
 

ZOEKKAART  3 
ONDERWERP AFBEELDEN VAN GOD 
INTRO Inco: ‘Ik heb wel eens gehoord dat moslims en joden geen afbeelding 

van God mogen maken. Ik snap dat wel want wie heeft God gezien? 
Niemand toch? En toch zijn er heel veel afbeeldingen van God. Op 
internet heb ik er wel meer dan 150 gezien. Ook zijn er boekjes met 
hele mooie (kinder)tekeningen over God. En de hindoes? Volgens mij 
hebben die heel veel goden met prachtige gekleurde afbeeldingen. Oh 
ja, en op schilderijen heb ik God wel eens gezien als een man met een 
grote grijze baard. Ik heb nog wel enkele vragen. Misschien dat jullie 
erover mee kunnen denken’. 
Enkele zoekvragen: 

1. Klopt het dat God in sommige godsdiensten niet mag worden  
afgebeeld? 

2. Wat vinden jullie: mag je God afbeelden of niet en waarom 
wel/niet? 

3. Zoek in een boek/op internet eens enkele schilderijen waarop 
God is afgebeeld. Noem de schilders en de titels van de 
schilderijen. Beschrijf ook hoe God wordt afgebeeld en wat 
jullie ervan vinden? 

4. Zoek via de zoekmachine ‘Google’ de link ‘afbeeldingen’. Toets 
het woord God in bij ‘zoeken’. Welke afbeelding van God past 
het best bij hoe jij God ziet? Waarom? 

5. Zoek in de bibliotheek (of de Cd-Rom 14) het boek ‘Grote 
Goden’ van Herman Vuijsje. Hier staan kindertekeningen in van 
God. Welke tekening past het best bij hoe jij God ziet en 
waarom?   

 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met iemand die jullie bij het beantwoorden van 

deze vragen zou kunnen helpen. Misschien kun je wel met een imam, 
pastor of pandit spreken. Bedenk in je groep welke vragen je wilt 
stellen. 

(Kinder)boeken H. Vuijsje, Grote Goden 
 

Videobeelden ----- 
Hellig Hart map Map 14, informatiebladen 2C.1 en 2D.1, werkblad 2D.1  
Internet http://images.google.nl/images?q=god&ie=UTF-8&hl=nl 

www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 
http://indiaoz.com.au/hinduism/pictures/shiva/index.shtml 

HELPDESK Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk hoofdstuk uit een kinderboek je het best kunt 
gebruiken) mail je vragen dan naar hellighart@edith.nl. Je krijgt dan 
binnen enkele dagen een reactie. 

http://images.google.nl/images?q=god&ie=UTF-8&hl=nl
http://indiaoz.com.au/hinduism/pictures/shiva/index.shtml
mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART  4 
ONDERWERP GOD IN HET CHRISTENDOM 
INTRO Anja: ‘Ik ben acht jaar en ik ben katholiek. Mijn buurmeisje Daphne is 

protestant. We zijn allebei christen. Christenen geloven in één God. 
Maar niemand heft God ooit gezien. Daarom hebben de meeste mensen 
verschillende beelden van God. Voor mij is God een vriend waar ik tegen 
praat als ik bijv. verdriet heb. Ik heb het gevoel dat hij naar mij 
luistert. Daar word ik dan blij van. Ook als ik iets moois heb 
meegemaakt zeg ik dat tegen God. Ik zeg wel dat God een ‘Hij’ (man) is 
maar dat weet ik niet zeker. Mijn vriendje Ben zei vorige week dat God 
net zo goed een vrouw of iets anders kan zijn. Wie of wat God dan wel 
precies is weet ik ook niet.  
Het Christendom bestaat al heel lang. Het begon zo ongeveer met het 
leven van Jezus, dus meer dan 2000 jaren gelden. Er zijn dan ook veel 
mensen die iets over God hebben verteld. Dat is gebeurd in de vorm 
van verhalen (bijv. in kinderbijbels), in films, op schilderijen, in beelden 
etc’. Tot slot enkele zoekvragen: 

1. Zoek eens enkele verhalen uit een kinderbijbel of uit een 
kinderboek waar iets over God wordt gezegd. Wat wordt er 
over God gezegd. Wat vind je hier van? 

2. In de meeste kinderbijbels staat het verhaal ‘De verloren 
Zoon’. Volgens de schrijver lijkt de vader uit het verhaal op 
God. Lees het verhaal en bespreek wat jullie van de vader 
vinden. Vinden jullie dit een mooi beeld van God? 

