
      

 

Serie B Thema 2 

 

Bouwsteen: Wie lacht daar? 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 34, 35, 37, 38 

 
 

LESOPBOUW  

 

• Het verhaal ‘Sara moet lachen’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Wie lacht daar? 

 

 
 
ELEMENT 

Sara moet lachen als ze de man hoort zeggen dat ze volgend jaar een kind zal krijgen. 

 
INTRODUCTIE  

Sara lacht als de man zegt dat ze een jaar na hun bezoek een zoon zal hebben. Wat voor soort lach zal het geweest 

zijn. Een lach van geluk? Van ongeloof? Van onzekerheid?  

We lachen soms om onszelf een houding te geven, of we lachen terwijl we van binnen huilen, als een Pierrot, een 

clown met een traan op zijn/haar witte wang. We lachen om een goede grap maar ook als een boer met kiespijn. 

Kortom lachen komt vanuit veel emoties. De man zegt dat ze lacht zonder haar te zien. Later in het verhaal in de 

bijbel lezen we dat het God zelf is die op bezoek is geweest. God hoeft Sara niet te zien of te horen lachen om te 

weten dat zij heeft gelachen. Wij moeten goed luisteren als we iemand niet zien. Meestal kunnen we iemand wel 

herkennen aan zijn/haar lach. Sommigen herken je uit duizenden. 

 

NB: Als mannen of vrouwen 50 worden, zien ze resp. Abraham of Sara. Daarbij worden deze personen uit dit 

verhaal uit het Oude Testament bedoeld.  
 

 Groep: 1/2 

  

  

Duur: 30 min  

Bijlagen: 

• Het verhaal ‘Sara moet lachen’ 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

• Niets 

 

Sara moet lachen 

 

Wie lacht daar?   



 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL ‘SARA MOET LACHEN’  

Naar het Bijbelverhaal in het boek Genesis van het Oude Testament Hoofdstuk 18 : 1-16 en 21: 1-8 

 

Vertel het verhaal en bekijk de vertelplaat. 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

• Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

• Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

• Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Verhelderingsvragen: 

• Over wie gaat dit verhaal?  

• Waarin wonen Abraham en Sara?  

• Wie komen er langs?  

• Wat zegt de man tegen Sara?  

• Wat doet Sara dan? 

• Wat doet Sara als de man zegt dat ze heeft gelachen?  

 

Ervaringsvragen: 

• Wanneer heb jij voor het laatste gelachen?  

• Lach je vaak? Waar moet je altijd om lachen? 

• Hoe maak je anderen aan het lachen?  

• Als je mamma, pappa of oma of opa niet ziet, en je hoort mensen lachen, herken je hun lach? Kun je 

daarover vertellen?  

• Kun je de lach van je vriendje herkennen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Kan lachen ook vervelend zijn? Waardoor? 

• Is lachen altijd leuk? 

• Kun je lachen en ook verdrietig zijn? Hoe? 

• Wat is het verschil tussen lachen en uitlachen? 

 
 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘WIE LACH T DAAR? ’  

 

• De leerlingen zitten in een kring.  

• In het midden zit een kind met een blinddoek om of de ogen dicht.  

• De leerkracht wijst een kind dat dat moet lachen. 

• De rest is stil. 

• Het kind in het midden raadt wie er heeft gelachen. 

• Is het goed, gaat het kind uit het midden weer op zijn/haar stoeltje zitten en is de volgende aan de beurt om 

te raden. 

• Is het niet goed, zegt de leerkracht wie er wel heeft gelachen. 

• Dan gaat de blinddoek weer op en mag het kind nog een poging doen of is de volgende aan de beurt om te  

raden. 


