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Gemeenschappelijke module LBV 
 

De aarde is van waarde 
Wij en ons leefmilieu 

 

Een zingevende kijk onderzoeken en ontwikkelen op de relatie mens - leefmilieu 
 

Doelgroep: tweede (vierde leerjaar) of derde graad 
 

Planning: vier, maximaal zes lestijden 

 

Doelstellingen 

 

Competenties ILD en ILS (Inleiding modules: overzicht pagina 4).  

Komen minimaal aan bod: 2, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22.  

 

Zie verder pagina 5 en 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De aarde is van waarde                  Nascholingsinstituut LBV 2014 4 
  

Beschrijving project 
 

Deze lessenreeks wil vanuit een zingevende kijk op de relatie mens – leefmilieu de 
samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke vakken bevorderen. 
De leerlingen maken kennis met zowel aspecten van de kijk op deze relatie die gedeeld 
worden als deze die eigen zijn aan de onderscheiden levensbeschouwingen.  
Door deze interlevensbeschouwelijke ontmoeting hopen we de leerlingen te stimuleren om 
samen voor de aarde te zorgen.  
 

Het project wordt in gemengde groepen aangeboden (groepen met leerlingen van 
verschillende levensbeschouwelijke vakken).  
 

In een eerste les ontdekken en verkennen de leerlingen levensbeschouwelijke aspecten van 
de ecologie en zoeken hoe de mens en zijn leefmilieu met elkaar verbonden zijn. Zowel wat 
goed loopt als wat fout loopt, komen aan bod - in beide richtingen: hoe de mens omgaat 
met het leefmilieu én hoe het leefmilieu het leven van mensen beïnvloedt.  
 

Voor de volgende lessen worden impulsen aangeboden, waarmee een aantal lessen kunnen 
samengesteld worden. Het aantal lessen zal variëren naargelang het aantal gekozen 
impulsen en de tijd die aan elke impuls besteed wordt.  
In deze impulsen staat telkens een aspect van een bepaalde levensbeschouwing centraal. 
Dat aspect helpt de relatie mens – leefmilieu te verkennen. Ook wordt in elke impuls een 
andere manier verkend hoe inspiratie wordt doorgegeven. Tot slot reflecteren de leerlingen 
over hoe de inhoud van die impuls hen in beweging kan zetten om mee voor het milieu te 
zorgen.  
Het is aangewezen dat de leermeesters de impulsen vooraf grondig samen doornemen en 
doorpraten. Daarbij houden ze de interlevensbeschouwelijke competenties voor ogen. 
Aangezien elke leermeester een groepje leerlingen met de verschillende 
levensbeschouwingen zal begeleiden, is hij een rolmodel in het bespreken en in het 
begeleiden van de ontmoeting.  
De lessen met impulsen uit verschillende levensbeschouwingen worden afgesloten met een 
vragenronde in de grote groep. Hier kunnen ook de vragen, waarop geen antwoord kon 
gegeven worden in de kleine groep, aan bod komen. 
 

Het project wordt afgesloten met een creatieve opdracht waarbij elke leerling zijn invulling 
van 'de aarde is van waarde' vorm geeft. 
 

Het aantal lessen van het project mag het maximum aantal van 6 lestijden niet 
overschrijden.  
 

Dit project kan aansluiten bij een projectweek op school over aandacht voor het milieu, 
natuur of afvalbeleid. Met deze lessen reiken de levensbeschouwelijke vakken een 
bijkomende dimensie aan: het onderzoeken en ontwikkelen van de zingevende kijk van 
levensbeschouwingen op de relatie mens-leefmilieu die aanzet tot actie. 
 

Met het project kan zowel in de tweede (vierde leerjaar) als in de derde graad gewerkt  
worden. Het niveau aanpassen aan de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen is belangrijk. 
Verder bepalen ook de leerplaneigen doelen van de graad mee de focus.  
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ILC’s die aan bod kunnen komen 

 
Met dit project kunnen heel wat interlevensbeschouwelijke competenties nagestreefd 
worden. Om het eigenlijke doel van de lessenreeks – het onderzoeken en ontwikkelen van 
een zingevende kijk op de relatie tussen de mens en zijn  leefmilieu – niet in gedrang te 
brengen, wordt aanbevolen het aantal te beperken. 
 
Bespreek samen met je collega’s-leermeesters welke competenties je wilt nastreven. 
Bewaak hierbij een goede spreiding over de drie niveaus (ik en mijn levensbeschouwing / ik, 
mijn levensbeschouwing en deze van de ander / ik, mijn levensbeschouwing en de 
samenleving) en over de opdeling kennis – vaardigheden en attitudes. 
 
Onderstaande tabel kan je verder invullen. Enkele suggesties worden aangereikt.  
 
Ik en mijn levensbeschouwing 

kennis vaardigheden en attitudes 

2 
 
 

5 

Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander 

kennis vaardigheden en attitudes 

9, 10 
 
 

12, 14, 17 

Ik, mijn levensbeschouwing en de maatschappij 

kennis vaardigheden en attitudes 

19, 20 
 

22 
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Leerplandoelen die aan bod kunnen komen 

 
Leerplandoelen uit de leerplannen van de diverse levensbeschouwingen die betrekking 
hebben op het thema mens-leefmilieu.  

Anglicaanse Godsdienst 
                                                                                                         

De leerling is zich bewust van het wonder dat de schepping is, haar kwetsbaarheid en onze 
verantwoordelijkheid tot zorg dragen voor de schepping. 

Het leerplan Anglicaanse Godsdienst besteedt veel aandacht aan dit thema  
in jaar 2 - God voorziet voor zijn mensen en  
in jaar 5 - Onze wereld.  
 

Islamitische Godsdienst 
 

Leerlingen kennen de waarde die de Islam hecht aan respect voor de aarde. 
Leerlingen weten dat de Koran oproept om geen schade te berokkenen aan de natuur. 
Leerlingen kunnen vertellen dat de aarde en het milieu toebehoren aan God. 
Leerlingen kunnen vertellen dat de mens, van God de verantwoordelijkheid heeft gekregen, 
om zorg te dragen voor de aarde. 
Leerlingen weten dat de Koran oproept om zorg te dragen voor alles wat leeft. 
Leerlingen kunnen vertellen dat door zorg te dragen voor de natuur we onze profeet 
Mohamed imiteren. 
Leerlingen weten dat zorg dragen voor de natuur een Sunnah van de profeet Mohamed is. 
Leerlingen kennen het verschil tussen de Koran en Sunnah. 
Leerlingen weten dat de Koran het woord van God is.  
Leerlingen kunnen vertellen dat de Sunnah een verhelderende rol heeft t.o.v. de Koran. 
Leerlingen kunnen vertellen wat een Sunnah betekent? 
Leerlingen weten dat een Sunnah de manier van handelen en/of uitspraken van de profeet 
Mohamed zijn. 
Leerlingen weten dat er Islamitische organisaties bestaan die zich inzetten voor het 
milieu/het klimaat. 
Leerlingen kunnen vertellen dat alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing, moeten 
samen werken aan een beter milieu. 
Leerlingen kunnen uitleggen dat het gooien van afval een schadelijk effect heeft op de 
aarde. 
Leerlingen weten dat veel spullen opnieuw kunnen gebruikt worden door andere mensen. 
Leerlingen weten dat we op een spaarzame manier moeten omgaan met licht. 
Leerlingen kennen de relatie tussen verspilling van energie en schade aan het milieu. 
Leerlingen weten dat we op een spaarzame manier moeten omgaan met warmte. 
Leerlingen kennen de relatie tussen verspilling van warmte en schade aan het milieu. 
Leerlingen kunnen vertellen dat door het licht/de warmte op een spaarzame manier te 
gebruiken, we de aarde een grote dienst verlenen/bewijzen. 
Leerlingen kunnen vertellen dat door de verwarming lager te zetten er minder schadelijke 
stoffen vrijkomen in de lucht. 
Leerlingen weten dat iedereen een steentje moet bijdragen om de wereld groener en 
leefbaarder te maken. 
Leerlingen kunnen vertellen dat door bomen te planten we het milieu groener en gezonder 
maken. 
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Israëlitische Godsdienst 
 

In deze tijd waarin er meer en meer stemmen opgaan om het milieu te beschermen, is het 
interessant om aan te tonen dat deze gedachte in het Jodendom altijd aanwezig was. 
 

Niet-Confessionele Zedenleer 
 

Themaveld 2: ik wil groeien 
Thema 2.5: Mens en natuur / milieu – duurzame ontwikkeling 
 

Procesdoel 4 – engagement 
Verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties 
Bijzonder procesdoel: eerbied & zorg voor de natuur 
Individu en de wereld / natuur  
 

-  De leerlingen op een eenvoudige en directe wijze confronteren met en gevoelig    
 maken voor milieuproblemen die onze aarde bedreigen. 
-    De leerlingen leren nadenken, leren dialogeren en leren een mening opbouwen 
 over de manier waarop wij met de aarde omgaan.  
- Bij de leerlingen begrip ontwikkelen voor de kwetsbaarheid van onze planeet. 
- De leerlingen oplossingen laten ontdekken, vooral deze die ieder van ons in zijn 
 dagelijks leven kan toepassen, om de aarde te beschermen. 
- Bij de leerlingen een bereidheid ontwikkelen om op een respectvolle manier met 
 de aarde en al haar levensvormen om te gaan. 
- De leerlingen leren aandacht hebben voor en leren genieten van al het mooie op 
 onze planeet. 

 

Orthodoxe Godsdienst 
 

De aarde, het milieu, de natuur is de ontmoetingsplaats tussen de mens en het mysterie van 
menszijn. Naar de H. Efrem de Syriër is de aarde, de natuur het bruidsvertrek voor de 
ontmoeting tussen God - de onnoembare - en mens. 
Dit bepaalt onze ecologische houding. Daarbij wordt in de eucharistische liturgie alle 
symbolisch geladen natuurelementen binnengebracht om hen aan te bieden als dankzegging 
- eucharistie in het Grieks. 
 

Protestants-Evangelische Godsdienst 
 

De leerlingen worden meegenomen in een proces van ‘de wereld die bedoeld is als een plek 
waar ze zich thuis voelen en als een ruimte om te bewerken en te bewaren’ naar ‘gehoor 
geven aan hun roeping en opdracht’ om zo ‘in verbondenheid te zorgen voor de schepping 
en aan een hoopvolle toekomst te bouwen met respect en verantwoordelijkheidszin’.  
Enkele voorbeelden ten aanzien van ‘schepping / de aarde’: 

- De leerlingen verwoorden en beelden positieve en negatieve gevoelens en 
ervaringen (in de wereld) uit. 

