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Liesbeth Winters – Jonas en Henk Kuindersma  

 “Child Theology between Parish and School” 
Kindertheologie binnen Kerk en School  
 
Onder deze titel werd van 27 – 29 februari 2020 de zevende Engelstalige Conferentie Kindertheologie 
gehouden in het conferentiecentrum van de Evangelische Kirche in Berlijn – Brandenburg.  
Godsdienstpedagogen uit West-, Midden- en Oost Europa gaven hun bijdragen.  
Binnenkort verschijnen alle bijdragen in een vrij te downloaden Engelstalig E-book. Als voorproef 
geven we de Nederlandse bijdrage van kinderpastor Liesbeth Winters-Jonas en godsdienstpedagoog  
dr. Henk Kuindersma. Het betreft – in deze tekst Nederlandstalig - de presentatie van een casus: 
‘Religieus opgroeien in krimpdorp Kraggenburg’. Hierin aandacht voor de samenwerkingsschool: 
school voor het dorp; de dorpskerkenbeweging: kerk voor het dorp; praktijk: Palmpasen: een school – 
kerkproject; de concepten Kindertheologie en Godly Play en de cultuurhistorische opvoedingstheorie 
geïnspireerd door Vygotsky.  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De liefde hangt er boven. Zo is het overal’ 

Religieus opgroeien in krimpdorp Kraggenburg  

Inleiding 
Rachelle is leerling van groep 8 van basisschool ‘De Fladderiep‘. De school is de 
enige, gezamenlijke, basisschool1 in het dorp Kraggenburg. Ook is er in het dorp 
één kerk: een Protestantse kerk. Rachelle komt uit een niet kerkelijk gezin. Ze 

 
1 De basisschool in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 – 12 jaar en heeft acht leerjaren.   
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doet evenwel heel geïnteresseerd mee aan de activiteiten religieonderwijs in 
school en kerk. Van deze activiteiten geven we een beeld van uit de 
dorpscontext. We doen dat godsdienstpedagogisch en kindertheologisch. Als 
ook vanuit een casus: een project over Palmpasen. In onze beschrijving 
ontmoeten we naast Rachelle ook haar mede – leerlingen en volwassenen die 
in school en kerk de activiteiten aanbieden. We stellen de vraag hoe 
inspirerend Kraggenburg in de godsdienstpedagogische begeleiding van 
kinderen voor andere dorpen kan zijn.   
 
Het nieuwe land 
Kraggenburg ligt in een bijzonder agrarisch gebied, dat in Nederland ‘Het 
Nieuwe Land’ wordt genoemd. Door inpoldering werd dat land gewonnen op 
de zee. Dat gebeurde in de eerste helft van de vorige eeuw. Akkers werden op 
de voormalige zeebodem aangelegd. Kanalen en sloten werden gegraven. 
Boerderijen, verspreide huizen en hele dorpen werden gebouwd. Omdat dat 
nieuwe land in het noordoosten van Nederland ligt, kreeg het de naam 
Noordoostpolder. Eén van de dorpen daarin is Kraggenburg.  
 
Kraggenburg 
Tot eind vorige eeuw was Kraggenburg een levendig dorp met winkels, drie 
scholen – een katholieke, een protestantse en een openbare 2- en twee kerken: 
een katholieke en een protestantse. Nu is Kraggenburg, wat genoemd wordt, 
een krimpdorp, waarin weinig voorzieningen van eertijds zijn overgebleven. Zo 
is er nog één gezamenlijke school en nog één kerk. Het aantal inwoners is al 
een tien jaar rond 1450. Het aandeel kinderen onder de vijftien jaar is in de 
loop der jaren sterk afgenomen. Er zijn er nog ongeveer 200. Daarvan bezoeken 
83 kinderen van 4 – 12 jaar ‘De Fladderiep’. Rachelle is één van hen. Wat zien 
Rachelle en de andere kinderen als ze dagelijks naar school gaan? De kinderen 
die van buiten het dorp komen, zien akkerland, waar graan, uien, suikerbieten 
en andere gewassen worden verbouwd en ze zien kleurige bloementeelt.  Ze 
zien boomgaarden met appel- en perenbomen. Bij de ingang van het dorp zien 
ze twee liggende leeuwen van steen. Vlakbij een hotel, waar graag fietsende en 
wandelende toeristen komen.  Aan de rand van het dorp zien ze een klein 
sportcomplex. In Kraggenburg zelf zien ze brede straten en te midden van veel 
groen allerlei soorten huizen. Voor de kinderen is er volop ruimte om te spelen. 
In het centrum is geen enkele winkel meer; ook geen supermarkt. Er is alleen 
nog een cafetaria en een kapsalon. ‘De Fladderiep’ en de Protestantse Kerk met 

 
2 Zie voor een beschrijving van het Nederlandse onderwijswetgeving, het Nederlandse onderwijssysteem met 

confessionele en openbare scholen en het religie – onderwijs in deze scholen: Thom Geurts, Ina ter Avest and 

Cok Bakker, Religious Education in the Netherlands. In: Martin Rothangel/Robert Jackson/Martin Jäggle (eds.), 

Relgious Education at Schools in Europe. Part 2: Western Europe.Göttingen 2014, 171 – 204.  
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ontmoetingsruimten staan dicht bij elkaar; eveneens in het centrum. De 
Katholieke Kerk is verbouwd tot woonappartementen. In krimpdorp 
Kragggenburg zoeken scholen en kerken afzonderlijke en samen, naar 
mogelijkheden om voor de dorpelingen van betekenis te zijn.  
 
