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MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP     JAARPLAN 
DEPARTEMENT ONDERWIJS 

 
 
School:                            Titularis:     Klas:  
                           Lestijden/week: 2/22       
     Gebruikte handboeken:       
      
GEPLAND GEREA-

LISEERD 
LESONDERWERP – LESINHOUD ALGEMENE 

DOELSTELLINGEN 
WERKVORMEN –
MEDIA 

OPMERKINGEN-
AANPASSINGEN 

Sept. 
Week 1 

 Kennismaking 
Overlopen leerstof 

   

Week 2  Liturgische benadering: 
1 sept: Begin van het kerkelijk jaar 
 Dag van de schepping 
Een liturgisch levensritme: 
 In de kerk actualiseert het god-menselijk leven van 
 Christus zich voor ons opdat wij er zouden aan deelhebben. 
 Orthodox christen zijn: is Christus ontmoeten, in ons leven 
 plaatsen, leven in Christus. 

Begin van het kerkelijk jaar. 
Belang van het afstemmen van 
ons levensritme op het kerkelijk 
jaar. 

Iconen schepping  

Week 3  Overzicht van het kerkelijk jaar:  
 De 12 Grote Feesten en Pasen 
 Vaste en veranderlijke feesten 
 De vastenperiodes, vastendagen 

Overzicht geven van de jaarcyclus 
aan de hand van de 12 Grote 
Feesten en de vastenperiodes. 

Tijdsband maken met 
ruimte voor iconen. 

 

Week 4 
 
 
Okt. 
Week 5 

 De geboorte van de Moeder Gods:   
 voorbereiding van de redding van de wereld. 
 verheerlijking van de Moeder Gods en haar ouders. 
Feest van de Kruisverheffing: 
 Terugvinden van het Heilig Kruis 
 Mysterie van het verlossingswerk 
 Kruis is onlosmakelijk verbonden met de Verrijzenis 
Evangelielezing: “Neem je kruis op en volg Mij”. 
 Jezus volgen = zelfverloochening 

De feesten herkennen en situeren 
(o.a. ahv troparion en icoon) 
 
Een historische achtergrond geven 
bij de feesten. 
 
Zelfverloochening als logisch 
gevolg als we ons leven aan 
Christus willen wijden. 

Iconen tonen 
Tijdsband aanvullen 
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Tekst: “Ieder huisje heeft zijn kruisje” 
 Het kruis dat wij te dragen hebben, is de zonde van de ander. 
 De anderen hun zonden kunnen ‘verdragen’. 

 

Week 6 
 
 
 
 
Week 7 
 
 
 

 Heiligen: 
Heiligverklaring Pater Damiaan 
 Leven van Pater Damiaan 
 Heiligverklaring in de Katholieke Kerk 
  
 Heiligen als wegwijzers in ons leven 
 Melaatsheid doorheen de eeuwen 
 Jezus geneest een melaatse; Jezus geneest 10 melaatsen 
Heilige in de Orthodoxe Kerk 

Kennismaken met Pater Damiaan, 
zijn leven. 
Jezus’ houding tov melaatsen 
leren kennen. 
Verschil duidelijk maken tussen 
heiligverklaring in de katholieke 
kerk en de orthodoxe kerk. 

  

Week 8 
 
 
 
 
 
 
Week 9 

 Bijbelse benadering: 
Bijbel en Traditie:  
 hoofdbronnen vh orthodox geloof 
 andere geloofsbronnen worden kort besproken 
O.T. en N.T. in de orthodoxe Kerk 
 De indeling van de boeken in de bijbel 
 Elk bijbelboek is onderverdeeld in hoofdstukken en verzen. 
Oefeningen rond de Bijbel – Bijbelquiz 

Kennismaken met de 
hoofdbronnen van het orthodox 
geloof. 
De indeling van de Bijbel leren 
kennen en de Bijbel leren 
gebruiken. 