- De leerlingen ervaren en weten dat de schepping bedoeld is als een thuis voor hen  
- De leerlingen tonen hun verwondering en dankbaarheid voor de schepping .e 

leerlingen geven concreet weer hoe ze goed voor de schepping kunnen zorgen  
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Enkele voorbeelden tweede graad (nadruk op verbondenheid en actie ondernemen): 
- De leerlingen verwoorden hoe ze kunnen bijdragen aan verbondenheid in hun 

omgeving (Periode 4.3, dlst 4.3). 
- De leerlingen tonen zich gemotiveerd om met anderen op een opbouwende manier 

samen te werken (Periode 4.3, dlst 1.4). 
- De leerlingen kunnen omgaan met verscheidenheid aan meningen en anders zijn 

(Periode 4.4, dlst. 5.1). 
- De leerlingen tonen zich gemotiveerd en durven stappen zetten om een nieuwe 

toekomst in hun omgeving concreet te helpen waarmaken (Periode 4.4, dlst 5.3). 
- De leerlingen tonen zich gemotiveerd om in concrete situaties de juiste keuzes te 

maken en aan een positieve toekomst te werken (Periode 4.5, dlst 5.4). 
Enkele voorbeelden derde graad (met geloof, hoop en liefde toekomst waarmaken): 

- De leerlingen tonen dat ze zich bewust zijn van de waarde van voorwerpen en 
mensen (Periode 5.1, dlst 3.1). 

- De leerlingen tonen zich gemotiveerd om te zorgen voor, te dienen en 
verantwoordelijkheid op te nemen (Periode 5.3, dlst 3.2). 

- De leerlingen omschrijven concrete mogelijkheden om zich in te zetten (Periode 5.4, 
dlst 3.10). 

- De leerlingen beseffen dat het belangrijk is om (a) aandacht te hebben voor anderen, 
(b) zelf ergens voor te staan en (c) een opdracht uit te voeren. 

- De leerlingen tonen zich gemotiveerd door Jezus’ voorbeeld geïnspireerd om in 
geloof en liefde en met hoop te bouwen aan het koninkrijk (Periode 6.3, dlst 3.4). 

- De leerlingen tonen zich gemotiveerd om de waarde van hun omgeving te erkennen 
en te respecteren (Periode 6.5, dlst 3.5). 

 

Rooms-Katholieke Godsdienst 
 

Indien het project aangeboden wordt in de tweede graad: 
 uit het onderwerp ‘Anders zijn, ontmoeting’  

- Kinderen ontdekken dat er verschillen zijn tussen mensen. 
- aandacht hebben voor andere culturen/levensbeschouwingen, vooral als deze in de eigen klas 

aanwezig zijn 

- Kinderen voelen zich uitgenodigd om zelf de verscheidenheid van mensen als een 
rijkdom te beleven. 
- zien dat er altijd een spanning is tussen gelijkheid en verschil 
- te midden van de verschillen op zoek gaan naar elementen van overeenkomst 
- aanvoelen dat verscheidenheid een rijkdom met zich kan meebrengen 
- leren omgaan met de moeilijkheden die kunnen voorkomen bij verschillen tussen mensen 
- een evenwicht zoeken tussen opkomen voor de eigenheid en het respect voor anderen 

 

 uit het onderwerp ‘Mens en natuur, gave en opgave’ 
- Kinderen beleven verbondenheid met de natuur. 

- eigen ervaringen en belevingen in de natuur uitdrukken 
- beseffen dat de natuur voor mensen levensnoodzakelijk is en soms ook bedreigend 
- verwonderd zijn over de natuur in haar vele aspecten: schoonheid, nut, bedreiging, 

verbondenheid,  relatie mens-natuur,… 
- verhalen bespreken uit verschillende culturen, waarin de relatie mens-natuur aan bod komt 
- aanvoelen hoe ze zelf op verschillende manieren verbonden zijn met de natuur 
- vaststellen dat mensen ook zonder respect omgaan met de natuur 

- Kinderen ontdekken dat joden en christenen de natuur zien als schepping van God. 
- ontdekken dat joden en christenen God zien als ‘Schepper’ van alles wat leeft 

- Kinderen horen een oproep om de natuur te respecteren en te behoeden. 
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- zich samen met anderen verantwoordelijk voelen voor de natuur die zelf niet voor haar rechten 
kan opkomen 

- zie hoe mensen (en organisaties) zich inspannen om de natuur te behoeden 
- verhalen uit andere culturen of levensbeschouwingen horen over eerbied voor de natuur 
- ontdekken hoe ze – thuis en/op school – kunnen deelnemen aan de zorg voor de natuur 
- zien hoe mensen soms op een ontoelaatbare manier grenzen overschrijden in het ‘gebruiken’ van 

de natuur  
- met de klas deelnemen aan een (school)project van een organisatie die zich inzet voor de natuur 

 

Indien het project aangeboden wordt in de derde graad: 
 uit het onderwerp ‘Bewogen worden en in beweging komen’ 

- Kinderen ontdekken waardoor mensen bewogen worden en hoe ze in beweging 
komen. 
- een persoonlijke bewogenheid (van hart en geest) kunnen aanwijzen als bron van ‘bewegingen’ in 

de samenleving ( zoals: bewegingen voor mensenrechten, onthaasting, vrede, dierenrechten,… 
hier: milieubewegingen) 

- vragen stellen bij enkele stromingen en bewegingen in de huidige samenleving en daarin 
verschillende motieven van bewogenheid onderscheiden, bv. ecologische keuzes, verbondenheid 
met het milieu,… 

- Kinderen verkennen bij zichzelf en bij elkaar waardoor ze bewogen worden en hoe ze 
in beweging komen. 
- kunnen en durven uitspreken of duidelijk maken aan elkaar waardoor ze persoonlijk en/of samen 

in beweging komen 
 

 uit het onderwerp ‘Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar’  
- Kinderen ontdekken hoe een verscheidenheid aan godsdienst en 

levensbeschouwingen aan het leven van mensen zin wil geven. 
- kritisch respect opbrengen voor de bewogenheid waarmee mensen hun godsdienst of 

levensbeschouwing beleven 
- verwoorden wat hen aanspreekt of wat ze vreemd vinden in godsdiensten en 

levensbeschouwingen 
- vragen leren stellen over de merkwaardige verscheidenheid aan zingevingsverhalen in onze cultuur 

 

 uit het onderwerp ‘Natuur en cultuur’ 
- Kinderen ervaren positieve en negatieve aspecten van natuur, wetenschap en 

techniek. 
- zich verwonderen over de schoonheid van de natuur 
- ontdekken hoe mensen proberen milieubewust te leven en daartoe wetenschap en techniek 

gebruiken 

- Kinderen ontdekken dat omgaan met natuur en cultuur ook beschouwend kan zijn en 
bron van geluk en zinvol leven. 
- ontdekken dat voor heel wat mensen geluk en zinvol leven ook afhankelijk zijn van de omgang met 

de natuur en cultuur 
- de ervaring van de bijbelse mens verwoorden die in de natuur en de cultuur een spoor ontdekt van 

Gods scheppende kracht 
- ontdekken hoe sommige godsdiensten en religies (en levensbeschouwingen) op een eigen wijze 

denken over en omgaan met de natuur 

- Kinderen verkennen de innerlijke bewogenheid in de wereld van kunst en cultuur. 
 

 uit het onderwerp ‘Verantwoordelijkheid en engagement’ 
- Kinderen verkennen verschillende vormen van engagement in hun eigen leefwereld 

en in de grote wereld. 
- nationale en internationale acties leren kennen waarin mensen zich engageren 
- zich informeren over dergelijke engagementen: o.a. inspiratie 
- zelf vertellen over mensen die zich inzetten voor allerlei activiteiten 
- een genuanceerd waardeoordeel over zulke engagementen met elkaar bespreken 
- zelf een actie mee opzetten en een project uitwerken 
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- Kinderen herkennen in het engagement van mensen het antwoord op een uitdaging 
die van binnen en/of van buiten kan komen. 
- in getuigenissen van geëngageerde mensen lezen of horen wat hen beweegt: verontwaardiging, 

gevoeligheid voor iets, protest,… 
- proberen te verwoorden vanuit welke kracht en motivatie zijzelf zich voor iets inzetten 

- Kinderen ontdekken dat elk engagement in christelijk perspectief een vorm van 
 zelfgave inhoudt. 
- weten dat een christelijk engagement steunt op een sterk vertrouwen in de toekomst 
- zien dat mensen zich vanuit verschillende overtuigingen engageren door een vorm van zelfgave 
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Les 1 

Je levensbeschouwelijke bril opzetten 

 Zet eens een bijzondere bril op 

 

Vooraf klaar te leggen:  
- het leerlingenblad (bijlage 1) op de website  
- of de afzonderlijke tekeningen (bijlage 1) 
- geluidsdrager met het lied ‘Omarm de aarde’ 
- papier en schrijfgerei voor elke leerling  
 

 
Verzamel alle leerlingen in een voldoende ruim lokaal. 
Leg hen uit wat er in de komende lessen zal gebeuren. Indien er een schoolproject loopt, 
geef je de link duidelijk aan met wat in de eigen klasgroep(en) gebeurt.  
Wanneer er geen schoolproject rond dit thema is, spreek je met de collega’s af hoe je dit 
project voor de leerlingen relevant maakt. 
Verduidelijk dat je samen op zoek gaat naar wat mensen zo bijzonder vinden aan de aarde 
en waarom ze - vanuit hun levensbeschouwing - de handen uit de mouwen steken om 
individueel of samen voor die aarde te zorgen. 
 
Verdeel de leerlingen in zoveel groepjes als er leermeesters zijn. Maak de groepjes over de 
levensbeschouwelijke groepen heen. De ontmoeting wordt zo vanaf het eerste lesmoment 
mogelijk gemaakt. Zoek een  plekje waar je met je groep aan de slag kan. Indien nodig maak 
je kort even kennis. 
 
In de leerlingenbijlage vind je een blad met beeldmateriaal. Ofwel zorg je voor een 
kleurenafdruk voor elke leerling ofwel maak je een grote kleurenafdruk van elke tekening 
voor gezamenlijk gebruik. Spreek eventueel met een klasleerkracht af dat je gebruik kan 
maken van een digitaal bord. 
In een zwart-wit versie gaat immers heel wat van de inhoud verloren. 
 
Nodig de leerlingen uit om de beelden (tekeningen, foto’s) gedurende enkele minuten in 
stilte te bekijken. Daag de leerlingen uit om heel aandachtig waar te nemen. 

 Wat zie je op elke tekening/foto? 
 Welk element springt onmiddellijk in het oog? 
 Welke kleinere elementen of details zie je pas wanneer je aandachtiger kijkt? 
 Wat vertelt dit beeld volgens jou over de aarde? 

Kies één beeld waarmee je verder aan de slag wil gaan. 
 Wat zou de fotograaf of de tekenaar volgens jou bedoeld hebben? Waarom? 

 
Vorm een duo met een andere leerling.  
Vertel aan je vriend(in) welk beeld jij koos en wat je erop ziet. 
Vertel wat jij denkt dat het vertelt over de aarde. 
Beluister daarna aandachtig de keuze en het verhaal van je vriend(in). 
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Vervolgens brengen de leerlingen in een kringgesprek de verzamelde informatie rond de 
beelden bij elkaar. Verdiep het aangereikte door gerichte maar open vragen. Zorg voor een 
‘positieve confrontatie’ met andere betekenisverleningen uit de groep. De opsomming 
hieronder kan helpen om een rijk gesprek uit te lokken of te stimuleren. Indien er beelden 
niet gekozen werden, kan jij ze zelf inbrengen en bevragen. 
 