Dorpsschool ‘De Fladderiep’ 
Basisschool ‘De Fladderiep’ wil een dorppsschool zijn, school voor alle kinderen 

van het dorp. 3 Een school, die open staat voor de levensbeschouwelijke 

achtergrond van alle kinderen, religieus en seculier. Die intentie wordt 

geconcretiseerd in het schoolprogramma, waarin de school aan diversiteit alle 

aandacht wil geven. Een school waar Rachelle en haar schoolgenoten hun 

godsdienstige en levensbeschouwelijke interesses zelf mogen ontwikkelen.  

‘De Fladderiep’ is 1 augustus 2014 ontstaan vanuit de openbare basisschool ‘De 

Pionier’ en de oecumenische basisschool ‘De Lichtwachter’. ‘De Fladderiep’  telt 

vier groepen. In iedere groep zitten leerlingen van twee leerjaren samen. 

Rachelle zit in de groep 7/8. Het onderwijs gaat uit van het Daltonprincipe 

geïnspireerd door schoolpedagoge Helen Parkhurst.4 Rachelle en haar 

medeleerlingen werken dagelijks aan week- en keuzetaken. Ze worden in de 

volle breedte gestimuleerd om hun zelfstandigheid en eigen identiteit te 

ontwikkelen.     

Religie en levensbeschouwing op ‘De Fladderiep’  
Hoe kunnen Rachelle en haar medeleerlingen zich, in lijn met het 
Daltononderwijs, zelfstandig religieus en levensbeschouwelijk ontwikkelen? De 
leraren creëren inspirerende leeromgevingen waarin ze de kinderen in 
ontmoeting brengen met christelijke, humanistische en democratische 
waarden. In die leeromgevingen worden de kinderen uitgenodigd om hun 
gezinsachtergrond5 in dialoog te brengen. De  leraren spelen daar nadrukkelijk 
op in via verdieping en betekenisgeving.6 Voor de inhoudelijke inrichting van de 
leeromgevingen maken de leraren gebruikt van de methode Trefwoord7. 
Kenmerk van deze methode is dat onder één thema, Trefwoord genoemd, de 

 
3 In Nederland zie je door leegloop van het platteland dat katholieke, protestantse en openbare scholen fuseren 

tot één gezamenlijke dorpsschool met actieve aandacht voor de levensbeschouwelijke en religieuze achtergrond 

van de leerlingen.  
4 René Berends, Helen Parkhurst (1886 – 1973). Ontwerper van het daltononderwijs. In: Tom Kroon en Bas 

Levering, Grote Pedagogen in klein bestek, Amsterdam 2019, 167 – 171.  
5 20 % van de leerlingen heeft een protestants christelijke achtergrond, 5 % een rooms-katholieke achtergrond en 

65 % geeft aan geen expliciete religieuze achtergrond te hebben. Bron: interview met A. van Fraeijenhove, 

directeur Fladderiep op 20 januari 2020. 
6 Schoolgids Daltonschool De Fladderiep 2018-2019, Hoofdstuk 3. Onze identiteit. 
7 Nelleke Kraaikamp, Trefwoord, methode voor levensbeschouwelijke vorming op de basisschool, Amersfoort. 

(Verschijnt vier keer per jaar). Website: www.trefwoord.nl  

http://www.trefwoord.nl/
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seculiere werkelijkheid en de religieuze werkelijkheid in samenhang worden 
aangeboden. Thema’s (Trefwoorden) zijn bijvoorbeeld: Reizen, Beloven, 
Volhouden, Geloven, Zorgen, Wachten, Redden.8  
 
De methode Trefwoord biedt niet alleen veel verhalende, Bijbelse, 
interreligieuze en seculiere lesstof aan. Maar ook een verscheidenheid van 
ander materiaal: liederen, gedichten, beeldmateriaal, gesprekvragen, 
werkopdrachten en creatieve werkvormen. Iedere leerling wordt daarin in zijn 
of haar afkomst en ontwikkeling aangesproken.  
 
