Hemel en Aarde Nr. 3
Jaargang 21, Winter 2022

Lesoverzicht Nr. 3 – Grens
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 les 1 Tot hier … en
verder?

Mensen hebben de
neiging hun leefgebied af
te bakenen. Dat geeft
een gevoel van veiligheid
en eigendom, maar sluit
ook dingen af.

Verwonderen,
vertrouwen

Gesprek, werkblad, spel

OB les 2 Een
grensfeestje

Jaarwisselingen zijn een
grensovergang in de tijd.
Nieuwjaarsrituelen

Verhouden, verbeelden

Gesprek, verhaal, dans

helpen mensen de stap
van het oude naar het
nieuwe te zetten.
OB les 3 Ik was er al

Geboren worden is een
grensovergang. Wat er
aan de andere kant van
de grens was, is een
mysterie.

Verwonderen,
verbinden

Verhaal, tekenen, muziek

OB les 4 Zeemeermin

Veel culturen kennen
mythische grenswezens
die half mens, half dier
zijn. Zij hebben vaak
magische krachten.

Verbeelden, verhouden

Filmpje, lied

OB les 5 Jezus kijkt over
grenzen

In evangelieverhalen
klinkt vaak de gedachte
door, dat mensen
grenzen tussen elkaar
opwerpen, waar God
juist doorheen breekt.

Verhouden, verbinden

Verhaal, drama-oefening,
gesprek

MB les 1 Dit is mijn
grens

Elk mens heeft behoefte
aan eigen ruimte, maar
ook aan nabijheid van
anderen. Waar deze
grens ligt, is voor
iedereen verschillend.

Verbinden, vertrouwen

Fysiek spel, gesprek,
gedicht
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

MB les 2 Grensgeval

In mythische verhalen
komen vaak fabeldieren
met magische krachten
voor, waarvan de
centaur er één is:
driekwart paard en één
kwart mens, een
grensgeval.

Verwonderen,
verbeelden

Gesprek, kleien/tekenen

MB les 3 Je eigen plek

Je eigen ruimte
afbakenen geeft een
gevoel van veiligheid,
intimiteit en controle.

Verbeelden, verstillen

Gedicht, knutselen

MB les 4 De grens
tussen hemel en aarde

Een ‘thin place’ is een
heilige plek uit de
Keltisch-christelijke
traditie; een plek waar
de grens tussen onze
wereld en de goddelijke
wereld dun is.

Verwonderen,
verbeelden

Gesprek, werkblad,
tekenen

MB les 5 Op de grens

In de Bijbel wordt het
Beloofde Land
voorgesteld als een
begrensde plek waar het
leven goed is.

Verhouden

Verhaal, lied

MB les 6 Waar ligt jouw
grens?

Wat goed is en wat
kwaad, kan door mensen
verschillend beleefd en
ingeschat worden.

Verbinden

Fysiek vraagspel, gesprek

BB les 1 De grens naar
volwassenheid

Veel culturen kennen
rituelen waarin jongeren
de grens overgaan van
kind naar volwassene.

Verwonderen,
verhouden

Filmpje, verhaal, gesprek

BB les 2 Je eigen
grenzen

We hebben allemaal
grenzen die we zelf
moeten ontdekken en bij
anderen leren aangeven.

Vertrouwen, verbinden

Spel, werkblad, gesprek

BB les 3 Op de grens van
goden en mensen

Prometheus is een god
uit de Griekse
mythologie die zich op
de grens van de mensenen de godenwereld
beweegt.

Verwonderen,
verbinden

Verhaal, knutselen,
dramaspel
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

BB les 4 Een muur als
grens

In alle tijden en in veel
landen komt het voor
dat mensen grenzen
trekken en een gebied
afbakenen met een
muur.

Verbeelden, verhouden

Afbeeldingen bekijken,
werkblad, tekenen

BB les 5 Een rivier als
grens

In de joodse en
christelijke traditie is de
oversteek van de rivier
de Jordaan een symbool
voor bevrijding.

Verbinden, verhouden

Lied, film, bewegen

BB les 6 Grenzeloos!

Als alle grenzen van tijd
en ruimte wegvallen,
ontstaan er onbegrensde
mogelijkheden.

Verwonderen,
verbeelden

Filmpje, visualisatieoefening, creatief
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