
      

 

Week 47 

 
Bouwsteen: Ik ga op reis 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham die wordt geroepen 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: dilemma’s oplossen 

 

 

 
 
ELEMENT 

Abraham gaat op reis omdat God dat van hem vraagt. 

 
INTRODUCTIE  

Abram heeft al een keer een lange reis gemaakt voordat hij in Haran kwam. Zijn vader had hem, zijn vrouw en zijn 

neef Lot meegenomen vanuit Ur, waar Abram geboren is, op weg naar Kanaän. Ze stoppen in Haran. Als het 

verhaal begint wonen ze nog daar.  

Abraham moet nu weer op reis. Op reis gaan betekent achterlaten wat je kent en vertrouwd is. Je weet niet hoe het 

zal zijn op de plaats waar je naar toe gaat. Wat is er nodig om op reis te gaan?  

 
 
HET VERHAAL OVER ABRAM  

Naar Genesis 12:1-10 

Abraham heet aan het begin nog Abram. God geeft Abram op een bepaald moment een nieuwe naam; Abraham. 

Zijn vrouw Sarai gaat dan Sara heten. In het verhaal van vandaag is dit nog niet gebeurd. Vandaar dat hier nog 

Abram wordt geschreven. 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham wordt geroepen 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Landkaart 

 Werkblad ‘ik ga op reis en neem mee’ 

 

Zelf toevoegen: 

 Plaatjes van een altaar 

 Potlood  

 Papier 

 

 
 

 

Abraham wordt geroepen 

 

Ik ga op reis 



 

 

 

 

 
 
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? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : IK GA OP REIS  
 

Maak een keuze uit het spel ‘ik ga op reis en ik neem mee’ of doe de teken/schrijfopdracht ‘ik ga op reis en ik neem 

mee’. Allebei kan ook! 

 

Introduceer het spel of schrijf-/tekenopdracht als volgt:  

‘Abram moet een verre reis gaan maken. Hij heeft vast bedacht wat hij allemaal wilde nemen. In het verhaal staan 

dat hij bedienden, vee en spullen mee nam. En zijn neef Lot.’ Als je op reis gaat neem je spullen mee die je denkt 

nodig te hebben.  Wat zou jij mee nemen?  



 

 

 

 

Spel: ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ 

 

Dit spel kan klassikaal gespeeld worden.  

 De kinderen zitten in een kring.  

 Eén van de kinderen start het spel door te zeggen: "Ik ga op reis en ik neem mee...." en dan iets te noemen 

wat hij/zij mee zou nemen op reis, bijvoorbeeld een tandenborstel.  

 De speler links van hem neemt het over en wil bijvoorbeeld graag een knuffelbeer meenemen. Hij zegt dan: 

"Ik ga op reis en ik neem mee... een tandenborstel en een knuffelbeer."  

 De speler daar weer links van, vervolgt en wil bijvoorbeeld een koffer meenemen. Hij z egt: "Ik ga op reis en 

ik neem mee: een tandenborstel, een knuffelbeer en een koffer."  

 Als iedereen in de kring geweest is, kun je gewoon met de eerste speler doorgaan.  

 Wie een fout maakt, is af. 

  Je kunt het spel dan stoppen, opnieuw beginnen, of doorgaan zonder de speler die af is, totdat er 

uiteindelijk nog maar één speler over is.  

 

Teken/schrijf opdracht: ‘ik ga op reis en ik neem mee’. 

Benodigdheden: werkblad, schrijf en/of tekenmateriaal 

 

 Geef de kinderen het werkblad ‘ik ga op reis en ik neem mee’ . 

 Laat ze in de vier vakken opschrijven of tekenen wat zij mee nemen op een lange reis van vier weken.   

 Er mag niet meer mee dan in de vakken past! Dan zit de koffer vol! 

 


