
protestantse godsdienst
werkbundel zesde 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 zesde leerjaar
20/04 — 24/04

OPDRACHT:

Jĳ bent waardevol. Ja jĳ! Waarom ben jĳ waardevol? Denk hier goed over na en
schrĳf drie redenen op waarom jĳ waardevol bent.

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

Denk nu over die drie dingen na zonder erbĳ aan jou te denken. Wat past er bĳ die
eigenschappen? Ben je sterk? Sterk als wat? Als een leeuw? Als een superheld? Als
iets anders? Schrĳf dit naast de eigenschappen die je net hebt neergeschereven.

Combineer deze drie dingen nu in een “zelfportret” dat bestaat uit een mengvorm
van deze drie dingen. Dit mag je hieronder doen of op een ander blad. Je mag ook
knippen en plakken als je dat kan of als je beter bent met woorden dan met tekenen
dan probeer je te bedenken hoe dit wezen eruit zou zien en beschrĳf je het hieronder.



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

OPDRACHT

Wĳ volgen protestantse godsdienst, maar wat betekent dat eigenlĳk? Dat is een heel
verhaal en heeft vooral te maken met Maarten Luther. (Niet Maarten Luther King!)

Hĳ was niet de eerste die zag dat de Katholieke Kerk (toen in West Europa de enige
soort kerk) de dingen fout deed. Hĳ was wel de eerste die dit duidelĳk formuleerde in
de tĳd dat de drukpers uitgevonden was. Zĳn woorden werden meteen door anderen
gedrukt en verspreid. Mensen begonnen te zien dat ze door de Paus en priesters van
die tĳd beetgenomen werden.

Er ging een hele tĳd voorbĳ waar oorlog werd gevoerd over hoe je in God moest
geloven, maar na een tĳd werd er zoveel geschreven dat de duidelĳke standpunten
van de protestantse kerk werden neergeschreven in vĳf zinnen. Dit worden de “Vĳf
Solaʼs” genoemd omdat ze beginnen met het woordje Sola in de taal waarin ze
opgeschreven werden.

Zoek deze Vĳf Solaʼs op op het internet (deze keer mag Wikipedia wel, want die
heeft daar een goede en juiste pagina voor in het Nederlands) en maak een poster
waar ze alle vĳf op te lezen zĳn. Dit mag in de Latĳnse taal zĳn maar de
Nederlandse versie moet er zeker op te vinden zĳn. Probeer dit ook mooi te maken
maar zit er ook geen hele dag aan te werken. Een half uurtje tot een uur is meer dan
genoeg.

Succes!



POSTER: De Vĳf Solaʼs


