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Voorwoord
De godsdienstwerkboeken van Samsam zijn geschikt voor leerlingen in groep 5 t/m 8. 
Aan de hand van negen lessen lezen de leerlingen verhalen van kinderen en informatieve 
achtergrondinformatie, bekijken ze filmpjes en gaan ze aan slag met interactieve opdrachten. 
Als de leerlingen na deze lessen voldoende kennis hebben opgedaan over de betreffende 
godsdienst, maken zij in de tiende les de afsluitende puzzel. Vervolgens kunt u samen met 
de leerlingen de quiz spelen en/of een afsluitende middag organiseren om het thema af te 
ronden.
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Willen uw leerlingen nog verder 
lezen? Op samsam.net/godsdiensten 

staan nog veel meer verhalen 
en informatieve teksten over de 

wereldgodsdiensten.

Kern- en tussendoelen
De werkboeken sluiten aan op kerndoel 38 met bijbehorende tussendoelen (tule.slo.nl).

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving
De leerlingen leren over:
- (verhalen over) belangrijke mensen uit een religie
- het christendom
- de centrale plaats van de kerk
- manieren van eten (joden en moslims geen varkensvlees; hindoes vaak vegetarisch)
- het jodendom
- de islam
- het hindoeïsme
- het humanisme
- vrijheid van geloof



Les 1: Startverhaal
Lees samen met de leerlingen het startverhaal. Laat de leerlingen opdracht A en B maken om 
een beter beeld te krijgen van waar Ivan woont en wat zijn taken in de kerk zijn als misdienaar. 
Bespreek bij opdracht C of zij misdienaars (in hun eigen omgeving) kennen. Wat kunnen ze 
erover vertellen? Bespreek tot slot hoe zij vinden dat gelovigen om moeten gaan met hun 
geloof. Moeten ze er veel tijd aan besteden?

Opdracht A
Ivan woont in Bosnië en Herzegovina. Bekijk een gedeelte van de wereldkaart hieronder. Waar 
ligt het land? En welke landen liggen ernaast? Schrijf de namen van de landen in de kaart. 
Zoek het op via Google Maps.

Opdracht B
Welke taken heeft Ivan als misdienaar? Maak een lijstje.

Opdracht C
Maak groepjes. Laat de leerlingen eerst zelf nadenken en daarna praten in hun groepje over 
onderstaande vragen. Wissel daarna jullie antwoorden klassikaal uit:
- Ken jij iemand die net als Ivan misdienaar is? Wat kun je erover vertellen?
- Zijn jullie het eens of oneens met de volgende uitspraak? Iedereen die gelovig is moet 
   minimaal 3 uur per week aan zijn of haar geloof besteden!

Antwoorden

A Bosnië en Herzegovina ligt in Oost-
 Europa. De buurlanden zijn Kroatië, Servië 
 en Montenegro.
B  - Hij opent alle deuren zodat de gelovigen 
    naar binnen kunnen.
 - Hij maakt het altaar klaar zodat de priester 
    kan doen wat hij moet doen. 
 - Hij zorgt voor het water, de wijn en de hosties.
 - Hij luidt de bel als de gelovigen 
    binnenkomen.
 - Hij zwaait het wierookvat.
 - Op sommige religieuze feestdagen 
    draagt hij bijvoorbeeld speciale kaarsen 
    of een kruis.
C  Eigen mening.
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Les 2: Het ontstaan van het christendom
Lees samen met de leerlingen de tekst Het ontstaan van het 
christendom. Laat de leerlingen opdracht A, B en C maken om 
een idee te krijgen waar veel christenen wonen, waar de 
verhalen van Jezus zich afspeelden en welke christelijke 
stromingen er zijn. Laat ze tenslotte bij opdracht D opzoeken 
welke wonderen Jezus verrichtte volgens christenen. Bespreek 
wat ze zoal hebben gevonden. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Hoeveel christenen wonen er ongeveer in de wereld? En in welk werelddeel wonen de meeste 
christenen? Zoek het op www.samsam.net/godsdiensten.

