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 leerjaar: Lesbundel 

Protestantse Godsdienst 

 

In de klas, voor de Corona lockdown, hebben we al een aantal zaken 

besproken: a) - wie hoort er bij een club? 

       - hoe wordt je lid van een club? 

   b) - de kerk is als een “Jezus-club” 

       - iedereen kan lid worden, er zijn geen beperkingen! 

   c) - de kerk is als een familie 

       - je wordt lid door geboorte: wedergeboorte/de doop 

Wat we nog niet hebben besproken, volgt hieronder. Veel plezier! 

Les 6.4.2: De identiteit van de kerk/gemeente. 

1. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3a_knMWt8Do:  het  

    Paasverhaal met zandkunstenaar 1: kijken + luisteren 

2. bl(9,10): werkblad/verhaal: Over avondmaal vieren: opdracht + lezen 

3. bl(10.3): verhaal: Het Laatste Avondmaal, de eerste eucharistie: lezen 

4. bl(10.4): werkblad: Het paasmaal bij de Joden: opdracht 

5. bl(10.5): werkblad: Het paasmaal van Jezus: opdracht 

6. bl(11): werkblad: Allemaal samen: opdrachten 

7. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=hJF9xuIF1ic: De 

    Paasmaaltijd, Jezus wast de voeten van zijn leerlingen: kijken +  

    luisteren 

8. bl(12): verhaal: Over het leven als gemeente: opdracht + lezen 

9. bl(12.1): verhaal: Met Petrus op weg naar Pasen: lezen 

10. bl(13): werkblad: Elkaar helpen: opdracht 

11. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Xg48FjPSzBg: Sandy  

      Tales: Onze Vader: kijken + luisteren 

12. bl(14,15): verhaal: Over het bidden: Het Onze Vader: opdracht +  

      lezen 

13. bl(15#): schema God: God: Heer of Vader: kijken 

14. bl(16,17): uitleg: Het Onze Vader: lezen 

15. bl(19): werkblad: Het Onze Vader: opdracht 

16. bl(20): Liedje: https://www.youtube.com/watch?v=P9DVDa5s21o:     

      Onze Vader: zingen 

17. bl(20.2): samenvatting: De identiteit van de kerk/gemeente: lezen 
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Les 6.4.3: Diaconie en zending. 

1. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=MN7N-mF8KdI: Breeze,  

    onder de indruk van de eerste christenen: kijken + luisteren 

1.1. Als je je erg verveelt hier een film van een half uur over de  

       handelingen van de apostelen volgens het Bijbelboek Handelingen 

       hoofdstuk 1 t/m 5: https://www.youtube.com/watch?v=amIqNl5MxlI 

2. bl(1,2): verhaal: Het gemeenschapsleven: lezen 

3. bl(3): verhaal: Het leven van de eerste christenen: lezen 

4. bl(4): werkblad: Handelingen van de apostelen: opdracht 

5. bl(5): uitleg/werkblad: De handelingen van de kerken/gemeenten: 

    lezen + opdrachten 

6. bl(6): gebed: Even stil: lezen 

7. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HK5Av3f3wYY: Stefanus,  

    de eerste christelijke martelaar: kijken + luisteren 

7.1. Als je je erg verveelt hier een film van 20 minuten over de   

       handelingen van de apostelen volgens het Bijbelboek Handelingen 

       hoofdstuk 6 t/m 8: https://www.youtube.com/watch?v=oolm9a6IT74  

8. bl(7): verhaal: Stefanus, helper van de apostelen: lezen 

9. bl(8): verhaal: De eerste martelaar, Stefanus: lezen 

10. bl(9): werkblad: Stefanus wordt gestenigd: opdrachten 

11. bl(10): werkblad: Filippus: antwoorden in de Bijbel zoeken  

12. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WDdPKIehFFo: Elly en 

      de wiebelwagen: verhaal: naar het ziekenhuis:  kijken + luisteren 

13. bl(10.1): verhaal: Filippus en de Ethiopiër: lezen 

14. bl(11): werkblad: Filippus en de Ethiopiër: antwoord in de Bijbel  

      zoeken + opdrachten 

15. bl(12): verhaal: De Ethiopiër, een vriend zonder naam: lezen 

16. bl(12.1): werkblad: Een ontmoeting op de weg: opdracht 

17. bl(12.2): werkblad: Van Jeruzalem naar Gaza: opdracht 

18. bl(13): werkblad: Filippus en een kamerling: opdracht 

19. bl(15): werkstukje: Filippus: knutselen 

 

Breng deze bundel ingevuld mee terug naar school, zodra de  

lessen weer starten. Dan kan de bundel in de map. 

 

Groetjes juf Chonja,  

hopelijk zien we elkaar weer snel terug! 
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Als je je erg verveelt, hier een film van 20 minuten: https://www.youtube.com/watch?v=oolm9a6IT74 
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