
      

 

Serie B Thema 4 

 

Bouwsteen: Vader 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

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

37, 38, 54, 55 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:45 minuten 

 

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal ‘Abraham offert Isaak’ 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand 

van vragen. 

 

• Op verhaal komen: Goede vader 

 

Bijlagen: 

• Verhaal ‘Abraham offert Isaak’ 

• Vertelplaat 

 

Zelf toevoegen: 

• pennen 

• 3 zelfklevende memoblaadjes per leerling 

 

 
 
ELEMENT  

Abraham is de vader van Isaak.  
 
INTRODUCTIE 

Iedereen heeft een vader. Er zijn mensen die alleen weten dat ze een vader hebben maar hem niet persoonlijk 

kennen. Sommige mensen hebben een lastige relatie met hun vader, anderen een heel warme. Sommigen zien hun 

vader zelden, anderen misschien wel dagelijks. Een relatie die eerst goed was kan gecompliceerd worden door wat 

mensen meemaken. Bij anderen gaat het andersom. We hebben allemaal wel een beeld van de ideale vader. 

Mannen die vader worden nemen zich misschien voor zo’n vader te worden.  

Abraham is erg gelukkig met zijn zoon Isaak. God wil graag dat Abraham bewijst dat hij trouw is aan God en alles 

voor hem over heeft. Daarom stelt hij Abraham op de proef en vraagt hem Isaak te offeren. De stem van de engel 

houdt Abraham op het laatste moment tegen. Wat doet dit voor hun relatie? Wat doet het voor hun relatie met 

God?

 

 

Abraham offert Isaak 

 

Vader  



 

 

 

 

 
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 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 gesprek: 

Stel de levensbeschouwelijke vragen nadat je ‘Op verhaal komen’ hebt gedaan. De leerlingen hebben door de 

oefening dan een concreter beeld van een vader. 
 
Verhelderingsvragen: 

• Wie is de zoon van Abraham? 

• Wat vraagt God aan Abraham om te doen? 

• Wat vertelt hij aan Isaak? 

• Hoe loopt het af?  

 

Ervaringsvragen: 

• Wat doe je als iemand je iets vraagt wat je niet begrijpt? 

• Heeft jouw vader je wel eens gerustgesteld? Hoe voelde dat? 

• Stel dat jij, net als Isaak, met je vader op weg was naar iets waarvan je niet wist wat er zou gaan gebeuren. 

   Zou je je zorgen maken? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

Stel deze bij het onderdeel ‘Op verhaal komen’ 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘GOEDE VADER’  
 

Tip bij de uitvoering: 

Houd rekening met leerlingen van wie de vader is overleden of die door problemen geen of moeizaam contact 

hebben. Mogelijk kennen sommige leerlingen hun vader niet. Deze activiteit kan extra begeleiding vragen voor 

die leerlingen. 

 

Stap 1 

• Geef alle leerlingen drie memoblaadjes.  

• Zonder overleg schrijven ze op ieder blaadje een eigenschap van een vader op. 

o Waar herken je een vader aan? 

o Wat zijn de goede eigenschappen van een vader? 

 

Stap 2 

• De leerlingen hangen hun blaadjes op een raam of op het whiteboard. 

• Als een leerling dezelfde eigenschap heeft opgeschreven mogen de leerlingen de blaadjes bij elkaar hangen. 

• Lees, als alle blaadjes hangen en de leerlingen zitten, de eigenschappen voor. Misschien zijn sommigen 

   samen te vatten tot één. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stap 3 

Levensbeschouwelijke vragen: 

• Zijn dit inderdaad de eigenschappen van een vader?  

• Wat vind je van Abraham als vader in dit verhaal? 

• Wanneer is een vader een goede vader? 

• Is er verschil tussen een goede moeder en een goede vader? Zo ja/nee wat? 

• Is het belangrijk een goede vader te zijn? Waarom? 

• Is het belangrijk een goede vader te hebben? Waarom? 

• Herkennen ze hun eigen vader er in?  

 