De school heeft een eigen identiteitscommissie.9 Deze bestaat uit ouders van 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond en enkele 
leraren. De  leden van deze commissie denken mee over de vraag op welke 
manier de persoonsvorming van leerlingen vorm kan krijgen. Naast de lessen 
uit Trefwoord is in samenwerking met deze identiteitscommissie  een 
vijfjarenplan ontwikkeld waarin vieringen en activiteiten rondom de identiteit 
van de gezamenlijke dorpsschool zijn opgenomen.10  
 

 
De Dorpskerk 
De Protestantse kerk van Kraggenburg is een echte dorpskerk. Ongeveer 15 % 
van de inwoners van het dorp is lid van deze geloofsgemeenschap.11  Toen op 
22 juni 2014 de Rooms - Katholieke kerk haar deuren sloot, besloot de 
Protestantse geloofsgemeenschap, kerk voor het hele dorp te zijn. Sindsdien 
nodigt ze via de dorpskrant mensen uit voor de reguliere vieringen en 
organiseert ze speciale activiteiten. Zo is iedere laatste zaterdag van de maand 

 
8 Thema;s uit het programma van Trefwoord, 2019 – 2020.  
9 Vanaf schooljaar 2015-2016 is er een identiteitscommissie bestaande uit ouders uit de verschillende 

levensbeschouwelijke geledingen. Zij ziet toe op het document ‘identiteit’ en adviseert de 

medezeggenschapsraad. 
10 Planning Feesten, vieringen en activiteiten 2019-2024. Hierin zijn ook themaprojecten opgenomen. 
11 De geloofsgemeenschap telt 225 leden (sept.2017), dit is ongeveer 15 % van alle inwoners van het dorp. Dit 

ledental komt overheen met het landelijke gemiddelde. (SMRA 2017 leden registratiesysteem van de PKN)  

Bron: Beleidsplan 2018 Protestantse Gemeente Kraggenburg. 
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de kerk open voor bezinning en het branden van kaarsen. Op kerstavond is er 
een kerstnachtdienst waarvoor alle dorpsbewoners worden uitgenodigd. Met 
haar oudere zus komt ook Rachelle naar de kerstnachtdienst. Tijdens het 
dorpsfeest in de lente verzorgt de kerk een viering voor heel het dorp. In 
samenwerking met een oecumenisch werkverband en de school wordt elk jaar 
een Palmpasenproject uitgevoerd. Daarin komen alle interesses samen, die de 
protestantse dorpskerk, de dorpsschool en katholieke dorpsbewoners, die 
elders kerken, beogen: elkaar, jong en oud, ontmoeten in het perspectief van 
het Bijbels Pasen. Van het Palmpasenproject 2019 geven we in het tweede deel 
van onze bijdrage een beschrijving.  
 
De belangstelling van de dorpskerk gaat zeer uit naar kinderen en jongeren. In 
een onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit PThU) van 
Groningen12 maakten 50 kerkleden het verlangen kenbaar om kinderen en 
jongeren meer te helpen in hun religieuze groei. Als reactie op dit verlangen 
heeft de kerk extra begeleiders in de kinderkerk en de jeugdkerk ingezet. Een 
geheel nieuw initiatief werd genomen met ‘Land van Verwondering’, een 
Bijbelse vertelplek voor basisschoolkinderen op maandagmiddag na schooltijd, 
dat ook landelijk aandacht trok.13 
 
De dorpkerkenbeweging 
Kerk voor het dorp zijn. Deze gedachte speelt niet alleen in Kraggenburg, maar 
leeft in de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De 
kleiner wordende kerken in de dorpen worden vanuit het Landelijk Diensten 
Centrum van de PKN ondersteund om vitaal en creatief kerk te zijn.14 
Medewerkers van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) dragen 
daartoe bij via studie, onderzoek en inspirerende casuïstiek.15 
Praktijkmedewerkers van de PKN denken met regionale dorpskerken mee in 
hun vragen en activiteiten. Via publicaties en websites worden door 
dorpskerken zelf continu ideeën en praktijken aangedragen.16 Ook op het 
gebied van kerk en school. In korte tijd hebben veel dorpskerken, aangehaakt. 
Zodat er van een ware dorpskerkenbeweging mag worden gesproken mag 
worden.   

 
12 Church Life Surfey, Protestantse Theologische Universiteit te Groningen: https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/ 
13 Dick Vos, Nieuwe aanpak om oude verhalen door te geven. In: Woord & Weg, Inspiratiemagazine van de 

Protestantse Kerk in Nederland, juni 2019, 5 – 7.   
14 https://www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging. Kees Postumus, “Dorpskerken hebben goud in 

handen. In: Woord & Weg, Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland, juni 2019, 13 – 14.   
15 Jacobine Gelderloos, Meaningful in the Margins, Churches and Quality of Life in the Dutch Countryside, 

Groningen 2018 (dissertatie).  
16 Jacobine Gelderloos, Sporen van God in het dorp. Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland, 

Utrecht 2018.  

