
      

 

Week 47 

 

Bouwsteen: Ik voel me geroepen 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal Abraham wordt geroepen 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Ik voel me geroepen 

 

 
 
ELEMENT 
 

Abraham voelt zich geroepen. Hij wordt geroepen door God om weg te gaan.  

 
INTRODUCTIE  
 

Abraham meent dat God hem roept om te weg te gaan van de plaats waar hij woont. Zijn vertrouwde omgeving die 

hij lijkt te beschouwen als thuis. God vraagt hem te gaan naar Kanaan. Hij gaat op reis en komt op naar plekken  die 

hem niet in de eerste instantie verwelkomen of bekend zijn. Toch doet hij het. 

Ieder mens komt momenten tegen in zijn leven dat hij/zij 'geroepen' wordt om iets te doen. Maar doe je het ook. 

Welke keuze maak je dan en waarom? 

 
 
HET VERHAAL ABRAHAM WORDT GEROEPEN  

Naar Genesis 12; 1-9 

Vertel het verhaal 

 

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham wordt geroepen 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Werkblad ‘Wij voelden ons geroepen’ 

 

Zelf toevoegen 

 niets 

 

Abraham wordt geroepen 

 

Ik voel me geroepen 



 

 

 

 

 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
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.  

 

Tip bij gesprek: 

Deze vragen zijn niet perse makkelijk. Vooral bij de laatste vragen kan het zijn dat leerlingen aangeven dat 'God' 

niet bestaat. Dit is niet het antwoord dat in relatie staat tot deze vragen (al is het best interessant om hierover te 

praten). Als volgens een persoon (of volgens jezelf als leerkracht) 'God niet bestaat' vraag hem/haar dan naar wat 

van Transcendente/ Ultieme waarde is in het leven. Hetgeen haar/hem drijft. De plaats waar onze verlangens 

'wonen'. 

 
Verhelderingsvragen: 

 Waarom gaat Abram steeds op reis? 

 Is hij bekend met de plaatsen die hij bezoekt? 

 Wat betekent het om in die tijd op reis te gaan? 

 
Ervaringsvragen: 

 Heb jij weleens ervaren dat je het gevoel had dat je een keuze moest maken en wat heb je toen gedaan?  

 Heb je zoiets als gesteld bij vraag 1 ook eens ervaren zonder dat er andere mensen bij betrokken waren?  

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 In het verhaal is het God die Abraham de wijst, hoe denk jij daarover, hoe kan God de weg wijzen?  

 Abraham ervaart dat God hem 'roept' waar komen zulke gedachten vandaan? Maken we die zelf of worden 

die naar ons (of binnen ons) gestuurd? Leg uit. 

 Voor Abram is God de bron waar alle waarheid en waarachtigheid uitkomt. Hij gelooft dit zo sterk dat hij 

hem volgt. Wat is die bron voor jou?

 
 
OP VERHAAL KOMEN  IK VOEL ME GEROEPEN  
 

Tip bij de uitvoering 

 

Laat de leerlingen eerst goed kijken naar de betreffende platen en lees het onderschrift eventueel voor.  

Er staan vragen bij die kunnen oproepen tot nadenken over de roeping van anderen.  

 

Stap 1 

Presenteer de eerste plaat van de bijlage, Tim Hofman. Lees nogmaals het onderschrift.  

Laat de leerlingen hun antwoorden geven en een kort gesprek ontstaan. 

 

Stap 2 

Er zijn 2 manieren om deze les verder vorm te geven.  

Ga op deze manier  verder en behandel de voorbeelden achtereenvolgens klassikaal. Hiermee focus je op 

mondelinge taalvaardigheid. 

of 

 Een andere mogelijkheid is om de klas te verdelen in 2,3 of 4-tallen en de groepjes de foto te geven van 

Greta of Nelson.  



 

 

 

 

 Geef ze de opdracht om samen de kaart te lezen en er over na te denken wat ze als groep voor antwoorden 

(let op meervoud!) op de vragen kunnen vinden.  

 Laat de groepjes met dezelfde persoon vervolgens hun antwoorden presenteren en ga daarna met de klas in 

gesprek. Waar zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen.  

 

Stap 3 

Lees en bespreek de laatste plaat van het kruispunt met de vragen die erbij staan. 

 

Extra activiteit (optioneel) 

Laat de leerlingen zelf  voorbeelden geven of zoeken van mensen waarvan zij denken dat ze tot iets worden 

geroepen. 

 


