Themales 4 ‘Geloof’
In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas het thema geloof te bespreken.
Deze lesbrief is opgedeeld in een filmfragment uit de voorstelling
Boys don’t cry, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele
quiz. De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over geloof uit de voorstelling Boys don’t cry.
https://www.youtube.com/watch?v=oNsmlxN_TrI
2. Filosofische vragen:
- Waarom geloof jij?
- Moet je respect hebben voor alle geloven? (dus ook duivel-aanbidders?)
- Heb je respect voor het geloof zelf of voor de mensen die geloven?
- Denk je dat God / Allah het erg vindt als Hij uitgescholden wordt?
- Gaan alle die geloven naar de hemel? En de mensen die niet geloven?
3. Stellingenspel.
Zet de tafels en stoelen aan de kant en laat de groep een rij vormen in het
midden van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet
hij/zij een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doet diegene
een stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een
ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.
1. Ik ben gelovig
2. Ik geloof in de hemel
3. Ik geloof dat alleen de God van mijn geloof bestaat
4. Ik weet zeker dat God bestaat
5. Ik respecteer elk geloof
6. Ik vind dat mensen vanuit geloof slechte dingen kunnen doen
7. Ik vind heel veel steun bij mijn God
8. Ik vind dat alle inwoners van Nederland hetzelfde geloof moeten hebben
4.

Quiz.
Op de volgende pagina is een geloof-quiz te vinden. Print deze uit
voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling
dat de leerling dit individueel uitvoert. Uiteindelijk bespreek je met elkaar de
score.

BEN JIJ
GELOVIG OF
ATHEÏST?
1.

Ik denk dat God:

a. Zeker weten bestaat!
b. Waarschijnlijk niet bestaat, maar zeker
weten doe ik dat niet
c. Niet bestaat.

Godsdienstige mensen zijn:
2.a. Inspirerend!

b. Vaak heel aardig en vol goede bedoelingen,
maar ik ben het niet altijd met ze eens.
c. Geestelijk gestoord en een bedreiging voor
anderen

3.

Als mensen alleen van wetenschap
uit zouden gaan dan:

a. Zou de wereld naar de vernieling gaan!
b. Zou de wereld verbeteren, maar problemen
niet verdwijnen
c. Zou de wereld een stuk beter af zijn!

4.

Als ik een kerk/tempel/moskee
bezoek, dan voel ik me:

a. Geïnteresseerd, vooral in mijn geloof
b. Ongemakkelijk en verveeld.
c. Boos dat mensen echt in die bullshit
geloven!

5.

Als ik zou moeten kiezen, dan zou
het meest overtuigende argument
tegen het bestaan van God zijn:

a. Geen enkel
argument doet mij
t wijfelen!
b. Het geweld dat
veroorzaakt wordt
door religieuze
aanhangers
c. Het volledige gebrek
aan bewijs!

DE UITSLAG!
Vooral A’s: ECHTE GELOVER!

Vooral B’s: TWIJFELAAR

Vooral C’s: ATHEÏST

Jij staat volledig achter je geloof
en wordt niet snel uit evenwicht
gebracht. Je vind veel steun in je
geloof en zou willen dat iedereen
dat kon ervaren!

Je hebt t wijfels over veel
religieuze vragen en weet niet
of er ant woorden zijn. Je hebt
wel het gevoel dat er iets is,
maar wat…?

Religieuze argumenten
kunnen jou niet overtuigen
en je hebt het gevoel dat
religie meer kwaad dan goed
doet! Wetenschap rules!

