bovenste boog, 

de oranje handen eronder in een boog en zo naar binnen werken met de overige kleuren.) 

 

*Extra Activiteit (klassikaal) 

 

Een belofte is een afspraak met een ander.  

 

 Start zelf met het uitspreken van een belofte: Wat wil jij als leerkracht afspreken met de kinderen?  

 Benoem dit en schrijf/teken je dit op jouw gekleurde hand.   

 Bespreek vervolgens wat beloven betekent. 

 Help de kinderen met het verwoorden van hun beloftes.  

 Zoek naar kleine stappen in het werken aan eigen doelen, zodat ze succeservaringen kunnen bereiken 

zoals: Ik beloof dat ik samenspeel met een klasgenoot waar ik niet vaak mee speel of  

                  Ik beloof dat ik mijn best ga doen zelf mijn schoenen aan te doen. 

                  Ik beloof dat ik help bij het opruimen. 

 

 In de kring heeft ieder kind zijn eigen gekleurde hand vast.  

 Vraag of er meer kinderen zijn die iets willen/kunnen beloven over hun eigen doen en laten in de klas.  

 Teken hiervan een symbool op hun hand. (vergeet niet hun naam erbij te zetten, hierdoor kun je er nog 

eens op terugkomen tijdens een kring of tijdens een werkles) 

 

 