Bijbel 
passages laten 
opzoeken 

 

Nov. 
Week 10 

 Herfstvakantie 
 

   

Week 11  Het O.T.: 
 Schepping 

De inhoud van de gegeven 
periode weergeven en in verband 
brengen met de feesten. 

Bijbel  

Week 12  Het O.T.:  
 De Aartsvaders – Jozef 

De inhoud van de gegeven 
periode weergeven en in verband 
brengen met de feesten. 

Bijbel  

Week 13  Het O.T.:  
 Mozes 

De inhoud van de gegeven 
periode weergeven en in verband 
brengen met de feesten. 

Bijbel  

Week 14  Liturgische benadering: 
Tempelgang van de Moeder Gods 
 Levende Tempel van God 
De Geboorte van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus. 
 Redding van de wereld 

De feesten herkennen en situeren 
(oa. ahv troparion en icoon) 

Iconen tonen 
Tijdsband aanvullen 

 

Week 15  Herhalingsles    
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Week 16  Examenperiode    
Week 17  Examenperiode    
Week 18  Kerstvakantie    
Jan. 
Week 19 

 Kerstvakantie    

Week 20  Liturgische benadering:  
Feest van Theofanie 
 Openbaring van de Drie-Eénheid 
 De Grote Waterwijding 
Feest van de Ontmoeting 
 Christus verwachten – ontmoeten 

De feesten herkennen en situeren 
(oa. ahv troparion en icoon) 

Iconen tonen 
Tijdsband aanvullen 

 

Week 21  Het N.T.:  
 De 4 evangelisten – de synoptici 

Kennismaken en situeren van de 
synoptische evangelies en de 
evangelisten. 

Bijbel, iconen 
Evangelieboek – 
Koninklijke Poort 
tonen 

 

Week 22  Het N.T.:  
 Evangelie van Johannes 
 Synoptici ↔Johannes 
 Johannes ‘de Theoloog’ 

Verschil aantonen tussen 
synoptici en Johannes. 
Uitleg bij de naam ‘de Theoloog’. 

Bijbel  

Febr. 
Week 23 

 Dogmatisch-theologische ben.: 
De inwijdingssacramenten: 
 Doop: christen worden 
 Myronzalving: H.Geest ontvangen 
 Eucharistie: Christus ontvangen, deelname aan de Kerk 
 

Deze 3 sacramenten herkennen 
als inwijdingssacramenten en hun 
betekenis kunnen geven. 
De sacramenten herkennen als 
een mysterie waarbij een gave van 
de Heilige Geest wordt 
afgesmeekt en toegekend. 

Foto’s, dvd/video  

Week 24  De litugie: vespers en metten 
De liturgie: de betekenis van de liturgie 

Kennismaken met de 
verschillende delen van de liturgie 
en de verschillende bedienaars. 
 
 

Foto’s tonen acolyth, 
diaken, priester, 
bisschop 
Dvd/video/prenten 
van de delen van de 
liturgie tonen 

 

Week 25  Liturgische benadering: 
De voorvasten: 
Zacheuszondag  
 ons naar Christus keren 

De voorvasten als leidraad voor 
onze voorbereiding op de Grote 
Vasten. 
 

Tijdsband aanvullen  
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De farizeeër en de tollenaar 
 nederigheid 
De verloren zoon 
 Berouw 

Maart 
Week 26 

 De voorvasten: 
Het laatste oordeel 
 Naastenliefde, belang voorbereid  te zijn 
De verdrijving uit het paradijs 
 Stilstaan bij wat verloren ging 
Vergevingszondag 
 Vergeving vragen en geven 

De voorvasten als leidraad voor 
onze voorbereiding op de Grote 
Vasten. 
 

Tijdsband aanvullen  

Week 27  De Grote Vasten: inleiding Belang van de Grote Vasten. 
De Grote Vasten als 
voorbereiding op het Feest der 
feesten: Pasen. 

Tijdsband aanvullen  

Week 28  Krokusvakantie    
Week 29  Dogmatisch-theologische ben. 