3. Zoek eens op enkele schilderijen hoe God is afgebeeld. Vinden 
jullie dit een mooi beeld? Waarom wel/niet?  

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met iemand die christen is (bijv. een vader of 

moeder van één van de kinderen uit de klas of een kennis). Misschien 
kun je wel een pastor of dominee spreken. Bedenk in je groep welke 
vragen je wilt stellen. 

(Kinder)boeken (Kinder)bijbels, E. Boritzer, Wat is God? 
S. Kuyper, Robin en God, o.a. hoofdstuk ‘De sneeuwpop’ 
G. Kuijer, Het boek van alle dingen, o.a. hoofdstuk 1 
S. Sample, Lieve meneer God. 

Videobeelden Hellig Hart, fragment 8, 9 en 10 van videoband 14; fragment 8 van 
project 20; fragment 3 van project 16, een Jezusfilm 

Hellig Hart map Map 14, informatiebladen 3C.1, 4C.1-4C.3, 4D.1 en 4D.3, werkblad 4D.1 
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla023/ 
Emailadressen van katholieke of protestantse basisscholen 

HELPDESK Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar 
hellighart@edith.nl. Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla023/
mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART 5 
ONDERWERP GOD IN DE ISLAM 
INTRO Aicha: ‘Ik ben een meisje van acht jaar en ik ben moslim. Ik geloof dat 

er één God is en dat veel profeten of meesters door God naar de aarde 
zijn gezonden. Mozes en Jezus Christus waren ook zulke profeten, 
maar volgens de moslims was Mohammed de allergrootste. Net als 
christenen en joden geloven moslims in één God, in Allah.  Wil je iets 
meer over Allah te weten komen kijk dan eens onder het kopje 
‘Vindplaatsen’.  Kijk eerst eens op de website http://www.samsam.net/ 
wereldgodsdiensten/islam/index.html. Een hele mooie website met 
foto’s en verhalen over de Islam Natuurlijk kun je ook zelf bedenken 
hoe je aan informatie komt’. Enkele zoekvragen? 

1. Is God hetzelfde als Allah? 
2. Zoek eens een kinderboek met verhalen over de profeet 

Mohammed. Het verhaal gaat dat Mohammed via de engel 
Djibril met Allah heeft gesproken. Als je dus over Mohammed 
leest, lees je ook iets over Allah. Wat heb je kunnen vinden 
over wie/wat Allah is, wat Allah van mensen vraagt enz.? Wat 
vinden jullie hiervan? 

3. Op website www.hellighart.nl  kun je een schilderij vinden 
waarin Mohammed Allah aanbidt. Wat zegt dit schilderij over 
Allah? Wat vinden jullie daarvan? 
 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met een moslim: vader of moeder van één van 

de kinderen uit de klas of een kennis. Misschien kun je wel een imam 
spreken. Bedenk in je groep welke vragen je wilt stellen. 

Kinderboeken Een grote kindervriend en andere islamitische verhalen, K. Murad en M. 
Kayani 
Kinderkoran 
 

Videobeelden Hellig Hart, videofragment 8, 9 en 10 van videoband 14; fragment 10 
van project 23 

Hellig Hart map Map 14, informatieblad 4C.1 
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla023/ 
http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/islam/index.html 
Emailadressen van islamitische basisscholen 
 

HELPDESK Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar 
hellighart@edith.nl. Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie.  
 

http://www.samsam.net/ wereldgodsdiensten/islam/index.html
http://www.samsam.net/ wereldgodsdiensten/islam/index.html
http://www.hellighart.nl/docenten/project14/mohammmed.jpg
http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla023/
http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/islam/index.html
mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART  6 
ONDERWERP GOD IN HET HINDOEISME 
INTRO Majur: ‘Ik ben 9 jaar en woon in Amsterdam. Ik ben geboren in India en 

ik ben hindoe. In het Hindoeïsme is er niet één God zoals in het 
Christendom of de Islam. Het Hindoeïsme kent verschillende goden, 
het zijn er zelfs heel veel. Elke hindoe kan zijn eigen God kiezen of als 
hij gaat bidden zijn eigen God uitkiezen om zijn offers aan te geven. 
Ook God(en) uit een andere godsdienst worden gekozen. Er zijn wel 
belangrijke en minder belangrijke goden. Als je iets meer wilt weten 
over God(en) in het Hindoeïsme zou je eigenlijk eerst eens moeten 
kijken op de website http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/ 
hindoe/index.html. Hier staat van alles over onze godsdienst. Ook staan 
er hele mooie plaatjes over onze goden. 
Enkele zoekvragen: 

