
      

 

Week 42-43 

 
Bouwsteen: Positieve gedachten 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Positieve gedachten 
 
 
 
 

 
 
ELEMENT 

God kiest Noach en zijn gezin als mensen waarmee hij opnieuw wil beginnen. Hij is wel een mens naar  

Gods hart 

 
INTRODUCTIE  

In de katholieke traditie is het hebben van negatieve gedachten waarbij boosheid, wraak, geweld ed een rol spelen 

ook een zonde. Dat wil zeggen dat het afbreuk doet aan het goede van de wereld. Het gaat tegen de liefde en het 

leven in.  

In onze tijd zeggen we ook wat aandacht krijgt groeit. Dat hoeft niet in handelen te zijn, het kan ook in aandacht.  

Aandacht hebben voor het goede, mooie gedachten hebben doet iets met een mens. En binnen de katholieke 

traditie gelooft men ook dat het positief werkt op de wereld. Zeker als we God vragen om zijn aandacht, zijn Liefde 

ook daarop te richten. Dit doen katholieke mensen in hun gebeden. Ook in andere godsdiensten/religies is bidden 

gebruikelijk. 

 
 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Noach 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 

 

 

 

Week 42-43: Noach 

 

Positieve gedachten 

 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER NOACH 

Naar Genesis 6:5-9 en 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: 

 Welke mensen zitten in de ark? 

 Waarom zitten deze mensen in de ark? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij zelf wel eens negatieve gedachtes gehad? Kun je daarover vertellen?  

 Heb je zelf positieve gedachtes gehad? Kun je daarover vertellen? 

 Wat doen negatieve gedachten met je? Wat doe je er mee? Wat gebeurt er met de mensen om je heen?  

 Wat doen positieve gedachten met je? Wat doe je er mee? Wat gebeurt er met de mensen om je heen?  

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Kunnen positieve gedachten de wereld beïnvloeden?  

 Heeft de wereld meer behoefte aan dingen die je kunt aanraken of aan dingen die alleen kunt voelen of 

denken? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Het goede doen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als het lijkt alsof je niet eerlijk wordt behandeld. De leerlingen 

verdiepen zich in de gevoelens van Kaïn om erachter te komen hoe hij het kwade zou hebben kunnen bedwingen. 

 

Het goede doen (in tweetallen en klassikaal) 

 Verdeel de groep in tweetallen.  

 Deel het werkblad uit.  

 Laat de kinderen het eerste deel van het Bijbelverhaal nog een keer rustig lezen op het werkblad.  

 Laat de tweetallen met elkaar praten over de vragen op het werkblad. 

 Laat de tweetallen een minuut of tien met elkaar praten en vraag de groepjes dan om te v ertellen wat zij 

besproken hebben.  

 Ga met de groep in gesprek over hoe kunt voorkomen dat jalousie en woede sterker zijn dan jijzelf.  

 

Eventueel extra activiteit (individueel) 

Laat de kinderen een tekening maken van Kaïn en Abel en de offers die ze beiden voor God brengen. 