De Moeder Gods:  
Plaats van Maria in de orth. Kerk 
De Alheilige (Panagia) 
 
De icoon: plaats en betekenis in de orthodoxe kerk. 

Verering van de Moeder Gods in 
de orthodoxe kerk. 
Kennismaken met enkele namen 
van de Moeder Gods. 
 
Plaats, functie, belang, liturgisch 
gebruik van de icoon weergeven. 
Onderscheid met andere 
religieuze voorstellingen 

Verschillende iconen 
tonen. 
 
 
 
Verschillende iconen 
en niet-iconen tonen. 

 

Week 30  Historische benadering: 
De Blijde Boodschap 
 Totale overgave 
 Verlossingswerk kan beginnen 
Actua of evangelielezing 

De feesten herkennen en situeren 
(oa. ahv troparion en icoon) 

Iconen tonen 
Tijdsband aanvullen 

 

Week 31  Palmzondag 
 Christus verwelkomen 
 Christus gaat Zijn lijden tegemoet 
Actua of evangelielezing 

Het feest herkennen en situeren 
(oa. ahv troparion en icoon) 

Icoon tonen 
Tijdsband aanvullen 

 

April 
Week 32 

 Pasen 
 Feest der feesten 
 Christus is verrezen! 

Verband tussen pesach en Pasen. 
Pasen herkennen als Feest der 
feesten 

Verrijzenisiconen 
tonen 
Tijdsband aanvullen 
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Pesach en Pasen 
 Pesach:bevrijding van Israël uit de  slavernij van Egypte. 
 Jezus heeft het paasmaal  omgevormd: nagedachtenis aan 
 Hem. Bevrijding uit de slavernij van de zonde en de dood 

April 
Week 33 

 Paasvakantie    

Week 34  Paasvakantie    
Week 35  Historische benadering: 

De Primitieve Kerk:  
Christus en de Apostelen 
 Zending van de Apostelen 
 Hemelvaart en Pinksteren 
 De 7 diakens 
 Wonderen van de Apostelen 

Historisch overzicht van het begin 
van de Kerk. 
Het leven van de apostelen en de 
eerste christenen. 

Kaart  

Mei 
Week 36 

 De Vervolgde Kerk 
 De eerste martelaar Stefanus 
 Reizen en brieven van Petrus 

Historisch overzicht van de 
christenvervolging en de daarmee 
gepaard gaande verspreiding. 

Kaart  

Week 37  De Vervolgde Kerk 
 Reizen en brieven van Paulus 

Historisch overzicht van de 
christenvervolging en de daarmee 
gepaard gaande verspreiding. 

Kaart  

Week 38  De Orthodoxe Kerk in de wereld en in België. 
Begrip ‘orthodox’ 

De orthodoxe kerk situeren in de 
wereld en in België. 
Verklaring van het begrip 
‘orthodox’ 

Kaart: overzicht van 
de orth. Kerk in de 
wereld 

 

Week 39  Liturgische benadering: 
Hemelvaart  
 Zending volbracht, bereidt een plaats voor, zendt de Heilige 
 Geest 
Pinksteren 
 Geboorte van de Kerk 
 Volledige vervulling van Christus’  zending en begin van 
 Gods Koninkrijk op mystieke wijze  aanwezig in de wereld 
 in de Kerk van de Verlosser. 

De feesten herkennen en situeren 
(oa. ahv troparion en icoon) 

Iconen tonen 
Tijdsband aanvullen 

 

Juni 
Week 40 

 Verheerlijking op de berg Tabor 
 Kosmos wordt getransfigureerd 
 Christus in Zijn heerlijkheid 
Ontslaping van de Moeder Gods. 

De feesten herkennen en situeren 
(oa. ahv troparion en icoon) 

Iconen tonen 
Tijdsband aanvullen 
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Week 41  Actua of evangelielezing    
Week 42  Herhalingsles    
Week 43  Examenperiode    
Week 44  Examenperiode    
 