Opdracht B
Jezus werd geboren in Bethlehem en stierf in Jeruzalem. Waar liggen deze steden? Zoek het 
op via Google Maps. Teken een kaart hiernaast en schrijf de namen van de steden op jouw 
kaart.

Opdracht C
Toen het christendom zich verspreidde ontstonden er drie verschillende stromingen. Die 
ontstonden omdat mensen verschillende meningen hadden over hoe je moest geloven. Hoe 
heten deze stromingen? Zoek het op www.samsam.net/godsdiensten.

Opdracht D
Volgens christenen verrichtte Jezus veel wonderen. Kun je er drie vinden? Zoek het op via 
internet!

 Antwoorden

A Wereldwijd zijn er ruim 2 miljard christenen. 
 De meeste wonen in Europa en Noord- en 
 Zuid-Amerika.
B  Bethlehem ligt in Palestina op de Westelijke 
 Jordaanoever. Jeruzalem  ligt in Israël.
C  De christelijke stromingen zijn rooms-
 katholiek, protestants en orthodox.
D  Meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: 
 uitdrijving van een boze geest, genezing van 
 een bloedende vrouw, vermenigvuldiging van 
 vijf broden, lopen op het water, genezing van 
 een blinde.

4



Les 3: Het christendom in de wereld
Lees samen met de leerlingen de tekst Het christendom in de 
wereld. Laat de leerlingen opdracht A maken om te begrijpen 
op welke manieren het christendom zich heeft verspreid. 
Bespreek of zij herkennen dat mensen wel geloven maar 
niet naar de kerk gaan. Vinden ze dat je net zo goed thuis 
kunt bidden? Wat doen gelovigen in hun omgeving? Laat de 
leerlingen tenslotte discussiëren over de vraag of je anderen 
mag overtuigen van je eigen geloof. Waarom wel of niet? Bespreek in hoeverre de leerlingen 
het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Leg in je eigen woorden uit hoe het christendom zich heeft verspreid over de wereld.

Opdracht B
In de tekst staat de zin: ‘Maar er zijn ook gebieden, zoals West-Europa en Noord-Amerika, 
waar mensen steeds minder naar de kerk gaan.’ Herken jij dit als je kijkt naar het christendom 
in Nederland? Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af. Ik herken dat wel/niet, want…..

Opdracht C
Vind jij het belangrijk dat je als gelovige naar een speciaal gebedshuis gaat, zoals de kerk, de 
moskee of de synagoge? Of vind je dat je ook thuis je geloof kunt beleven?

Opdracht D
Spreek met de leerlingen een denkbeeldige lijn in de klas af. Helemaal links = helemaal 
oneens. Helemaal rechts = helemaal eens. Vraag de leerlingen in hoeverre zij het eens zijn 
met onderstaande stelling. Vraag hen om op die plek op ‘de lijn’ te gaan staan. Kunnen ze 
beargumenteren waarom ze juist daar zijn gaan staan? 
Het is goed om anderen over jouw geloof te vertellen en ze zo over te halen hetzelfde te 
geloven als jij!

Antwoorden

A Aan het einde van de 15e eeuw reisde het 
 christendom met christelijke 
 ontdekkingsreizigers mee naar Noord- en 
 Zuid-Amerika, Afrika en Australië. In de 
 eeuwen daarna gingen veel missionarissen 
 speciaal op pad om het christendom te 
 verspreiden.
B  Eigen mening.
C  Eigen mening.
D  Eigen mening.
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Les 4: De god van het christendom
Lees samen met de leerlingen de tekst De god van het 
christendom. Laat de leerlingen opdracht A en B maken om te 
begrijpen waar de Heilige Drie-eenheid uit bestaat en meer te 
weten te komen over de paus. Bekijk dan klassikaal het filmpje 
‘Drie godsdiensten in Jeruzalem’ op samsam.net/geloven-
Jeruzalem. Bespreek bij opdracht C wat de overeenkomsten zijn 
tussen het christendom, jodendom en de islam. Is het volgens de leerlingen belangrijk dat 
mensen iets weten over elkaars geloof en de overeenkomsten tussen geloven?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Christenen geloven in de Heilige Drie-eenheid. Waaruit bestaat deze Heilige Drie-eenheid? 
Kleur de 3 goede antwoorden.

