
      

 

Week 51 

 

Bouwsteen: Vrede 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en Traditie  
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over de geboorte van Jezus 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Vrede 

 

 

 
 
ELEMENT 

Jezus wordt de koning van Vrede genoemd 

 

INTRODUCTIE  

De komst van Jezus is al veel eerder aangekondigd. IN de verhalen van het oude testament is al te lezen dat er 

iemand zal komen die de Redder van de mensheid zal zijn. Hij wordt de koning van de vrede genoemd. Maar wat is 

vrede. Is dat afwezigheid van oorlog of toch meer? Is het genoeg om zonder geweld te leven of moeten we er meer in 

stoppen om echt in vrede te kunnen leven?

 
 
HET VERHAAL OVER DE GEBOOTE VAN JEZUS  

Lucas hoofdstuk 2; 1-20 

Vertel het verhaal 

 
 
 
 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over de geboorte van Jezus 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Witte veren 

 Grote uitgeprinte duif 

 Evt Lied ‘Geef mij een hand’ op youtube  

 

Jezus wordt geboren 

 

Vrede 



 

 

 

 

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: 

 Wie is het kind dat geboren is? 

 Wat zingen de engelen? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat betekent ‘vrede’? 

 Hoe ziet dat eruit?  

 Hoe voelt dat? 

 

Ervaringsvragen: 

 Is hier in de klas ook vrede? 

 Hoe weet je dat? Waar zie je dat aan?  

 Wat kun jij allemaal doen om te werken aan vrede? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : VREDE 
 

Tip bij uitvoering 

 Witte knutselveertjes zijn uiterst geschikt voor deze opdracht. De zachtheid geeft ook de zachtheid aan in 

omgang met elkaar, wat weer staat voor ‘vrede’.  

 Door deze verbindingsoefening te doen geef je de leerlingen de gelegenheid om meer gedachten rond de 

betekenis van vrede te ontwikkelen. ‘wit’ en ‘zacht’ kunnen dus ook genoemd worden.  

 Deze oefening kun je intenser maken door er een meditatie oefening van te maken, zoals in de les van Sint 

Nicolaas, geven. (week 49) 
In plaats van knutselveertjes zou je ook veren kunnen laten knippen van wit papier door alle leerlingen. Zo 

is het hun eigen veer, met hun eigen inbreng. Dit doen ze door een langwerpige vorm t e tekenen op wit 

papier, dit knippen ze uit, daarna knippen ze hem aan de zijkant in. Laat ze er aan één kant een 

cocktailprikker opplakken en klaar! 

 
Opstarten (klassikaal) 

Laat de leerlingen de veren voelen. 

Stel de leerlingen onderstaande vragen: 

 Hoe voelt dit? Wat doet dit met je? 

 Wat doet de kleur met je? Wat vind je van de kleur? 

 Waarom zou dit bij ‘vrede’ passen? 

 

Activiteit  

 Leg de knutselveertjes in het midden op tafel. 

 Leg de vergrote afbeelding van een vredesduif op de kringtafel.  

 De leerlingen pakken allemaal een witte veer.  

 Een leerling benoemt wat hij/zij gaat doen om aan vrede te werken.  

 Zijn/haar veer wordt daarna vastgeplakt op de vredesduif.  



 

 

 

 

 Als alle leerlingen geweest zijn, en alle veren opgeplakt zijn, is de duif klaar.  

 Hang deze op een mooie plek in de klas.  

 

Eventueel schrijf  je een paar mooie/bijzondere/praktische uitingen van de leerlingen rondom de duif, zodat hier 

later nog eens over gepraat kan worden.  

 

Eventueel extra activiteit (klassikaal) 

Zing het lied ‘geef mij een hand’ samen met de leerlingen. Geef hierbij een hand aan diegene naast je. Zo vormen 

jullie een cirkel.  

https://www.youtube.com/watch?v=AXboDPqnRy8 
De tekst: 

Geef mij een hand, geef mij ze allebei 

En vertel me even, dat je niet kunt leven 

Zonder mij, zonder mij (2x) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXboDPqnRy8