 

 

 
sprinkhaan, twee 
openkomende blaadjes 
van een varen, 
natuurfoto, schoonheid, 
verwondering, gericht 
kijken, ontdekken 

 

 
dikke duim, waarderen 
van groene, 
milieubewuste dingen, 
respecteren 

 

 

 
aarde, beschadiging, 
ecologische voetafdruk, 
verminking, mens is 
oorzaak van schade 

 

 
samenwerken met 
anderen, verbonden met 
anderen op de aarde, 
samen zorg dragen  

 

 

 
mens is verbonden met 
de aarde, één geheel, 
houden van de aarde, 
omarmen van, 
beschermen 

 

 
de aarde beschermen, 
beschutten, zorgen voor, 
handen in elkaar slaan, 
samenwerken 

 
Rond het gesprek af met volgende twee vragen: 

 Zijn alle beelden echt? 
 Zijn alle beelden waar? 

 
 
Sluit deze eerste les af met beluisteren en aanleren van het refrein van het lied ‘Omarm de 
aarde’. 
Dit lied werd geschreven en gecomponeerd in functie van een milieuproject op De Spycker, 
een school voor buitengewoon lager onderwijs in Brugge. Op hun schoolsite vind je 
informatie over hun milieuproject. Ook de tekening van Klaas Verplancke (de jongen die de 
aarde omarmt) werd in functie van het project door Klaas getekend. Het lied en de tekening 
mogen we met toestemming van de school in dit project gebruiken. 
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De aarde krijgt het kwaad 
Het is nog niet te laat 
Maar het wordt wel tijd dat we er iets aan doen 
De zee ligt vol met troep 
Het lijkt een plastic soep 
Het land wordt grijs en dor in plaats van groen 
 
Consumptie, rook en roet 
Afval, overvloed 
We maken er een heuse smeerboel van 
De aarde krijgt het warm 
Slaat overal alarm 
We moeten haar genezen nu het nog kan 
 
Omarm de aarde, omarm de aarde 
Koester haar met liefde, met zorg en met respect 
Omarm de aarde, omarm de aarde 
Zorg dat er nooit nog vuil of olie wordt gelekt 
 
 
We hebben niet veel tijd 
Het wordt een harde strijd 
De strijd om het behoud van de natuur 
Toe, maak een actieplan 
Dat de wereld redden kan 
We gaan voor Moeder Aarde door het vuur 
 
Omarm ... 

 
 
Te beluisteren op http://www.despycker.be/omarm_de_aarde/ of 
http://www.youtube.com/watch?v=qrN2laBT0gY  

 

 
 
Indien er nog tijd rest, kan je elke leerling uitnodigen tot het creatief verwerken van deze les 
in een persoonlijk elfje.  
Een elfje is een gedicht(je) van elf woorden, verdeeld over 5 regels. 

bv. aarde     1 woord 
 heel kostbaar    2 woorden 
 en erg kwetsbaar   3 woorden 
 ze rekent op ons   4 woorden 
 actie     1 woord 
 

De eerste regel heeft een woord, de tweede twee enz. De vijfde regel heeft weer een woord 
en bevat een samenvatting van het geheel. Het aantal lettergrepen is onbelangrijk en speelt 
absoluut geen rol. Elke regel staat op zichzelf. Je mag dus bijvoorbeeld één zin van elf 
woorden niet in vijf regels knippen. 

  

 

http://www.despycker.be/omarm_de_aarde/
http://www.youtube.com/watch?v=qrN2laBT0gY
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_(getal)
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Les 2 

Wat zet mensen aan om ‘de aarde te omarmen’? 

Wil jij de aarde omarmen? 

In vijf afzonderlijke impulsen wordt er materiaal aangeboden om de relatie mens – 
leefmilieu vanuit verschillende levensbeschouwingen te verkennen. De leerlingen maken 
telkens kennis met een bepaald aspect van een levensbeschouwing (horizontale lijn in 
onderstaand schema). Soms is dit aspect enkel eigen voor die levensbeschouwing, soms is 
het ook herkenbaar voor een of meerdere andere levensbeschouwingen. Daarnaast worden 
verticaal vanuit een concrete impuls vijf verschillende wegen waarlangs inspiratie wordt 
doorgegeven geïntegreerd. De individuele leerling wordt tevens uitgedaagd om over zijn 
persoonlijke betrokkenheid op en bijdrage aan het milieu te reflecteren. 
 
 

 

Verdeel deze impulsen over meerdere lesuren. De volgorde is vrij te kiezen. Bied 
bijvoorbeeld twee impulsen in een les van 50’ aan. Sluit elke les af met het aanleren van een 
nieuwe strofe van het lied. 
 

Bekijk telkens bij het 
doorlezen van een impuls 
dit schema. Het zet je 
gericht op weg om de 
verschillende bouwstenen 
te herkennen. 
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israëlitische godsdienst x     x     

islamitische godsdienst  x     x    

rooms-katholieke godsdienst   x     x   

niet-confessionele zedenleer    x     x  

anglicaanse, orthodoxe en 
protestants-evangelische 

godsdienst  
    x 

 
   x 

in familiekring x          

samen met andere 
gemeenschappen 

 x         

onder gelijkdenkenden   x        

individueel en                     
samen met anderen 

   x       

in de les LBV     x      

ingaan op een vraag  x          

het herkennen van            
eenzelfde ideaal 

 x         

integreren in je levenswijze   x        

integreren in je levenswijze 
vanuit een 

verantwoordelijkheids-gevoel 
en engagement 

   x  

     

verbonden in tijd en ruimte     x      
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Lesimpuls 1: Het verhaal van Noah 
 

 
israëlitische godsdienst 

 

 
één redding door God 

 

 
in familiekring 

 

 
ingaan op een vraag 

 

 

 
Vooraf klaar te leggen 
- een geluidsdrager: Cd-speler, computer, GSM, mp3-speler 
- het audiobestand (zie bijlage 2) te downloaden op www.everyoneweb.com/nascholinglbv 
- een afdruk van de tekening van de ark (zie bijlage 1)  
- zes bladen met telkens één antwoord van de laatste vraag 
- zes blokjes of steentjes of… per leerling 
 

 
Download vooraf het audiobestand (bijlage 2) waarin een joodse oma het verhaal van Noach 
aan haar kleinkinderen voorleest of idem een mama aan haar kinderen. 
Nodig de leerlingen uit om het verhaal dat dadelijk te horen zal zijn, aandachtig te 
beluisteren. Je hoeft vooraf niet te zeggen uit welke levensbeschouwing het verhaal komt. 
Dit moeten ze zelf ontdekken. Noteer op het bord wel even de verklaring van de woorden 
Hasjem , Hakadosj Baroech Hoe en tesjoewa (zie achtergrondinformatie). Kondig aan dat 
nadien een gesprek zal volgen over het verhaal. 

 
De tekst van het audiobestand 
‘Kom kinderen, kom er eens bij zitten. Zal ik jullie een verhaal vertellen uit de Thora? 
In de Thora staat dat Adam en Chawa twee kinderen kregen. Maar zij kregen nog meer 
kinderen, en hun kinderen kregen weer kinderen, totdat de wereld vol was van mensen. 
Maar die mensen waren slechte mensen en ze zondigden erg veel. Ze stalen en roofden. 
Wanneer iemand naar de markt ging met zijn mandje met boodschappen aan zijn arm, 
drongen een heleboel mensen tegen hem aan en ieder pakte dan wat van de boodschappen 
uit het mandje. Ze namen iets dat minder waarde had dan een proetah uit het mandje, en 
dan hoefden ze het volgens de wet niet terug te geven. Zij zeiden dan dat als je zo iets kleins 
wegpakt, het eigenlijk geen stelen is. Maar na een tijdje had de eigenaar natuurlijk niets 
meer in het boodschappenmandje over. De mensen waren zelfs zo slecht dat als een klein 
kind over straat ging met een snoepje in zijn hand zijn vriendje naar hem toe kwam om het 
snoepje af te pakken. 
Hasjem zag dat de mensen erg slecht waren en dat zij veel zonden begingen. Daarom besloot 
Hasjem om de mensen te straffen. 
Er was toen slechts één mens in de wereld die niet stal of roofde en ook helemaal geen 
andere slechte dingen deed.  Zijn naam was Noach. Hij had drie zonen: Sjem, Cham en Jèfèt. 
Noach deed enkel wat Hasjem van hem vroeg en daarom vond Noach gunst in de ogen van 
Hakadosj Baroech Hoe. Hasjem onthulde aan Noach wat Hij van plan was: „Er zal een einde 
komen aan al het leven op aarde. Je moet een ark van hout bouwen – een woonboot – en die 
moet je van binnen en van buiten met pek bestrijken, zodat er geen water in kan 
binnendringen. Die ark moet je heel langzaam bouwen, zodat het lang zal duren voordat hij 
klaar is. Dan zullen de mensen je vragen: Wat doe je daar? En dan zul je hen antwoorden dat 

http://www.everyoneweb.com/nascholinglbv
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Hasjem de hele wereld wil vernietigen. Als ze dan tesjoewa doen, oprecht berouw tonen, en 
hun leven helemaal verbeteren, dan zal Hasjem de wereld niet vernietigen.” 
Noach begon met de bouw van de ark. Langzaam, gedurende vele jaren bouwde hij eraan. 
Maar hoewel de mensen zagen dat Noach een ark bouwde, deden zij geen tesjoewa. 
In de ark maakte Noach drie verdiepingen: de eerste was speciaal bestemd voor al het afval, 
op de tweede woonden de dieren en op de derde verdieping woonde Noach met  zijn familie. 
Toen Noach klaar was met de bouw van de ark, verzamelde hij en zijn familie allerlei soorten 
voedsel en bracht dat naar de ark. Er moest genoeg zijn voor alle dieren en de mensen 
gedurende een lange tijd.  
Noach hoefde de dieren niet te zoeken en naar de ark te lokken, want de wilde beesten en de 
tamme dieren, de vogels, kwamen allemaal uit zichzelf naar de ark, precies in de aantallen 
die Hasjem Noach opgedragen had: van de reine dieren moest Noach zeven paartjes, 
mannetjes en vrouwtjes, in de ark brengen en van de onreine dieren twee, één mannetje en 
één vrouwtje. 
Slechts één soort van alle dieren ging niet mee in de ark: de vissen.  
Het begon te regenen. Dat was om de slechte mensen nog een laatste kans te geven om 
tesjoewa te doen, om hun leven te verbeteren. Maar niemand deed tesjoewa. 
Noach ging de ark binnen en nu ging het nog harder regenen. Er kwam een heleboel regen 
uit de hemel. Toen de mensen zagen dat zij begonnen te verdrinken in het water van de 
vloed, wilden zij de ark van Noach omvergooien, zodat ook Noach en zijn familie en alle 
dieren die erin waren zouden verdrinken. Maar toen de mensen de ark naderden om die 
omver te gooien, zagen ze dat zij niet dichterbij konden komen omdat een heleboel leeuwen 
rondom de ark stonden om die te bewaken. 
Het regende zo vreselijk  hard en veel dat ieder die zich buiten de ark bevond, stierf. Alleen de 
ark van Noach dreef op het water. 
En in de ark – daar zorgden Noach en zijn zonen dat alle dieren en vogels te eten kregen.  
Na honderdvijftig dagen stopte de regen. Het water van de vloed zakte en langzaam werden 
de toppen van de bergen weer zichtbaar, als eerste de top van de berg Ararat en daarop 
kwam de ark van Noach tot rust. 
Veertig dagen nadat de regen was gestopt stuurde Noach een raaf naar buiten om te zoeken 
of het al mogelijk was uit de ark te gaan. Maar de raaf vond nergens een rustpunt, draaide 
wat rondjes om de ark en keerde meteen weer terug. 
Na een week stuurde Noach een duif naar buiten om te zien of ze al uit de ark konden 
komen. Maar ook de duif keerde al spoedig naar de ark terug, want ook zij vond geen plekje 
waar zij kon rusten. 
Na weer een week stuurde Noach de duif er nog eens op uit en toen de duif terugkwam, had 
zij een olijftakje in haar snavel. Noach begreep dat het water was begonnen te zakken en dat 
zij na nog enige tijd de ark zouden kunnen verlaten. 
Na nog een week stuurde Noach de duif opnieuw naar buiten maar zij kwam niet meer terug 
naar de ark. Daaruit begreep Noach dat het nu mogelijk was om uit de ark te gaan. Zo 
maakte Hasjem aan Noach duidelijk dat de tijd gekomen was om de ark te verlaten. 
Nadat Noach en alle dieren uit de ark waren gegaan, nam hij enkele reine dieren en offerde 
die aan Hasjem uit dank voor hun redding. Hasjem beloofde aan Noach dat Hij nooit meer 
een zondvloed zou laten komen op de wereld en dat Hij de wereld niet meer zou vernietigen 
vanwege de mens. En nooit meer alle dieren die Hij geschapen had zou doden. Als teken van 
deze belofte zal er soms een regenboog aan de hemel zichtbaar worden.’ 
 