Opdracht B
Dat zoeken we op! Hoe heet de paus die er nu is? En de hoeveelste paus is hij? Zoek het op via 
internet.

Opdracht C
Bekijk klassikaal onderstaand filmpje en laat daarna leerlingen de opdrachten doen:
‘Drie godsdiensten in Jeruzalem’ op samsam.net/geloven-Jeruzalem.
Je hebt net het filmpje gezien. Wat hoort er op de puntjes? Vul de woorden in.
Voor het geloof van alle drie is ….. een belangrijke plek. De overeenkomst tussen het 
christendom, jodendom en de islam is dat ze vinden dat ze alle drie bidden tot dezelfde ….. De 
berg die voor alle drie de geloven belangrijk is, heet de ….. berg.

Opdracht D
Kaveh, Katarina en Mohammad weten veel over elkaars geloof en de overeenkomsten tussen 
het christendom, jodendom en de islam. Waarom is dat belangrijk, denk je?

 Antwoorden

A De zoon Jezus Christus, de 
 Heilige Geest en God de 
 Vader.
B  De huidige paus heet Paus 
 Franciscus. Hij is de 266e 
 paus. Vaticaanstad ligt 
 middenin de Italiaanse 
 hoofdstad Rome.
C  Jeruzalem, God, de Olijfberg.
D  Eigen mening.
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Les 5: De bijbel
Lees samen met de leerlingen de tekst De Bijbel. Laat de 
leerlingen opdracht A maken om te begrijpen waar de Bijbel uit 
bestaat. Bespreek bij opdracht B welke leefregels ze belangrijk 
vinden en waarom. Zijn daar veel verschillende meningen over? 
Bespreek tenslotte bij opdracht C hoe de wereld is ontstaan en 
hoe de toekomst eruit kan zien.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Lees de zinnen in de tabel. Zijn ze WAAR of NIET WAAR? Zet een kruisje in de juiste kolom. Is 
de bewering niet waar? Leg dan uit waarom het niet waar is.
- De Bijbel is door verschillende mensen geschreven, honderd jaar voordat Jezus werd
   geboren.
- Het verhaal over Mozes staat in het Oude Testament. 
- Het Nieuwe Testament gaat over het ontstaan van de aarde.

Opdracht B
- Lees over de Tien Geboden. Welk twee geboden vind jij het belangrijkst? Zet een streep 
   onder de twee geboden in de tekst.
- Kun je zelf nog twee andere leefregels bedenken, die jij belangrijk vindt? Waarom vind je 
   deze ook belangrijk?
   
Opdracht C
Bespreek de volgende vragen in je groepje.
- Hoe denk jij of denken jullie dat de wereld is ontstaan?
- Hoe denk jij dat de wereld er over 500 jaar uitziet?

Antwoorden

A - Niet waar: Het Oude Testament is duizenden jaren 
    geleden geschreven. Het Nieuwe Testament is in de 
    eerste honderd jaar na de dood van Jezus geschreven. 
 - Waar.
 - Niet waar: Het Oude Testament gaat over het ontstaan 
    van de aarde.
B  Eigen mening.
 Eigen mening.
C  Meerdere antwoorden mogelijk.
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Les 6: Wat gebeurt er in de kerk?
Lees samen met de leerlingen de tekst Wat gebeurt er in de kerk?. 
Laat de leerlingen opdracht A maken om een idee te krijgen van 
verschillende kerkdiensten. Bespreek de verschillen. Laat de 
leerlingen opdracht B maken om te begrijpen wat er gebeurt bij 
verschillende belangrijke momenten in de kerk. Bespreek welke 
momenten ze zelf hebben meegemaakt en wat er toen allemaal gebeurde.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Kerkdiensten kunnen er in verschillende landen heel verschillend uitzien. Zoek op internet 
foto’s of filmpjes van een kerkdienst in Ghana, Rusland en Nederland. Welke verschillen zie je?