 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging
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Het land van Verwondering 
Kinderen helpen in hun religieuze groei, zo zagen we reeds, is een primaire 
interesse van de Protestantse Kerk van Kraggenburg. Daarbij wordt gedacht 
aan een leeromgeving met Bijbelverhalen, de hoofdfeesten van de christelijke 
traditie, sacramenten – doop en avondmaal – en de dienstbaar zijn aan 
mensen, dichtbij en elders. Met godsdienstpedagogisch de inzet, dat de 
kinderen, Rachelle en haar leeftijdsgenoten, vooral zelf onderzoekend en 
vragend stellend, dialogiserend en denkend, creatief en actief mogen zijn. Het 
kerkbestuur vond plaatsgenoot, kinderpastor Liesbeth Winters – Jonas bereid 
de gewenste leeromgeving te ontwikkelen. Ze koos daarvoor als  titel ‘Land van 
Verwondering.’ Voor de inrichting ervan maakt Liesbeth gebruik van haar 
expertise: haar kennis van de concepten Godly Play17 en Kindertheologie.18 
Godly Play als concept waarin spel en spelen bepalend zijn. Spelen als 
performance van verhalen door de leraar. En spelen als naspelen van de 
verhalen door de leerlingen via zelf ontworpen omgevingen.  Waarbij concrete, 
zintuigelijke speelmaterialen dé middelen zijn om de verhalen te verbeelden: 
mensen, dieren, bomen, planten, attributen. Alsmede Godly Play verbonden 
met Kindertheologie als concept waarin kinderen dialogiserend, filosoferend en 
theologiserend godsdienstige thema’s ontdekkend betekenis leren geven en  
creatief in spel, teksten en kinderkunst mogen uitwerken.19     
Ouders hielpen mee om ‘Land van Verwondering’ kindvriendelijk in te richten. 
Ook maakten zij speelmaterialen en opbergkasten. Iedere maandag komen 
twee groepen naar ‘Land van Verwondering’: kinderen van groep 1- 4 en 
kinderen van groep 5-8 van de basisschool.  Wat vinden kinderen als Rachelle 
van ‘Land van Verwondering’? Liesbeth interviewde Rachelle voor de 
periodieke Nieuwsbrief 20:  
 
Wat vind je het mooist van Land van Verwondering?    
Dat je altijd je verhaal kwijt kunt. En de verhalen die jij vertelt.  
Wat vind je het belangrijkste?  
Dat je alles mag zeggen en dat dat gewoon goed is. En dat je zelf mag weten of 
je in God gelooft.  

 
17 Jerome W. Berryman, Godly Play. An imaginative Approach to Religious Education, Minneapolis 1995.  
18 Johan Valstar en Henk Kuindersma, Verwonderen en Ontdekken, Vakdidactiek godsdienst primair onderwijs, 

Amersfoort 2008.   
19 Godly Play im Theologisieren mit Kindern. In: Gerhard Büttner, Petra Freudenberger – Lötz, Christina 

Kalloch und Martin Schreiner (Hsg.), Theologisieren mit Kindern. Einführung – Schlüsselthemen – Methoden, 

Stuttgart / München 2014, 51 – 57.  
20 Liesbeth Winters – Jonas, Land van Verwondering, Nieuwsbrief (jrg.1), no. 3, 1-2.  
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Wat wil je onthouden?  
Dat je zoveel kan denken over al die verhalen. Maar ook dat het in ‘Land van 
Verwondering’ gewoon gezellig is.  
 
Palmpasen 2019 in Kraggenburg 
Intenties, opvattingen en werkwijzen van de dorpskerk, de dorpsschool en de 
dorpsbewoners, zo merkten we reeds op, komen samen in het jaarlijkse 
Palmpasenproject. Een project voor en door kinderen van Kraggenburg, waarin 
ouders, grootouders en anderen worden betrokken. Een oecumenische 
werkgroep van katholieken en protestanten maakte een opzet op hoofdlijnen. 
Liesbeth Winters – Jonas, kinderpastor en initiatiefnemer van ‘Land van 
Verwondering’ werd in 2019 gevraagd om deze opzet inhoudelijk vorm te 
geven en samen met de leraren van ‘De Fladderiep’ uit te voeren.  
 
Het project start op maandagochtend voorafgaand aan Palmzondag. Er is 

gekozen om naast de Bijbelverhalen over Jezus’ intocht in Jeruzalem te werken 

met het thema ‘hopen’: een thema dat zowel seculier als Bijbels invulling en 

betekenis voor de kinderen kan krijgen.   

Palmpasen in de Nederlandse cultuur21 
Palmpasen vieren als Volkstraditie begon in Nederland reeds in de 17e eeuw en 
verspreidde zich over heel Nederland. Zo ook in Kraggenburg. Het feest vindt 
plaats  op de zondag vóór Pasen, de zondag waarop Jezus’ intocht in Jeruzalem,  
rijdend op een ezel (Lucas 19: 29 – 40; Matteüs 20: 17 - 19) door de christenen 
wordt herdacht. De mensen verwelkomden Jezus in Jeruzalem door met 
palmtakken te zwaaien. In Nederland maken kinderen op school of in de kerk,  
soms ook thuis, Palmpasenstokken.22 De bedoeling daarvan is om op 
beeldende wijze het christelijke Passie- en Paasverhaal in gedachten te 
brengen. Het kruis is het hoofdsymbool van de Palmpasenstok. Het herinnert 
aan de kruisiging van Jezus. Het broodhaantje bovenop het kruis vertelt van 
twee gebeurtenissen: Jezus deelde vlak voor hij gevangen werd genomen 
brood met zijn leerlingen. De Haan kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd 
dat hij Jezus niet kende. Dertig rozijnen verwijzen naar de dertig zilveren 
munten die Judas kreeg voor het verraden van Jezus. Buxustakken doen 

