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Woordenschat groep 4 
Thema 6 - Geloven 
 

Les 1 – Het geloof 
 

de kerk  is een groot gebouw. Daar komen de mensen samen 
die in God geloven. Er wordt gebeden en gezongen. 

de moskee  is de kerk voor de moslims. Zij geloven in Allah. Ook 
hier wordt gezongen en gebeden. 

de tempel is ook een gebouw waarin een God wordt vereerd bv. 
door hindoes. 

de priester  is iemand die spreekt en leest uit de bijbel. 
de bijbel is het boek van God met verhalen over het Joodse volk 

en Jezus. 
de kaars is een staaf met een draadje erin. Als je het draadje 

aansteekt gaat de kaars branden.  
het kruis heeft de vorm van een + of een x. 

de wierook  is een stof die je kunt laten branden als je het ergens 
lekker wilt laten ruiken. Het ruikt vaak een beetje zoet. 

knielen  is met je knieën op de grond steunen.  
 
Les 2 – De prins en de prinses 
 

de prins  is de zoon van een koning. Vaak wordt een prins later 
koning als zijn vader oud is. 

de prinses is de dochter van een koning. 
de spreuk   is een wijze zin of een rijmpje, waarmee je kort iets 

zegt. 
het sprookje  is een verzonnen verhaal. Er gebeuren dingen die in het 

echt niet kunnen. 
de kabouter  is een klein mannetje, dat ook vaak voorkomt in 

sprookjes. Kabouters hebben vaak een puntmuts op. 
het graf  is een plek waar een dood mens of dier ligt begraven. 

begraven  betekent iets onder de grond stoppen. 

het leven  is de tijd tussen je geboorte en je dood. 
 
Les 3 – Een grappige grap 
 

droevig   is verdrietig. Soms moet je huilen. 
boos  ben je als er gemene dingen worden gezegd of als je 
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iets niet mag. 
kwaad   is als je heel erg boos bent 

gevoel   is iets wat je binnen in je lichaam voelt. 
de grap  is iets wat je vertelt of doet en waar anderen om 

lachen. 
grappig  is als iemand iets doet of zegt en je er om moet lachen. 

blij    betekent vrolijk. 
tevreden   is als alles gaat zoals je wilt. Je kunt ook tevreden zijn 

als je een goed cijfer hebt gehaald. 
het gedrag is de manier waarop je je gedraagt. 

 
Les 4 – Dat beloof ik 
 
afspreken  is samen zeggen tegen elkaar waar je zult zijn en hoe 

laat. 
smeken  is vragen of je iets alsjeblieft mag. 

beloven    is zeggen dat je iets zeker zult doen. 

onthouden  is niet vergeten. 
ontmoeten  is iemand tegenkomen. 

bedriegen   is expres oneerlijk zijn. 
liegen   is met opzet iets zeggen dat niet waar is. 

uitleggen  is vertellen waarom iets is zodat de ander het daarna 
begrijpt. 

 
Les 5 – Feesten 
 
de partij   is een ander woord voor het feest 

Partij kan ook een spel zijn bv. een partijtje voetbal. 
de plaat is een tekening of een foto bijvoorbeeld in een boek. 

het kerstfeest is een feest op 25 en 26 december. Dan wordt de 
geboorte van Jezus gevierd. Veel mensen zetten een 
kerstboom op en steken kaarsen aan. 

Pasen is een feest dat in de lente wordt gevierd. De 
christenen vieren dat Jezus uit zijn graf is opgestaan. 
Mensen eten dan veel eieren en verstoppen ze ook. Je 
ziet dan ook plaatjes van de paashaas. 

Sinterklaas wordt gevierd op 5 december. Veel kinderen zetten 
hun schoen. Kinderen krijgen dan vaak cadeautjes. 
Sinterklaas en zwarte piet komen ook op school. 

heten betekent wat de namen zijn van de mensen. Als je wilt 
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weten hoe iemand heet, dan vraag je iemand wat zijn 
naam is. 

beleven  betekent een hoop dingen meemaken. 
de droom  is iets wat je in gedachten meemaakt als je slaapt. 

 
Les 6 – De trouwerij 
 
de mens   zo noem je alle mensen bij elkaar. 

God  is een onzichtbare geest waarin mensen geloven. 
Onzichtbaar betekent dat je het niet kunt zien. 
Volgens christenen heeft God de wereld gemaakt. En 
hij is de vader van Jezus. Er zijn ook mensen die in een 
andere God geloven. 

ongelovig is als je niet in een God gelooft. Het betekent dat je iets 
niet gelooft. 

trouwen  dan beloof je iemand trouw. Je doet wat je beloofd 
hebt. Je blijft elkaar helpen en je laat elkaar niet in de 
steek. 

liefde voel je als je veel van iemand houdt. 

hopen betekent dat je graag wilt dat het gebeurt.  Je hoopt 
dat het morgen mooi weer wordt.  Je hoopt dat jouw 
team de wedstrijd wint. 

de hoop   is een heleboel. 

de steun/de hulp  betekent iemand helpen. 
 