Opdracht B
Wat gebeurt er bij elk van de belangrijke christelijke momenten die hieronder staan? Trek 
lijntjes.

Antwoorden

A Meerdere antwoorden mogelijk.
B  - De doop: Je wordt besprenkeld met waterdruppels of helemaal ondergedompeld 
    in water. Hiermee worden symbolisch de zonden weggewassen. Het is het begin 
    van een nieuw leven. Je kiest ervoor om te leven als gelovige christen. Soms 
    worden ook baby’s gedoopt. Hun ouders laten zo zien dat ze hun kind een 
    christelijke opvoeding willen geven.
 - De eerste communie: Kinderen lopen de kerk in met een kaars in hun hand 
    en ontvangen voor het eerst de heilige hostie. Dit stukje brood symboliseert 
    volgens katholieken het lichaam van Jezus.
 - Het vormsel: Gelovigen laten zien dat ze er echt voor kiezen om christen te zijn 
    tijdens een speciale kerkdienst.
 - Het huwelijk: De geestelijke vraagt aan twee mensen om elkaar eeuwig 
    trouw te blijven. Volgens christenen wil God graag dat ze hun hele leven in liefde  
    doorbrengen. 
 - De dood: In de kerk worden teksten uit de Bijbel en gebeden opgezegd. Daarna 
    gaan de kist en de aanwezigen naar de begraafplaats. Hier wordt weer gebeden 
    en de geestelijke spreekt de zegen uit. Met deze zegen vraagt hij God om goed 
    voor de overledene te zorgen. 
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Les 7: Voorwerpen, rituelen en symbolen in de 
katholieke kerk
Lees samen met de leerlingen de tekst Voorwerpen, rituelen 
en symbolen in de katholieke kerk. Bespreek met de leerlingen 
bij opdracht A welke rituelen en symbolen ze kennen. Laat 
de leerlingen opdracht B maken om een idee te krijgen van 
belangrijke voorwerpen en hun functie in de katholieke kerk. 
Bespreek welke ze al kenden. Waar kenden ze deze van?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Bespreek met een klasgenoot: Welke andere voorbeelden van rituelen en symbolen kunnen 
jullie bedenken?

Opdracht B 
Welk plaatje hoort bij welk voorwerp? Trek lijnen.

 Antwoorden

A Meerdere antwoorden mogelijk.
B  Wierook: rechts. 
 Wijwaterkwast: midden onder. 
 Hostie: rechtsonder. 
 Paaskaars: midden boven. 
 Beker: linksboven. 
 Rozenkrans:  midden onder.
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Les 8: Heilige helden
Lees samen met de leerlingen de tekst Heilige helden. Laat de 
leerlingen bij opdracht A hun naamdag opzoeken. Bespreek 
vervolgens bij opdracht B wie hun held is. Waarom is dat en 
hebben ze er ook een foto of poster van? Bekijk dan klassikaal 
het filmpje ‘Hoe vier jij Valentijnsdag?’ op samsam.net/valentijnsdag. 
Bespreek bij opdracht C voor wie de leerlingen een valentijnskaart willen maken en waarom. 
Laat de leerlingen deze kaart maken bij opdracht D.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Heb jij ook een naamdag? Zoek het op via internet op www.mijnnaamdag.nl. Je kunt zoeken 
op naam of op datum.

Opdracht B
Wie is jouw held? Wie bewonder je of is je idool en waarom? 

