Via Guido de Brès naar Christenvervolging anno nu:
Waarin is de Vervolgde Kerk ons tot voorbeeld?
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Via een les uit het boek over Guido de Brès naar Christenvervolging
anno nu: Waarin is de Vervolgde Kerk ons tot voorbeeld?
Doelen
Leerlingen ontdekken en verwoorden waarin de Vervolgde Kerk voor
hen tot voorbeeld is, want geloofsvervolging is van alle tijden en zal
blijven tot de Wederkomst.
Inhoud en verloop
1. De leerlingen lezen over Guido de Brès in hun lesboek (Het
Blijvend Getuigenis, deel 2, H2) en maken de bijbehorende
opdrachten.
2. De leerlingen bekijken een interview door de SDOK met
Amuche, een jonge vrouw van 22 uit Nigeria. Ze verloor in
januari 2020 haar vader en broertje bij een aanslag op haar
kerk in Gombe.
Luistervragen:
o Hoe kun je merken dat Amuche leeft uit haar geloof?
o Waarin is Amuche een voorbeeld voor jou?
o Wat zorgt ervoor dat Amuche het volhoudt?
3. Schrijf een korte, persoonlijke brief aan Amuche. Wat zou je
haar willen vragen of zeggen? Vertel haar ook wat je van haar
leert.
4. Klassikale bespreking van de brieven: Een aantal leerlingen aan
het woord laten om van elkaar te leren en met elkaar te
ontdekken wat de Bijbel zegt over geloofsvervolging.
Werkvorm
klassikaal/individueel
Soort les
losse les

Indruk docent van
merkbare resultaat
bij leerlingen qua
christelijke
vorming
Typerende
opmerking (citaat)
van docent
Typerende
opmerking (citaat)
van een leerling
Bronnen, leer- en
hulpmiddelen (b.v.
Powerpoint,
lesplan, website,
filmpje)
Andere relevante
informatie

“Door deze les stel ik als docent niet de vijand, maar de hoop
centraal”.

Fragment SDOK/Amuche:
https://www.youtube.com/watch?v=A_h4q2TfJJI&feature=youtu.be

Deze les is ontworpen op basis van de didactische diamant.

Onderzoekscentrum Driestar educatief Gouda.
Verspreiding toegestaan indien de bron vermeld wordt.
Met dank aan de docent wiens les heeft geleid tot dit lesidee.

