
protestantse godsdienst
werkbundel tweede leerjaar
20/04 — 30/04
Video uitleg en voorbeelden van de opdrachten kunnen op youtube gevonden worden
op het kanaal van Nikolaj Bourguignon in de playlist “Meester Nikolaj”.
Dit kan u hier vinden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV61BGbgo2rWkqon9no4F97qZoZY2jsp1



Protestantse godsdienst
werkbundel tweede leerjaar
20/04 — 24/04

Lukas 5:1-11
https://www.debĳbel.nl/bĳbel/BGT/Lucas-5

Op een keer stond Jezus bĳ het meer van Gennesaret. Er stond een grote groep
mensen dicht om Hem heen. Die wilden allemaal de boodschap van God horen. Toen
zag Jezus twee boten liggen. De vissers stonden bĳ hun boten de netten schoon te
maken. Jezus stapte in één van de boten. Het was de boot van Simon. Jezus vroeg
hem een stukje het meer op te varen en vanaf de boot sprak Jezus tegen alle mensen
aan de kant. Toen Jezus uitgesproken was, zei Hĳ tegen Simon: “Vaar naar dieper
water en gooi je netten uit. We gaan vissen.”

Simon antwoorde: “Meester, we hebben de
hele nacht hard gewerkt en niets gevangen,
maar omdat U het zegt zal ik het doen.”
Simon en zĳn helpers gooiden de netten uit en
deze keer vingen ze een heleboel vis. De
netten zaten zo vol dat ze begonnen te
scheuren. De mannen riepen hun vrienden in
de andere boot om te komen helpen. Die
vrienden kwamen en samen vulden ze de twee
boten met vis. Er was zoveel vis dat de boten

begonnen te zinken.

Toen Simon Petrus dat zag, knielde hĳ voor Jezus en zei: “Heer, ga toch van me weg
want ik ben een slecht mens.” Simon was namelĳk erg geschrokken omdat ze zoveel
vis gevangen hadden. Ook zĳn helpers waren erg geschrokken, net als zĳn vrienden
in de andere boot. Dat waren Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs.

Jezus zei tegen Simon: “Je hoeft niet bang te zĳn. Vanaf nu zul je mensen vangen in
plaats van vissen.” Toen trokken de vissers de boten aan land. Ze lieten alles achter
en gingen met Jezus mee.
OPDRACHT: Zoek in de tekst het stukje waar mensen samenwerken en duid dit aan
door het te onderlĳnen, in te kleuren of er met een fluostift over te gaan.



OPDRACHT: Bedenk iets wat je niet alleen kan of mag doen. Bedenk hoe je dit zou
kunnen oplossen door met iemand samen te werken. Probeer dit dan samen te doen.

Wat ik alleen niet kan of mag doen: .......................................................................

Hoe kan ik dit wel doen door samen te werken?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Als je wilt mag je van die laatste ook een foto maken en die opsturen naar
denolaj@gmail.com



Protestantse godsdienst
werkbundel tweede leerjaar
27/04 — 30/04

Door mensen te helpen maak je mensen blĳ. Soms is er iets ergs gebeurd en hebben
mensen hulp nodig. De mensen die dan komen helpen maken de mensen die hulp
nodig hebben dan heel erg blĳ.

Door het Corona virus mogen heel veel mensen niet zomaar naar buiten. Maar toch
zĳn er mensen die wel moeten, om de anderen te kunnen helpen. Kan je er enkele
bedenken?

We zĳn erg blĳ met hulp die we krĳgen en kunnen dit dan ook tonen. Hoe kan je de
mensen die jou nu helpen tonen dat je blĳ bent. Bedenk een manier en doe dit.

Het is wel belangrĳk dat je hiervoor niet zomaar buiten komt natuurlĳk! Je moet veilig
blĳven en afstand houden! Sommige mensen hebben al manieren bedacht, zoals op
een bepaald moment van de dag beginnen applaudisseren en laten merken hoe blĳ je
bent met de hulp. Andere mensen hebben afgesproken om een wit laken buiten te
hangen. (In mĳn stad is de vlag van de stad op de kerktoren zelfs vervangen door
een witte vlag). Andere kinderen hebben tekeningen gemaakt om dank u te zeggen
en die aan het raam opgehangen zodat de mensen buiten dit kunnen zien.


