Hemel en Aarde Nr. 4
Jaargang 18, Pasen 2019

Lesoverzicht Nr. 4 – Tuin
Hieronder kunt u in één oogopslag zien welke lessen in deze Hemel en Aarde staan, welke
vaardigheden daarin centraal staan en wat de belangrijkste werkvorm is.
Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

OB 1 Wat een fijne plek!

Een tuin is een plek waar
je zintuigen geprikkeld
worden en waar je
ontspanning, vrolijkheid
en vrijheid kunt ervaren.

Verbinden

Naar buiten

OB 2 Een tuin als
paradijs

In veel
scheppingsverhalen staat
een hof, of een tuin, voor
een goddelijk beeld van
schoonheid en orde.

Verwonderen,
verbeelden

Bijbelverhaal, droomtuin
schilderen

OB 3 Groei in de tuin

In de tuin schuilt een
enorme levenskracht die
ervoor zorgt dat alles om
ons heen groeit en bloeit
in de lente en de zomer.

Verwonderen, ordenen

Bonen planten, werkblad

OB 4 Een speciale tuin

Soms is een tuin met veel
aandacht ontworpen
omdat hij een speciale
functie heeft, zoals de
zen-tuin in het
boeddhisme.

Verbinden, verstillen

Aandachtsoefening

MB 1 Is dit een tuin?

Tuinen zijn een
samenspel van natuur en
mensenwerk. Dat roept
vragen op over onze
relatie met de natuur.

Verwonderen

Stellingen, woordweb

MB 2 Een bijzondere
plek

Voor veel mensen is een
tuin een bijzondere plek
waar ze rust, beschutting
en schoonheid ervaren.

Verbinden, verstillen

Naar buiten

MB 3 Werk in de
wijngaard

In de Bijbel is een
wijngaard vaak een beeld
voor een wereld naar
Gods hart. Profeten
gebruiken het om
mensen aan het denken
te zetten over onrecht.

Verbeelden, verhouden

Bijbelverhaal, gesprek

MB 4 Eten uit de tuin

Mensen zijn afhankelijk
van wat de natuur hun
geeft. In een moestuin

Verwonderen,
vertrouwen

Moestuintje maken
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

kun je je daarvan bewust
worden.
MB 5 Zo stel ik mij de
hemel voor

In de islamitische wereld
worden siertuinen soms
ontworpen om mensen
iets te leren over God.

Verbeelden, verhouden

Verhaal, gesprek

BB 1 Buiten in de tuin

Een tuin is een plek waar
je zintuigen geprikkeld
worden en een plek waar
je tot rust kunt komen.

Verbinden, verstillen

Naar buiten, tekenen

BB 2 Een vruchtbare tuin

In het kloosterleven
speelt de kloostertuin
een belangrijke rol.

Verbinden, verbeelden

Werkblad

BB 3 Een tuin in de
woestijn

Een oase is een tuin,
midden in de woestijn.
Het is een plek waar
water, bloemen, planten
en bomen zijn.

Verhouden,
verwonderen

Bijbelverhaal, naspelen

BB 4 Groei in de tuin

In de natuur schuilt een
enorme levenskracht die
ervoor zorgt dat alles om
ons heen groeit en bloeit
in de lente en de zomer.

Verbinden,
verwonderen

Oost-Indische kers zaaien

BB 5 Een geheime plek
in de tuin

Ieder mens heeft
behoefte aan privacy. Om
contact te maken met
jezelf of met een ander.
Een tuin kan hier bij
uitstek een plek voor zijn.

Verbeelden

Werkblad
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