(vrij naar http://joodsleven.nl/Kinderhoekje/Kinderparasja/Bereisjiet/Vloed.htm)  

 

 

http://joodsleven.nl/Kinderhoekje/Kinderparasja/Bereisjiet/Vloed.htm
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Laat de leerlingen kort spontaan reageren. Ze hebben immers lang intens moeten luisteren. 
Let op een respectvolle omgang. 

Begeleid het kringgesprek vanuit volgende vragen: 

 Wie vertelde het verhaal? (joodse oma/joodse mama)  
 Aan wie werd het verteld? (aan haar (klein)kinderen) 
 Worden er bij je thuis vanuit je levensbeschouwing ook verhalen over het waarom-

van-de-dingen verteld? 
 Vertel het verhaal kort na. Iemand begint, een andere leerling vult aan. 
 Wat vertelt dit verhaal over hoe Noach met de aarde omgaat? (Hij gooit geen afval 

overboord. Noach bouwt een ark met 3 delen. In het onderste deel is ruimte om het 
afval op te slaan.) 

 Waarom? (Omdat God gezegd heeft hoe Noach de ark moest bouwen. Om na de 
zondvloed een nieuwe (propere) start te kunnen maken.) 

 Wat denk je hoe Noach zou handelen wanneer God hem hierover niets zou gezegd 
hebben in het verhaal? 

   

 

 Wat herken je uit het Noachverhaal op deze prent?                                               
(vertaling van de tekst:                                                                                                                                            
op het dak: ‘een lichtopening moet je in de ark maken’                                                                          
op de drie delen van boven naar onder: ‘de bovenste voor de mensen’, ‘de middelste 
voor de dieren’, ‘beneden voor het afval’                                                                                       
op de zijwand van de ark: ‘een onderste, een tweede en een derde verdieping, zo 
moet je haar maken’) 

 Kende je het verhaal al? Zo ja, welke elementen herkende je? Welke zijn nieuw of 
anders dan in het verhaal vanuit de joodse traditie? 

 Stel je voor dat jij op reis gaat met je familie? Wat zou jij met het afval onderweg 
doen? Wanneer er niemand in de buurt zou zijn – zoals bij Noach – zou je dan 
hetzelfde doen? 

 Noach handelde op deze manier omdat God het hem gevraagd had. Wie mag jou 
vragen om voor de natuur te zorgen? 
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 Stel de keuzemogelijkheden voor door zes papieren met telkens één antwoord in 
 het midden van de kring te leggen. Geef elke leerling zes blokjes of steentjes. 
 Nodig uit om goed na te denken en een persoonlijk antwoord te formuleren. Elke 
 leerling legt een blokje/steentje op elk blad dat voor hem/haar van toepassing is. 
 Laat deze papieren aangroeien door de andere groepen. Zo bouw je een 
 groepsbeeld op.                                                                                                                                    
 Je kan natuurlijk andere antwoordmogelijkheden toevoegen. Zorg dan wel voor 
 een groter aantal blokjes of steentjes. 

 

Sluit na deze of na een volgende impuls de les af met het samen zingen van het projectlied. 
Je kan hiervoor met alle kleine groepjes samenkomen. 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

De Hebreeuwse lettercombinatie יהוה (jod-hee-vav-hee (JHWH of JHVH)) is in de 
Hebreeuwse Bijbel de Naam van God. 
Joden spreken יהוה nooit uit, uit respect voor de heiligheid van God. In plaats daarvan 
worden vele namen en titels voor God gehanteerd, waarvan Hasjem – letterlijk ‘de Naam’ – 
de meest gebruikte versie in dagelijks, niet-plechtig taalgebruik is. Hakadosj Baroech Hoe 
betekent ‘de Heilige worde gezegend’. 

Tesjoewa betekent terugkeren naar het oude, naar de natuurlijke origine van iemand. 
Grondprincipe van het concept tesjoewa is: het feit dat elk mens in essentie goed is. 
Begeertes, verlangens en verleidingen kunnen hem tijdelijk afbuigen van zijn eigen wezen. 
Maar zijn essentie blijft waarheidsgetrouw. Het slechte wat hij doet is niet een deel van 
hem of doet niet af aan zijn zuivere natuur. Tesjoewa is terugkeren naar jezelf, terwijl 
berouw inhoudt het verleden verdringen en opnieuw starten. 

 

 

 

 

 

mijn (groot)-
ouders 

de natuur zelf Hasjem - God 
– Allah - 

de meester – 
de juf 

mijn geweten de buurt-
toezichter -  
de 
wijkmeester – 
de politie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(jodendom)


De aarde is van waarde                  Nascholingsinstituut LBV 2014 19 
  

Lesimpuls 2: Een boom planten  
 

 
islamitische godsdienst 

 

 
de profeet (vzmh) 

 

 
samen met andere gemeenschappen 

 

 
het herkennen van eenzelfde ideaal 

 

 

 
Vooraf klaar te leggen 

- een afdruk van het logo ‘ecomuslim’ of digitaal voorzien 
- de affiche van de boomplantdag  
- de foto’s  
- de dankkaart na afloop van de boomplantdag 

Je vindt de materialen in bijlage 1 (www.everyoneweb.com/nascholinglbv). 
 
 

Vertel de leerlingen dat ze gaan kennismaken met een leeftijdgenoot, Ali. Toon zijn foto.  
Zeg dat Ali zijn verhaal aan je verteld heeft en dat je het zal voorlezen zoals hij het zelf 
vertelde. 
 

  
 

‘Hallo, ik ben Ali. 
Ik zit in het vierde leerjaar. Ik heb een zus en een broer. Samen met mijn ouders doen we 
zoveel als mogelijk om vriendelijk te zijn voor de aarde waarop we wonen. We maken zo 
weinig mogelijk afval. We gooien nog bruikbare spullen niet zomaar weg, maar geven die 
aan mensen die ze kunnen gebruiken. We laten het licht niet branden in kamers waar we niet 
zijn en hebben op veel plaatsen de oude lampen vervangen door zuinige verlichting. Thuis 
dragen we een warme trui, daardoor kan de verwarming een graadje lager. Op die manier 
doen we wat onze profeet Mohammed (vzmh) ons heeft voorgeleefd: respect tonen voor de 
aarde die we van Allah gekregen hebben. We willen net zoals zovele moslims in de wereld 
‘groene moslim’ zijn. Weet jij wat dat betekent? Misschien kan het logo jullie helpen om het 
te begrijpen. 
 

 

http://www.everyoneweb.com/nascholinglbv
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We hebben met ons gezin deelgenomen aan een boomplantdag. We waren met heel veel. 
Niet iedereen was er moslim, want onze groep sloot aan bij een veel grotere activiteit van 
een milieuorganisatie. Voor ons betekent meedoen aan zo’n dag ons steentje bijdragen om 
de wereld groener en leefbaarder te maken, maar ook nadoen wat onze geliefde profeet 
(vzmh) ons heeft voorgedaan. Zo eren we Allah zelf. 
Kom jij volgend jaar ook een boompje planten?’ 

 

 

 
 

 

 
Ga met de leerlingen vanuit deze inbreng van Ali verder aan de slag. 
 Wat vertelt Ali over de activiteiten van het gezin? Waarom doen ze dat? Zorg ervoor dat 

het antwoord op de tweede vraag zeker binnenbrengt dat Ali moslim is en wat vanuit zijn 
levensbeschouwing de motivatie voor deelname aan de boomplantactie is. 

 Wat vind je van het verhaal terug op de affiche van de boomplantdag, in het logo, op de 
foto’s? 

 Zou jij deelnemen aan een boomplantdag om de aarde groener te maken?                     
Denk je dat jullie daaraan samen met het gezin, de jeugdvereniging, …  willen 
deelnemen? Wil jij de aarde zo omarmen? 

 Wat zouden al die mensen die deelnemen aan zo’n actie gemeen hebben? Waarin 
zouden ze kunnen verschillen? 

 Kan/wil jij op de uitnodiging van Ali ingaan om samen met hem een boom te planten 
volgend jaar? Wil je daarover iets vertellen? 

