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ACTUALISERING LES 4 EN 5 PROJECT 24 

 
Zoekproces 
 

Om te achterhalen in hoeverre en op welke wijze Jezus voor de kinderen 
zeggingskracht heeft zal een zoekproces worden opgestart in verschillende 
fasen: 
- De kinderen ontwikkelen in groepen het levensverhaal van Jezus uitgaande 

van het stripverhaal ‘Hij leefde onder ons’ van Pierre Thivollier (auteur) en 
Noël Gloesner (tekenaar). Het gehele stripverhaal is te vinden op website  
http://www.rafael-denbosch.nl/ccgnet/dutch/biblestories/helivedamongus/nl/helivedamongus_nl.html 

Informatieblad 4A.1 geeft een indruk van deze strip.  
- De klas wordt in groepen van 4 - 5 kinderen verdeeld. Elke groep krijgt 

een deel van het stripverhaal (zie ook inhoudsweergave informatieblad 
4A.2).  
Verdeling: 
Groep 1: pag. 1 - 23 
Groep 2: pag. 24 – 44 
Groep 3: pag. 45 – 59 
Groep 4: pag. 60 – 86 
Groep 5: pag. 87 - 108 

- Elke groep krijgt de opdracht om een korte presentatie voor te bereiden 
van het door de groep gelezen deel. Als afsluiting van de presentatie 
wordt vertelt wat de groep het meest aansprekende en het meest 
afstotende vond in het verhaal. Dit wordt in kernwoorden op twee 
afzonderlijke vermeld. 

- Na de vier/vijf presentaties schrijven de kinderen (in tweetallen) een e-
mail aan hun ouders/verzorgers over wat zij van Jezus vinden. Zij maken 
hierbij gebruik van (enkele) op de flappen aangebrachte kernwoorden/ 
gedachten 

- De inhoud van de flappen kan worden nabesproken (kan ook onderdeel van 
een ouderavond zijn).  

- Zij eindigen de mail met de vraag of ze een reactie kunnen krijgen.   
 
Alternatief: De kinderen lezen op bovengenoemde website (een deel van) het 
levensverhaal van Jezus. Elk kind zoekt twee aansprekende titels uit, neemt 
deze over op een werkblad en verklaart waarom deze aanspreken. 
Etc. 
 

 

http://www.rafael-denbosch.nl/ccgnet/dutch/biblestories/helivedamongus/nl/helivedamongus_nl.html
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Informatieblad 4A.1 Toen ik in Afrika woonde 
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Informatieblad 4A.2 Hij leefde onder ons - Inhoudsopgave 
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