
      

 

Serie B Thema 2 

 

Bouwsteen: Toch nog een baby 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 34, 35, 37, 
54, 55 

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal ‘Sara moet lachen’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Wij krijgen een kindje 

 

 
 
ELEMENT 

Sara is al heel oud als ze zwanger wordt. 
 

 
INTRODUCTIE  

Abraham en Sara kunnen het niet geloven dat ze nog een kind zullen krijgen. Ze hebben de moed opgegeven.  

God heeft al zo lang geleden beloofd dat Sara zwanger zal worden maar nu zijn ze al zo oud. In de bijbel staat  

dat het met Sara niet meer zo ging als de wijze van de vrouwen . Sara denkt bij zichzelf: “Zal ik dan nog liefde  

genieten, terwijl ik al verwelkt ben en mijn heer al zo oud?”. We snappen helemaal wat hier aan de hand is.  

Maar toch, het kind komt. Zoals het verhaal zegt: voor God is niets onmogelijk.  

In het dagelijks leven ervaren kinderen in onze tijd dat gezinnen heel divers zijn samengesteld. Terwijl er een 

man en een vrouw nodig zijn om een kind te verwekken, zijn de gezinnen soms ook anders samengesteld. Bij 

deze bouwsteen wordt gelegenheid gegeven om daar samen over te praten. 

 
 
 

 Groep: 3/4 

  

  

Duur: 30 min  

Bijlagen: 

• Het verhaal ‘Sara moet lachen’ 

• Vertelplaat 

•  

 

Zelf toevoegen: 

• Eventueel kleding of rekwisieten 

 

Sara moet lachen 

 

Toch nog een baby 



 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL ‘SARA MOET LACHEN’  

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Oude Testament, het Boek Genesis, 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.  

 
Tip bij het gesprek: 
Het onderwerp van het gesprek kan gevoelig liggen. Zorg voor veiligheid en dat ieder kind ‘heel’ blijft.  
 
Verhelderingsvragen: 

• Over wie gaat dit verhaal?  

• Waar wonen Abraham en Sarah in?  

• Wie komen er langs?  

• Wat regelt Abraham voor de gasten? 

• Wat zegt de man tegen Sara dat er zal gebeuren?  

• Waarom moet Sarah lachen? 

 

Ervaringsvragen: 

• Is er bij jou in de familie wel eens een baby geboren? 

• Waarin groeit een baby totdat hij/zij geboren wordt? 

• Hebben alle kinderen een pappa en een mamma? 

• Wil je later zelf een kind krijgen? Waarom? 

• Kunnen vaders kinderen krijgen?  

• Kunnen kinderen kinderen krijgen?  

• Kunnen oma’s kinderen krijgen?   

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Wat is het belangrijkste voor een baby? 

• Kunnen oudere mensen, zoals opa’s en oma’s goed voor baby’s zorgen? 

• Is het gek als je twee mamma’s of twee pappa’s hebt? Waarom? 

• Is het gek als je pappa ergens anders woont dan je mamma? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘WIJ KRIJGEN EEN KINDJE’  

 

Stap 1 

• De leerlingen zitten in de kring.  

• De leerkracht is Abraham en doet iets aan of om, misschien een kleed, om dat uit te beelden. 

• De leerkracht vertelt.  

• De leerlingen kunnen allemaal meespelen.  

 

Stap 2 



 

 

 

 

• De leerkracht zet als Abraham de tent op in het midden van de kring. Een tent als van een nomade in de 

woestijn. Leg bijvoorbeeld kleedjes neer. Beeld uit dat je het zand uit de tent veegt.  

• Bedenk zelf iets wat de leerlingen in hun fantasie meeneemt in deze situatie. Nodig kinderen uit om te 

helpen. 

• Ga dan als Abraham voor de tent zitten en kijk in de verte.  

• Beeld uit en zeg iets over de drie mannen die je ziet aankomen.  

• Sta op en vraag de mannen te komen eten. Laat drie leerlingen op stoel plaatsnemen. 

• Vraag aan de andere kinderen wat je moet doen. Zal je eten maken?  

• Vraag leerlingen om te helpen eten te maken en het te geven aan de drie mannen. 

• Vraag aan de leerlingen wat de mannen komen doen.  

• Vraag de leerlingen op de stoeltjes of iemand weet wat er volgend jaar gaat gebeuren.  

• Als een van de leerlingen zegt dat Sara een baby gaat krijgen, zeg als Abraham dat je Sara hoort lachen. 

Lach zelf ook mee en nodig de leerlingen uit om zachtjes mee te lachen.   

• Zeg als Abraham dat je superoud, ouder dan de oudste opa, bent! En dat je vader bent geworden van Isaak. 

Wat een grap. Zie je wel! Dan gebeurt toch wat God heeft beloofd.  

• Geef een feestje voor de baby en laat de leerlingen cadeautjes geven aan Isaak. Misschien kunnen ze ook 

een liedje zingen en dansen. 

 

Stap 3 

Praat nog even na in de kring over het spel.  

 

 