 

Indien er nog tijd is, kan je met de leerlingen stilstaan bij de dankkaart die de ‘Groene 
moslims’ maakten. Hierop staat een geïnspireerd gedicht te lezen. 
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Sluit na deze of na een volgende impuls de les af met het samen zingen van het projectlied. 
Je kan hiervoor met alle kleine groepjes samenkomen. 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht i.v.m. het doen herleven van een sunnah 
 

Een sunnah is de manier van handelen en/of uitspraken van de profeet Mohammed (vzmh). 
Dit vormt voor de meeste moslims de ideale manier van leven en doen en is een model voor 
het eigen leven. In het Arabisch betekent 'Sunnah' pad of weg, in de Islamitische betekenis 
behandelen ze woorden en daden van de profeet Mohammed (vzmh). In de Islamitische 
juridische scholen ligt de nadruk meestal op zowel de Koran als op de Sunnah. Daarbij is het 
verschil dat de Koran als het directe woord van Allah/God wordt gezien, terwijl de Sunnah 
tot uiting komt in de daden en uitspraken van de profeet. Veel moslims geloven dat alleen 
de Koran niet genoeg is, sommige dingen zouden onbesproken blijven en onduidelijk. De 
Sunnah is een toevoeging, een uitbreiding. 
(http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/14661-traditie-binnen-de-islam-sunnah.html) 
 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht over de organisatie ‘Groene moslims’ en hun 
eco-spiritualiteit 
 

 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/14661-traditie-binnen-de-islam-sunnah.html
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Lesimpuls 3: Welkom in een groene kerk 
 

 
rooms-katholieke godsdienst 

 

 
scheppingsgeloof 

 

 
onder gelijkdenkenden 

 

 
integreren in je levenswijze 

 

 

 
Vooraf klaar te leggen 
- het videofragment (bijlage 3, te downloaden op www.everyoneweb.com/nascholinglbv) 
- een afdruk van het logo van eco-kerk (zie bijlage 1) 
- een afdruk van de logo’s van de organisaties (zie bijlage 1) 
 

 
‘Ik ben pastoor Herman van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk in 
Antwerpen. Onze parochiekerk is heel groot en de 
energiekosten voor de verwarming zijn erg hoog. We 
plaatsten 48 grote zonnepanelen op het dak. De zon levert ons 
daardoor elektriciteit voor een gans jaar. In onze kerk sorteren 
we nauwkeurig ons afval: papier, glas, plastiek en PMD. De 
toiletten in de kerk worden gespoeld met regenwater. We 
hopen dat meer en meer mensen zorgzaam met het milieu 
zullen omspringen. Daarom moedigen we de mensen van onze parochie aan om zoveel 
mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen.  
In 2011 werd onze kerk de eerste Belgische ‘fietskerk’ waar fietsers kunnen picknicken en hun 
afval achterlaten in de vuilnisbak op de picknickplaats, naar het toilet kunnen gaan, hun 
elektrische fiets kunnen opladen en zelfs een tentoonstelling of een koorconcert kunnen 
bezoeken in de kerk. Door onze kerk open te stellen voor zinvolle en aangepaste activiteiten, 
staat het kerkgebouw minder leeg. Ook hierdoor verkleinen we onze ecologische voetafdruk. 
 
Op het logo van de eco-kerken lees je waarom wij dit doen: uit zorg voor de schepping.  
Het bijbelboek Genesis bevat twee scheppingsverhalen die achter elkaar staan: één over de 
schepping in zeven dagen en een tweede over de mens in de paradijstuin. Het eerste verhaal 
somt op wat levensnoodzakelijk is voor elke mens: levenslicht en levensruimte, vaste grond 
onder de voeten, het ritme van gewone en bijzondere dagen, de wereld om van te genieten 
en van te leven. Met dit alles is het leven goed. Zo is het leven een godsgeschenk dat je 
zomaar in handen krijgt en waarvoor je dankbaar bent. Het tweede verhaal leert ons dat de 
mens mag genieten van de vruchten van de aarde. Hij krijgt ook de opdracht om er 
verantwoordelijk mee om te springen, om er voor te zorgen net zoals God voor heel de 
schepping zorgt.  
In onze parochie willen we samen aan deze opdracht werken. Door onze manier van leven 
zorgen wij mee voor het goede en het mooie van de schepping. 
 
 

 

http://www.everyoneweb.com/nascholinglbv
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Bespreek met de leerlingen wat ze van pastoor Herman vernomen hebben over de eco-kerk. 
Ga daarna dieper in gesprek vanuit volgende vragen: 

 Wat bindt die mensen van de parochie tot een groep?  
 Wat inspireert hen om die dingen te doen?  
 Vind jij het moeilijk om te leven volgens een gemaakte keuze?  

Je vindt meer achtergrondinformatie over scheppingsgeloof achteraan deze impuls. 
 
Hieronder vind je nog heel wat ‘groene’ logo’s van organisaties.  

 Herken je ze? Kan je aan het logo aflezen wat hun leden belangrijk vinden?  
 Wat zou hen motiveren of inspireren? 
 Op welke manier denk je dat ze dit zoveel mogelijk waarmaken? 
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Na de opdracht met de logo’s kan je samen volgende uitspraken met eigen woorden 
uitleggen: 

 Wie van iets doordrongen is, sluit vaak bij mensen aan die hetzelfde denken en doen. 
 Wat je belangrijk vindt, daar kom je mee naar buiten. Je probeert dit ook overal en 

altijd waar te maken. 
 
Sluit na deze of na een volgende impuls de les af met het samen zingen van het projectlied. 
Je kan hiervoor met alle kleine groepjes samenkomen. 

 
Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 
De Bijbel is geen geschiedenisboek, geen historisch verslag van feiten. Integendeel, de Bijbel 
is een geloofsboek waarin vroegere generaties getuigen van individuele en 
gemeenschappelijke overtuigingen die ontstaan zijn uit religieuze ervaringen en reflectie 
daarover. De Bijbel is de bezonnen uitdrukking van de nooit geheel tot uitdrukking te 
brengen waarheid omtrent God en mensen. Hij handelt over dingen die uiteindelijk 
onzichtbaar zijn voor de ogen. In de Bijbel is de gelovige verbeelding aan het woord. 
Onnoembare ervaringen van het goddelijke hebben mensen van weleer ertoe gebracht hun 
overtuiging op beeldende wijze ter sprake te brengen. 
 
Het bijbelboek Genesis bevat twee scheppingsverhalen. Deze scheppingsverhalen hebben 
niet de bedoeling het ontstaan van de wereld te verklaren. De zoektocht naar een antwoord 
op die vraag is een opdracht voor de wetenschap. 
Scheppingsverhalen zijn geloofsverhalen. Ze hebben een andere bedoeling. Ze willen ons 
iets over God vertellen. De Bijbel vertelt over Iemand, God, en de mens die in wisselende 
omstandigheden steeds opnieuw contact zoeken. Christenen geloven dat God zich wil laten 
vermoeden in het leven. 
  
Het eerste scheppingsverhaal (Gen. 1,1-2,4a) begint met: 
  In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, 
maar Gods geest zweefde over het water. (Gen.1, 1-2) 

  
En het verhaal eindigt: 
  Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 

Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, 
op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, 
want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 
Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen 
zijn.* (Gen. 2,1-4a) 
 

(*Het laatste vers is een scharniervers voor het tweede scheppingsverhaal.) 

   
De bijbelse auteur spreekt over twee verschillende ervaringen: 
• enerzijds de ervaring van ‘er is NIETS meer’, alsof we ‘in ballingschap leven’ 
• anderzijds de ervaring van rust en orde, van voltooiing, omstandigheden waarin we 

terecht kunnen zeggen: “Het is goed zo!” 
 Daartussenin gebeurt schepping: ‘Er kan iets beginnen!’. 
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Bijbels scheppingsgeloof is geloven in een God die het goede voorheeft,  
is geloven dat de mens het leven ontvangt zonder dat hij er zelf een verdienste aan heeft: 
een geschenk, een gave. 
Zoals God als een Vader voor zijn schepping zorgt, zo heeft ook de mens – als beeld van God 
– de opgave de schepping te beschermen en te verzorgen. Schepping blijft daardoor iets 
dynamisch. Schepping gebeurt ook vandaag nog. 
 
Voor wie nog meer wil weten over het ontstaan van bovenstaand scheppingsverhaal: 
 
Bijbelwetenschappers vermoeden dat het bovenstaande scheppingsverhaal - hoewel literair 
het eerste verhaal in de Bijbel - vermoedelijk later geschreven werd dan het verhaal dat erop 
volgt. Omdat het de hemellichamen als schepselen van God voorstelt, dateert men het 
tijdens of na de Babylonische ballingschap. (Periode van 597-536 voor Christus. Een deel van 
de bevolking van het Zuidrijk Juda werd in gevangenschap weggevoerd naar Babel door 
koning Nebukadnessar. Pas toen het Perzische rijk een wereldmacht werd en Babylonië 
overwon, kreeg het volk toestemming om terug te keren naar het land.) Omwille van de 
aandacht voor de feesten en de sabbat, en het poëtisch-liturgische karakter, schrijft men de 
tekst toe aan de priesterlijke traditie. 
De auteur(s) van Genesis 1,1-2,4 was/waren vermoedelijk bekend met de Babylonische 
scheppingsmythe "Enuma elish". Het begin van deze mythe vertoont parallellen. Toch zijn de 
verschillen overduidelijk. Het bijbelse scheppingsverhaal gaat uit van 1 God, terwijl het 
Enuma Elish polytheïstisch is, waarbij de diverse goden staan voor wat in Genesis 1,1-2,4 
elementen van de schepping zijn. De schepping ontstaat volgens de Enuma Elish als gevolg 
van moord en geruzie tussen de goden. 
Bijbels scheppingsgeloof is echter geloven in een God die het goede voorheeft. 
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Lesimpuls 4: De handen ineen. Ideeën en inzet. 
 

 
niet-confessionele zedenleer 

 

 
jezelf 

 
individueel en samen met anderen 

 

 
integreren in je levenswijze vanuit een 

verantwoordelijkheidsgevoel & engagement 

 

 

 
Vooraf klaar te leggen 
- een fotoreeks per groep (zie bijlage 1, www.everyoneweb.com/nascholinglbv) 
- fiches met stellingen/vragen en kleine voorwerpen (steentjes, kroonkurken, pionnetjes, 

…). Zie bijlage 1 voor de stellingenkaarten) 
- voor iedere leerling een kaartje in de vorm van een voetafdruk (zie bijlage 1) 
 
 

Opdracht 1 – Instap 
 

De leerkracht voorziet een heleboel foto’s die iets te maken hebben met de aarde 
(bijvoorbeeld: luchtfoto’s van bergen, woestijn, zeeën, foto’s van verwoestingen na 
vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, diverse prachtige natuurfoto’s, een zandkasteel, een 
moestuintje, een berg zand voor de industrie of om een huis te bouwen, mensen die 
baksteen maken uit klei, grotwoningen, planten en dieren in hun natuurlijke omgeving, 
landbouwvelden, voetsporen in het zand of in de modder, dorre aarde, …) 
 

Voorzie een fotoreeks per leerlingengroep. Enkele voorbeelden tref je bij bijlage 1 (pagina’s 
20-26). 
Vraag de leerlingen te zoeken naar wat alle foto’s gemeenschappelijk hebben.  
 

Daarna kunnen volgende opdrachten gegeven worden: 
 

Sorteer de foto’s over AARDE in 2 groepen. 
       1.   Dingen in verband met aarde die onze groep 

- mooi vindt 
- leuk vindt  
- blij maakt 

2. Dingen in verband met aarde die onze groep  
- niet mooi vindt 

- niet leuk vindt 

- bang maakt 

- boos maakt 
 

Bespreek de resultaten en besteed aandacht aan de overwegingen van de leerlingen. 
 

We zitten in een kring. Spreek af wie er begint. 
De eerste zegt; “ik gebruik de aarde om...”, de tweede zegt: ”ik gebruik de aarde om...”. Je 
vult aan met een nieuw woord of zinnetje, enz. Dit gaat zo door tot niemand nog een 
aanvulling weet. 
Om even over na te denken: wordt de aarde overal en door iedereen op dezelfde manier 
gebruikt? 