1. Noem de belangrijkste goden uit het Hindoeïsme. Vertel er 
kort iets over 

2. Lees het verhaal over enkele goden op de bovenstaande 
website. Wat vertelt dit verhaal ons?  

3. Zoek (op internet) eens plaatjes/foto’s van andere 
hindoestaanse goden. Zoek de drie mooiste uit en vertel er iets 
over. 

4. Zoek eens een kinderboek met verhalen uit het Hindoeïsme? 
Wat wordt hier over god(en) gezegd? Wat vinden jullie 
daarvan?  

 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met een hindoe: vader of moeder van één van 

de kinderen uit de klas of een kennis. Misschien kun je wel een pandit 
(hindoestaanse priester) spreken. Bedenk in je groep welke vragen je 
wilt stellen. 
 

Kinderboeken Wat weten we over het Hindoeïsme?, A. Ganeri 
 

Videobeelden Hellig Hart, fragment 7 van videoband 14 
Hellig Hart map Map 14, informatieblad 4C.1 
Internet www.hellighart.nl 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla023/ 
http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/hindoe/index.html 
Emailadressen van hindoestaanse basisscholen 

HELPDESK Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar 
hellighart@edith.nl. Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 
 

http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/ hindoe/index.html
http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/ hindoe/index.html
http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/ hindoe/index.html
http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla023/
mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART  7 
ONDERWERP SPREEKWOORDEN OVER GOD 
INTRO Angela: ‘Ik ben negen jaar en zit op een katholieke basisschool in 

Rotterdam. Weten jullie wat me laatst opviel? Dat het woordje ‘God’ 
vaak gebruikt wordt in de Nederlandse taal. Denk maar eens aan 
vloekzinnen als ‘ik heb Gvd ook altijd pech’ of ‘goh, wat een mooie 
pauw!’. Ook komt het woord ‘God’ voor in gezegdes of spreekwoorden. 
Heb jullie wel eens gehoord: ‘dat is de goden verzoeken’ of ‘dat is 
godgeklaagd’? Dit zijn twee spreekwoorden waarin het woord ‘God’ 
wordt gebruikt. Wat ze betekenen weet ik niet. Ik weet wel dat er nog 
veel meer spreekwoorden en gezegdes zijn waar het woord ‘God in 
voorkomt’. Op internet (www.spreekwoord.nl) staan wel veertig 
spreekwoorden met het woord ‘God’ er in’.  
 
Enkele zoekvragen: 

1. Zoek eens tien spreekwoorden waar het woord ‘God’ in staat. 
2. Zoek ook de betekenis van het spreekwoord. 
3. Zoek eens vijf spreekwoorden uit andere culturen waarin het 

woord ‘God’ voorkomt en geef de betekenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met iemand die jullie bij het beantwoorden van 

deze vragen zou kunnen helpen. Misschien kun je wel met een imam, 
pastor, een dominee of pandit spreken. Bedenk in je groep welke vragen 
je wilt stellen. 
 

(Kinder)boeken Nederlandse spreekwoorden/spreuken en gezegden, K. ter Laan 
Spreekwoorden en gezegden, A. Huizinga 

Videobeelden ----- 
Hellig Hart map Map 14, werkblad 1D.2 
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 

www.spreekwoord.nl 
KIJKVRAGEN Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 

zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar 
hellighart@edith.nl. Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 
 

http://www.spreekwoord.nl
http://www.spreekwoord.nl
mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART 8 
ONDERWERP GOD EN VERDRIET 
INTRO Mike: ‘Toen ik vorige week bij de kapper zat kwam er een man de 

kapperszaak binnen om zijn haar en baard te laten knippen. Hij en de 
kapper begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw 
kwamen ze bij de vraag of God wel bestaat.  De kapper zei: ‘kijk, ik 
geloof niet dat God bestaat’. ‘Waarom zeg je zoiets’? vroeg de man. 
‘Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien 
dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel 
zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? 
Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan 
me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan’. De man was 
even stil maar zei verder niets. 
Ik ben het eigenlijk wel met de kapper eens. Als ik aan God denk, denk 
ik aan mooie en goede dingen en niet aan verdriet. Hoe kunnen mensen 
nu geloven als er zo veel verdriet is?’ 
Enkele zoekvragen: 

1. Wat wordt hierover verteld/geschreven in het Jodendom, 
Christendom, de Islam en het Hindoeïsme? Zoek dit eens op 
voor één van deze godsdiensten. 

