1002Levensbeschouwing lessen leerjaar 2 ( oktober) A
 ndere tijden (rouw en verliesweek)
Exodus 17 stappen

1/2

Het volk Israël in de
woestijn

Het volk klaagt
God stuurt vlees en brood

(Maak een keuze uit deze verhalen)

Route 2 Stap 24-42
voor de bovenbouw uit te
breiden met:
route 3 stap 129-133
geklaag
trouw

leefregels

heiligheid

relaties

God spreekt via Mozes
God komt naar de berg
Sinaï
De tien regels
https://www.youtube.com/watch?v=K8
Z_j0BOHfA
’Hou je aan de regels’
www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUG
G_E
http://www.kleuteridee.nl/bijbel-2/bijbel
platen/oude-testament/

-----------------------------------
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Geklaag ( blz 176)
 Wat weten de
kinderen nog over het
verhaal van Mozes? Haal
samen voorkennis op.

Brood uit de hemel ( blz 177)

http://www.freebibleimages.org/illustratio
ns/moses-red-sea/

Een teken van trouw. ( blz
182)

De Israëlieten klagen ( blz
176)

Dichtbij maar ook ver weg (
bl z183)

Brood uit de hemel ( blz 177)

Omgaan met God en
elkaar ( blz 185)

Filmpje youtube, brood en vlees

Een bijzondere band ( blz
181)

Aaron maakt een gouden
beeld
Mozes is boos op het volk.

Indrukwekkend ( blz 184)

Twaalf mannen gaan naar
Kanaän
De twaalf mannen komen
terug

’Tien woorden rap’
https://www.youtube.com/watch?v=fB0d
sBZ-xUc

http://bijbelidee.nl/werkbladen/speelwe
rkbladen/

http://www.kleuteridee.nl/bijbel-2/bijbel
platen/oude-testament/

7/8 zelf uit de bijbel lezen
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’Hou je aan de regels’
www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG
_E

Speel Hints met elkaar
(185)

Hints ( blz 185)
’Tien woorden rap’
https://www.youtube.com/watch?v=fB
0dsBZ-xUc

Heilig ( blz 194)
Aantrekkelijk ( blz 204)

Het verhaal van Mozes
(wat vooraf ging)

https://www.npo.nl/kerst-met-de-zandtov
enaar/13-10-2013/RKK_1647085

Geklaag ( blz 176)
Brood uit de hemel ( blz 177)
trouw zijn?
wat is trouw? wanneer ben je
trouw?
Wat past bij God ( blz 184)
Kies daar ook zelf woorden
bij.
De tien regels ( eigen les)
regels voor je leven ( blz 186)
’Tien woorden rap’
https://www.youtube.com/watch?v=fB0d
sBZ-xUc

Kapot ( blz 205)

Wat is heiligheid?
Wat is in deze wereld heilig?

Zegen voor jou ( blz 270)

Geld?? (eigen les)

’De zegen van God’
https://www.youtube.com/watch?v=Ks

Kapotte relatie (eigen les)

http://www.kindengeloof.nl/thema-zeg
enen.html

---------------------------------Spionnen naar Jericho
Rachab helpt de spionnen
leren kennen

Een pad door de Jordaan
Jericho wordt ingenomen
-http://www.kleuteridee.nl/bijbel-2/bijbe
lplaten/oude-testament/

------------------------------dapperheid

-NLsOPsUM

193)

Een troon voor God (blz

Een God die je kunt
zien ( blz 203)
”Onder boven voor en achter”
https://www.youtube.com/watch?v=-seB
oIqZnt0

Mozaïek ( blz 206)
Zegen voor jou ( blz 270)

http://www.kindengeloof.nl/thema-zegen
en.html

Op
verkenningstocht (blz 280)
Opstand (blz 283)
Sterk en dapper ( blz 375)
https://www.youtube.com/watch?v=ep
OQAdjJIko

Op onderzoek uit (
blz 377))

Speurneuzen ( blz 279)
Het beloofde land ( blz 281)

Nog één rivier: Matthijn
Bulwalda
https://www.youtube.com/wat
ch?v=LicRfVAyHWg

 Het
herkenningsteken ( blz
379)

https://www.youtube.com/watch?v=_FP
Dvp2cBPA&t=25s

Een bijzondere
optocht ( blz 384)

Wat wil jij verkennen? Welk
land? Wat geloven zij?
(maak hier presentatie van )
meerdere lesmomenten,
koppelen aan aardrijkskunde

