
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 

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.  

 

Tips bij het gesprek  

 

 Bespreek de betekenis van het woord ziel. Ziel geeft de mens betekenis, ziel is dat wat niet 

tastbaar is, de geest, het eigene aan de mens. Ziel is voor de mensen die in God geloven, wat 

van God komt en wat na het leven naar God terugkeert.  

 Bespreek de ervaringen die de kinderen met Allerzielen hebben. Gaan ze naar de kerk? Steken 

ze een kaarsje op voor iemand? Bezoeken ze het graf van een overleden familielid? Kijken ze 

(thuis) naar het televisieprogramma Voor wie steek jij een kaarsje op? 

 Als de klas droevige gebeurtenissen heeft meegemaakt, betrek dit dan ook bij het gesprek.  
 
 

Verhelderingsvragen: 

 Wat betekent het woord ziel?  

 Het woord ‘herdenken’ betekent ‘opnieuw aan iets denken’ of ‘ergens bij stil staan’. Waarom 

wordt dit woord gebruikt bij Allerzielen? 

 Wat hebben Allerzielen en Allerheiligen met elkaar te maken? Praat er samen over. 

 

Ervaringsvragen: 

 Op welke momenten denk je aan mensen die er niet meer zijn? 

 Steek je wel eens een kaarsje op voor iemand? Waar doe je dat? Hoe gaat dat?  

 Heb je wel eens Allerzielen gevierd? Waar en hoe? Vertel elkaar erover. 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Hoe vind je het om aan iemand te denken die er niet meer is? 

 Is het belangrijk om elkaar verhalen te vertellen over de mensen die er niet meer zijn?  

 Zijn Allerheiligen en Allerzielen verdrietige feesten? Waarom wel of niet? Wat is er positief 

aan? 

 Wat denk je, hebben mensen een ziel? Waar zit de ziel?  

 Wat is de ziel volgens jou? 
 