2. Wat vinden jullie van wat je gevonden hebt? 
3. Jullie hebben allemaal wel eens verdriet. De een iets meer dan 

de ander. Vraag je dan soms iets aan God? Helpt God dan? Of 
ben je dan boos op God. Of denk je helemaal niet aan God? 

4. Sommige mensen zeggen dat God ook wel eens wil dat mensen 
iets vervelends meemaken. Ze zeggen dan bijv. dat God ze wil 
straffen omdat ze niet goed geleefd hebben. Anderen zeggen 
dan dat God ze op de proef wil stellen.  
Wat vinden jullie hiervan? 

 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met iemand die jullie bij het beantwoorden van 

deze vragen zou kunnen helpen. Misschien kun je wel met een imam, 
pastor of pandit spreken. Bedenk in je groep welke vragen je wilt 
stellen. 

(Kinder)boeken Robin en God, S. Kuyper 
Het boek van alle dingen, o.a. hoofdstuk 1, G. Kuijer 
 

Videobeelden --------- 
Hellig Hart map Map 14, werk- en informatiebladen 3B en 4B 
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 
KIJKVRAGEN Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 

zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar 
hellighart@edith.nl. Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 

mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART  9 
ONDERWERP BESTAAT GOD 
INTRO Maikel: ‘Ik ben 10 jaar. Soms kan ik niet in slaap komen als ik naar bed 

ga. Ik lig dan na te denken over hele rare vragen. Als ik dan denk aan 
onze vakanties in Oostenrijk dan zie ik me zo weer met mijn vader hoog 
in de bergen lopen. Mooiiiiiiiii. Allemaal sneeuw en niemand te zien. Dan 
denk ik: hoe kan dit er toch allemaal zijn. Dat hebben mensen niet 
gemaakt, maar wie dan wel? God?’  
Enkele zoekvragen: 

1. Bestaat God? Je kunt kiezen tussen:  
a. God bestaat 
b. Er bestaat wel iets dat je niet kunt zien of horen maar dat 

noem ik geen God  
c. God bestaat niet 
d. Ik weet het niet 

2. Stel deze vraag ook eens aan enkele kinderen van groep 7 / 8 en 
aan je vader/moeder/broers en zusjes. Maak van de uitslag een 
mooie staafdiagram. Wat valt jullie op? 

3. Vraag ook eens waarom ze deze antwoorden geven. 
 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Interview volwassenen (bijv. de leerkrachten op school of mensen in 

een winkelcentrum in de wijk) of kinderen (uit een andere groep of van 
andere scholen via email). Maak eerst een vragenlijst (met 
meerkeuzevragen) in jullie groep.   
 

Kinderboeken Robin en God, hoofdstuk ‘Diang Deng’ (zie ook informatieblad 1C.2), 
hoofdstuk ‘De sneeuwpop’ (zie ook informatieblad 3C.1), S. Kuyper 
De God van oma Vanouds, M. Hogeweg 
Hoe de wereld begon,  B. Kuipers  
 

Videobeelden Hellig Hart, fragment 8, 9 en 10 van videoband 14; fragment 8 van 
videoband 20, fragment 1, 3 en 5 van videoband 16 
 

Hellig Hart map Map 14. werkbladen 1C.1 en 1D.1; informatiebladen 1C.1 – 1C.3, 3C.2 
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 

http://home.filternet.nl/~fn004456/BestaatGodWel.htm 
http://www.real-life.nl/natuur.html 
 

KIJKVRAGEN Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar 
hellighart@edith.nl. Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 
 

mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:
http://home.filternet.nl/~fn004456/BestaatGodWel.htm
http://www.real-life.nl/natuur.html


 