 
21 Cultuurhistorische context: Ineke Strouken, Dit zijn wij. De belangrijkste 100 tradities van Nederland, Utrecht 

2011 (3e druk), 84 – 86.  
22 Voor kinderen de Bijbelse context verbonden met de cultuurhistorische context: Een Palmpasenstok. In: 

Tineke Bol – Drieenhuizen, Maartien Hutter, Roelien Smit en Marja Verburg, Samenleesbijbel, Haarlem, 1716, 

1722, 1725, 1727, 1729. 1731; Werkvorm en uitleg voor kinderen van de Palmpasenstok in kerkelijke context: 

Ontdek-activiteit: Maak een traditionele Palmpasenstok. Met uitleg van de betekenis: 

jop.nl/werkvormen/palmpasenstok 
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denken aan de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus 
Jeruzalem binnen reed. Eieren symboliseren de belofte van nieuw leven.  
In de viering van Palmzondag gaan de kinderen 
met hun Palmstokken in optocht door de kerk 
en soms ook door het dorp of stadswijk. Ze 
zingen daarbij dan folkloristische liederen of 
Bijbelliederen.  
Een bekend folkloristisch lied is:  
Palm, palmpasen,  
Eikoerei,  
Over ene zondag,  
Dan hebben wij een ei,  
Een ei is geen ei,  
Twee ei is een half ei,  
Drie ei is een paasei.  
 
Een bekend Bijbellied is:  
Hosanna, hosanna,  
de Heer komt voorbij.  
Die daar komt gereden;  
Gezegend is Hij.  
Hosanna, hosanna,  
hosanna, hosanna,  
hosanna, hosanna. 
 
In veel plaatsen worden de Palmpasenstokken na de optocht aan mensen 
geschonken die de viering van Palmpasen niet mee kunnen maken. Zowel om  
het verhaal van Palmpasen te vertellen als om traktaties met hen te delen.   
 
Palmpasen op Basisschool ‘De Fladderiep’ 
Iedere maandagochtend is er op basisschool ‘De Fladderiep’ een weekopening 

waaraan alle leerlingen meedoen.  

Twee leerkrachten houden een dialoog over ‘hoop’. Ze vertellen de kinderen 
dat ‘hoop’ helpt, als je het niet meer ziet zitten. Op sommige dingen kun je 
alleen maar ‘hopen’ omdat je er geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld: Je hoopt 
dat het mooi weer wordt tijdens de koningsspelen. Je kunt ook hopen op iets 
waar je wel degelijk invloed op hebt. Je hoopt bijvoorbeeld dat je een leuk 
verjaardagsfeest krijgt. Als jij je vervolgens als een draak gaat gedragen, is er 
minder kans dat jouw feest leuk zal zijn. Afgesproken wordt dat deze week 
ieder kind iets zal schrijven of tekenen waar op ze hopen. Deze opdracht staat 
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in ieders weektaak. De werkstukjes die de kinderen maken, worden in de loop 
van de week opgehangen in de kerk. 
 
Als afsluiting van de weekopening wordt het lied ‘Ei-koer-ei’ gezongen.  
De leerkrachten melden dat dat een favoriet lied van de kinderen is. Het roept 
herinneringen op aan de Palmpasenviering van het vorige jaar. Het is ook een 
mooie aanleiding ook om met de kinderen de symbolische betekenis van de 
Palmpasenstok opnieuw te ontdekken. Met de leraren is afgesproken om in de 
lessen aan vijf symbolen aandacht te besteden: het kruis, de dertig rozijnen, de 
eieren, de groene takjes, het haantje en het kruis.  
 
Het Bijbelverhaal van de intocht van Jezus In Jeruzalem is in de loop van de 

week onderwerp van de lessen religie en levensbeschouwing. De leraren 

hebben daartoe een YouTube filmpje van het intochtsverhaal gekozen met 

daarbij klassengesprekken over Palmpasen, de Palmpasenstok en Pasen. De 

ervaringen van de kinderen op School komen terug in ‘Land van Verwondering’.   

Palmpasen in ‘Land van Verwondering’  
Op maandagmiddag komen  twintig kinderen23 naar Land van Verwondering.  
Wanneer Liesbeth vertelt dat deze dag het Bijbelverhaal over Palmpasen zal 
gaan, beginnen de kinderen spontaan het lied ‘Ei-koer-ei’ te zingen dat ze die 
ochtend ook op school zongen. Voor Liesbeth een teken dat ze al met het 
onderwerp bezig zijn. Ze nodigen elkaar uit om naar de viering in de kerk te 
komen.  
 
