
 

FICHE 

Zuidactie rkg: een buik vol geheimen 
 

 

 

 

 

 

 
IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen 

 
IKid3 Zichzelf worden in verbondenheid met anderen 

 
RKlg5 Ontdekken en zelf ervaren hoe de diepere kant van het leven wordt beleefd in een 

waaier van tekens, rituelen, belevings- en vieringsmomenten 

• Ontdekken en zelf ervaren dat er een ruime verscheidenheid bestaat aan 

stiltemomenten, gebeds- en bezinningsvormen: met en zonder woorden, met 

bewegingen, door te tekenen, meditatie, via een mantra, een stiltespel, met behulp 

van sensorisch-tactiel materiaal … 

 
RKvm1 Zich bemind weten zoals men is, vertrouwvol openstaan voor de toekomst, in 

ontmoeting treden met het christelijk geloven in een liefhebbende God 

• Kleuter: Basisvertrouwen ervaren en ontwikkelen > In klasrituelen, feesten, 

vieringsmomenten basisvertrouwen beleven en uitdrukken 

• Kleuter: Basisvertrouwen ervaren en ontwikkelen > Ontdekken hoe 

geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, Jezusbeelden basisvertrouwen 

versterken 

• Kleuter: Basisvertrouwen ervaren en ontwikkelen > Ervaren en beleven van 

basisvertrouwen: veiligheid, geborgenheid, aanvaarding ... 

 
SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten 

goede komen in diverse situaties en contexten 

• Zich openstellen voor een ander 

• Zich discreet opstellen 

 
IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes en 

daar de verantwoordelijkheid voor opnemen 

 
MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te 

drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen 

• Beeld > Werken met plastische materialen 

• Beeld > Tekenen 

 

 

 

 

 

 

 
Verloop :  Kies uit onderstaande activiteitenreeks drie activiteiten die uit een andere laag komen van de   

                                                                     godsdienstpedagogie. 

 



 
 

 

 

 Klasgesprek met een bolletje wol. Wie heeft iets te vertellen over 

geheimen,of  over het boek? Het bolletje wol wordt naar de kleuter 

gegooid die iets wil vertellen. Nadien blijft hij of zij het touw 

vasthouden en gooit hij het bolletje wol naar een vriendje die iets 

wil vertellen. Er ontstaat een spinnenweb in de klas. 

 

 De kinderen tekenen hun eigen silhouet en hun geheimpjes die in 

hun buik zitten. 

 

 De kinderen maken een zorgenpopje (zie foto), de popjes worden 

in het midden van de kring gelegd, de kinderen vertellen hun 

geheim in stilte aan hun popjes als ze aan de beurt zijn. De 

zorgenpopjes kunnen een plaats krijgen in de godsdiensthoek. 

 

 

 

 

 

 Fluisterspel: de kinderen lopen door mekaar op rustige muziek. Als 

de muziek stopt zoeken ze een vriendje en fluisteren ze een 

geheimpje in mekaars oor. Herhaal dit een paar keer. 

 

 Buikademhaling: de kinderen liggen op de grond en leggen de 

handen op de buik. Ze ademen in en maken een dikke buik, bij het 

uitademen maken ze een platte buik. Voor deze oefening kan je 

rustige muziek spelen ter ondersteuning. Nodig de kinderen uit om 

te voelen of er geheimpjes te vinden zijn in de buik. Hoe voelen ze 

zich na deze korte ademhalingsoefening? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Oefening met Jezusbeelden: In het huis van Jezus is iedereen 

welkom. Verwijzing naar het huis in Nicaragua. Veel mensen willen 

graag dicht bij Jezus zijn. Waarom zou dat zijn? Ken jij zijn 

geheimen? 

 

Lees een geheim van Jezus voor (zie bijlage).  

Je kan zelf een keuze maken tussen de Jezusbeelden. 

De kinderen wijzen het Jezusbeeld aan waar je dit geheim kan 

afgebeeld  zien. 

 

Als alle geheimen voorgelezen zijn kiezen de kinderen hun 

favoriete Jezusbeeld en vertellen waarom, en of zij dit ook al eens 

gedaan hebben. 

 

 

 

 

 In de klas kan er een ‘geheimen stoeltje of bankje’ worden gezet. 

Als er een kind op deze stoel gaat zitten dan is dit een teken dat hij 

of zij een geheim wil delen met een Jezus of God. Hierbij mag het 

kind een led-kaarsje vasthouden en eventjes in stilte op het 

stoeltje zitten. 

 Bij het installeren van de stoel kan je vertellen over de geheimen-

stoel in de Kerk (biechtstoel). Als er een Kerk in de buurt is kunnen 

jullie de biechtstoel bezoeken. 

 

 

De geheimen van Jezus: 

 

 

Jezus verdedigt de mensen in een ruzie 

 

 

Jezus maakt het stil om te bidden 

 

Jezus deelt  

 

 

Jezus wil dat we vrienden zijn 

  



Jezus eet graag samen met mensen 

 

Jezus gaat met mensen op weg 

 

Jezus troost wie verdrietig is  

 

 

Jezus voelt mee met zieke mensen 

 

Jezus praat met vrienden  

 

 

Jezus helpt oude mensen 

 

Jezus houdt van kinderen 

 

 

Jezus gaat alleen op stap 

 

Jezus is bang 

 

 

Jezus gaat naar de bedelaars 

 

Jezus houdt van spelen 

 

 

De mensen bewonderen Jezus 

 

Jezus ziet wat er verloren gaat 

 

 

Jezus kan goed verhalen vertellen 

 

Jezus houdt van God 

 

 

Jezus is boos 

 

Bij Jezus is iedereen welkom 

 

 

Jezus kan goed luisteren 

 

Jezus is een goede herder 

 

 

Jezus geeft goede raad 

 

Jezus zoekt een plekje om uit te rusten 

 

 

Jezus voelt mee als je verdrietig bent 

 

Jezus vertelt de mensen over God 

 

 

Jezus helpt als er ruzie is 

 

Jezus ziet in iedereen iets goeds 

 

 

Jezus toont veel respect voor zijn vrienden 

                   

 

 



                    