ZOEKKAART  10 
ONDERWERP NAMEN VOOR GOD 
INTRO Aisha: ‘Ik ben een moslimmeisje van 10 jaar. Ik geloof dat er geen 

andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. In het 
Arabisch is dat: Asjhadoe alla illaha Illallah, asjhadoe anna 
Moehammadar Rasoeloellah. Dit moeten moslims vaak zeggen, want dat 
brengt geluk. Dit wordt in ieder geval gezegd aan het oor van een baby, 
bij het gebed en voordat iemand dood gaat. Als iemand dit zegt hoort hij 
bij de moslims. In de koran staan nog heel veel andere namen van Allah. 
Wel 99. Deze namen zeggen allemaal iets van Allah. Deze namen kunnen 
je iets leren van Allah. Er zijn wel veel moeilijke namen die ik nog niet 
begrijp. Snappen jullie bijv. ‘Erbarmer’ en ‘Barmhartige’. Namen die ik wel 
een beetje begrijp zijn ‘Liefde’ en ‘Goedheid’. Ik weet dat er in het 
hindoeïsme ook verschillende namen voor God zijn. Daar zijn ook hele 
mooie beelden en foto’s van’. Enkele zoekvragen: 

1. Zoek op internet eens tien andere namen voor Allah. Welke 
vinden jullie het mooist en waarom? 

2. Zoek eens vijf andere namen voor God in het Jodendom of 
Christendom. Probeer eens te achterhalen wat deze namen 
betekenen. 

3. Zoek op internet eens vijf  plaatjes van verschillende goden in 
het Hindoeïsme. Schrijf bij elke god de bijbehorende naam.  

4. Bedenk in jullie groep zelf een mooie naam voor God. Waarom 
kies je voor deze naam?   

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Regel eens een gesprek met iemand die jullie bij het beantwoorden van 

deze vragen zou kunnen helpen. Misschien kun je wel met een imam, 
pastor of pandit spreken. Bedenk in je groep welke vragen je wilt stellen. 

Kinderboeken Robin en God, S. Kuyper, Heilige boeken: (kinder)bijbel (christelijk), 
koran (islamitisch), gita (hindoestaans), tenach (joods) 

Videobeelden Hellig Hart, fragment 2, 8, 9 en 10 van videoband 14  
Hellig Hart map Map 14, informatieblad 2A.1, werkblad 3A.1 
Internet http://mediatheek.thinkquest.nl/~jr011/Geloof.htm (kijken onder 

Hindoeïsme: het Al, de Ene, de Almachtige, de Oneindige, Brahman, 
Vishnu, Shiva);  
http://nl.wikipedia.org/wiki/God (namen voor God in jodendom, 
christendom en islam);  

 http://www.islamic.org.uk/ 
dutch/cncptgod.html#The%2099%20Names%20of%20God (99 namen 
voor God in de Islam, te vinden in de koran en hadith) 
http://www.wereldeenheid.nl/allah-god.htm (over de namen Allah/God) 

KIJKVRAGEN Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek 
je het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar hellighart@edith.nl. 
Je krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~jr011/Geloof.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/God
http://www.islamic.org.uk/ dutch/cncptgod.html#The%2099%20Names%20of%20God
http://www.wereldeenheid.nl/allah-god.htm
http://www.islamic.org.uk/ dutch/cncptgod.html#The%2099%20Names%20of%20God
mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:


 

ZOEKKAART  11 
ONDERWERP VINDPLAATSEN VAN GOD 
INTRO Ralph: ‘Ik ben 10 jaar en heb helemaal niets met God. Ik snap gewoon 

niet dat er nog zo veel kinderen in God geloven. Ik las een tijdje geleden 
op internet een verhaaltje van een meisje die wist waar je God kunt 
vinden. Weet je hoe dat ging? Ze zei: je moet proberen weg komen bij 
het lawaai. 
Denk maar eens aan het zwembad of school, en al die mensen met 
mobieltjes of een walkman op, als je die op hebt hoor je alleen maar 
lawaai. Probeer nu maar eens een stil plekje te vinden. 
Meestal moet je dan de natuur in (en niet je walkman meenemen hè!). 
Als je dan gaat praten met God in die stilte hoor je God misschien wel 
tegen je praten! Nou mooi niet! Wat vinden jullie?’ 
Enkele zoekvragen: 

1. Wie van jullie gelooft in God? Wie kan mij vertellen waar God te 
vinden is? In de stilte? In de natuur? 

2. Ik heb ook wel eens gehoord dat je (iets over) God kunt vinden in 
heilige boeken? Noem eens enkele heilige boeken van bekende 
godsdiensten. Zoek eens een verhaal in deze boeken waarin je 
iets kunt lezen over God. Wat vertellen deze verhalen over God? 