Liesbeth vertelt met behulp van Godly Play - figuren het verhaal van 
Palmpasen: Jezus, discipelen, schriftgeleerden, soldaten en toehoorders.  
Er volgt een kindertheologische gesprek over ‘hoop’: 
 
Joep:   (zucht) Het is net zo als het filmpje op school. 
Tom:   Nou, die man van de tempel, doet anders. 
Liesbeth:  Hoe anders? 
Tom:  Minder boos. Ja hij doet wel boos. Hij zegt dat Jezus moet stoppen, 

maar dat doet Jezus niet. Die gaat gewoon door. Jezus gaat altijd 
door. Hij trekt zijn eigen plan. 

Liesbeth:  Heeft Jezus een plan? 
Tom:   Ik denk het wel hoor. Hij hoort toch bij God. Dan heb je een plan. 

Anders doe je dat toch niet. 

 
23 Deze twintig kinderen komen in twee leeftijdsgroepen naar Land van Verwondering. Alle kinderen volgen 

onderwijs op basisschool ‘De Fladderiep’. Voor onze projectbeschrijving maken we gebruik van de dialogen van 

de oudste groep. Dit zijn kinderen van 8 tot 12 jaar. 
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   En zijn vrienden, die helpen hem. 
Liesbeth:  Waar hopen die vrienden op? 
Tom:   Dat hij koning wordt. Dat wordt hij niet. Of…toch wel….maar 

anders…..geen vechtkoning. 
Liesbeth:  (wijzend naar de mensen) Waar hopen zij op? 
Rachelle:  Die willen ook een koning. Ze zijn niet de baas. Dat willen ze weer 

worden. Die (wijst naar de schriftgeleerde) moet weg. 
Liesbeth:  Waar hoopt die op? (wijst eveneens naar de schriftgeleerde).  
Tom:  Dat is geen soldaat hoor. Soldaten moeten weg. Die kan wel blijven 

maar dan moet íe wel gewoon doen. 
Esmee:  Die hoopt ook op een goede koning. Iedereen wil toch vrede. Jezus 

ook.  Kijk, als iedereen meedoet dan kan het wel. Vrede. 
Sylvan:  Dan is dat nog moeilijk hoor. Er is altijd wel iemand aan het 

vechten met oorlog en zo. 
Liesbeth:  Als dit een verhaal van hoop is, dan vraag ik me af: waar hoop jij 

op? 
Rachelle:  Dat mensen mij accepteren zoals ik ben. 
Liesbeth:  Hoe is dat nu? 
Sylvan:  Sommige doen dat niet bij Rachelle. Dat is gemeen. 
Rachelle:  Soms accepteren mensen mij wel. Soms niet. 
Liesbeth:  Als je hoopt dat je wordt geaccepteerd, dan geloof je ergens dat 

het kan. Geloof en hoop horen bij elkaar. 
Rachelle: Ik geloof het ook wel…..soms…..omdat ik op sommige plaatsen wel 

wordt geaccepteerd. Hier …… jij doet dat wel. 
Liesbeth: En dat geeft jouw moed en kracht. Maakt het dat je daarom in die 

hoop kan geloven? 
Rachelle: (knikt) 
 
Palmpasenviering  
De viering op Palmzondag start met de kinderen, ouders, grootouders en 
anderen op school. Kinderen ontvangen bij binnenkomst een kruis als basis 
voor een Palmpasenstok. Ze lopen langs verschillende tafels en ontvangen 
telkens een traktatie, die aan de stok bevestigd wordt. Bij iedere tafel hangt 
een poster met de symbolische betekenis ervan. Alle volwassenen helpen de 
kinderen. Zo bereidt iedereen zich voor op de viering. Het is opvallend dat er 
veel meer kinderen met familieleden aanwezig zijn vergeleken bij voorgaande 
jaren.24 

 
24 In voorgaande jaren deed ongeveer 20 % van de leerlingen  van de basisschool mee met de viering, nu bijna 50 

%. Daarbij namen zij verhoudingsgewijs meer hun grootouders mee. Van de leerlingen die ook naar Land van 

Verwondering komen was ongeveer 90 % aanwezig. 
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De dienst begint in school met een stil gebed en woorden van begroeting.  
Daarna lopen allen zingend naar de kerk. Tijdens de overdenking wordt een 
verband gelegd tussen de woorden hoop, geloof en liefde. 
In de ruimte van ‘Land van Verwondering’ hangt een poster met daarop drie 
tekens die geloof (kruis), hoop (anker) en liefde (hart) symboliseren. Die poster 
is naar de kerkzaal gehaald. Liesbeth bekijkt met de kinderen de symbolen. Een 
kleuter wijst op het anker van de poster en de ankers op de werkjes van de 
kinderen van ‘De Fladderiep’, die in de kerk hangen.  
 
