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Verhalen van alle tijden (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) 
 

(5de en 6de leerjaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Er was eens … het Goddelijk Kindje, 

   en de twaalfjarige jongen tussen de geleerde mannen, 

   en de vier journalisten die het allemaal al wisten, 

   en de arme jongen en zijn hond Patrache, 

   en de beroemde schilder, 

   en …. Pietje de Dood! 

         Kom kijken, luisteren, bewonderen en bibberen! 

 

 

 

 

Doelen van het leerplan Godsdienst: groeien met kracht, 5de en 6de leerjaar 

 

5.2.3.2 Grenzen van het leven  

- kinderen bespreken verschillende reacties op de confrontatie met de grenzen van het leven. 

 

5.2.3.10 Bijbel: een lange geschiedenis van bewogen mensen 

 - kinderen ontdekken hoe mensen en volkeren hun religieuze kijk op het leven trachten te verwoorden 

in verhalen en ‘heilige boeken’.  

- kinderen ontdekken dat boeken een bijzondere betekenis en invloed kunnen hebben in het leven van 

mensen en in hun eigen leven en het enthousiasme van de schrijvers van het ‘Nieuwe Testament’ over 

de persoon en de boodschap van Jezus.   
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Een graankorrel die sterft, brengt veel vruchten voort  

(Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) 

(5de en 6de leerjaar en 1ste graad MO) 

 

 

Al wandelend door de kathedraal kan je zien hoe Jezus samen met zijn  

vrienden het Laatste Avondmaal vierde, door Judas verraden werd en hoe gruwelijk Hij  

gekruisigd en gestorven is. Vele schilderijen en glasramen confronteren je met die lijdenweg van Jezus, 

heel in het bijzonder de Kruisweg. Geen kunstenaar heeft Jezus’ opoffering en overwinning zo dramatisch 

in beeld gebracht als Pieter Paul Rubens, onze beroemdste Antwerpse kunstenaar. De emoties in zijn 

reuzegrote schilderijen laten je niet onberoerd. Toch eindigt Jezus’ leven niet in een nederlaag want de 

Liefde van God is in staat het kwaad en zelfs de dood te overwinnen. Kunstenaars van alle tijden wagen 

het om ook dát geloof te verbeelden en je zo te leiden op de weg naar Pasen. De haan zal er kraaien,  

de klokken zullen er luiden en vurige tongen willen jullie in vuur en vlam zetten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen van het leerplan Godsdienst die in aanmerking komen:  

groeien met kracht, 5de en 6de leerjaar  

1ste graad MO 

5.2.3.11 Liturgisch en pastoraal jaar  

- kinderen de betekenis leren kennen van de Goede Week en Pasen.  

- kinderen leren aan de hand van specifieke kunstwerken over de laatste dagen van Jezus en ontdekken 

hiervan de essentie. 

- Vreugde, vriendschap, afscheid, verraad, lijden, dood, herleven. Hoe hebben kunstenaars deze 

thema’s trachten weer te geven en wat betekenen ze voor ons vandaag.  

- kinderen vertrouwd maken met de problematiek van dienstbaarheid, lijden, dood en opstanding via  

   woord en beeld. 
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