3. Probeer eens te achterhalen hoe mensen nog meer op het idee 
komen dat er een God bestaat. 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Interview volwassenen (bijv. de leraren op school of mensen in een 

winkelcentrum in de wijk) of kinderen (uit een andere groep). Maak eerst 
een vragenlijst (met meerkeuzevragen) in jullie groep.   
 

Kinderboeken Een grote kindervriend en andere islamitische verhalen, K. Murad en S. 
Kayani 
Robin en God, S. Kuyper 
Het boek van alle dingen, G. Kuijer  
Hoor eens even, K. Eykman  
Kinderbijbels 
 

Videobeelden Hellig Hart, fragment 8, 9 en 10 van videoband 14; fragment 1, 3 en 5 van 
videoband 16 

Hellig Hart map Map 14, informatiebladen 3D.1, 3D.2, 4D.1 en 4D.2 (ook op CD-Rom) 
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 

http://www.kindengeloof.nl/thema.html 
KIJKVRAGEN Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 

zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek je 
het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar hellighart@edith.nl. Je 
krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 
 

mailto:hellighart@edith.nl?subject=Basisschool: ?, Project 14, les 3E&body=Mijn vragen:
http://www.kindengeloof.nl/thema.html


 

ZOEKKAART  12 
ONDERWERP GE- EN MISBRUIK VAN GODS NAAM / VLOEKEN 
INTRO Vera: ‘Ik ben 9 jaar en zit sinds een maand op een hockeyclub. Heel cool. 

Wat me wel opgevallen is dat er zoveel gevloekt wordt. Weten jullie 
trouwens waar in Nederland het meest gevloekt wordt? Kijk maar eens in 
het schema hieronder dat ik van internet heb gehaald. 
De Nederlanders vloeken het meest: 

1. op het voetbalveld 
2. in de gevangenis 
3. in de kantine van een sportclub 
4. in de kleedkamer van een sportclub 
5. in het café  
6. op de autobaan  
7. op een politiebureau 
8. buiten op straat  
9. op het schoolplein  

Er zijn nogal wat mensen die vloeken heel slecht vinden. Er is zelfs een 
bond tegen het vloeken. Ik ben benieuwd wat jullie vinden van vloeken’. 
Enkele zoekvragen: 

1. Wat is vloeken eigenlijk? 
2. Noem eens vloekwoorden (of bastaardvloekwoorden) 
3. Wat vinden jullie van de ‘Bond tegen het vloeken’? Bekijk eerst 

eens de website. 
4. Vinden jullie dat de naam van God op een verkeerde manier 

gebruikt wordt als mensen vloeken? Bij welke vloekwoorden wel 
en bij welke niet? 
 

VINDPLAATSEN: 
Ontmoeting Interview volwassenen (bijv. de leraren op school of mensen in een 

winkelcentrum in de wijk) of kinderen (uit een andere groep). Maak eerst 
een vragenlijst (met meerkeuzevragen) in jullie groep.   

Kinderboeken De griezelbus 5, P. van Loon; Schijndood, S. van de Vlugt; De leukste 
jongen van de school en Robin en God, S. Kuyper; Harry Potter en de 
steen der wijzen; J.K. Rowling; Hoe overleef ik het jaar 2000, F. Oomen 

Videobeelden ----- 
Hellig Hart map Map 14, werkblad 4A.1 en 4A.2 (ook op CD-Rom)  
Internet www.hellighart.nl (via het puzzelstukje ‘kinderen’) 

http://www.bondtegenvloeken.nl/downloads/infoblad.doc 
http://www.bondtegenvloeken.nl/overvloeken.php 
http://www.kinderboekenwijzer.nl/Mag%20het%20wat%20minder.doc 

KIJKVRAGEN Als je hulp wilt hebben bij deze opdracht (bijv. waar je het best kunt 
zoeken of welk stukje videoband of welk hoofdstuk uit een kinderboek je 
het best kunt gebruiken) mail je vragen dan naar hellighart@edith.nl. Je 
krijgt dan binnen enkele dagen een reactie. 
 

 

http://www.bondtegenvloeken.nl/overvloeken.php
http://www.bondtegenvloeken.nl/downloads/infoblad.doc
http://www.kinderboekenwijzer.nl/Mag%20het%20wat%20minder.doc



