
      

 

Serie B Thema 2 

 

Bouwsteen: Welkom! 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie  
 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3,  9, 37, 54 

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal ‘Sara moet lachen’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Wij heten welkom 
 

 
 
ELEMENT 

Abraham is heel gastvrij als er vreemdelingen langs zijn tent lopen.  
 
 

INTRODUCTIE  

Abraham doet moeite om deze drie mannen zich welkom te laten voelen; hij zorgt voor het beste eten. Hij geeft 

hen water om hun voeten te wassen. Hij laat hen in de schaduw zitten en blijft zelf staan. 

Gastvrijheid is een terugkerend thema in de bijbel. Als de vreemdeling langs komt, wordt gevraagd om hem 

gastvrij te ontvangen. Dat kan uiteraard op heel veel manieren. We merken nu culturen bij elkaar komen, dat 

het soms echt heel anders toegaat in een andere cultuur. De Hollandse gewoonte dat je een koekje bij de koffie 

gepresenteerd krijgt en dat dan de deksel weer op de koektrommel gaat, is zelfs voor Limburgers al heel 

vreemd. Zij hebben niet 1 maar meerdere vlaaien staan als er visite komt en het is ook de bedoeling dat je meer 

dan 1 punt neemt.  

Maar gastvrijheid is ook op een andere manier lastig. Zeker ook als de gastheer niet voelt dat de gast zich als 

gast gedraagt of als er wel heel veel gasten komen.  

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

Bijlagen: 

• Verhaal Sara moet lachen 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

• A2-vellen (0f A3-vellen) per groepje,  

• stiften,  

• tijdschriften,  

• scharen en lijm 

 

 

Sara moet lachen 

 

Welkom! 



 

 

 

 

In het Christendom geloven we dat alle mensen te gast zijn op de wereld. Dus niet alleen de mensen die op de 

vlucht zijn en bij ons aankloppen. Wat zegt ons dat? En gedragen wij ons wel als goede gast?   

 
 
HET VERHAAL OVER SARA MOET LACHEN  

Een vertelling naar het Bijbelverhaal in het Oude Testament, het Boek Genesis, Hoofdstukkken 18; 1-16 en 21; 
1-8 
 

Vertel het verhaal over Sara moet lachen 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:  

Sta stil bij mogelijke cultuurverschillen. Geef de leerlingen de kans om elkaar een kijkje te geven in hun  

cultuur of die van familie of kennissen. En zorg voor veiligheid in het gesprek door de leerlingen, waar nodig,  

te helpen positief te reageren. 
 
Verhelderingsvragen: 

• Op welke manieren probeert Abraham zijn bezoek zich welkom te laten voelen? 

• Voelen de mannen zich welkom, denk je? 

• Waar is Sara?  

 

Ervaringsvragen: 

• Wat doe jij om een vriend/vriendin zich welkom te laten voelen bij jou? 

• Als jij thuis gasten krijgt, waar zorgen jullie dan voor? 

• Krijgen jullie wel eens onverwacht bezoek en zijn zij ook welkom?  

• Hoe zou jij reageren als jij op visite gaat en de gastheer voor lekker eten zorgt en er zelf niet van eet en erbij 

blijft staan? 

• Zijn er verschillende manieren om iemand welkom te heten? Zo ja, welke? 

• Wat helpt jou om je welkom te voelen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Is je welkom voelen belangrijk? Waarom? 

• Is iedereen altijd welkom? Waarom? 

• Zijn alle gasten welkom? 

• Zijn vluchtelingen welkom? 

• Mag je iemand als gast weigeren? Zo ja, wanneer mag dat dan? 

• Hoe gedraag je je als gast?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘WIJ HETEN WELKOM ’  

 
Stap 1 

• Verdeel de groep in groepjes van 4 leerlingen. 

• Zorg dat iedere groep een schaar, lijm en tijdschriften heeft. 

• Ieder groepje krijgt een groot vel papier (A3 of A2) 

• De groepjes schrijven het woord WELKOM in het midden van het vel. 



 

 

 

 

 
Stap 2 

• De groepjes hebben woorden gehoord tijdens het gesprek bij ‘In het verhaal stappen”  

• Ze bespreken welke woorden hen het meest aan hebben gesproken. Wat hoort er echt bij.  

• Misschien maken ze een klein gedicht over welkom. 

• De leerlingen gaan brainstormen over afbeeldingen die bij het begrip welkom horen.  

 

Stap 3 

• De leerlingen zoeken in tijdschriften naar plaatjes, 

• maken tekeningen op het vel papier, 

• schrijven hun woorden, motto of gedicht op het vel.  

Zo wordt het een mooi geheel. 

 

Stap 4 

Als de mindmaps af zijn, laten de groepjes aan elkaar zien wat zij gemaakt hebben. 

De andere groepjes mogen vragen stellen. 