Opdracht C
Bekijk klassikaal onderstaand filmpje en laat daarna leerlingen de opdrachten doen:
‘Hoe vier jij Valentijnsdag?’ op samsam.net/valentijnsdag.
Een van de heiligen is Sint Valentinus. Je weet nu waar Valentijnsdag vandaan komt. Van wie 
hou jij heel veel of wie is heel belangrijk voor je? Waarom?

Opdracht D
Zorg voor gekleurd papier, versiersels, viltstiften, lijm en scharen voor onderstaande opdracht:
Maak een speciale kaart met een boodschap voor deze persoon. Bewaar de kaart op een 
geheim plekje tot je hem kunt geven op 14 februari, op Valentijnsdag.

 Antwoorden

A Meerdere 
 antwoorden mogelijk.
B  Eigen mening.
C Eigen mening.
D  N.v.t.
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Les 9: Voorwerpen, rituelen en symbolen van feesten
Lees samen met de leerlingen de tekst Voorwerpen, rituelen en 
symbolen van feesten. Bekijk klassikaal het filmpje ‘Emma viert 
carnaval in Kruikenstad’ op samsam.net/carnaval-Nederland. 
Bespreek bij opdracht A welke regels de leerlingen thuis of 
op school anders zouden willen. Waarom is dat? Bekijk dan 
klassikaal het filmpje ‘Kerst in Ghana’ op samsam.net/kerst-
ghana. Bespreek bij opdracht A of en hoe de leerlingen Kerst 
vieren of zouden willen vieren. Kennen ze zelf mensen die heel 
anders Kerst vieren? Bespreek vervolgens bij opdracht B bij wie ze stil zouden willen staan en 
wat ze die persoon zouden wensen met Kerst. Waarom is dat? Laat de leerlingen voor deze 
persoon een ster maken bij opdracht C.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Bekijk klassikaal onderstaand filmpje en laat daarna leerlingen de opdracht doen:
‘Emma viert carnaval in Kruikenstad’ op samsam.net/carnaval-Nederland.
Bekijk klassikaal onderstaand filmpje en laat daarna leerlingen de opdracht doen:
‘Kerst in Ghana’ op samsam.net/kerst-ghana.
Praat samen in je groepje over de volgende vragen:
- Carnaval is het feest van de ‘omkering’ waarbij de regels anders kunnen zijn. Mensen 
   gedragen zich anders dan normaal en verkleden zich als iemand anders. Welke regels thuis 
   of op school zou jij graag willen omkeren of veranderen?
- Kerst is voor veel christenen een van de belangrijkste feesten van het jaar. Vier jij ook Kerst? 
   Of ken je mensen in Nederland die dit feest vieren? Vergelijk het dan eens met hoe Triumph 
   uit Ghana het viert. Wat is er anders? En wat is er hetzelfde? Wat zou jij ook wel willen doen 
   met Kerst als je dit viert?

Opdracht B
Zorg voor een leuk kerstlied. Laat het lied horen en laat de leerlingen rondlopen (of dansen als 
ze durven!) op de muziek. Als u de muziek stopt, stoppen de leerlingen bij hun dichtstbijzijnde 
klasgenoot. Laat ze praten over de volgende vraag: Kerst is voor veel mensen ook een tijd om 
stil te staan bij mensen die het niet zo goed hebben. Bij wie zou jij graag stil willen staan? Wat 
zou je wensen voor die persoon of personen?

Opdracht C
Zorg voor bloem, zout, olie, water, verf en kwasten voor onderstaande opdracht: Je hebt 
bedacht wat je zou wensen voor iemand anders. Eigenlijk wil je die persoon of personen 
daarmee een lichtpuntje geven. Dat lichtpuntje ga je nu maken van brooddeeg in de vorm van 
een ster.

Antwoorden

A Eigen mening.
B  Eigen mening.
C  N.v.t.
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Antwoorden les 10: Test je kennis in de puzzel
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Wil je meer zien van Samsam?

Ga dan naar 
www.samsam.net



Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
scholen@yandc.nl 

020 2251224