 

http://www.everyoneweb.com/nascholinglbv


De aarde is van waarde                  Nascholingsinstituut LBV 2014      27 

Kijk nog even terug naar de fotoreeks. 
 Welke toepassing van aarde, dus welk woord of zinnetje wordt niet door iedereen in 

de wereld gebruikt? Bijvoorbeeld: in de zandbak spelen... (mensen die geen zandbak 
hebben),  
een moestuintje aanleggen (mensen die geen tuin hebben), ...  

 Welke toepassingen worden wel door iedereen gebruikt? Bijvoorbeeld: we leven op 
de aarde, we gebruiken aarde, zand, klei om stenen te maken voor huizen, om 
planten en dieren op te kweken die we kunnen eten,  ... 

 Wie verbruikt het meeste aarde? Rijke of arme mensen? Hoe komt dat? 
 Is het belangrijk dat we zuinig zijn met en goed zorgen voor de aarde? 
 Probeer 5 dingen op te noemen waarvoor je (de) aarde nodig hebt en die iedereen, 

alle mensen in de wereld, zouden moeten kunnen doen. Dingen waar alle mensen, 
rijk of arm, groot of klein, recht op hebben. Bijvoorbeeld: een plekje hebben om te 
wonen, een stukje ongerepte natuur / een park / een strand / een bos om tot rust te 
kunnen komen, om voedsel te verbouwen, om voor zuivere lucht te  

       zorgen, grondstoffen, ...  
 

Opdracht 2 – Weet wat je zegt… (3de graad)       
 

Je zit samen in een groepje, liefst in een kring.  
Je hebt elk drie steentjes in je handen. 
Je legt telkens als je iets zegt, één steentje in het midden van de kring.  
Je hebt dus drie beurten om te spreken.  
Denk daarom goed na vooraleer je iets vraagt / antwoordt / voorstelt / herhaalt of 
opmerkt… 
 

Eén persoon kiest een stelling / vraag uit en leest die luidop voor (daarvoor hoef je niks in te 
leveren), daarna steekt diegene die iets wil zeggen zijn / haar hand op en zegt zijn mening. 
Als er een nieuwe stelling / vraag gekozen wordt mag iedereen zijn steentjes terug opnemen 
en herbegint het stellingenspel. 
 

Probeer in het gesprek iedereen bij zijn / haar naam te noemen. 
Bijvoorbeeld: “Wat Nadja zegt vind ik ook maar …”  
 

Als alle steentjes neergelegd zijn, stopt het gesprek over die stelling / vraag.  
Dat kan ook eerder zijn natuurlijk, als niemand nog iets te vertellen heeft. 
 

De bespreking van de vragen en stellingen verloopt via de socratische gesprekstechniek. Aan 
de hand van een dialoog wordt gezocht naar antwoorden op vragen. De dialoog verschilt van 
de discussie omdat de deelnemers bereid zijn om te luisteren naar elkaar en hun mening 
kunnen / mogen veranderen. In een dialoog is het niet de bedoeling je gelijk te halen. Het 
doel van de dialoog is nieuwe terreinen te verkennen en bewuster te worden van de context 
waarbinnen met denkt en leeft. Tijdens de dialoog leren de leerlingen samen denken. Dit 
verloopt  via het gemeenschappelijk analyseren van een vraag of stelling. De leerkracht 
neemt de rol op van coach van het gesprek, hij laat zijn mening achterwege want dan 
bestaat het gevaar dat de leerlingen dat gaan zien als het “juiste” of wenselijke antwoord. 
Het is belangrijk dat alle meningen van de leerlingen aan bod mogen en kunnen komen. De 
leerlingen moeten wel argumenten kunnen geven waarom ze dat denken. Verwondering en 
twijfel zijn de motor om op onderzoek te gaan. Ze stellen de groep in staat om de vraag / de 
stelling van verschillende kanten te bekijken. Via een goed begeleid gesprek wordt gezocht 
naar achtergronden, motiveringen, worden intuïties geëxpliciteerd, ideeën ontwikkeld en 
getest, mogelijke tegenargumenten bedacht, redeneringen ontleed. 
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In een socratisch gesprek oefen je o.a.: 
 om met verschillende blikken naar de wereld te kijken, 
 basisbegrippen betekenis te geven, 
 het helder formuleren en goed argumenteren van je standpunt, 
 het luisteren naar wat je zelf zegt en wat anderen zeggen, 
 het kritisch denkvermogen, 
 onderzoeken waarom je denkt wat je denkt, 
 om jezelf te leren begrijpen en te situeren tegenover je eigen gevoelens, behoeften 

en drijfveren, 
 om door te denken over een bepaalde idee, zonder dat meteen af te wijzen, 
 het omgaan met kritiek, 
 om een eigen mening te durven herzien, 
 … 

  

Vragen & stellingen  
 Elk kind heeft het recht om op te groeien op een mooie en leefbare planeet. 
 Pas als de laatste boom geveld is, de laatste rivier vergiftigd is, de laatste vis 

gevangen is, zal de mens vaststellen dat geld niet eetbaar is.  
Oud spreekwoord van de Mohawk indianen 

 Wij behandelen de aarde alsof we er één in reserve hebben. Jane Fonda 
 De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders 

hebzucht. (*) Mahatma Ghandi 
 Kinderen kunnen er niets aan doen dat de aarde vervuild wordt. 
 Mag de mens de aarde en alles wat er op leeft gebruiken voor zichzelf? 
 De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn. 
 De schoonheid van de aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar 

begrijpt, en haar weet te genieten. 
 Is de mens een onderdeel van de natuur? (**) 
 Het is de verantwoordelijkheid van de mens om zorg te dragen voor de aarde. 
 Moeten mensen die vandaag leven ook denken aan mensen die na hen komen en 

hen een leefbare wereld nalaten? 
 Geef alle mensen, jong en oud, voorlichting over milieu en duurzame ontwikkeling. 

Willen + weten = doen.  
Agenda 21 voor jongeren 

 Wetenschappers en technologen hebben een speciale verantwoordelijkheid: ze 
moeten op zoek naar kennis en methoden om de planeet te redden.  
Agenda 21 voor jongeren 

 De aarde moet schoner worden. Daar kunnen/moeten we allemaal wat aan doen. 
 Mag het wat minder?  

Rijkdom en voorspoed moeten een andere invulling krijgen.  
Agenda 21 voor jongeren 

 Heeft de aarde de mens nodig? 
 Heeft de mens de aarde nodig? 
 Denk je dat de aarde er altijd al geweest is? (**) 
 Denk je dat de aarde ooit zal ophouden te bestaan?  
 … 

 

(*) De leerkracht kan deze stelling concreet voorstellen door een schaal met letterkoekjes te 
voorzien: Er is genoeg voor iedereen, hoe eerlijk verdelen? Mag één kind of mogen enkele 
kinderen alles nemen en de anderen niets? Hoe kunnen we dit vergelijken met de aarde en 
met wat er op aarde gebeurt? 
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(**) Visie vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief 
 

Eerst … was alles leeg.  
Er was niets!  
Geen ruimte, geen tijd, geen planeten en geen mensen. 
En dan was er een knal. 
Een reuzeknal zo wordt verteld, al was niemand erbij. 
Enorme vuurbollen draaiden door de ruimte. 
Later, heel veel later koelden ze af en werden sterren en planeten. 
Op wat wij nu aarde noemen, ontstonden rivieren en oceanen. 
De bliksem die zorgde voor het ontstaan van het eerste leven. 
Eerst in het water en later ontwikkelde zich leven op het land en in de lucht. 
 

Alle leven op aarde is ontstaan uit eencellige organismen in het water ongeveer 4 miljard 
jaar geleden. 
De huidige verscheidenheid in de natuur is het gevolg van evolutie. 
Variatie binnen eenzelfde soort, concurrentie in de natuur en overerving zorgen voor deze 
evolutie. 
Evolutie betekent dat soorten in de loop van de tijd kunnen veranderen en dat nieuwe 
soorten kunnen ontstaan. 
Ook de mensensoort is ontstaan door dit proces van evolutie. 
Zo zijn de bonobo’s en de chimpansees onze verre neven, we delen eenzelfde voorouder. 
 

 

 

Samenspel jg 13, nr. 52 - Darwin 
Tekening: Ally Severi 
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Opdracht 3 – Het verhaal van de zeester 
 

De begeleidende leerkracht leest volgend verhaal voor: 
 

Een oude man had de gewoonte om ’s ochtends vroeg op het strand te wandelen. 
Op een dag, toen hij langs de waterrand keek, zag hij een mens, die bewoog als een danser. 
Zodra hij dichterbij kwam zag hij dat het een jonge vrouw was en ze danste niet, maar ze 
bukte zich naar het zand, pakte zeesterren op en gooide ze voorzichtig in de oceaan. 
“Jongedame,” vroeg hij, “waarom gooi je zeesterren in de oceaan?” 
“De zon is op, het wordt eb en als ik ze niet teruggooi dan zullen ze sterven.” 
“Maar jongedame, weet je niet dat er vele kilometers strand zijn dat er en overal zeesterren 
liggen? Het maakt toch geen verschil wat je doet?” 
De jonge vrouw luisterde beleefd, wachtte en bukte zich, pakte nog een zeester op en 
gooide hem in de zee, voorbij de branding, en zei: “voor hem maakte het wel een verschil.” 
 

Naar “de sterrengooier” van Loren Eiseley. 
 

 
 

Bespreking van het verhaal: 
Probeer te achterhalen welke “boodschap”, welke “moraal” er in verborgen zit. 
Hoe kan je die boodschap vertalen naar ons leven, wat wil men duidelijk maken? 
Vinden jullie het belangrijk om zorg te dragen voor de aarde? 
Waarom vinden vele mensen het belangrijk om zorg te dragen voor de aarde? 
Hoe kunnen we dat zelf concreet doen: zorg dragen voor de aarde? 

 
Opdracht 4 – een wens voor de aarde 

 
Als ik een wens mocht doen voor de aarde, dan wens ik … 
 

Iedere leerling mag op een kaartje een wens formuleren 
voor de aarde. 
De kaartjes kunnen later samengevoegd worden met de 
werkjes die in les 3 gemaakt zullen worden.  
Met de “wensvoeten” kan een symbolische weg gevormd 
worden naar een “mooiere / betere” planeet. 
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Achtergrondinformatie voor de leerkracht  
Visie op mens en natuur vanuit een vrijzinnig - humanistisch perspectief 
 

Niet-gelovigen, o.a. vrijzinnig humanisten, zoeken antwoorden op basis van 
wetenschappelijk onderzoek, de rede en logische argumentatie. Hun wereldbeeld is 
rationeel, wetenschappelijk en argumentatief. Ze aanvaarden geen geopenbaarde 
waarheden, opgelegde dogma’s of speculatieve verhalen. 
 

Vrijzinnig humanisten zijn vooral zoekers, mensen met een open geest. Ze zoeken naar 
kennis, inzicht, begrip en betekenis. Ze kunnen leven met twijfel en onzekerheid. Ze blijven 
zich een leven lang informeren om te kunnen begrijpen, zich bewust te worden en om 
betekenis te geven aan de dingen.  
 

