Project

De barmhartige Samaritaan

Leerplandoelen
De leerlingen - vanuit welke thuis, cultuur of geloofsovertuiging ze ook komen – zien dat er naast beperkingen ook
mogelijkheden zijn. Dat houdt in dat ze …
 U - de voorkeursliefde van God voor kleine mensen herkennen in Bijbelverhalen als de barmhartige Samaritaan.
(Lc. 10, 25-37)

Materialen
voor de leerlingen
www.

voor de leerkracht
www.

voor de klas
www.

 Bijbelverhaal 'De goede
vreemdeling', p. 4
 kopieerblad 1, 2 en 3, p. 5 t.e.m. 7
(1 per groep)
 kopieerblad 4, p. 8 (1 keer)
 duplobouwstenen
 een pasfoto
 lijm
 een schaar
 stiften

 een handbel of toeter

 bordboek
 prentenset: prent 42 t.e.m. 47
 tijdschriften
 een Bijbel
 een Jezuskleed (of wit laken)
 een strook behang van 3 m

Tips
Dit project sluit aan bij kernles 6 ‘De barmhartige Samaritaan’, hdl. p. 239 e.v.

Vooraf
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 Leg vooraf het materiaal voor de verschillende opdrachten klaar.
 Maak voor elke groep een kopie op A3-formaat van kopieerblad 3.
 Kopieer kopieerblad 4 op stevig papier, lamineer het en verknip de woorden.

Uitbreidingsproject

Ik heb een lichaam met veel mogelijkheden, maar ik kan niet alles.
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Lesverloop
Instap
Draag dit versje expressief voor.
Ikke, ikke, ikke
en de rest kan stikken.
Mijn gedacht, dat is wat telt,
anders gebruik ik veel geweld!
Die lange Jan of kleine Saar,
die weten niks, geloof me maar!
Ze staan naast mij, ik zie hen niet,
dat doet hen zeker veel verdriet.
Maar mijn gedacht, dat is wat telt
anders gebruik ik veel geweld!
Ikke, ikke, ikke
en de rest??? Kan stikken!
Bespreek het versje kort met de leerlingen.
 Wat vinden jullie van het versje? stoer / niet vriendelijk / boosaardig / anderen tellen niet
mee
 Waarom zou de jongen/meisje zo boos zijn? er is iets ergs gebeurd / wil eigen zin doen /
vindt zichzelf belangrijk / wil anderen uitsluiten
 Zou jij die ik-persoon willen zijn? Waarom wel/niet?
 Hoe zouden Jan of Saar zich voelen als ze dat zouden horen? verdrietig / uitgesloten /
alleen / eenzaam

De barmhartige Samaritaan
bordboek
p. 4
prentenset:
prent 42 t.e.m. 47

Vertel de leerlingen dat je een mooi Bijbelverhaal kent dat bij het versje past.
Toon bij het vertellen de prenten of gebruik het bordboek.
Doe het Bijbelritueel en vertel.
Bespreek het verhaal met de leerlingen.
 Wat vroeg de jongeman aan Jezus? Wat moet ik doen om voor altijd te leven?
 Wat antwoordde Jezus? van God en van je naaste houden
 Wat wist de jongeman niet? wie zijn naaste was
Gebruik de prenten om het verhaal op te frissen.
 Wat gebeurde er toen de man onderweg was? overval / rovers / man gewond / blijft liggen
langs de weg
 Wat dacht de priester die voorbijkwam? het is niet mijn schuld / heb geen zin om te helpen
 Wat deed de tempelbediende die voorbijkwam? ging in een boog voorbij / geen zin om te
helpen / had er volgens hem niks mee te maken
 Wat deed de vreemdeling? medelijden / hielp de gewonde / bracht hem naar een herberg /
betaalde voor de zorgen van de man
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Vergelijk het Bijbelverhaal met het versje.
 Wie zou ikke, ikke kunnen zijn? de priester / de tempeldienaar
 Wie zou de gewonde man kunnen zijn? Jan / Saar
 Wist de jongeman na het verhaal wie zijn naaste was? ja
 Weten jullie wie je naaste is? ja / neen / ik weet het niet

2

Als de laatste vraag te moeilijk blijkt, vertel dan dat een ‘naaste’ de mens is die je aandacht
en hulp nodig heeft. Jezus geeft telkens weer voorbeelden hoe je dat kunt doen. Hij kiest voor
de mensen die hulp en goede zorgen nodig hebben.
Vraag de leerlingen of ze nog verhalen kennen waar Jezus voor de kleinste en zwakste
mensen kiest. Bv. Jezus en de kinderen / Jezus en de melaatse / Jezus en Zacheüs
Vraag of ze zelf al eens iemand hulp geboden hebben. Laat hen vertellen.

