
 
 

 

 

 

 

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.  

 

Tips bij gesprek: 

De vraag naar een altaar is ook gesteld bij het verhaal van Noach. Stel de vraag nog een keer zodat de 

kinderen vertrouwd raken met dit begrip. 

Google op afbeeldingen ‘altaar’ en laat wat voorbeelden zien. 

 

Verhelderingsvragen: 

 Waarom gaat Abram weg? 

 Wat neemt Abram mee? 

 Waarom zou zijn neef Lot mee willen denk je?  

 Wat is een altaar? 

  
Laat op het digibord de landkaart zien (bijlage) en kijk samen met de kinderen de route die Abram is 

gegaan. De landkaart laat de eerste en de tweede reis van Abraham zien. De vragen gaan over het 

verhaal dat is voorgelezen. 

Abram heeft hele grote afstanden afgelegd. Door woestijn-gebied. Probeer met de kinderen samen 

eens te schatten om hoeveel kilometer het gaat. Praat met de kinderen over de verschillen die er zijn 

tussen reizen in onze tijd en in de tijd van Abram. 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens een grote reis gemaakt die langer duurde dan drie of vier weken? Vertel er eens 

wat over? 

 Hoe vind jij het om voor een aantal weken (bijvoorbeeld vakantie) weg te gaan van je huis en je 

kamer en je spullen achter te laten? 

 Ken je iemand die alleen meenam wat in een rugzak of fietstas past? Misschien iemand die een 

pelgrimsroute loopt? Wat hebben ze daarover verteld? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Waardoor kan weggaan moeilijk zijn?  

 Wat kun je doen als je heimwee hebt? 

 Wat vind jij het belangrijkste om mee te nemen op een lange reis?  

 Is het beter veel mee te nemen of juist heel weinig? 

 

 