In verband met het ontstaan van het heelal baseren niet-gelovigen zich op de 
wetenschappelijke bevindingen van de oerknal- of “big bang”-theorie. Het leven op aarde is 
volgens hen ontstaan door evolutie en niet gecreëerd door een schepper. De mens is voor 
hen dan ook geen doel van de schepping en de wereld heeft geen bestemming die van 
buitenaf is opgelegd. Dit alles maakt dat het stellen van doelen voor de mens en de wereld 
niet onmogelijk of onwenselijk is, integendeel. Juist omdat de evolutie geen doel heeft kan 
de mens, net daarom misschien, zich bepaalde doelen stellen, zin geven aan zijn bestaan. 
 

Een vrijzinnig humanist heeft niet alleen respect voor de mens, maar voor het leven op deze 
planeet in het algemeen. De verbondenheid van vrijzinnig humanisten met alle leven op 
aarde ontstaat onder meer vanuit de visie op de evolutie waarbij alle leven uiteindelijk via 
natuurlijke selectie is ontstaan en dus zowel genetisch als ecologisch met elkaar verbonden 
is.  
Het vrijzinnig humanisme is een levensfilosofie die o.a. streeft naar een ecologisch denken 
en handelen. De humanistische bekommernis om de mens van vandaag en van morgen 
hangt samen met de bekommernis om het milieu. Zorg dragen voor mens en samenleving 
betekent ook zorg dragen voor het milieu. Vanuit een bekommernis voor het leven van 
vandaag en morgen op onze planeet zal een duurzame ontwikkeling zich moeten uiten op 
ecologisch, economisch en sociaal vlak. Verantwoordelijkheid opnemen voor de 
bescherming van de aarde en voor de toekomstige generaties moet hier en nu gebeuren, 
zonder uitstel. We weten dat zonder wijziging van onze houding het niet zal lukken. 
Ecologisch handelen veronderstelt een ander concept van welzijn en welvaart, een andere 
visie op vooruitgang.  Bij het maken van keuzes met betrekking tot ons optreden in de 
natuur is het nodig met een zo ruim mogelijke context rekening te houden en zoveel 
mogelijk ieder wezen in de mogelijkheid te laten zijn eigensoortig welzijn te realiseren.  
 

Via de cursus NCZ willen we leerlingen op een eenvoudige en directe wijze confronteren met 
en gevoelig maken voor milieuproblemen die onze aarde bedreigen. We willen een bijdrage 
leveren tot meer begrip bij onze leerlingen voor onze kwetsbare planeet, opdat zij al het 
mogelijke zouden doen om onze planeet te beschermen en in stand te houden. We streven 
er naar om bij de leerlingen zorg voor de natuur en respect voor diverse levensvormen te 
activeren. We trachten leerlingen oplossingen te laten ontdekken, vooral deze die ieder van 
ons in zijn dagelijks leven kan toepassen. Tevens willen we leerlingen leren aandacht hebben 
voor en leren genieten van al het mooie op onze planeet. 
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Lesimpuls 5: Het verhaal van Ruth 
 

 
Protestants-evangelische, anglicaanse en 

orthodoxe godsdienst 
 

 
het belang van de Bijbel 

 

 
in de les LBV 

 

 
verbonden in tijd en ruimte 

 

 

 
Vooraf klaar te leggen 
- prent en overige illustraties bij het Bijbelverhaal in kleur afdrukken of digitaal (zie bijlage 1) 
- een afbeelding van een kalender en een wereldkaart of echte voorwerpen (bijlage 1) 
- een Bijbel 
 

 
Informatie vooraf voor de leerkracht: keuzebepaling 
In deze na-vertelling van het verhaal van Ruth wordt het Bijbels gegeven gehanteerd dat 
‘land’ een kostbaar geschenk is en in bruikleen is gegeven door God. Met ‘land’ kan niet 
onverschillig mee omgesprongen worden. ‘Land’ mag niet uitgebuit worden en wordt 
gedeeld met behoeftigen: bij de oogst mag je niet alles voor jezelf houden maar dien je een 
gedeelte voor de armen over te laten. 
In het verhaal wordt ook duidelijk dat wanneer er betrokkenheid en verbondenheid is, men 
geneigd is meer te doen dan de regels (hier de ‘wetten’ van God) toe te passen. Ruth geniet 
van de genegenheid van Boaz en wordt meer toebedeeld dan algemeen verwacht kon 
worden. 
Het gebruik van dit verhaal is enkel bedoeld als een lesimpuls voor het 
interlevensbeschouwelijk project ‘De aarde is van waarde’. Daarom worden belangrijke 
andere thema’s in het verhaal niet behandeld: losser met betrekking tot een stuk ‘land’, het 
zwagerhuwelijk, de plaats van de vreemdeling en de vrouw in het verbondsvolk, de plaats 
van het boek Ruth in de Thora en het gebruik ervan bij Sjavoe’ot of het Wekenfeest. 
 

Instapactiviteit 
Juffen en meesters anglicaanse, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst werken 
dikwijls met Bijbelverhalen. De verhalen zijn wegwijzers voor een zinvol en gelovig leven. Er 
is een passend verhaal gekozen om rond de mens en het leefmilieu in de klas aan de slag te 
gaan. 
 

Onderstaande prent wordt aan de leerlingen getoond. 
De leerkracht nodigt de leerlingen uit om te beschrijven en te duiden wat ze zien. 

 Noem dingen die je op de tekening ziet? 
(Eventueel aandacht op de handen van de personages richten) 

 Waar speelt het tafereel zich af? 
 Welke activiteit wordt er uitgebeeld? 

(Hier kan met de hulp van enkele afbeeldingen of concreet materiaal de activiteit van het graan oogsten     
toegelicht worden zodat het verhaal nadien goed begrepen wordt.) 

 Wat zou de man tegen de vrouw zeggen, denk je? 
 Wat zou de vrouw tegen de man zeggen, denk je? 
 Ken je er een verhaal bij? 
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De begeleidende leerkracht zoekt met de kinderen het verhaal van Ruth in de 
inhoudsopgave van een Bijbel en legt het Bijbelboek op de beginpagina van het verhaal 
open. Nodig de leerlingen uit om respectvol te luisteren, omdat dit verhaal voor een aantal 
van hen een geloofsverhaal is. Het verhaal wordt omdat het een na-vertelling is van een blad 
gelezen, niet uit de Bijbel zelf (zie informatie vooraf). 
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Om de aandacht van de leerlingen extra te trekken, kan aan sommige gevraagd worden om 
er extra op te letten wat Naomi zegt en doet. Aan andere leerlingen kan gevraagd worden 
om extra aandacht te geven aan wat Ruth zegt en doet en aan nog een ander groepje wat 
Boaz zegt en doet. Na het voorlezen van het verhaal kunnen de drie groepjes vertellen wat 
er speciaal was aan het doen en spreken van deze drie hoofdpersonages. 
 
‘Lang geleden woonde Naomi met haar man en haar twee zonen in Bethlehem, in de 
landstreek Judea. Er brak hongersnood uit omdat er geen graan meer op hun akkers (velden) 
groeide. Het gezin verkocht hun akkers, hun stukje aarde, en verhuisde naar het buurland 
Moab. De man van Naomi werd er ziek en stierf. Naomi bleef achter met haar twee zonen die 
allebei trouwden met een meisje uit het land Moab, de oudste trouwde met Orpa en de 
jongste met Ruth. Ook de zonen van Naomi werden ziek en stierven. Naomi hoorde dat de 
hongersnood voorbij was in haar land en maakte plannen om terug te keren. Ze wilde 
afscheid nemen van haar schoondochters en zei: ‘Lieve schoondochters, ik raad jullie aan om 
terug te gaan naar jullie familie. Jullie zijn goede echtgenotes en schoondochters geweest. 
Hopelijk vinden jullie binnenkort een nieuwe man en worden jullie weer gelukkig’. Naomi 
omhelsde en kuste hen en wilde vertrekken maar Ruth en Orpa hielden haar tegen en zeiden: 
‘Nee moeder, we gaan met je mee, we laten je niet alleen’. Naomi herhaalde haar advies en 
voegde eraan toe dat ze in het joodse land vast geen man zouden kunnen vinden. Daarop 
nam Orpa afscheid maar Ruth zei vastberaden: ‘Doe geen moeite om mij ervan te overtuigen 
je te verlaten. Waar jij gaat, zal ik gaan en waar jij slaapt, zal ik slapen, jouw volk is mijn volk 
en jouw God is mijn God. Waar jij sterft, zal ik sterven. Alleen de dood zal ons scheiden. 
 

En zo vertrekken Naomi en Ruth samen. Ze komen aan in de stad Bethlehem in Judea terwijl 
de eerste gerstoogst wordt binnengehaald. Naomi en Ruth hebben geen eten of geld. 
 

Naomi vertelt aan Ruth dat het in haar land heel belangrijk is dat iedereen die een stukje 
grond, een stukje van de aarde heeft, dat goed verzorgt want elk stukje aarde is een 
geschenk van God. Maar, men mag ook niet alles van dat stukje aarde allen voor zichzelf 
gebruiken. Bij een graanveld mag men de buitenkanten niet afmaaien maar moet ze laten 
staan voor de arme mensen. De arme mensen mogen ook achter de maaiers aanlopen om 
het graan op te rapen dat is blijven liggen. 
 

Naomi was vroeger rijk, het zou niet prettig zijn om nu zoals andere arme mensen, graan te 
gaan rapen op het veld van een ander. Ruth zegt dat zij dat wel zal doen. Ze vertrekt naar het 
land van Boaz, een rijk man. Ruth heeft veel vragen: Zullen de arbeiders haar als 
buitenlandse vrouw wegsturen? Zullen de arbeiders zich wel een de regel houden dat de 
aarde van iedereen is, ook van de armen zoals zij en Naomi? Zal ze na een hele dag graan 
zoeken wel voldoende verzameld hebben?  
 

Aarzelend begint Naomi samen met andere arme mensen graan te zoeken en op te rapen. 
Boaz, de eigenaar van het veld, komt net vandaag langs. Hij ziet Ruth en stapt naar haar toe. 
Oei, zal hij haar wegjagen? Neen, hij is blij haar te ontmoeten en zegt vriendelijk: ‘Ik heb 
gehoord hoe goed je bent voor je schoonmoeder Naomi. In armoede en verdriet heb je haar 
niet alleen gelaten. Jij hebt jouw land en familie verlaten om voor je oude schoonmoeder te 
zorgen. Daarom mag je met mijn arbeiders mee-eten en zoveel water drinken als je wenst. 
Tegen zijn arbeiders zegt Boaz dat ze voor Ruth meer graan moeten laten staan en ook 
opzettelijk wat voor haar moeten laten vallen zodat ze het gemakkelijk kan oprapen. 
’s Avonds komt Ruth met heel veel graan thuis. Naomi is heel erg blij en dankbaar.  
De volgende dag en zolang er gerst en later tarwe geoogst kan worden, mag Ruth graan 
komen rapen zodat er voor een lange tijd voldoende eten is voor haar en Naomi. Boaz heeft 
een stukje aarde met hen gedeeld en dat maakt leven voor hen mogelijk.  
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Ruth ontmoet Boaz nog dikwijls. Ze is hem heel dankbaar en vindt hem een bijzondere en 
sympathieke man. Boaz vindt Ruth ook een heel bijzondere vrouw. Hij bewondert haar 
vriendelijkheid, haar behulpzaamheid en haar trouw. Terwijl ze met elkaar praten, ontdekken 
ze dat ze veel van elkaar houden en voor altijd zouden willen samenzijn. 
 