Ik heb een lichaam met veel mogelijkheden, maar ik kan niet alles.
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Vastzetting en verwerking van het verhaal

bel of toeter
p. 5
p. 6
p. 7

p. 8

Verdeel de klas in groepjes van drie tot vier leerlingen. Vertel dat je met het verhaal heel wat
kunt doen om het beter te begrijpen.
Leg uit dat elke groep zes opdrachten mag uitvoeren die met het verhaal te maken hebben.
Als jij een signaal geeft, stopt de opdracht en schuiven de groepjes door.
Deel de kaarten uit en overloop de opdrachten.
Opdracht 1: De leerlingen spelen het verhaal na met duplofiguurtjes en -blokken.
Opdracht 2: Knip de prenten uit en leg ze in de juiste volgorde.
Opdracht 3: Zoek in de tijdschriften foto’s van mensen die je naaste kunnen zijn; knip ze uit
en kleef ze rond de woorden ‘mijn naaste’.
Opdracht 4: Een leerling van de groep legt zijn foto in het midden op de tafel. De andere
leerlingen leggen dan hun foto erbij: dichtbij of veraf.
Begeleid de opdracht en bespreek hoe je kinderen van veraf wat dichterbij kunt laten komen.
Opdracht 5: De leerlingen verkleden zich om de beurt in Jezus en vertellen de boodschap uit
het verhaal aan de anderen.
Opdracht 6: Geef elke groep enkele woorden die ze op het behangpapier tekenen. De meeste
woorden zijn nog te moeilijk; lees ze daarom zelf voor.
Voorzie 10 minuten per ronde.
Bij opdracht 6 geef je groep 1 aan op welke plaats op het papier ze de woorden best
tekenen. Begeleid ook de volgende groepen indien nodig, zodat het verhaal visueel tot
leven komt.
Na elke ronde ruimen de leerlingen het materiaal op voor de volgende groep. De collage
van opdracht 3 nemen ze mee.
Bespreek daarna hoe de groepen de verschillende opdrachten hebben uitgevoerd.
Hang de tekeningen op.
Eventueel mogen enkele Jezusfiguren hun boodschap voor de klas brengen.
Conclusie
 Weten wij nu wie onze naaste is? alle mensen die onze hulp en aandacht nodig hebben;
alle mensen die dicht bij ons leven

Tot slot
Draag dit versje expressief voor als afsluiter van de les.
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Ikke, ikke, ikke?
Jij, jij, jij!
Ik wil jou er heel graag bij.
Zit maar naast me,
kijk me aan.
Samen kunnen we alles aan!
Jij bent mijn naaste
en ik die van jou.
Zo staat er niemand in de kou.
Ikke, ikke, ikke
dat is niet fijn!
Laten we samen vrienden zijn!
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Bijbelverhaal
De goede vreemdeling

Jezus had die dag al veel verteld. Hij wilde net even gaan zitten, toen er een jonge man
naar Hem toekwam die al een hele middag naar Hem stond te luisteren.
‘Jezus,’ vroeg hij, ‘U zegt dat we goed moeten zijn voor de mensen om ons heen. Maar wat
betekent dat precies? Moeten we beleefd zijn of vriendelijk? Moeten we mensen eerlijk
behandelen of komt er nog meer bij kijken?’
Jezus lachte de jonge man toe. ‘Ik zal je een verhaal vertellen’, zei Hij. ‘Dan ga je heel
precies weten wat je voor elkaar moet doen.
Er was eens een man die te voet over een eenzame en gevaarlijke weg liep. Opeens werd hij
overvallen door boeven. Ze sloegen hem neer, pakten al zijn spullen af en lieten hem midden
op de weg liggen. De man had zo veel pijn dat hij niet meer kon lopen.
Na een poos kwam er een priester voorbij. Die zag de man wel liggen, maar hij had geen zin
om er zich mee te bemoeien. Ik heb haast, dacht hij, ik heb geen tijd om die man te helpen.
En hij liep in een boogje om de bloedende man heen.
Even later kwam er een deftige meneer voorbij. Ook hij zag de man liggen, maar hij wilde
zijn mooie pak niet vuil maken met het bloed van de gewonde man. Er zal wel iemand anders
langskomen, die hem zal helpen, dacht hij. Het is niet mijn taak. En hij liep snel verder.
Weer een tijdje later kwam er een vreemdeling voorbij. Hij woonde niet in de buurt en hij sprak
een andere taal, maar hij zag heel goed dat de man die op de grond lag pijn had en hulp nodig
had. Snel liep hij naar de man toe en verbond zijn ergste wonden.
Daarna tilde hij de man op zijn muilezel en bracht hem naar het hotel waar hij logeerde.
Hij verzorgde de man zo goed als hij kon.
De volgende morgen moest de vreemdeling verder reizen. Hij betaalde de hoteleigenaar om
voor de gewonde man te zorgen.
Aan wie heeft de gewonde man het meest gehad, denk je?’ vroeg Jezus aan de jonge man.
‘Aan de vreemdeling die hem heeft geholpen, natuurlijk’, antwoordde de jonge man
meteen.
Jezus knikte. ‘Zo moeten jullie ook zijn voor de mensen om je heen’, zei Hij.
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(Kolet Janssen, vrij naar Lc. 10, 25-37)
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mijn naaste
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rotsen

zon

cactus

zandberg

rovers

reiziger

rugzak

geldbeurs

priester

gewonde

wandelstok

dienaar

samaritaan

ezel

gewonde op ezel

herberg

herbergier

bed

glas water

boom

hagedis

eten op tafel

wolken

verzorging
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