Tijdens de viering houdt Liesbeth een dialoog. Die begint met het bekijken van 
de Palmpasenstok. Liesbeth stelt vragen over de betekenis25.  Er wordt vlot 
antwoord gegeven. Liesbeth benoemt dat al deze verhalen de komende week 
opnieuw verteld worden. Omdat het Pasen wordt. Dan pakt ze een citroen. 
 
Liesbeth vertelt:  
‘Een citroen past ook aan de palmpasenstok. Een citroen is zuur. Ik vraag me af: 
wat vind jij het zuurste stukje van al de verhalen die we deze week vertellen?’ 
Er komen verschillende antwoorden: 

- Dat Jezus dood ging aan het kruis 
- Dat Judas zijn vriend verraad 
- Dat Jezus gevangen wordt genomen 
- Dat Pilatus iemand die onschuldig is toch laat straffen 

 

 
25 De vijf symbolen waar de afgelopen week in school aandacht aan is besteed: de haan, de groene takken, twaalf 

eieren , dertig rozijnen en het kruis. 
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‘Wat denk je bij een zak snoepjes als we die aan de stok hangen. Bij welk stukje 
verhaal past dat?’ 

- Dat Jezus opstaat 
- Dat het toch goed afloopt 
- Dat ze samen gingen eten 

 
‘De stok helpt ons, om alle verhalen weer te vertellen en er over na te denken. 
Vroeger gaven mensen de stok aan een ander. Dat gebeurt ook nu wel. En dan 
vertelden ze de verhalen ook door. Zou je dat willen?’ 
Er wordt ‘nee’ geschud. 
‘Het is heel moeilijk om je stok weg te geven. Maar eigenlijk gaat het niet om 
die stok met lekkers maar om de verhalen en wat ze betekenen. Zou je die 
verhalen wel samen willen delen. Samen met papa of mama? Of met opa of 
oma…….probeer dat deze week eens samen te doen.’ 
 
Terugblik 
De volgende dag kijken we bij ‘Land van Verwondering’ terug naar de viering en 
vertelt Liesbeth het verhaal van de laatste week in Jeruzalem van Jezus. Ze 
gebruikt daarbij wederom Godly Playmateriaal: een huis als plaats waar het 
laatste avondmaal werd gevierd; een gebouw dat de tempel voorstelt, de 
heuvel Golgotha; Jezus’ graf; en mensenfiguren.  
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Na afloop van het verhaal pakt ze drie symbolen  ‘geloof (kruis)-hoop (anker) -
liefde (hart)’ en vraagt: ‘Waar passen deze symbolen in dit verhaal?’ 
 
Joep:  (Legt het symbool ‘geloof’ bij Golgotha) Je moet wel veel geloof 

hebben om te geloven dat je weer gaat opstaan. 
Tom:    Dat had  Jezus ook hoor. 
Liesbeth:  Waarom laten ze dat symbool zien als een kruis? 
Joep:    Omdat het hierbij past. En dat je gelooft dat Jezus weer opstaat. 
Liesbeth:  Hier is het anker. Dat is de hoop. Waarom een anker? 
Rachelle:   Omdat een anker is van een schip. Als het stormt dan weet je niet 

waar je heen drijft. 
Tom:    Dat anker helpt dan, dat je vast blijft zitten. 
Rachelle:  Je hoopt gewoon dat je niet onder gaat. 
Eline:    Een anker geeft dan zekerheid 
Liesbeth: Waar past het anker van hoop in dit verhaal? 
Esmee:  (legt het op de tempel) De mensen hier, hoopten nog steeds op die 

koning. 
Sylvan:  (verplaatst het naar het huis met de bovenkamer van het huis 

waar het laatste avondmaal werd gevierd). Maar hier hoopten ze 
dat ze elkaar terug gaan zien en weer samen gaan eten. 

Tom:  (verplaatst het naar het graf) Maria hoopte dat de tuinman ging 
zeggen waar Jezus was. 

Liesbeth:  Er is veel hoop in dit verhaal 
 En het symbool van de liefde dan? 
Esmee: Dat past bijna overal. (Ze legt het bij het kruis) Hier het meest. 

Maria hield heel veel van Jezus. 
Joep: Was ze verliefd dan? 
Tom:  Nee joh, ze was zijn moeder. Dan hou je van elkaar. 
 
De kinderen kijken tevreden. Zo is het goed. Ze willen spelen en werken. 

Later pakt Rachelle het hart en houdt het boven de Godly Play figuren en 

attributen waarmee Liesbeth het Passie- en Paasverhaal vertelde en die op de 

grond, in de vertelkring nog in scènes staan.    

   

Rachelle zegt: “Hier past het ook. De liefde hangt er boven. Zo is het overal.” 
 
