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Een heel klein landThemalied 

Een heel klein land

Strofe 1
De wereld is een heel klein land,

waar iedereen
dezelfde weg zoekt, hand in hand.

We zijn samen één.

Woon je hier of woon je daar?
We zijn allemaal

mensen zoekend naar elkaar,
met een ideaal.

Ben je blank, bruin, rood of geel,
boeddhist of jood?

We hebben elk een ritueel,
maar onze band is groot.

Refrein
De wereld is net als muziek,
vol kleuren in een mozaïek.

We bouwen aan rechtvaardigheid,
aan liefde en aan tederheid.

De wereld is een mozaïek
met felle kleuren als muziek.

Hier voelen wij ons thuis en goed.
God is bij ons in overvloed.

Strofe 2
Wij zeggen Vader tegen God,

moslims hebben Allah,
Tibetanen bidden tot

de Dalai Lama.

Als je goede christen bent,
zoals Jezus leeft

en respect hebt voor de mens
is je doel nagestreefd.

De wereld is een heel klein land.
Ga met ons mee!

Groter, groots wordt onze band.
Een druppel wordt een zee.

Refrein
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Zich thuis voelen Les 1

1 Beschrijf hoe iedereen zich voelt voor de start van het schooljaar. 
Gebruik kernwoorden.

Marc en Bram 

‘Veel succes, 
Bram!’ zegt 
Marc. ‘Tussen 
al die groten.’ 
‘Jij ook veel 
plezier,’ 
zegt Bram. 
‘Bij de kleintjes .’ 
Maar de lach waarmee ze elkaar aankijken heeft 
niets plagerigs. Ze voelen allebei maar al te goed 
hoe spannend het is, zo’n eerste schooldag.

 

Aïcha

Hoe spannend ze 
het ook vindt, ze 
heeft er zin in om 
haar nieuwe 
klasgenoten te 
leren kennen. 
En die meester 
Johan leek haar 
heel sympathiek, toen ze met hem kennismaakte. 
Vooral omdat hij meteen begreep dat ze zich 
zorgen maakte over hoe de andere kinderen over 
haar geloof zouden denken. Aïcha is moslim.

 

Milan 

Daar gaan 
we weer, 
denkt Milan. 
Hij zucht eens 
diep. Zijn vader
zegt niets, maar 
warrelt even 
met zijn hand
door Milans haar als hij achter hem langs loopt. 
‘Jullie zijn de oudsten van de school’, zegt zijn 
moeder om hem op te peppen. ‘De oudsten, de 
grootsten …’
‘Ja, maar niet de besten’, vult Milan aan. ‘Ik niet, 
tenminste.’
‘Kom, kom’, zegt zijn moeder. ‘Je bent met goede 
punten overgegaan.’
Milan knikt. Het is ook niet dat hij het allemaal 
niet kan. Het kost hem alleen zoveel moeite. Niet 
omdat hij het niet snapt. Het probleem zit hem in 
lezen. Waar andere kinderen in één keer zien welk 
woord er staat, moet hij alle letters een voor een 
bij elkaar puzzelen.

 

Ella 

‘Wat denk
je ervan?’ 
vraagt Ella. 
Ze loopt 
als een echt 
fotomodel 
via de gang 
de keuken in, 
maakt daar een sierlijke draai en loopt weer terug 
de gang in. ‘Meisje, je bent prachtig!’ complimen-
teert haar moeder haar. Ze is wel gewend dat de 
manier waarop ze eruitziet voor- en tegenstanders 
kent. Sommigen vinden dat ze er maar raar 
bijloopt. Opvallend. Daar moeten veel mensen niks 
van hebben. Dat zijn de doe-maar-gewoon-dan-
doe-je-al-gek-genoeg-mensen. Gelukkig zijn er 
ook die haar juist om haar vrolijke, fleurige kleding 
bewonderen. Dat zijn de mooi-zo-de-wereld-kan-
wel-wat-kleur-gebruiken-mensen. Zelf hoort ze 
natuurlijk bij die laatste groep. Net als haar moeder 
trouwens. Die is zo mogelijk nog aparter als het om 
kleding gaat dan Ella.
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1

2 Hoe draag jij bij tot de klassfeer? Schrijf het op.

 

 

 

 

 

Zo ben jij ook een deeltje van de kleurrijke
mozaïek die onze klas is!

