
      

 

Week 48 

 
Bouwsteen: Wij zijn familie 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham en Lot 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Je eigen stamboom 

 

 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Abraham noemt Lot zijn broer maar eigenlijk is hij zijn neef..  

 
INTRODUCTIE  

Lot is een neef van Abraham. Hij is de zoon van zijn broer. Familie is belangrijk voor Abraham. Hij zegt zelfs dat 

Lot als een broer voor hem is.  

De meeste mensen voelen zich met familie op een speciale manier verbonden. Een bloedband is anders dan een 

vriendschapsband. Familie krijg je. Vrienden kies je.  

 
 
HET VERHAAL OVER ABRA HAM EN LOT 

naar Genesis 13:1-17 

Ook in dit gedeelte van het verhaal heet Abraham nog Abram. God heeft Abram nog geen nieuwe naam gegeven. 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham en Lot 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Plaatje ‘stamboom van Abraham’ 

 Werkblad ‘stamboom’ 

 Eventueel extra: werkblad Lievelings…. 

 

Zelf toevoegen: 

 Plaatjes van een altaar 

 

 
 

 

Abraham en Lot 

 

Wij zijn familie 



 

 

 

 

 
 
 
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: 

Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht (familie) in rechte mannelijke lijn. De stamvader 

vormt het beginpunt van een stam. 

Abraham is de stamvader van de Christenen, de Joden en de Moslims.  

 

Verhelderingsvragen: 

 Wanneer is iemand je neef of nicht?  

 Waarom zegt Abraham dat Lot als een broer is, terwijl Lot zijn neef is? 

 Wat is een stamvader? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wie heeft er neefjes en nichtjes?  

 Zijn je neefjes en nichtjes ook je vrienden?  

 Heeft er iemand een  neefje of een nichtje die voelt alsof het je broertje of zusje is?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Is de band die je hebt met een broertje, zusje, neefje of een nichtje anders dan een vriendje of een 

vriendinnetje?  

 Voelt familie anders dan vriendschap? Waarom?  

 Kun je zonder familie? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : MIJN EIGEN STAMBOOM  
 

Stap 1 

 Laat de kinderen de stamboom zien van Abraham op het digibord.  

 Leg de kinderen uit wat een stamboom is.  

 Bekijk de stamboom van Abraham samen met de kinderen. Wat valt ze op?  

 Waar staat Lot? 

 

Stap 2 

 Geef het werkblad met de stamboom aan de kinderen. 

 Laat ze de namen van broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, opa’s en oma’s er in schrijven 

eventueel met een tekening in het lijstje.  

 Passen ze niet allemaal? Laat ze er omheen verder schrijven.  

 Laat ze de stamboom inkleuren.  

 

Variatie:  

Laat de kinderen zelf een boom tekenen met daarin de namen van hun familie.  



 

 

 

 

 
Extra: Werkblad: mijn lievelingsneef of -nicht 

 
 Geef de kinderen (die bijvoorbeeld snel klaar zijn met het maken van de stamboom) dit extra werkblad.  

 Laat ze een neef of nicht/oom of tante nemen die ze graag mogen.  

 In het hart kunnen ze de naam schrijven en woorden waarom deze neef of nicht/oom of tante zo leuk is.  

 Gewoon kleuren en versieren en cadeau doen aan die neef of nicht kan natuurlijk ook.  

 