Wat later trouwen Ruth en Boaz met elkaar. Ze krijgen samen een kindje en geven hem de 
naam Obed. Naomi is nu grootmoeder geworden en ze is dolblij met haar kleinkind.  
Nog veel later wordt een achterkleinzoon van Ruth en Boaz geboren. Hij krijgt de naam 
David. Deze David zal koning worden over het land. David krijgt zo de kans om als koning aan 
iedereen te laten zien dat het belangrijk is om goed voor de aarde te zorgen en de aarde niet 
alleen voor jezelf te gebruiken maar met anderen te delen.’ 
 
Kringgesprek n.a.v. het verhaal 

 In welk boek vind je dit verhaal terug?  
 Waarom vindt men het belangrijk om Bijbelverhalen aan leerlingen te vertellen? 
 Op welk moment in het verhaal zou jij de afbeelding als illustratie gebruiken? 
 Ken je het verhaal? Wat herkende je of wat was nieuw? 

 
 Wat doet en zegt Naomi? Wat is daar bijzonder aan? 
 Wat doet en zegt Ruth? Wat is daar bijzonder aan? 
 Wat doet en zegt Boaz? Wat is daar bijzonder aan? 

Vertel aan de kinderen dat dit verhaal gelezen kan worden vanuit de opdracht om zorgzaam 
om te springen met de aarde, haar bronnen en haar vruchten: hier en nu / elders en nu (1), 
rekening houdend met later en iedereen. (2) 

 (1) het correct omgaan met de aarde heeft ook met SOCIALE RECHTVAARDIGHEID te 
maken: een deel van de wereldbevolking gebruikt enorm veel van de aarde, vervuilt 
heel erg… Het andere deel kan er niet van genieten, ondervindt vaak de negatieve 
gevolgen. Voelen we ons aangesproken tot verbondenheid en rechtvaardigheid met 
de ganse wereldbevolking. Dit ruimteperspectief zit in het verhaal in de zorg voor de 
vreemdeling, in het niet alles van de oogst voor jezelf houden. 

 (2) het zorgvuldig omgaan met de aarde geeft TOEKOMST: de aarde is niet eindeloos 
te gebruiken, ze is ‘kwetsbaar’. De aarde zelf kan niet voor haar rechten  opkomen. 
We moeten zorg dragen voor de aarde om de volgende generaties te vrijwaren van 
een ‘beschadigd’ en ‘arm’ leefmilieu. Dit tijdsperspectief zit in het verhaal in de 
opeenvolgende generaties: Obed, David.  

 Verbondenheid tussen mensen is terug te vinden in het omgaan van Naomi met Ruth 
(Ruth gaat met Naomi mee) en van Boaz met Ruth (Boaz zorgt voor Ruth en Naomi). 
Verbondenheid met de aarde is terug te vinden in het verlangen van Ruth om terug 
te keren naar haar land. Verbondenheid helpt mensen om dingen te doen. 

Brainstorm met de leerlingen over concrete voorbeelden waar het mis kan lopen en over hoe 
mensen daar een oplossing voor vinden. Misschien kan dit symbolisch gerubriceerd worden 
bij de wereldbol indien het voorbeeld bij het ruimteperspectief aansluit of bij de kalender 
indien het voorbeeld het tijdsperspectief betreft. Tegelijkertijd staan deze twee aspecten 
zelden los van elkaar: bijvoorbeeld minder tropisch hout gebruiken voor terrassen e.d. is een 
maatregel die op termijn wouden redt, maar helpt ook volkeren in Zuid-Amerika die de 
wouden nu nodig hebben. 
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- opwarming van de 
aarde doet 
zeespiegel stijgen 
waardoor sommige 
eilanden bedreigd 
worden 

- eerlijk omgaan met 
wereldhandel zodat 
elders mensen kans 
krijgen  

- … 

 

 

- papier recycleren 
om boskap te 
beperken 

- afbreekbare 
wasproducten 
gebruiken om 
waterlopen zuiver te 
houden 

-… 

 Voel jij je aangesproken om op deze manier ‘de aarde te omarmen’ zodat ook op 
andere plaatsen mensen van de aarde kunnen genieten? En mensen ook later van de 
aarde kunnen blijven genieten? Wat kan jij of de school hiervoor doen of laten? 

 Ken je organisaties die hierrond werken? (Oxfam, Bond Beter Leefmilieu, …) 
 Vind je het zinvol dat we op school in de lessen levensbeschouwing rond dit project 

werken? Waarom wel of niet? 

Sluit na deze of na een volgende impuls de les af met het samen zingen van het projectlied. 
Je kan hiervoor met alle kleine groepjes samenkomen. 

 

Les 3: Afsluiting van de lesimpulsen in de voltallige groep 

 
Voorzie een halve lestijd om met alle groepjes terug in de grote ruimte samen te komen. 
Ongetwijfeld heeft het werken in kleinere groep vragen opgeroepen die de begeleidende 
leerkracht niet kon beantwoorden vanuit de interlevensbeschouwelijke competentie 9 ‘de 
eigenheid van een levensbeschouwing ontdekken in de ontmoeting met een bevoorrechte 
getuige of relevante vertegenwoordiger van die levensbeschouwing’. 
 
Indien je de vragen verzamelde tijdens de impulsen kunnen de leerlingen deze vragen nu 
binnenbrengen. Indien er een leerkracht van die levensbeschouwing op school aanwezig is, 
kan hij/zij hier verder op ingaan en duiden. Indien er geen leerkracht van die 
levensbeschouwing aanwezig is, kan ofwel een andere collega hierop ingaan of kan er 
besloten worden om een externe bron te raadplegen. Hiervoor kunnen ter plaatse dan de 
nodige afspraken gemaakt worden. Let er wel op dat die externe bron geen veralgemening 
of stereotypering aanreikt. 
 
Sluit dit gezamenlijk gedeelte al zingend af. Ondertussen kennen de leerlingen wellicht al het 
hele lied. 
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Les 4 

Evaluatie van het project a.d.h.v. een persoonlijk kunstwerk 

 
  

 
Vooraf klaar te leggen 
- een tekenblad per leerling 
- verf, verfborstels, onderleggers, waterpotjes, doeken 
- een geschikte ruimte klaarmaken voor een schilderactiviteit zodat je tijdens de les 

hieraan geen tijd verliest 
- aan de directeur uitleggen wat jullie gaan doen en vragen waar in de school de 

kunstwerken mogen opgehangen worden.  
- een uitnodiging maken voor de andere klassen om de tentoonstelling te komen 

bekijken 
 

 
 
Kondig aan dat jullie het project persoonlijk zullen verwerken in een eigen kunstwerk. 
Roep het beeldmateriaal van de eerste les terug op. Toon eventueel enkele foto’s of 
prenten. Breng in herinnering hoe de groepjes het project opgestart en verkend hebben 
a.d.h.v. een tekening of een foto. In die ‘beeldtaal’ zat een boodschap over ‘de waarde van 
de aarde’ of over ‘de relatie van de mens met zijn leefmilieu’. 
 
Zeg dat je hoopt dat zij zelf hier ook over nagedacht hebben vanuit hun eigen 
levensbeschouwing en vanuit de ontmoeting met de levensbeschouwing van andere 
leerlingen. Kondig een tentoonstelling aan in de gang van de school. Je zoekt hiervoor 
kunstenaars die hun boodschap over ‘de waarde van de aarde’ of over ‘de relatie van 
zichzelf met het milieu’ in beeldtaal willen uitschilderen. 
 
Maak het heel rustig. Stimuleer met enkele goede vragen de verbeelding van de 
leerlingen: 

 Wat ga je schilderen? Waarom? 
 Wil jij jezelf erbij schilderen? 
 Welke kleuren zie je in je verbeelding op je schilderij? 
 Zal je symbolen gebruiken? Of één belangrijk woord? 
 Hoe ziet de aarde er op je schilderij uit? 
 … 

 
Zet de leerlingen aan het werk en geef vooraf aan hoeveel tijd ze hiervoor hebben. 
Ga als leerkracht rond in de ruimte en beluister de motieven van de leerlingen. 
 
Laat de leerlingen een rondgang maken langs de kunstwerken van hun vrienden en 
spontaan reageren. 
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Bijlagen 

 
Bijlagen te downloaden op www.everyoneweb.com/nascholinglbv 
 

Bijlage 1 

Pagina 2: leerlingenblad met tekeningen les 1 ‘Zet eens een bijzondere bril op’ 

Pagina 3: afbeelding van het leerlingenblad les 1: sprinkhaan  

Pagina 4: afbeelding van het leerlingenblad les 1: aarde met voetafdruk 

Pagina 5: afbeelding van het leerlingenblad les 1: groene duim 

Pagina 6: afbeelding van het leerlingenblad les 1: mensenkring rondom de aarde 

Pagina 7: afbeelding van het leerlingenblad les 1: ‘Omarm de aarde’, Klaas 

Pagina 8: afbeelding van het leerlingenblad les 1: twee handen  

Pagina 35: tekst lied ‘Omarm de aarde’ (http://www.youtube.com/watch?v=qrN2laBT0gY)  

Pagina 10: joodse tekening van de ark van Noach: les 2, impuls 1 

Pagina 11: foto’s van Ali en zijn mama op de boomplantdag: les 2, impuls 2 

Pagina 12: affiche van de boomplantdag: les 2, impuls 2 

Pagina 13: dankkaart na afloop van de boomplantdag: les 2,  impuls 2 

Pagina 13: logo van Ecomuslim: les 2, impuls 2 

Pagina’s 14, 15: logo en foto’s van de Eco-kerk: les 2, impuls 3 

Pagina’s 15-19: logo’s van groene organisaties: les 2, impuls 3 

Pagina’s 20-26: foto’s over de aarde: les 2, impuls 4 

Pagina 27: vragen- en stellingenfiche voor het socratisch gesprek: les 2, impuls 4 

Pagina’s 28-30: afbeeldingen achtergrondinformatie bij les 2, impuls 4 

Pagina 31: wensvoet: bij les 2, impuls 4 

Pagina 32: prent Bijbelverhaal Ruth: les 2, impuls 5 

Pagina 33: foto’s oogst bij het verhaal van Ruth: les 2, impuls 5 

Pagina 34: afbeeldingen van kalender en wereldbol: les 2, (bij impuls 5) 

Bijlage 2 

Geluidsfragment ‘De ark van Noach’: les 2, impuls 1 

Bijlage 3  

Beeldfragment gesprek met priester Herman: les 2, impuls 3 

http://www.everyoneweb.com/nascholinglbv
http://www.youtube.com/watch?v=qrN2laBT0gY