Zich thuis voelen 

Wout

Heerlijk vindt hij dat. Bezig zijn. Energie kwijtraken.
Straks op school is dat weer afgelopen. Verboden zelfs. 
Op de boerderij vindt niemand het gek als hij over het erf 
vliegt van de ene stal naar de andere schuur. In de klas 
moet je zelfs toestemming hebben om even een papiertje 
in de prullenbak te mogen gooien. En hij moet voorzichtig 
zijn ook. Wout is namelijk van al dat werk behoorlijk sterk 
geworden. Eigenlijk is Wout er zo eentje die zijn eigen 
kracht niet kent. Als hij een van zijn klasgenoten een 
goedkeurend klopje op zijn schouder wil geven, vergeet 
hij wel eens dat hij niet met een koe te maken heeft. Dan 
haalt hij iets te hard uit. En dan reageert zo iemand alsof 
hij hem in elkaar heeft willen beuken. Nee, school is de 
hele dag ‘kalm aan’ en ‘voorzichtig’ en ‘sssttt’.

 

Lisa

‘Eindelijk’, zegt Lisa aan de ontbijttafel. 
‘We mogen weer naar school.’ Jasper, de 
één jaar oudere broer van Lisa, kijkt haar 
met een frons aan.  
‘Jij bent echt niet helemaal normaal, hoor’, 
zegt hij. ‘Wie vindt het nu leuk dat de 
vakantie voorbij is?’
‘Ikke’, zegt Lisa.
‘Je mag dan reuze slim zijn,’ zegt Jasper, 
‘je bent echt niet goed wijs.’
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3

4

Je begrijpt nu vast wel het verband tussen het verhaal en het themabeeld. 
Schrijf het op in je eigen woorden.

 

Lees samen de bezinningstekst. 
Maak een mozaïek met de namen van je klasgenoten.

Zich thuis voelen 

 Ik kan vertellen hoe mensen zich voelen als ze nieuw zijn in een groep.
 Ik kan vertellen hoe ik me voel als ik ergens nieuw ben in een groep, een klas ...
 Ik kan verwoorden hoe ik aankijk tegen de stap naar het secundair onderwijs.
 Ik kan verwoorden hoe ik ervoor kan zorgen dat nieuwe mensen zich goed voelen  

 in een groep.

Ik vind 
mijn 
weg!

Een mozaïek is heel kleurrijk.
Zoveel steentjes die samen één geheel vormen.                          
Onze klas is net als een mozaïek: 
kleurrijk met zoveel verschillende kinderen.

We zijn allemaal benieuwd wat het nieuwe schooljaar ons zal brengen.
Slagen wij erin om van onze klas een geheel te maken waar iedereen zich thuis voelt?
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 Ik kan vertellen hoe ik me voel in onze klasgroep.
 Ik kan begrijpen hoe anderen zich voelen in onze klasgroep.
 Ik wil meewerken aan een goede sfeer in onze klasgroep.

Ik vind 
mijn 
weg!

Een groep: ja of nee?  Les 2

1

2

3

Teken hier het klaslogo. Schrijf erbij wat het logo voor de klas betekent.

Vul aan.

Onze klas is een groep wanneer  

 

Onze klas is een troep wanneer  

 

Wat was voor jou waardevol in het ‘schoenenspel’?
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De eerste christenen Les 3

1 De eerste christenen

Joesef en Rivka liepen in het donker mee met hun ouders. Het was nog vroeg. Deze 
week kwamen ze met de groep christenen samen in het huis van Mattias. Ze hadden 
een beurtrol. Soms was de bijeenkomst ook bij hen thuis. Ze kwamen altijd samen op 
de eerste dag van de week, voordat hun vader aan het werk moest. Niet op sabbat, maar 
op de dag erna dus. Dat was de dag waarop de vrienden van Jezus het graf leeg hadden 
gevonden, de dag waarop Jezus was opgestaan uit de dood.

Binnen brandden er lampen. Er waren al een heleboel mensen. Rivka zag dat er weer 
nieuwe mensen bij waren, net als bijna elke week. Ze zag een meisje met een blauwe 
jurk dat ze nog niet kende. Binnenkort waren er zo veel mensen dat ze niet meer in één 
huis zouden kunnen.

