Hemel en Aarde Nr. 4
Jaargang 21, Pasen 2022

Lesoverzicht Nr. 4 – Traan
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 Tranen

Tranen geven uiting aan
verdriet.

Verbinden, verstillen

Filmpje, gesprek,
gedicht, tekenen

OB les 2 Tranen uit de
hemel

Wat een mens denkt of
verbeeldt verschilt per
persoon.

Verbeelden,
verwonderen

Filosofisch gesprek,
schilderen, tekenen

OB les 3 Troost

Mensen kunnen
aandacht en liefde geven
aan anderen en
daardoor troost geven.

Verbinden, verwonderen

Filmpje, gesprek, drama,
werkblad

OB les 4 De tranen van
David

In moeilijke tijden is het
fijn als je je gesteund
voelt.

Verhouden, verbeelden

Verhaal, tekenen

MB les 1 Tranen van
verdriet

Tranen geven uiting aan
verdriet.

Verstillen, verwonderen

Gesprek, werkblad

MB les 2 Troost

Mensen kunnen
aandacht en liefde geven
aan anderen en
daardoor troost geven.

Verhouden, verbinden

Gesprek, creatief

MB les 3 De tranen van
Shiva

De hindoeïstische God
Shiva liet uit medeleven
met de mensheid zijn
tranen op de wereld
vallen.

Verbinden, verbeelden

Verhaal, knutselen,
meditatie

MB les 4 Tranen in
muziek

Muziek kan tranen in
zich dragen of oproepen.

Verstillen, verhouden

Muziek, gesprek

MB les 5 Geen traan is
hetzelfde

Iedereen laat tranen
vloeien om
uiteenlopende redenen
en met verschillende
gevoelens.

Verwonderen,
verbeelden

Werkblad, tekenen,
gesprek

BB les 1 Als je iemand
ziet huilen

Wie huilt in het bijzijn
van een ander is
kwetsbaar. Wie een
ander ziet huilen, voelt
zich vaak aangesproken.

Verbinden, vertrouwen

Filmpje, werkblad,
gesprek, kunst
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

BB les 2 Huilen is gezond

In Chinese tradities
wordt huilen verbonden
met het stromen van
levensenergie. Lichaam
en geest zijn daarbij één.

Verhouden, verbinden

Werkblad, gesprek,
fysieke oefeningen

BB les 3 Maria’s tranen

De tranen van Maria
symboliseren voor veel
christenen dat er een
hogere werkelijkheid is
die vol compassie is met
de mensheid.

Verwonderen,
verhouden

Afbeeldingen bekijken,
werkblad, drama,
muziek

BB les 4 Herinner je de
tranen van vroeger

Volgens de joodse
traditie is het belangrijk,
elkaar te herinneren aan
de tranen van eerdere
generaties die
onderdrukt werden.

Verbeelden, verhouden

Verhaal/rollenspel,
proeven, gesprek

BB les 5 De waarde van
tranen

De tranen van mensen
die wanhopig zijn, doen
een appèl op ons.

Verbeelden, verhouden

Verhaal, gesprek, poster
maken

© Kwintessens 2022

2/2

