
      

 

Week 48 

 

Bouwsteen: Eerlijk kiezen 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Kiezen  

 

 Het verhaal over Abraham en Lot 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Eerlijk kiezen 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Abraham laat Lot kiezen waar hij met zijn volk wil wonen.  

 
INTRODUCTIE  

Het is Abraham en zijn neef Lot goed gegaan. Ze hebben allebei veel bezit. Schapen, geiten, tenten, mensen. Het 

land kan zoveel niet hebben en er komt schaarste. De herders krijgen ruzie. Dat wil Abraham niet want ze zijn als 

broers, staat er in het verhaal. Lot is voor Abraham dus méér dan zomaar een neef. Het zou goed zijn als de volken 

op verschillende plekken gaan wonen. Abraham laat Lot kiezen. Zo komt er geen ruzie. 

 
 

 

 

 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Abraham en Lot 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 6 voorwerpen, waarvan 3 aantrekkelijke 

(snoepje/euro/speelgoedje) en 

3 onaantrekkelijke (droge boterham/sok/zwarte 

knoop)Evt. kleine letterstempels 

 

Abraham en Lot 

 

Eerlijk kiezen 



 

 

 

 

OPSTARTEN  

 Leg 3 aantrekkelijke voorwerpen in de kring. Bijv. een snoepje, een euro en een mooi hebbedingetje. 

 Leg ook 3 onaantrekkelijke voorwerpen in de kring. Bijv. een droge boterham, een sok en een saai 

hebbedingetje.  

 Vraag twee leerlingen naar voren te komen. Eén van de twee leerlingen mag drie dingen kiezen die hij of zij 

graag wil hebben.  

 Wat de leerling niet kiest blijft over voor de andere leerling. 

 

Vragen aan de eerste leerling:  

 Wat heb je gekozen en waarom? 

 Jij koos deze drie dingen. Daardoor bleef deze drie over. Jij hebt dus gekozen. Hoe vind je het om zo ook 

voor een ander te beslissen. 

Vraag aan de tweede leerling: 

 Hoe voelt het als een ander voor jou kiest? 

 
 
HET VERHAAL OVER ABRAHAM  EN LOT 

naar Genesis 13:1-17 

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: 

 Abraham en Lot moeten een keuze maken. Waarom?  

 Waar kiest Lot voor? Kan Abraham dan ook nog kiezen? 

 Wat denk je, waarom zou Abraham Lot laten kiezen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens een keuze gemaakt voor jezelf die niet leuk was voor de ander? Wanneer was dat?  

 Was dit een moeilijke keuze? 

 Heb jij iemand anders wel eens laten kiezen? Waarom? 

 Hoe was dat voor jou? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Mag je voor jezelf kiezen? Waarom? 

 Mag je voor een ander kiezen? Waarom? 

 Kun je zo kiezen dat je allebei blij bent. Hoe? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

OP VERHAAL KOMEN : EERLIJK KIEZEN  
 

Op welke manieren kun je kiezen wat je zelf wilt, zonder dat het ten koste gaat van de ander?  

In deze activiteit geef je een vervolg op het onderdeel opstarten waarbij er verschillende ideeën worden uitgevoerd 

die ingezet kunnen worden bij momenten van kiezen.  

 

Stap 1: 

Geef de tweetallen de opdracht twee (kleine) voorwerpen in de klas te zoeken, een voorwerp dat ze mooi vinden en 

een voorwerp dat ze niet mooi vinden. (Dit is al lastig kiezen.) 

De tweetallen leggen de gekozen voorwerpen voor zich in het midden van de kring. 

 

Stap2: 

De leerlingen zitten in de kring. Vraag een tweetal in de kring te komen staan. 

Je kunt per situatie een ander tweetal in de kring vragen. 

Bespreek steeds wat ze van de situatie vinden. Vraag de leerlingen of ze nog andere manieren weten. 

  

Situatie ‘Eerlijk delen’ 

De leerkracht (of een medeleerling) verdeelt  alle  voorwerpen over de twee leerlingen.  

 

Situatie ‘Ruilen’ 

Ze pakken zelf een van de voorwerpen die ze zelf hadden uitgekozen. Misschien vinden ze het voorwerp van de 

ander mooier. Wil een leerlingen ruilen? Raad dan aan om aan de ander te vragen of diegene een voorwerp wil 

ruilen. Misschien wil de ander niet. Wat nu. 

 

Situatie ‘Om beurten kiezen’ 

De twee leerlingen kiezen om de beurt een voorwerp naar keuze. Dat kan uit de hele stapel. Iedereen tevreden? 

 

Situatie ‘Wie krijgt dit?’ 

Een van de leerlingen wijst een voorwerp aan, een andere leerling noemt een naam (zonder dat hij/zij het voorwerp 

kan zien). Die leerling krijgt het voorwerp in handen. Zo lang totdat iedereen iets heeft. Iedereen tevreden? 

 

 

Extra activiteit (klassikaal) 

Je kunt ook versjes/spelletjes gebruiken om te bepalen wie er eerst mag kiezen. Zeg deze op of doe deze voor in de 

kring. De leerlingen gaan ze vanzelf gebruiken tijdens het spelen.  

 

Iene miene mutte (hier bestaan verschillende varianten op) 

 

Een leerling wijst op elke lettergreep een medeleerling aan die in een kring of op een rij staan. De leerling die op 

‘weg’ wordt aangewezen doet een stap naar achteren en doet niet meer mee. Het versje wordt net zolang gedaan tot 

er één leerling overblijft. Dat is de winnaar.  

 

Iene miene mutte 

Tien pond grutten 

Tien pond kaas 

Iene miene mutte is de baas. 

Maar de baas die was niet thuis 

Want hij lag in het ziekenhuis 

Donald Duck heeft altijd pech 

Iet wiet waai is eerlijk weg. 



 

 

 

 

Poffen 

Hiervoor zijn drie spelers nodig.  

De spelers spreken de woorden ‘één, twee, drie – pof!’ en leggen een hand met de handpalm naar boven of naar 

beneden op het bovenbeen.  

Diegene die afwijkt van de twee andere, is de winnaar en mag bijvoorbeeld als eerste kiezen.  

Wijkt er niemand af, dan nog een keer. 


