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China
- Godsdienst van de Temple of Heaven -

Les voor groep
1 en 2
Duur les:
20-25 minuten
Aardrijkskunde/
natuur/
godsdienst
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Inleiding
De kinderen kennen inmiddels de Temple of Heaven aan de buitenkant,
maar dit bouwwerk heeft ook een hele geschiedenis. Ook wat betreft de
godsdienst van de Temple of Heaven. We gaan het in deze les hebben over
de godsdienst van de tempel, dus wat de Chinezen daar vroeger geloofden.
Dat behandelen we aan de hand van een verhaaltje over de keizer. Ook
leren de kinderen deze les over wie zorgt voor een goede oogst, namelijk
de Heere. Dat doen we door een gesprekje te voeren. In de PPT zijn
plaatjes toegevoegd.
Doelstellingen
Aan het eind van de les:
- Kennen de kinderen de betekenis van het woord ‘oogst’ en kunnen
ze 1 soort oogst noemen
- Beseffen de kinderen dat God het is die zorgt voor de oogst en ze
weten dat de keizer daar in de Temple of Heaven al voor bad
- Weten de kinderen dat China lang geleden in 1 God geloofde.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1 en 2
Vakken en Kerndoelen
Kerndoel 40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en
dieren onderscheiden en benomen en leren hoe ze functioneren in hun
leefomgeving.
Kerndoel 49
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten/energiebronnen en
van natuurlandschappen.
Informatie
Het verhaal wat u deze les gaat vertellen/voorlezen staat uitgebreid
beschreven in het verdiepingsdocument. Daar kan u dus meer informatie
vinden.
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Lesidee
Introductie
U vertelt aan de kinderen dat ze inmiddels weten hoe de Temple of
Heaven eruit ziet. Nu komen er heel veel mensen op bezoek om te kijken
in de tempel. Maar wat deden de Chinezen er heel lang geleden? Wat
deden ze in de tempel? Dat gaan de kinderen deze les leren.
Inleiding
U vertelt dit verhaaltje of u leest het voor:

Tip:
U kan het verhaal
uit uw hoofd
proberen te
vertellen. Dan
zullen de kinderen
(nog) meer
betrokkenheid laten
zien.

Heel lang geleden was er een hele belangrijke keizer in China (zie eerste
plaatje in de PPT). Deze keizer wil heel graag God dienen. Wat een
wonder is dat! Ja, hij gaat samen met de knechten naar de tempel om God
te dienen. Weet je hoe hij dat doet? Hij doet dat door offeren in de
Temple of Heaven. En door te offeren gaat hij ook vragen of God de
zonde wil vergeven en of Hij voor een goede oogst op het land wil
zorgen. Of Hij wil zorgen dat de planten goed groeien. De keizer en zijn
knechten knielen zelfs voor God neer als ze dat vragen (zie plaatje). Wat
zijn ze eerbiedig!
En hoor eens? Er klinkt ook hele mooie muziek door de tempel. Heel veel
mensen spelen op de instrumenten (zie plaatje), terwijl de keizer offert
aan God. De keizer offert ook het kalf wat hij heeft meegenomen (zie
plaatje).
Weet je? De keizer is een hele machtige man en hij wil wel voor God
buigen en Hem dienen. Dat is wel heel mooi!
Kern
U vraagt aan de kinderen waar de keizer ook al weer voor ging bidden.
Antwoord: voor een goede oogst.
Vragen die u aan de kinderen kan stellen:
- Wat is een oogst?
Dat is iets wat op het land heeft gegroeid en wat nu binnengehaald wordt
door de boeren.
- Wat groeit er dan bijvoorbeeld op het land wat de boeren oogsten?
Groenten (zoals bloemkool, rode kool, broccoli, andijvie, bonen), maar
ook aardappelen en suikerbieten. U kan de plaatjes uit de PPT laten zien
aan de kinderen.
- Wie zorgt ervoor dat dat groeit op het land? Komt dat door de boer die
er zo goed voor zorgt?
Nee, dat doet de Heere. De boer kan nog wel zo goed voor alles zorgen,
maar zonder de Heere groeit allemaal niet. Want als er geen regen komt,
dan groeit het niet. En als er te veel regen komt, dat is ook niet goed. En
daar kan de boer niet voor zorgen, maar de Heere wil.
Daarom is het heel mooi dat de keizer daar in de Temple of Heaven om
ging bidden. Dat moeten wij ook doen.
- Wanneer denken wij daar speciaal aan?
Met biddag, dan bidden we voor een goede oogst en met dankdag danken
we ervoor.
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Afsluiting
U vertelt dat de Chinezen nu niet meer bidden in de Temple of Heaven.
Nu geloven de meeste Chinezen niet meer in God. Ze vinden dat dat niet
bij hen past. Dat is erg!
- Wat kunnen wij daaraan doen?
Bidden of de Heere wil zorgen dat ze het wel weer gaan geloven. U laat
het plaatje van de gevouwen handen zien.
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Tijdsplanning
Introductie = 5 minuten
Inleiding = 5 minuten
Kern = 10 minuten
Afsluiting = 5 minuten
Materialen
PPT, zie bijlage bij deze les.
Bronnen
- Warrior, M. (2014, 23 februari). P. 12 en 13 [YouTube].
Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=xgdpRyyfIt8
= documentaire over de Temple of Heaven (in het Engels)
-

Wikipedia (2020). Tempel van de Hemel. Geraadpleegd op 8
december 2020, van:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_van_de_Hemel#:~:text=De%
20Tempel%20van%20de%20Hemel,smeken%20voor%20de%20volg
ende%20oogst.

-

Visser, Y., Visser, L. (2018). Taoisme – Chinees filosofisch – religieuze
traditie. Geraadpleegd op 8 december 2020, van:
https://historiek.net/taoisme-kenmerken-filosofie/80208/

Verdieping/meer informatie
Meer informatie kan u vinden in de bovenstaande bronnen en lezen in het
verdiepingsdocument bij deze les.

