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IK GELOOF HET WEL 
een tentoonstelling over geloof en geloven 

 
 
Onderdelen expositie 
1. Das Verlassene Haus     object hangend 
2. Dakraam met cassetteband  object staand 
3. Drie kerstlichtjes    object staand 
4. Drie stempels    object staand 
5. Drie keer bellen    object staand 
6. Kruisbeeld Ardennen   foto 
7. Panelen Collage    zes schilderijen op paneel 
8. Duinlandschap    schilderij 
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Inleiding. 
 
Kijk eerst gewoon even rond.  
Maak een keuze welk onderdeel je aanspreekt.  
Probeer te bedenken waarom je deze keuze hebt gemaakt. Elke reden is goed. 
Herken je er iets in van jezelf?  Een herinnering. Of vind je het gewoon mooi. Of juist 
niet mooi. 
Natuurlijk hoeft jouw uitleg niet hetzelfde te zijn al de bedoeling van de maker. 
Tenslotte ben jij degene die je persoonlijke keus maakt en nooit iemand anders. 
 
Zou je misschien een bedoeling kunnen ontdekken van een werk? 
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Gespreksonderdelen en eventuele achtergrondinformatie. 
 
1. Das Verlassene Haus.      
In een verlaten huis in de Duitse Ardennen hing dit kruisbeeld aan de muur. 
Compleet met achtergrondbehang en stopcontact heb ik het meegenomen. 
De mensen waren al jaren weg. Alles was leeg. Waarom hing dit er dan nog? 
Waarom deze dubbelzijdige titel? 
 
2. Dakraam met cassetteband.   
Na het overlijden van mijn vader heb ik op mijn zolderkamer met uitzicht op daken en 
wolken, eindeloos nagedacht over de zingeving.  
Wat doet het cassettebandje erbij? 
Het cassettebandje staat voor herhalingen en steeds heen en weer spoelen van 
gedachten. 
 
3. Drie kerstlichtjes. 
Staan duidelijk voor Golgotha, de herkenbare Jesusfiguur in het midden.  
De rozenkrans is er omheen gehangen. Wat was dat ook alweer? 
Lampjes, zijn dat ook lichtjes? 
 
4. Drie stempels. 
Indrukken die je opdoet in je leven laten stempels achter op je ziel.  
De afbeeldingen op de stempels zijn ook symbolisch die hier bij elkaar staan. Kijk 
daar even naar. 
Het kruisbeeld lag op de kist van mijn vader. Een duidelijke stempel in iemand leven. 
De overtollige lijm? De schroeven? 
Er ligt ook een muntstuk op.. 
Welke stempels heb jij al? 
 
5. Drie keer bellen. 
Een uitgeholde bijbel, op zich al een teken, met een deurbel. Drie keer bellen. 
Kan het maar drie keer? Hoe vaak kun je aanbellen? Honderd keer? Oneindig? 
Is God altijd thuis? Wanneer is hij er eigenlijk eens niet? Kijkt hij eerst door het raam 
om te kijken wie er voor de deur staat voordat hij open doet? 
 
  
6. Kruisbeeld Ardennen 
In bossen staan op diverse verlaten plekken kruisbeelden. Waarom staan ze er? 
Voor wie staat deze?  Hoe lang al? Komt er nog iemand speciaal naar toe? 
    
7. Panelen Collage. 
Op een paneel zijn zes kleine schilderijen geschroefd.  
Waar gaan ze over?  
Don’t die?  
Zo moet het? 
Een beeld, een landweg. 
De vorm van het prikkeldraad. 
 
8. Duinlandschap.  
Een breed schilderij van een landschap.  
Daarin herken ik God het meest.   
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Verwerkingsmogelijkheden. 