Jakobus begon: ‘Welkom, broeders en zusters! Weten jullie nog dat Jezus ooit zei: 
“Als jullie met twee of meer bij elkaar komen, dan ben Ik bij jullie.” We mogen er dus 
zeker van zijn dat Jezus ook vandaag bij ons is. We gaan luisteren naar een verhaal van 
Salome, die Jezus zelf nog heeft gekend. Zij vertelt ons over iets dat ze Jezus heeft horen 
vertellen. En dan lezen we nog een brief voor, die onze ijverige vriend Paulus schreef voor 
een andere groep christenen. Ook wij kunnen er nog iets van leren!’

Joesef en Rivka keken hun ogen uit. Salome was een oudere mevrouw, maar haar ogen 
schitterden wanneer ze over Jezus sprak. Ze vertelde het verhaal over de man die hulp 
bood aan een man die door struikrovers was overvallen en gewond op straat lag. ‘Zo 
wilde Jezus duidelijk maken hoe je een goede naaste kunt zijn’, zei Salome. Daarna 
luisterden ze naar de brief van Paulus. Die ging over hoe christenen samen elke dag 
moesten proberen om te leven zoals Jezus: vol liefde voor elkaar. Toen baden ze allemaal 
samen. Dat vond Rivka altijd het mooiste stukje van de bijeenkomst. Hand in hand baden 
ze het gebed dat Jezus hen geleerd had: ‘Onze Vader …’. Na het gebed deelden Mattias 
en zijn vrouw brood uit en ze gaven bekers met wijn door. Iedereen at en dronk ervan. 

Daarna kwam Priscilla naar voor. Ze vertelde dat er bij de groep mensen waren die heel 
arm waren. Ze vroeg wie er mee kon zorgen voor eten en voor onderdak. Verschillende 
mensen staken hun hand op. Dat was fijn, vond Joesef. Bij hun groep was iedereen gelijk. 
Er was geen verschil tussen armen en rijken, tussen mannen en vrouwen, tussen vrije 
mannen en slaven. Iedereen telde mee voor Jezus! Het was vast ook daarom dat er zich 
elke week meer mensen lieten dopen. Jakobus zegende hen allen voordat ze vertrokken 
in de naam van Jezus.

Nu kon de werkdag beginnen. Op weg naar huis hoorde Rivka haar vader zeggen: ‘Tomas 
was er niet. Ik hoorde dat hij een hoop geld heeft geërfd, maar er niets van wil afstaan 
voor de armen.’ ‘Dat is jammer,’ zei zijn moeder, ‘maar het is ook niet altijd gemakkelijk 
om christen te zijn, hè?’ ‘Jakobus gaat met hem praten’, vertelde zijn vader. ‘Ik hoop dat 
hij weer bij ons terugkomt.’

Joesef stapte stevig door. Hij was er fier op dat hij bij de groep christenen hoorde. 
Het waren mensen die niet alleen aan zichzelf dachten, maar ook iets over hadden voor 
anderen. Zo’n man wilde hij later ook worden. Jezus betekende heel veel voor hem. 
En was het niet fantastisch dat er zo veel mensen christen werden? Als er op de hele 
wereld christenen zouden wonen, dan konden ze de wereld echt beter maken.

(Kolet Janssen)
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2 Bekijk de tekeningen. Welk fragment uit het verhaal herken je? 

Kleur de bolletjes. Geef zo elke tekening een eigen kleur.
Duid in de tekst op de linkerpagina de zinnen aan die bij elke tekening horen. 
Geef ze dezelfde kleur als de bolletjes. 

De eerste christenen 

 Ik kan vertellen hoe het christendom als kleine groep ontstaan is.
 Ik kan uitleggen wat de eerste christenen deden.
 Ik kan begrijpen waarom de eerste christenen zich ‘broeders en zusters’ noemden.

Ik vind 
mijn 
weg!
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Maarten Luther Les 4

1
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2 Wat hoort bij het katholicisme? Wat hoort bij het protestantisme? 

Duid aan met een ‘K’ van katholiek of een ‘P’ van protestants.

Maarten Luther 

 Ik kan in mijn eigen woorden vertellen wie Maarten Luther is.
 Ik kan uitleggen waarom Maarten Luther als een voortrekker gezien wordt in 

 de Kerk.
 Ik kan uitleggen hoe het protestantisme of de reformatie is ontstaan.
 Ik kan enkele verschillen geven tussen katholieken en protestanten.

