
      

 

Serie B Thema 3 

 

Bouwsteen: Ga jij maar weg 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 

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

 
 

LESOPBOUW  

 

• Het verhaal De zonen van Abraham 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Jij mag niet meedoen 

 

 
 
ELEMENT 

Hagar en Ismael worden weggestuurd door Abraham omdat Sara Ismael niet meer in de buurt wil hebben. 

 
INTRODUCTIE  

Iedereen krijgt in zijn leven wel een keer met afwijzing te maken. Zowel kinderen als volwassen kunnen er moeilijk 

mee omgaan. Eigenlijk wil iedereen lief en aardig gevonden worden en het liefst door iedereen. Als je een afwijzing 

ervaart, gebeurt er bij vrijwel iedereen hetzelfde: je vindt het naar. Er komen emoties naar boven, bij sommigen een 

gevoel van verdriet, bij anderen verontwaardiging, bij weer anderen boosheid.  

We zijn in de kern sociale wezens dus is het belangrijk te horen bij een groep, bij een familie. Dat geeft een gevoel 

van geborgenheid en veiligheid. Buiten de groep zijn we kwetsbaar, fysiek maar ook emotioneel. 

Omgaan met afwijzing is iets wat kinderen heel moeilijk vinden en waar ze ook ontzettend gevoelig voor kunnen 

zijn. De een laat het wat duidelijker merken dan de ander.  Als kinderen ergens niet bij mogen zijn, met iemand niet 

mogen spelen, als het stil wordt als ze aanschuiven, doet dat veel met hen. Nog niet alle kinderen kunnen afwijzing 

zien als een mening van de ander. Ze voelen het als een persoonlijke afwijzing 

 

 Groep: 3 en 4 

  

  

Duur: 45 min 

Bijlagen: 

• Het verhaal De zonen van Abraham 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

• Eventueel kleding en attributen voor het 

toneelstukje 

 

De zonen van Abraham 

 

Ga jij maar weg 



 

 

 

 

Hagar wordt weggestuurd, de woestijn in. Je wordt uit haar veilige omgeving verbannen. Abraham probeert haar 

nog iets van bescherming mee te geven. Dat is maar een tijdelijke oplossing. Maar als alle menselijke bescherming 

wegvalt, blijkt dat God haar niet in de steek laat. Precies zoals God heeft gezegd.  

Ook dat wordt nog steeds zo ervaren door mensen die in God geloven.  

 
 
HET VERHAAL OVER DE ZONEN VAN ABRAHAM  

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Oude Testament, het Boek Genesis, Hoofdstuk 21; 8-21 

 

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: 

Belangrijk vanwege verbinding met Islam. De twee zonen van Abraham Ismael en Isaak, zijn de aartsvader voor 

twee godsdiensten.  

Isaak is de aartsvader van de twaalf stammen van Israël waaruit Jodendom en Christendom voortkomen 

Ismael van de twaalf Arabische stammen, waarbinnen Islam ontstaat. 

Geef ruimte aan leerlingen die opgevoed worden binnen deze gidsdiensten om hun verhaal te kunnen doen. Wisten 

ze dit? 

 
Verhelderingsvragen: 

• Waarom vroeg Sara aan Abraham om Hagar en haar zoon weg te sturen? 

• Wat deed die vraag van Sara met Abraham? 

• Hoe kwam hij uiteindelijk tot een beslissing? 

• Wat doet Abraham voor Hagar? 

• Wat doet Hagar als het water op is? 

• Hoe wordt Hagar geholpen? 

 

Het gesprek dat normaal gesproken nu zouden worden gevoerd naar aanleiding van de ervaringsvragen en 

levensbeschouwelijke vragen, worden gevoerd in het volgende onderdeel ‘Op verhaal komen’.   

 
 

OP VERHAAL KOMEN ‘JIJ MAG NIET MEEDOEN’  

Voor de verwerking is deze keer gekozen voor een kringgesprek. Daarom vallen de onderdelen ‘In het  verhaal 

stappen’ en Op verhaal komen’ voor het grootste gedeelte samen.  

 

Tip bij gesprek: 

De gegeven vragen zijn een hulpmiddel om het onderwerp verdiepend te bespreken. Als het gesprek andere vragen 

nodig heeft, stel deze dan. Het belangrijkste doel is om de kinderen met elkaar in gesprek te brengen zodat ze hun 

ervaringen kunnen delen en reflecteren op het onderwerp.   

 

Stap 1 

Elk kind heeft wel een keer ervaren hoe het is om weggestuurd oftewel afgewezen te worden.  

Hoe gaan ze daar mee om? Voer een kringgesprek met deze vragen;  



 

 

 

 

 

• Heb je wel eens gezien dat iemand werd weggestuurd? Hoe ging dat? Wat voelde je er bij?  

• Ben je zelf wel eens weggestuurd? Hoe was dat? Wat voelde je toen? 

• Hoe voelt het als je later toch mee mag doen?  

• Heb je wel eens niet mee mogen doen met spelen?  

o Wat deed je toen dit je gebeurde? 

o Wat voelde je toen dit je gebeurde? 

o Hoe is het opgelost? 

o Was je blij met de oplossing? 

• Mogen mensen die jij niet aardig vindt, wel met je meedoen?  

 

Hagar krijgt iets naars te horen. Zij en haar zoon zijn niet langer welkom zijn in de familie . Ze worden 

weggestuurd.  

• Hagar loopt de woestijn in. Ze liep weg van de nare situatie, weg van mensen die haar en haar zoon niet 

wilden. Helpt het om weg te lopen van een nare situatie? 

• Hagar ging zitten en huilde. Huil jij ook als er iets vervelends gebeurt of word je boos? Helpt dat?  

• Ze luisterde naar de Engel en ineens zag ze de waterput. Luister jij naar een ander als je het moeilijk hebt? 

Helpt dat?  

• Wat zou jij hebben gedaan als je Hagar was? 

 

Stap 2 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Mag een ander je wegsturen? Zo ja, nee waarom? 

• Kun je weigeren en blijven? Wat gebeurt er dan?  

• Wat kun je doen voor iemand die wordt weggestuurd of niet mee mag doen?  

 

• Moet je iedereen aardig en lief vinden?  

• Moet iedereen jou lief en aardig vinden? 

• Wat kun je doen, in plaats van wegsturen, je als je iemand niet aardig vindt?  

• Iedereen wil eigenlijk altijd lief en aardig gevonden worden. Kan dat ook altijd?  

• Is het moeilijk aardig te doen tegen iemand je niet aardig vindt? Zo ja, nee Waarom?  

 

Eventueel extra 

Zing het lied ‘Ben je groot of ben je klein’. Luister en/of lees de tekst door en bepaal of het bij jou en jouw groep 

past. https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo

