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De Bijbelverhalen die aansluiten bij de paastijd worden in de lessen RKG uitgediept, maar 
blijven soms ‘haken’. Wie kent dat niet? Die verhalen hebben iets weerbarstigs. Je kan er maar 
moeilijk mee uit de voeten. Je blijft er als het ware in haken. Je vindt niet meteen een haakje 
om verbinding te maken met de ervaring van de kinderen en van de hedendaagse mens. Met 
die verhalen willen we aan de slag gaan, op zoek naar uitzicht: 
 

• Tijd om op te staan (Lc 24, 1-12: Het lege graf) 

• Christus wordt weer gekruisigd (Mt 27, 27-56; Mc 15, 16-39; Lc 23,26-56; Jogh 19,17-
42: De kruisiging) 

• Blijf niet gapen naar de leegte (Hand 1, 1-14: De hemelvaart van Jezus) 
 
Aan de hand van een podcast, een online schrijfmuur (padlet) en gesprek proberen we 
betekenissen te ontsluiten in deze verhalen. 
 
Na deze werkwinkel kunnen de deelnemers:  
 

- zich een aantal aspecten van beeldend Bijbel-lezen toe-eigenen. 
- verbinding maken tussen de Bijbelse ervaring en de ervaring van mensen (en kinderen) 

vandaag. 
- nieuwe inzichten didactisch vertalen naar impulsen of lesmomenten. 

 
 
Rik Snijkers startte als godsdienstleerkracht in het secundair onderwijs. Na een aantal jaren 
werd deze opdracht gecombineerd met opdrachten als praktijklector voor de aggregatie aan 
het Centrum voor de academische lerarenopleiding, faculteit godgeleerdheid, K.U. Leuven, 
docent godsdienst aan de lerarenopleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg en docent 
godsdienstwetenschap in het graduaat in het bibliotheekwezen en documentaire 
informatiekunde aan de Vrije Leergangen Limburg, Onderwijs voor sociale promotie. 
Later stapte hij over naar een opdracht als pedagogisch begeleider bij het Vlaams Verbond van 
het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) met als opdracht de ontwikkeling van OKB (eerste editie) 
en het opzetten van nascholingen daarrond. Sinds 2003 is hij aan de slag bij de inspectie-
begeleiding RKG voor het basisonderwijs in het bisdom Hasselt.  
 
Namiddag 
 
Doelgroep: lager onderwijs  

 
Maximum aantal deelnemers: 20 

 

 


