
      

 

Week 47 

 

Bouwsteen: Wat een geluk 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en 

Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Wat een geluk 

 

 Het verhaal over Abraham die wordt geroepen 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Klavertje vier 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 
 

In het verhaal belooft God aan Abraham dat Hij Abraham zal zegenen als hij vertrekt.  
 
 
INTRODUCTIE  

Het is nogal wat, wat God van Abraham vraagt. Het bekende achterlaten, los laten en het ongewisse tegemoet. Maar 
God doet dat met een belofte: ‘Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen, zodat u een zegen zult zijn.’ In 
het woordenboek staat als uitleg bij zegenen: begunstigen of voorspoed geven. Wij vertalen dat in deze bouwsteen 
met geluk hebben. Een voorspoedig leven is een leven waarin alles mee zit en lukt. Dan heb je geluk, als je zo’n 
leven mag leven. 

 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Abraham 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Werkblad Klavertje vier 

 Afbeelding Klavertje vier 

 

Zelf toevoegen: 

 Groen vouwblaadjes 

 Tijdschriften 

 Stiften/potloden 

 Lijm  

 Schaar 

 Voorbeeld gevouwen klavertje vier 

 

Abraham wordt geroepen 

 

Wat een geluk 

 



 

 

 

 

OPSTARTEN: WAT EEN GELUK  

Het is het leukst en meest realistisch om zelf klavertjes in een pot mee te nemen de klas.  

Als dat niet lukt, gebruik dan de afbeelding Klavertjes.  Er staat hoogstwaarschijnlijk geen klavertje vier 

op. Het gaat om het aandachtig zoeken en het idee. Niet om het vinden. 

   

Vertel de leerlingen dat dit klavertjes zijn en dat deze meestal drie blaadjes hebben maar dat er heel soms 

ook klavertjes met vier blaadjes zijn. Veel mensen geloven dat het geluk brengt als je zo’n klavertje vindt.  

Vraag de leerlingen: Zoek een klavertje met vier blaadjes: een klavertje vier! 

 

Vragen: 

 Wie heeft er wel eens een klavertje vier gezien? 

 Wie heeft er wel eens een klavertje vier gevonden? 

 Waarom is dat zo moeilijk? 

 Als je er dan toch één vindt, wat voel je dan? 

 

 
HET VERHAAL:  ABRAHAM WORDT GEROEP EN 

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: 

 Wat vraagt God aan Abraham? 

 Hoe zorgt God ervoor dat Abraham geluk zal hebben? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens geluk gehad? Wanneer was dat? 

 Wat voel je dan? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Is geluk belangrijk? 

 Wanneer heb je geluk nodig? 

 Kun jij iemand gelukkig maken? Hoe doe je dat? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : KLAVERTJE VIER  
 

De leerlingen vouwen een klavertje vier. (zie werkblad) 

Op elk blaadje plakken ze plaatjes die te maken hebben met momenten wanneer ze geluk ervaren.  
 

Tip bij uitvoering 



 

 

 

 

Als de leerlingen het inknippen moeilijk vinden, kun je voor hen met een potlood op hun vouwblaadje een 

lijn tekenen waarover zij moeten knippen. 

 

Activiteit (individueel) 

 Geef elke leerling een vouwblaadje.  

 Laat de leerlingen eerst een recht kruis vouwen en daarna een schuin kruis.  

 Laat de leerlingen het vouwblaadje inknippen en vouwen als op het voorbeeld.  

 Laat ze nadenken over drie dingen die hen zelf geluk laten ervaren en één ding waarmee ze een ander geluk 

kunnen geven.  

 De leerlingen knippen plaatjes uit tijdschriften die laten zien wat hen gelukkig maakt en plakken deze op 

elk blaadje (dus vier).  

 

 

Extra activiteit (klassikaal) 

Plak alle gevouwen klavertjes vier van de leerlingen op een groot blad, zoals op de plaat van de introductie. 

Zorg ervoor dat alle blaadjes te lezen zijn. Hang deze op in de klas. Blik nog een keer terug met de 

leerlingen op dat wat zij als geluk ervaren.  

Zijn er plaatjes die overeenkomen tussen de klavertjes? Waarin verschillen ze?  


