
      

 

Serie B Thema 4 

 

Bouwsteen: Dank je wel 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en 

Transcendentie 

 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 34, 38, 54 

 
 

LESOPBOUW  

 

• Het verhaal ‘Abraham offert Isaak’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Tafel van dankjewel. 

 
 
 

 
 
ELEMENT 

Abraham laat in dit verhaal zien dat hij heel dankbaar is dat hij een zoon heeft.  

 
INTRODUCTIE  

In de tijd van Abraham is het offeren van dieren een manier om dankbaarheid te tonen aan God. In het 
Christendom worden geen dieren geofferd. Mensen geven wel geld tijdens de viering of dienst. Door te bidden, te 
dansen of te zingen laten de mensen merken dat ze dankbaar zijn. Binnen andere godsdiensten is het nog wel 
gebruikelijk om te offeren, bijv. tijdens het offerfeest van de Islam. Maar ook in Hindoestaanse tempels brengen 
mensen offers aan de goden in de vorm van bloemen en een deel van de oogst.  
Dankjewel zeggen aan elkaar kunnen mensen op verschillende manieren bedanken: we spreken het uit, of schrijven 
het op. We maken een attentie of we geven een knuffel. Dankbaarheid laten we ook zien door het geven van een 
cadeautje of een bos bloemen. 

 
 

 

 Groep: 1/2 

  

  

Duur: 40 min  

Bijlagen: 

• Het verhaal ‘Abraham offert Isaak’ 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

• Mooi kleedje en tafeltje 

• Losse stenen, 1 per kind 

• Papieren cirkels/harten 

• Stiften of kleurpotloden 

 

Abraham en Isaak 

 

Dank je wel 



 

 

 

 

 
HET VERHAAL ‘ABRAHAM OFFERT ISAAK ’  

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Oude Testament, het boek Genesis, Hoofdstuk 22, 1-19 

 

Vertel het verhaal en bekijk samen 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:  

• Wat gebeurt er met Isaak?  

• Waarom offert Abraham aan God?  

• Wat offert Abraham uiteindelijk aan God?  

• Waar komt het schaap vandaan?  

• Wat belooft God aan Abraham?  

 

Ervaringsvragen: 

• Wanneer heb je zelf iemand bedankt?  

• Wanneer zei iemand tegen jou ‘dank je wel’? Waarvoor was dat?  

• Hoe kun je laten zien dat je dankbaar bent? Wat doe je dan? En wat geef je dan?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Abraham is heel gelukkig met zijn zoon. Waar ben jij heel gelukkig mee?  

• Waar zou jij God voor willen bedanken?  

• Op welke manier kunnen wij God bedanken?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘TAFEL VAN DANKJEWEL ’  
 

De laatste vragen bij ‘in het verhaal stappen’, vormen de basis voor de volgende opdracht.  

 

• Geef ieder kind een papieren cirkel of hart van papier. Je kunt de kinderen misschien een hart laten 

uitknippen. 

• Ieder kind ook een steen.  

• De kinderen mogen op de cirkel tekenen waar ze dankbaar voor zijn.  

• Leg een mooi kleedje op een tafel.  

• Geef deze tafel een centrale plaats in het lokaal. Op een plek waar het wat langer kan blijven staan.  

• Eén voor één leggen de kinderen hun steen in het midden van de tafel neer. Zo maken ze met elkaar een 

altaar.  

• Daarna leggen de kinderen hun cirkel/hart om de stapel stenen heen.  

• Ieder kind vertelt waar hij of zij dankbaar om is. Ik zeg dank je wel, omdat……. 

• Laat het altaar met de cirkels/harten als het kan staan. Geef de kinderen de komende week de ruimte om 

het verder te versieren. Denk hierbij aan: steentjes, takken, schelpjes, bladeren, bloemen etc.  

 


