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Drieluik ASWOENSDAG
serie van 3 lessen

Algemeen doel: Kinderen maken kennis met aswoensdag en de plaats die het heeft in het katholieke geloof.

Op Aswoensdag krijg je een kruis op je hoofd. Een kruis van as. As is stof. De priester zegt dan:
“Vergeet niet; Jij bent gemaakt uit stof en zult weer stof worden.” Wat zou dat betekenen?
Dit gaan we samen ontdekken in drie stappen.
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1. DE SCHEPPING (verhaal om te vertellen)

Deeldoel: De kinderen staan aan de hand van het verhaal/gedicht stil bij de  
                  oorsprong van alles wat leeft (incl hun eigen leven)

Kijk eens naar buiten: Hoe mooi zijn de bomen, de wolken, de 
lucht, hoe lief zijn de dieren en vogels in vlucht.
Hoe zou dat toch komen, waar komt dat vandaan? Hoe kan het 
dat ik hier op de aarde mag staan?

Dat komt  door God, want in het begin is er niets. Geen 
huis, geen school, geen voetbal of fiets. Alleen God is er. Hij 
is helemaal alleen. Hij wil graag wat scheppen en doet dat 
meteen.

Hij schept eerst het licht en noemt het de dag
Hij ziet dat het goed is en dat het zo mag.

De tweede dag scheidt Hij de lucht van het water
Een strakke blauwe horizon, de rest komt wel later.

De derde dag schept Hij oceanen en land
met planten en bomen, alles komt uit Zijn hand. Ook een waterval nog en een golvende zee.
Zo is het goed, knikt Hij dan heel tevree.

De vierde dag schept God de zon, maan en sterren Hij hangt ze hoger dan hoog. Je ziet ze van 
verre. Nu kan het zomer, herfst, lente en winter zijn.
Zo is het echt goed, wat vindt God dat fijn.

Op dag vijf schept Hij vissen, heel klein en heel groot En wel honderd vogels , zwart, blauw, groen 
en rood. Het fladdert en plonst, heerlijk vrolijk en vrij.
Ja zo is het goed, zegt de lieve God blij.

De zesde dag schept Hij dieren; een hond, koe en paard, Met, maar ook zonder een harige staart.
Zo, zegt God, nu heb ik nog één grote wens. Ik wil dit graag delen met een lieve mens.
Dan pakt Hij met handen wat stof van de grond en kneedt arm en benen , een neusje en mond.
Dan blaast Hij erin en kijk het gaat het leven.
Hij zegt: “Jij lijkt nu op Mij, ik heb jou Mijn adem gegeven. Kijk hier is de aarde, de zon en de 
morgen
Wil jij Mij helpen er goed voor te zorgen? Ik ga nu rusten, weet jij hoe het moet?
Doe maar als Mij, dan gaat het vast goed!
 
Suggesties Verwerkende werkjes:

1.  Werkje Schepping Knip-en-plak:
De kinderen kunnen in nabespreking de onderdelen op elkaar plakken. 
Te beginnen met Licht (hier voorgesteld als lichtblauw.)

2.  Werkje De schepping cirkel.

3.  Werkje de Schepping kijkdoos.

4.  Kleurplaat schepping
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2. AAN ALLES KOMT EEN EIND.

Deeldoel: Aan de hand van verhaal van Max Velthuis  
                  staan de kinderen stil bij de dood als deel  
                  van het leven.

Inleidend gesprekje.
Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat een 
huisdier of iemand in de omgeving dood is gegaan. 
Hoe vond je dat?

Vertelling “Kikker en het vogeltje” van Max Velthuis 
(ISBN 90-258-4754-4)

(Kinderen praten doorgaans heel gemakkelijk over 
dood en overlijden. Op de jonge leeftijd dragen 
ze nog niet zoveel balast dat aanleiding tot hevige 
emoties en gevoeligheden, zoals we dit aantreffen bij 
volwassenen. De meeste kinderen zien dood meer 
vanzelfsprekend als behorende bij de natuur, het 
leven. )

Nabespreking:
“Kijk”zegt kikker, “kapot, hij doet het niet meer”  Zo gaat het op aarde. Maar in de hemel blijft 
alles voor altijd goed. Zo heeft God het gemaakt.
Hij gaf jou een lichaam, gemaakt van stof. Zo kun jij leven hier op aarde. Het is als een huisje voor 
jou.  Maar de dingen van de aarde gaan ooit eens stuk. Ook jouw lichaam.
Maar  Jezus kan alles heel maken wat stuk is gegaan.
Is dat geen goed nieuws!

Voor oudere kinderen:
Vertel het verhaal van Kain en Abel. Met nadruk op de offers die God niet blij maken en de offers 
die
Hij wel graag ziet:

Verwerkende werkjes:

1.  Wat gaat er fout in de wereld en wat 
kunnen we beter doen?
Maak met de groep een vel met knipsels uit 
kranten en tijdschriften.
Maak een wit vel met alles wat goed is en een 
zwart vel met alles wat fout is.

2.  Werkje wat kan JIJ doen: Waar ga JIJ 
op letten in de vasten? Wensjes of goede 
voornemens als blaadjes aan een kale tak in 
de klas ophangen (bijlage 2).

3.  Werkje Kain en Abel: Bespreek wat offer 
(geef) jij aan God?
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3. JEZUS REDT .
Deeldoel: De kinderen maken kennis met het aanbod dat Jezus doet (de Genade van Jezus).  
                  
Het askruisje. Het kruis is het teken van Jezus. Jezus redt ons.
Lees/luister maar.

Vlees(stof)  en geest,  zo zit ik in elkaar.

Van stof zijn je vel en buik, het hart dat zegt, tik tak,
de neus waarmee je ruikt,
het bot dat kraakt, knik,knak.

Vlees is als een jasje
dat mooi op aarde staat, maar ooit aan het einde
het niet meer doet en vergaat.

Je geest zegt; mmm wat lekker! En, oo wat ben ik blij !
Soms baal je als een stekker! Want verdriet hoort er ook bij.

Jij, groot en klein lief mensje, Jouw geest, die komt van God. 
Hij gaf je al Zijn liefde
om te leven naar je lot.

Eens zal Hij jou dragen.
Maar wees daarvoor niet bang, Je krijgt een mooi, nieuw jasje
Maar nu voor altijd, eeuwig lang!

Nabespreken:

Het askruisje is het kruis van Jezus. Nu begint de vastentijd.
Wij hebben het goed, maar zouden haast vergeten dat het ook heel anders kan zijn.
40 dagen mogen we hierover nadenken op weg naar Pasen. Pasen is het feest van Jezus. Hij zegt:
Ik ga vast naar de hemel en maak een plaats voor jou,
dan kom ik terug, om ook jou te brengen waar Ik mag zijn, bij Mijn Vader.
Hij geeft jou een nieuw lichaam, niet van stof dat vergaat, maar dit keer een dat voor altijd goed blijft, een 
lichaam voor in de hemel. (Joh 14)

Hoe vind je dat? Dat is toch goed nieuws!
Om dicht bij Jezus te blijven, daar moet je wel wat voor doen:
“Ik weet de weg! Zegt Jezus.
Bouw samen met mij een aan betere wereld
en maak je geen zorgen over de dag van morgen (de dood), want de dag van morgen daar zorgt God voor.
Wat je moet doen is dit:
Eer God en houdt van elkaar net zoveel als van jezelf!”

 Verwerkende werkjes:

1.  Werkje Jezus en kinderen

2.  Kleurplaat Laat de kinderen tot Mij komen

3.  Werkje drieluik: kleuren en vouwen schrijf op de achterkant goede voornemens op, waar je op gaat letten 
in de vasten

4.  Scheurkalender om thuis te vasten, of inzamelen voor een goed doel met je school.
Het doel van de scheurkalender: kinderen worden zich bewust van de luxe in hun leven, iets wat 
vanzelfsprekend voor ze is is niet vanzelfsprekend. 
<< Deze kalender is eenvoudig te printen; geef de printer opdracht om “4 pagina’s op 1 vel” te printen dan krijg je een mooi klein 
formaat, of anders “2 pagina’s op een vel”en dan “liggend” afdrukken dat geeft het formaat van A5.>>