Ik vind 
mijn 
weg!

15
AUGUSTUS

Onze-Lieve-Vrouw-tenhemelopneming

31
OKTOBER

hervormingsdag
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De Kerk in beeld Les 5

1 De Kerk: een kleurrijke mozaïek
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2

3

Zoek de twee verschillende betekenissen van het woord ‘kerk’. 

Bekijk de foto’s op de pagina hiernaast. Zo kom je het goede antwoord op het spoor.

kerk =  

Kerk =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk woord hoort waar?

Je leerkracht toont woordkaarten. Schrijf de woorden in de juiste kolom. 

De Kerk in beeld 

 Ik kan uitleggen wat het woord Kerk betekent.
 Ik kan voorbeelden geven van wat er gebeurt in de Kerk.
 Ik kan vertellen hoe ik zelf denk over godsdienst en religie.

Ik vind 
mijn 
weg!
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Wereldgodsdiensten Les 6

Het aantal gelovigen per godsdienst 
  ca. 2,1 miljard christenen
  ca. 1,5 miljard moslims
  ca. 1 miljard hindoes
  ca. 415 miljoen boeddhisten
  ca. 14 miljoen joden
  andere godsdiensten

Op de kaart zie je waar de meeste gelovigen van 
die godsdienst wonen, maar er zijn ook nog andere 
kleinere godsdiensten.

Het hindoeïsme 
Het hindoeïsme is de 
oudste wereldgodsdienst. 
Ze is zo'n vierduizend 
jaar geleden ontstaan. 
Hindoes geloven in veel 
goden. Vishnu, Shiva en 
Brahma zijn de bekend-
ste. De meeste hindoes 
wonen in India en de 
buurlanden.

Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar: kerk – andere godsdiensten  Les 640

‘De grote godsdiensten hebben veel raakpunten. 
En ze hebben allemaal dezelfde mogelijkheden. 

Ze kunnen betere mensen van ons maken. 
Maar elke godsdienst heeft ook haar eigen 
unieke kenmerken. Godsdiensten zijn elk 

op hun eigen manier uniek. We kunnen dus 
heel wat van elkaar opsteken.’
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Wereldgodsdiensten 

 Ik kan de vijf wereldgodsdiensten noemen: christendom, islam, jodendom, 
 hindoeïsme en boeddhisme.

 Ik kan van elke wereldgodsdienst twee kenmerken geven.
 Ik kan uitleggen wat het betekent dat godsdiensten raakpunten hebben maar 

 ook dat ze eigen unieke kenmerken hebben.
 Ik ga respectvol om met mensen van een andere godsdienst of levensbeschouwing.

Ik vind 
mijn 
weg!

Het christendom 
Het christendom is de grootste godsdienst ter wereld. Er zijn verschillende groepen.
• De rooms-katholieke Kerk is de oudste. Ze is ontstaan in de 1e eeuw. Rome is het centrum.
• De orthodoxe Kerk scheidde zich in de 11e eeuw af van de katholieke Kerk. De meeste orthodoxen wonen in 

Oost-Europa.
• De protestantse Kerk ontstond in de 16e eeuw. Ze bestaat uit verschillende groepen zoals de Hervormde 

Kerk, de Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerk.

De islam 
De profeet Mohammed 
stichtte de islam in de 7e 
eeuw. Het is de tweede 
grootste religie ter wereld. 
Binnen de islam bestaan er 
verschillende bewegingen 
zoals de soennieten en de 
sjiieten.

Het boeddhisme 
Het boeddhisme werd 
gesticht door prins Siddharta 
Guatama. Hij zocht een 
antwoord op de vraag 
waarom er lijden is in de 
wereld. Toen prins Siddharta 
het antwoord vond op die 
vraag, werd hij de Verlichte 
of de Boeddha genoemd. 
Heel wat boeddhisten leven 
in landen als Nepal, China, 
Tibet en Japan.

Het jodendom 
Ook het jodendom is, 
net zoals het hindoeïsme, 
een erg oude godsdienst. 
Abraham (die leefde rond 
1900 v.C.) wordt beschouwd 
als de stamvader van het 
jodendom. Het jodendom 
kent verschillende strek-
kingen. Overal ter wereld 
wonen er joden.

Les 6  Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar: kerk – andere godsdiensten 41
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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 (x3)

Plak hier je klasfoto van het zesde leerjaar.


