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Materiaal: 
De kinderen nemen een voorwerp mee dat haar aan iemand doet denken. Bijvoorbeeld een sieraad 
dat zij van haar oma heeft gekregen, een mooie, zelfgemaakte verjaardagskaart of een foto. 
De kinderen bedenken een voorwerp dat hen aan iemand doet denken en tekenen dat in het 
werkboek. Er onder zetten ze aan wie ze dan moeten denken. 
 

Groot vel met het woord ‘water’ 
 
Materiaal regenboogknutsel: Stroken gekleurd papier, watten, nietapparaat, lijm. 
 
Inleiding:  

We praten over voorwerpen die je aan iemand of iets doen denken. Zo introduceren we het begrip 
symbool. In het tweede deel praten we verder over water als symbool. Aan de hand van het verhaal 
van de regenboog krijgt in het derde· deel van de les het begrip symbool nog meer kleur en inhoud.  
 

Verhaal 

 

Verwerking: gesprek en brainstorm over water. 

De catechete praat met de kinderen over water en waar dat aan doet denken. Het is heel goed als er 
associatief gereageerd wordt op 'water', dan zitten de kinderen goed in de sfeer van symbolen.  
 
Dorst, vakantie, warm weer, maar misschien ook wel huizen die in het water staan of een 
donderende waterval. Je kunt aan veel dingen denken als je water ziet. Bij het water van de doop kun 
je dan ook allerlei verhalen vertellen (we zullen dat nog zien in het doopgebed). Het zijn niet altijd 
vrolijke verhalen, maar ze lopen wel goed af. Door het water heen is er altijd een nieuw begin. Zo is 
het water van de doop het symbool van een nieuw begin. Dat is er altijd, voor iedereen.  
 

Verwerking: 

In het verhaal is het water een groot gevaar voor de ark van Noach. Uiteindelijk loopt het goed af… In 
de kerk gebruiken we ook water; Dopen doe je met water.  
Dat water is ook een symbool. Het water van de doop doet je ergens aan denken.  
 

 Waaraan denk je bij water? Schrijf het op. 

 Wat beloofd God aan Noach?  

 Wat betekent dat voor jou en mij? 

 Heeft de ark van Noach iets met dopen te maken? 
 
Regenboog knutsel: Maak een grote regenboog en schrijf erop 
wat God aan jou heeft beloofd. 
Regenboogknutsel. 

 

 

 


