
      

 

Week 47 

 
Bouwsteen: Dank je wel 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham die wordt geroepen 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: een altaar bouwen 

 
 

 
 
ELEMENT 

Abraham wil God bedanken. Daarvoor maakt hij een altaar. 
 
INTRODUCTIE  

Een altaar is een plaats die anders is, verwijst naar een andere werkelijkheid, apart is van alle andere plaatsen. Een 

plaats waar contact gezocht kan worden met deze andere werkelijkheid, met God. Meestal is het een tafel van hout 

of steen.  

In de tijd van Abraham werd er iets geofferd aan God. Dit gebeurt nog steeds in vele godsdiensten/religies. 

Bloemen, eten of zelfs een levend dier. Misschien zijn er leerlingen in de groep, die dit kennen van thuis.  

 

In de katholieke kerk wordt niet meer geofferd op deze manier. Wel worden er bloemen achtergelaten op of onder 

aan de altaartafel bijvoorbeeld voor Maria. Mensen bedanken of vragen Maria/Jezus/God daarbij iets. 

 

In onze huizen/scholen maken we soms ook een altaar. Een tafeltje met daarop een foto van een overledene, een 

kaarsje, soms ook met een beeld van Maria of een andere heilige.   

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham wordt geroepen 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Suikerklonten, poedersuiker en water (of lijm). 

 

 

Abraham wordt geroepen 

 

Dank je wel 



 

 

 

 

 
HET VERHAAL ABRAHAM WORDT GEROEPEN  

Naar Gen 12:1-10 

 
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: 

 Welke opdracht kreeg Abraham van God? 

 Wat deed Abraham op elke plek? 

 Waarom deed Abraham dat? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens iets gedaan dat heel moeilijk was? Wat was dat?  

 Heeft iemand je daarbij geholpen? Hoe merkte je dat?  

 Heb je toen dank je wel gezegd? Op welke manier?  

 Je kunt met woorden dank je wel zeggen maar je kunt het ook laten merken. Hoe zou jij dat doen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Abraham bedankt God elke keer. Waarom zou hij God bedanken?  

 Waarom zou het belangrijk zijn om iemand te bedanken?  

 Geloof je dat God iets doet voor mensen? 

 Stel dat God ook voor jou zorgt, waarvoor zou jij willen bedanken?  

 
 

OP VERHAAL KOMEN : EEN ALTAAR OM TE BED ANKEN 

 

De leerlingen bedenken iets waar ze dankbaar voor zijn. Help hen op weg om iets te bedenken. Het gaat om dingen 

die ze niet zelf hebben gemaakt en niets met eigen prestaties te maken hebben. Bijvoorbeeld; 

 
 Dat de zon schijnt 

 Dat ik een lieve moeder heb 

 Dat de bloemen zo lekker ruiken 

 Dat ik gezond ben 

 Dat we naar school mogen 

 Dat we een fijne groep hebben 

 
Klassikale activiteit: Een altaar bouwen.  

 
 Per leerling een aantal suikerklontjes (10) 

 Suikerpoeder gemengd met water wordt glazuur. Hiermee kun je metselen.  Zo wordt het altaar heel stevig.  

 Het altaar kan eventueel worden geschilderd.  

 De leerlingen maken een kleine bloem of plukken een madeliefje of boterbloem.  

 Ze nemen iets in hun hoofd waar ze dankbaar voor zijn. Het mag ook iets zijn waar ze verdrietig om zijn of 

iets anders wat ze kwijt willen. Ze spreken dit niet hardop uit maar denken daaraan terwijl ze de bloem 

neerleggen.    


