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Paragraaf 1 Waar het in dit boek over gaat

Inleiding

In dit boek gaat het over wat echt belangrijk is in het leven. Je wordt uitgedaagd om
na te denken over geluk en ongeluk. En over vragen als: ‘Waarom leef ik eigenlijk?’ en
‘Wat is goed en kwaad?’
Op deze vragen geven mensen verschillende antwoorden. Ook in jouw klas zullen de
antwoorden verschillen. Sluit je niet af voor wat anderen te zeggen hebben. Door open
te staan voor de argumenten van anderen, kun je van elkaar leren. Ook dit boek geeft
antwoorden op die belangrijke vragen. Antwoorden waarover je goed moet nadenken.
Zo kun je een beetje Wijs Worden.

1

Mensen verschillen van mening over wat echt belangrijk is in het leven.
Wat vind jij echt belangrijk? Kruis telkens aan wat jij heel belangrijk, niet zo
belangrijk of onbelangrijk vindt. Mis je iets dat je heel belangrijk vindt?
Vul dat dan in bij 13.
		
Heel
Niet zo
		
belangrijk
belangrijk
Onbelangrijk
1. Mooie kleren
2. Vrienden(innen)
3. Muziek
4. God
5. School en goede opleiding
6. Mijn familie
7. Soaps op tv
8. Alles wat leeft: mens en dier
9. Sport						
10. Goed zijn voor anderen
11. Gezondheid
12. Gamen
13.
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I n deze opdracht gaan we verder met wat je bij opdracht 1 hebt ingevuld. Maar we
bevinden ons nu in de finale ronde. We beginnen met de kolom onbelangrijk. Je hebt
daar jouw afvallers genoteerd.
a. Kies er één uit. Maak duidelijk waarom dit voor jou een afvaller is.

 u komen we bij de eigenlijk finale: bij de kolom heel belangrijk.
N
b. Wat vind je nu het allerbelangrijkste? Je hebt drie podiumplaatsen te vergeven:
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1

3

c. Probeer duidelijk te maken waarom jouw winnaar deze hoogste ereplaats 
verdient. Waarom vind je dit het allerbelangrijkste?

d. We vergelijken nu met elkaar wat ieder in de klas het allerbelangrijkste vond.
Vat kort samen wat het gesprek in de klas opleverde:
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Over wat jij het
allerbelangrijkste
vindt, kun je een
tekening maken
of een foto
plakken.
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Gewone vragen en levensvragen

Iedere dag opnieuw krijg je met heel wat vragen te maken. Bijvoorbeeld de vraag wat
je vanavond zult doen: spreek je met iemand af of kijk je thuis tv? Ga je straks na school
meteen naar huis of niet? En ook op school worden allerlei vragen gesteld. Al deze
vragen verdelen we nu in twee soorten: gewone vragen en levensvragen. We doen dit
omdat je dan straks beter begrijpt waar dit boek en deze lessen over gaan: namelijk
over levensvragen.

BRON 1 Gewone vragen

Gewone vragen zijn vragen waarop
je een duidelijk antwoord kunt
geven. Een voorbeeld van een
gewone vraag is: hoe laat is het? Voor
een duidelijk antwoord kun je op een
klok kijken.
Nog een voorbeeld: wat is de
hoofdstad van Frankrijk? Het
antwoord op die vraag is helder:
Parijs is de hoofdstad van Frankrijk.
Een gewone vraag kan gemakkelijk
te beantwoorden zijn, maar
er zijn ook gewone vragen die

BRON 2 Levensvragen

Bij levensvragen wordt niet gevraagd
naar feiten maar naar meningen.
Meningen over wat heel belangrijk is
in het leven. Een levensvraag heeft
dus twee kenmerken:
1. er wordt gevraagd naar meningen
2.	die meningen gaan over wat in het
menselijk leven uiteindelijk van
belang is.
Enkele voorbeelden van levensvragen:
- Denk je dat je later gelukkig zult
worden?
- Denk je dat er leven is na de dood?
- Moet je volgens jou altijd eerlijk
zijn?
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moeilijk zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel
dagen ben je onderweg als je
van Amsterdam naar Peking zou
lopen en dertig kilometer per
dag aflegt? Waarom is dit toch
een gewone vraag? Omdat je
deze vraag duidelijk zou kunnen
beantwoorden; het vraagt even wat
rekenwerk, dat wel.
Je kunt ook zeggen dat het bij
gewone vragen om feiten gaat. Zo is
het een feit dat Parijs de hoofdstad
van Frankrijk is.

Omdat het bij levensvragen om
meningen gaat, is niet zomaar één
antwoord het juiste.
Antwoorden op levensvragen
beginnen daarom vaak met ‘Ik
vind...’ of ‘Mijn mening is...’. Bij een
gewone vraag als ‘Hoeveel is vier
plus vier?’ geef je als antwoord: ‘Vier
plus vier is acht’. Bij zo’n gewone
vraag zeg je niet: ‘Ik vind dat vier
en vier samen acht zijn’, of: ‘Mijn
mening is dat vier en vier samen
acht zijn’.
‘Levensvragen’ mag je ook
‘bestaansvragen’ noemen.
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Gebruik bij de opdrachten 4 tot en met 6 de bronnen 1 en 2.

Welke zinnen kloppen wel en welke niet?
1. Levensvragen zijn moeilijke vragen,
		 gewone vragen niet.
2. Gewone vragen zijn vragen over feiten.
3. Gewone vragen zijn altijd
		 gemakkelijke vragen.
4. Levensvragen gaan over mensen,
		 gewone vragen over dingen.
5. Gewone vragen kunnen zowel
		 gemakkelijk zijn als moeilijk.

Klopt wel

Klopt niet

Levensvragen hebben twee kenmerken:
1.
2.
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Welke vragen zijn gewone vragen en welke levensvragen?
Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.				
			
Gewone vraag
Levensvraag
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
8

Wanneer was de Tweede Wereldoorlog?
Waar ligt mijn wiskundeboek?
Waarom is liegen verkeerd?		
Zal ik later gelukkig worden?		
Hoeveel procent van ons lichaam
bestaat uit water?
Hoeveel christenen zijn er op de wereld?
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