
      

 

Week 47 

 

Bouwsteen: Ik vertrouw jou 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en 

Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Vertrouwensspel 

 

 Het verhaal over Abraham die wordt geroepen 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Muziek maken 

 
 
ELEMENT 

God zegt tegen Abraham dat hij uit zijn eigen land moet vertrekken. Abraham vertrouwt op God, en doet wat 

hij zegt. Iedere keer als hij onderweg ergens kampeert, bedankt hij God. Hij vertrouwt er op dat God doet wa t 

Hij belooft heeft. 

 
INTRODUCTIE  

Abraham gaat weg van alles dat hem bekend is, op basis van een vraag en een belofte van God. Hij laat alle 
zekerheden los. Dat durft hij want hij vertrouwt op God. God is te vertrouwen. Een groot probleem voor sommige 
mensen is de ander te vertrouwen in een situatie waarin je jezelf kwetsbaar opstelt. Het is niet gegarandeerd dat de 
ander goed met je om zal gaan. Abraham laat alle zekerheid los. Hij vertrouwt God op zijn woord.  

 
OPSTARTEN: VERTROUWENSSPEL  

Tip bij spel: 

Wanneer leerlingen dit spel heel spannend vinden, laat dan speler 2 alvast de armen onder de oksels van 

speler 1 doen vóórdat hij of zij zich naar achteren laat vallen, zodat speler 1 houvast heeft.  

Het gaat om het effect van het zich durven laten vallen, niet om hoe ver of hoe snel ze zich laten vallen. 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Abraham 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Matten in speellokaal 

 Instrumenten 

 

Abraham wordt geroepen 

 

Ik vertrouw jou 

 



 

 

 

 

 

 Leg in het speellokaal matten op de grond.  

 Bij elke mat komen 2 leerlingen te staan.  

 De ene leerling staat op de vloer aan de kopse kant van de mat met de rug naar de mat. (Speler 1)  

 De andere leerling staat achter de eerste leerling, óp de mat. (Speler 2) 

 Vertel speler 1 dat deze zich achterover mag laten vallen met zijn armen naar voren.  

 Vertel speler 2 dat deze de taak heeft speler 1 op te vangen met zijn armen onder de oksels van speler 1. 

Daarna wisselen ze van rol. 

 Ga achter speler 1 staan en vang samen speler 2 op.  

 
Ervaringsvragen: 

 Hoe vond je het om jezelf te laten vallen? 

 Hoe wist jij dat de ander jou ging opvangen?  

 Hoe vond je het om de ander op te vangen? 

 Hoe heb je de ander laten weten dat je hem/haar ging opvangen? 
 
 
HET VERHAAL:  ABRAHAM WOR DT GEROEPEN  

Naar Genesis 12:1-10 

Vertel het verhaal 

 
 
 
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: 

 Waarom ging Abraham weg uit zijn eigen land? 

 Waar ging hij naartoe? 

 Waarvoor zei God dat hij zou zorgen? 

 Hoe weet Abraham dat het goed gaat komen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Hoe weet je dat iemand doet wat hij zegt? 

 Wanneer kun je iemand vertrouwen? 

 Is het goed als je doet wat je belooft? Waarom? 

 Wie kun je altijd vertrouwen? 

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN : MUZIEK OM TE BEDANKEN 
 

Abraham wist het zeker, God is te vertrouwen. Hij bedankte God elke dag voor alles wat er gebeurde en voor 

het geluk dat hij had gekregen. De leerlingen doen als Abraham. Ze bedanken door muziek te maken. 

Misschien willen ze ook God bedanken, misschien alle mensen die ze kunnen vertrouwen.  

 

We vragen de leerlingen te improviseren. Ze laten daarbij zekerheden los, net als Abraham.  



 

 

 

 

Tip bij uitvoering: 

Als je de leerlingen uit wilt nodigen voor iemand muziek te maken bij hun improvisatie, vraag dan voordat ze 

beginnen voor wie ze muziek gaan maken. 

 

Hoeveel vertrouwen ervaren de leerlingen in de groep en in zichzelf? Durven ze te improviseren? Zorg voor 

vertrouwen door alle improvisaties te complimenteren. Alles is goed!  

 

Activiteit (klassikaal) 

 Alle kinderen krijgen een (school)instrument. Deze leggen ze voor zich neer op de grond. Spreek een 

signaal af wanneer ze mogen spelen op hun instrument. (bijv. wanneer de hand van de leerkracht omhoog 

is) 

Geef de onderstaande opdrachten; 

 Speel in de maat op de instrumenten. (1-2-3-4) 

 Speel om de beurten met de verschillende soorten instrumenten. (de ritmestokjes-de xylofoons-de belletjes 

etc.) 

 Vraag welke leerlingen het aan durven om zelf iets te verzinnen om te spelen met hun instrument. Laat 

enkele kinderen aan bod komen.  

 De andere kinderen tijdens de improvisatie door te spelen in de maat.   

 

Als je tijd hebt, geef deze activiteit een vervolg, door hem nog eens uit te voeren. Je zult merken dat er steeds 

meer kinderen zijn die dit willen proberen. Zo groeit vertrouwen. 


