Hemel en Aarde Nr. 1
Jaargang 22, Herfst 2022

Lesoverzicht Nr. 1 – Groep
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 Wij zijn een
groep

Als mens ben je
verbonden met de
mensen om je heen.

Verbinden, vertrouwen

Spelletjes, kringdans

OB les 2 Mijn eigen
groep

De mensen met wie je
dagelijks samenleeft,
hebben invloed op wie je
bent en hoe je in het
leven staat.

Verbinden, vertrouwen

Gesprek, tekenen

OB les 3 Welkom in de
groep

In de joodse traditie is
het gebruikelijk om bij
bijzondere
gebeurtenissen een stoel
vrij te laten, de Eliastoel.

Verbinden, verhouden

Verhaal, kringgesprek,
uitspelen

OB les 4 Binnen en
buiten de groep

Door niemand uit te
sluiten, bied je iedereen
weer een kans om bij de
groep te horen.

Verbinden, vertrouwen

Verhaal, gesprek,
muzikaal kringspel

OB les 5 Groepsgevoel

Rituelen bieden houvast
en verbinden mensen
met elkaar.

Verbeelden, verhouden

Gedicht, muziek
luisteren en maken

MB les 1 Onze groep

De meeste mensen
gedijen het best als ze
zich verbonden voelen
met een groep. Die
verbondenheid wordt
versterkt door rituelen
en gebruiken.

Verbinden, vertrouwen

Kringspel, staan-zitten,
gesprek, werkblad

MB les 2 Samen
onderweg

Het Bijbelboek Exodus
vertelt het verhaal van
een volk dat op weg is
naar een eigen plek. Dat
stelt hun saamhorigheid
op de proef.

Verbeelden

Verhaal, uitbeelden,
gesprek
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

MB les 3
Gemeenschapsleven in
een klooster

In kloosters leven
mensen die gekozen
hebben voor een
bijzondere vorm van
religieus
gemeenschapsleven.

Verwonderen,
verhouden

Filmpje, werkblad,
uitspelen, gesprek

MB les 4 Zwermen

Dieren die in zwermen
bewegen lijken één
dansend lichaam te
vormen. Dat roept
verwondering op.

Verwonderen,
verbeelden

Filmpje, knutselen,
gesprek

MB les 5 De groep bij mij
thuis

De mensen met wie
kinderen samenwonen
vormen een groep die
van grote betekenis is
voor hun leven.

Verbinden, vertrouwen

Afbeeldingen bekijken,
kringgesprek, tekenen

MB les 6 Nu hoor je erbij

Toetreden tot een groep
kan een belangrijke stap
zijn. Rituelen markeren
dat.

Verhouden

Werkblad, afbeeldingen,
fysiek ervaren, gesprek

BB les 1 Mijn groep

De mensen met wie je
dagelijks samenleeft,
hebben invloed op wie je
bent en hoe je in het
leven staat.

Verbinden, vertrouwen

Filmpje, werkblad,
creatief, uitwisselen

BB les 2 Een aparte
groep

Elke samenlevingsvorm
heeft zijn eigen normen
en waarden.
Augustinus schreef er
zijn leefregel voor.

Verhouden,
verwonderen

Werkblad, woordweb,
gesprek

BB les 3 Groepsdruk

Elke groep mensen kent
zijn eigen regels. De
keuze of je wel of niet
meedoet, is niet altijd
makkelijk.

Verhouden, verbinden

Hoeken-oefening,
werkblad
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Onderwerp

Levensbeschouwelijk
perspectief

Vaardigheden

Werkvorm

BB les 4 Ik, jij, wij

Rituelen bieden houvast
en verbinden mensen
met elkaar. Dat geldt
ook voor het Kasàlàritueel, dat stamt uit de
Ubuntu-filosofie.

Verstillen, verbeelden

Lofdicht beluisteren,
werkblad, gedicht
schrijven

BB les 5 Een geheime
groep

Wanneer je als groep
door omstandigheden
niet bij elkaar mag zijn,
kun je een geheime
groep vormen.

Verbinden, verhouden

Foto, werkblad, gesprek

BB les 6 Eén groep,
allemaal anders

Juist door allemaal iets
anders te doen of te
laten horen, vorm je met
z’n allen één hechte
groep.

Verwonderen, verbinden

Muziek luisteren, samen
muziek maken
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