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Les 1  Ik voel me vandaag zo … 23

Ik ben vandaag zo ...Les 1    

Hoe voelde jij je toen …? 

 Ik weet dat gevoelens niet goed of slecht zijn. Ze zijn er gewoon.
 Ik kan een situatie beschrijven waarin ik me blij, bang, boos, 

 verdrietig, trots of jaloers voelde.
 Ik kan het gevoel benoemen dat ik zie bij een smiley.

Ik vind 
mijn 
weg!

Ik was laatst zo blij omdat  

 

Ik was laatst zo boos omdat  

 

Ik was laatst zo trots omdat  

 

Ik was laatst zo bang omdat  

 

Ik was laatst zo verdrietig omdat  

 

Ik was laatst zo jaloers omdat  

 

a Vul de zinnen aan.

b Welke kleur hoort volgens jou bij welk gevoel? Geef de smileys een 
 passende kleur.
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Lieve Jezus

’s Avonds in mijn 
bed als het stil is in 
mijn kamer, als ik 
heel ver het geluid 
van de tv beneden 
hoor, dan wordt het 
stil in mijn hoofd en 
dan kan ik bidden.

Als ik dit bid, 
voel ik me  

Lieve God

Vader van Jezus
maar ook vader 
van mij. Ik ben heel 
blij dat ik je ken en 
dat ik tegen je kan 
spreken als ik het 
moeilijk heb.

Als ik dit bid, 
voel ik me 

Lieve Jezus

Ik weet niet of jij mij 
hoort, want ik heb 
al zo vaak gebeden 
en ik heb nog niet 
gevoeld dat jij er 
bent als ik jou nodig 
heb.

Als ik dit bid, 
voel ik me

Stil zijn bij gevoelensLes 3    

Lees de gebedjes. Welk gevoel geven ze je? Vul het in. 

Waar word jij stil van? Kleur die dingen geel.

1

2

 Ik kan vertellen wat Jezus voelde op de Olijfberg.
 Ik heb geleerd dat sommige mensen bidden als ze niet goed weten  

 hoe ze moeten omgaan met hun gevoelens. 
 Ik ontdek dat ik beter kan omgaan met mijn gevoelens als er rust  

 en stilte is in mijn hoofd. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Ik word stil van …

schreeuwen

een hond

kuikentjes

bidden een vrachtwagen

een vlinder 

zingen een raceauto 

een spin

lezen 

een computerspelletje 

muziek 

een film  een gedicht 

de natuur

een mooie foto 

wandelen 

zwemmen 

een baby
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Wie heb jij er graag bij? Verbind een situatie met een persoon. 

 Ik kan laten zien hoe ik me voel aan iedereen die mij graag ziet en  
 die ik graag zie. 

 Ik kan soms jaloers zijn, net zoals Liam.
 Ik kan tijdens het liedje over gevoelens de gevoelens tonen met   

 mijn gezicht en mijn lichaam.

Ik vind 
mijn 
weg!

Ik voel me veilig bij ...Les 4    

mama of papa

broer of zus

juf of meesterhuisdier

opa of omavriendjes
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 Ik kan iemand blij maken door een compliment te geven.
 Ik kan sorry zeggen tegen iemand met een sorrykaartje.
 Ik weet dat ik soms anderen pijn doe door mijn gevoelens te uiten. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Ik barst van de gevoelens.Les 5    

Ik geef je een dikke pluim omdat

Groetjes van
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Het Tuin van Heden.nu-lied   

Het Tuin van Heden.nu-lied 

Strofe 1 
We zijn op zoek naar echt iets goeds.

Wil je weten wat?
Iets leuks dat jou geloven doet.

Ga je mee op pad?

Strofe 2
Gaan wij hier links of toch rechtdoor?

We zien heel veel dingen.
We zitten op een heel goed spoor.

Paulus is aan ’t zingen.

Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!

Refrein
We zoeken een weg.

En we volgen een pad.
Samen in de Tuin van Heden!

Altijd onderweg,
er is altijd een pad.

Zo veel dingen te beleven
in de Tuin van Heden.nu!

Strofe 3
We volgen Gods weg met een lach.

Ieder kiest zijn kant.
Vertel ons later wat je zag.

Het wordt vast plezant.

Strofe 4
Soms loopt de weg vast op een muur.

Opeens gebeurt een wonder.
Het is een spannend avontuur.

God is heel bijzonder.

Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!

Refrein (x 3)