Motivering van keuzes 
In deze bijdrage ‘Religieus opgroeien in Kraggenburg’ zijn we verschillende 
keuzes tegengekomen. We stellen in een terugblik de vraag: Hoe kunnen deze 



 
 

14 
 

keuzes naar actuele theoretische inzichten worden gemotiveerd. De keuze van 
één gezamenlijke school, een samenwerkingsschool, is in Nederland al langere 
tijd onderwerp van studie. Recent verscheen hierover de dissertatie van Erik 
Renkema.26 Hierin komen we inzichten tegen die vergelijkbaar zijn met de 
praktijken in Kraggenburg. In verschillende cases die in Renkema’s publicatie 
worden beschreven, wordt eveneens het leerpakket ‘Trefwoord’ gebruikt. Een 
algemeen pedagogische motivering kan worden gegeven van de keuze voor het 
thema Palmpasen. En wel vanuit de cultuurhistorische opvoedingstheorie,27 die 
in Nederland zeer wordt gewaardeerd. Deze theorie is geïnspireerd op de 
inzichten van de Russische onderzoeker Lev Semënovič Vygotsky (1896 – 1934). 
Kerninzicht van Vygotsky is dat kinderen worden geboren in een culturele 
omgeving die er al is. En dat kinderen die omgeving door ontmoeting leren 
verstaan en zich zelf daardoor ontwikkelen. Daarbij spelen opvoeders en 
andere personen een onmisbare initiërende en begeleidende rol: zij zijn het die 
kinderen steeds verder helpen door hen te scaffolden oftewel een handreiking 
te bieden naar de zone van hun naaste ontwikkeling. Naast opvoeders kunnen 
dat ook medeleerlingen zijn.  Belangrijkste medium in het proces van 
ontwikkeling en zelfontwikkeling is taal als voertuig van het denken.  
Opmerkelijk is hoe in school en kerk godsdienstige begrippen en – symbolen 
aandacht en betekenis krijgen en vervolgens door de kinderen in spel, dialoog 
en expressie worden gebruikt.  
Vele aspecten van de cultuurhistorische theorie zien we daarmee terug in de 
casus ‘Palmpasen’ in Kraggenburg; inclusief de Palmpasen en het Bijbelse 
Passie – en Paasverhaal inhoudelijk.    
De keuze voor ‘hopen’ als leidend trefwoord, sluit geheel aan bij wat de 
kinderen met het onderwijs uit de leermethode ‘Trefwoord’ gewend zijn en 
door de samenstellers theoretisch verantwoord wordt: de aspecten seculier en 
religieus zijn verbonden in één woord, in een Trefwoord.  
De keuze voor het samenbrengen van de theorieën en praktijken van Godly 
Play en Kindertheologie in ‘Land van Verwondering’ vinden we in meerdere 
vakpublicaties terug: theoretisch en praktisch. Internationaal met name in het 
werk van Martin Steinhäuser28 dat ook in Nederland bekendheid kreeg. Gesteld 
mag worden, dat de hulp die in Kraggenburg kinderen wordt geboden om 
religieus op te groeien vanuit de theoretische inzichten ook zeker gemotiveerd 
kan worden.  

 
26 Erik Renkema, Two of a kind. The identity of cooperation schools in the Netherlands and the correlation with 

religious education, Amsterdam 2018. 
27 B. van Oers en W.L. Wardekker, De cultuurhistorische school in de pedagogiek. In: Siebren Miedema (Red.), 

Pedagogiek in meervoud, Houten / Diegem 1997, 5e druk, 171 – 214.  
28 Martin Steinhäuser, Godly Play – das Konzept vom spielerischen Entdecken von Bibel und Glauben. Band 1 – 

6, Leipzig 2006 – 2011. Zie Ook: Henk Kuindersma, Kinderen en godsdienstig educatie. In: Annemie Dillen en 

Jos de Kock, Theologiseren met Kinderen, themanummer Handelingen, (jrg. 42), no.4, 72.  

https://www.google.nl/search?q=lev+sem%C3%ABnovi%C4%8D+vygotsky&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiA28fV8IjnAhXJaVAKHX81DRcQBSgAegQIERAt
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Verspreiding  
Over de verspreidingswaarde van de religieuze begeleiding van kinderen in 
Kraggenburg door school en kerk afzonderlijk en samen kunnen we kort zijn. De 
leeromgeving van de school geïnspireerd door de methode Trefwoord en 
leeromgeving van de kerk, ‘Land van Verwondering’, geïnspireerd door Godly 
Play en Kindertheologie, zijn het delen met andere dorpen ongetwijfeld waard. 
Als ook de casus ‘Palmpasen’, waarin intenties, inzichten en praktijken samen 
komen. Via magazines van landelijke kerken en websites zijn daartoe zeker 
mogelijkheden. Via de onderlinge communicatie van dorpskerken in de 
Dorpskerkenbeweging evenzeer. Wellicht kan kennisname van casus 
Kraggenburg in bredere zin een aanzet zijn tot nieuwe initiatieven en 
theorievorming, die kinderen kansen bieden om zich ook in kleine 
woongebieden levensbeschouwelijk en religieus te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