1   Een samenvatting schrijven. 
2   Het samenstellen van een muur- of wandkrant. 
3   Een recensie schrijven. 
4   Een schriftelijk verslag maken. 
5   Een enquête opstellen. 
6   Gegevens verwerken in tabellen en grafieken. 
7   Een stelopdracht (brief, verslag) uitvoeren. 
8   Een thematische groepskrant (of schoolkrant) maken. 
9   Een gedicht zoeken (of maken) en declameren. 
10    Een tekstcollage maken. 
11    Een multiple-choice oefening maken. 
12    Een inhoudsopgave maken met behulp van kernwoorden. 
13    Een associatieoefening met woorden maken. 
14    Een rubriceeroefening maken. 
15    Vragen maken. 
16    Vragen beantwoorden. 
17    Een informatiefolder samenstellen. 
18    Een flyer maken. 
19    Verhalen schrijven bij foto's, dia's of platen. 
20    Een logboek bijhouden. 
21    Een quiz (vragenspel) maken. 
22    Slagzinnen bedenken. 
23    Krantenberichtjes zoeken. 
24    Een thematisch woordveld maken. 
25    Een verhaal afmaken. 
26    Een beschrijving maken bij een plaat, foto, maquette, dia of plattegrond. 
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Beeldende activiteiten 

27    Een tijdbalk maken. 
28    Een tekening maken. 
29    Een beeldverhaal (strip) maken. 
30    Een plattegrond of situatieschets maken. 
31    Een beeldcollage maken. Oude tijdschriften. 
32    Een alternatief verhaal bedenken. 
33    Een maquette maken. 
34    Een zandtafel-opdracht uitvoeren. 
35    Een landkaartje tekenen, kleuren, intekenen en er een legenda bij maken. 
36    Een visueel schema maken. 
37    Een affiche ontwerpen. 
38    Een observatieopdracht (binnen of buiten) uitvoeren. 
39    Een kijkdoos maken. 
40    Nieuwe pictogrammen ontwerpen. 
41    Een nieuw  logo ontwerpen. 
42    Een instrument bouwen. 
43    Een knipselkrant samenstellen. 
44    Knipsels en ander materiaal verzamelen. 
45    Een groepstekening maken. 
46    Een plakboek (knipselboek) samenstellen. 
47    Illustraties opzoeken en ordenen. 
48    Stickers maken. 
49    Een raamkrant maken. 
50    Een expressiewerkje maken (knippen. schilderen, stempelen, plakken). 
51    Een applicatiewerkje maken (van stof of papier). 
52    Een rebus maken. 
53    Een thematische kleurplaat ontwerpen. 
54    Een verzameling aanleggen. 

Verbale taalactiviteiten 

55    Navertellen. 
56    Een tentoonstelling met uitleg  
57    Een spreekbeurt houden. 
58    Een mondeling verslag doen. 
59    Een interview opstellen en afnemen. 
60    Stellingen bespreken. 
61    Een discussie houden. 
62    Een gesproken krant samenstellen. 

Informatieve activiteiten 

63    Een excursie maken. 
64    Een eigen onderzoekje uitvoeren. 
65    Een film bekijken. 
66    Een museum bezoeken. 
67    Een stadswandeling maken. 
68    Een tentoonstelling bezoeken. 
69    Een gastdocent uitnodigen. 
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70    Een speurtocht maken. 
71    Een puzzelrit in elkaar zetten. 

Drama- en doe activiteiten 

72    Dramatiseren. 
73    Het uitspelen van de kern van een verhaal. 
74    Een maskerspel voorbereiden en uitvoeren. 
75    Een poppenkastspel voorbereiden en uitvoeren. 
76    Iets verbeelden door middel van pantomime. 
77    Een schimmenspel maken en spelen. 
78    Een wedstrijd organiseren. 
79    Een fancyfair organiseren. 
80    Een rollenspel spelen. 
81    Een modeshow samenstellen en uitvoeren. 

Audio- en visuele activiteiten 

82   Een bandopname maken. 
83   Een hoorspel maken. 
84   Een geluidsband beluisteren. 
85   Een geluidsband maken. 
86   Dia's bekijken met een viewer. 
87   Een radio-uitzending beluisteren. 
88   Een televisieles bekijken. 
89   Een lied maken, zingen, opnemen en afspelen. 
90   Muziek zoeken die bij een thema past. 
91   Een nieuwsuitzending invullen, op video opnemen en afspelen. 
92   Dia's en foto's maken. 
93    Een videoband/DVD bekijken. 
94    Een powerpointpresentatie maken. 
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