
      

 

Week 48 

 

Bouwsteen: Toch apart 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal Abraham wordt geroepen 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Samen of toch apart 

 

 

 

 
 
ELEMENT 
 

Abraham en Lot kunnen niet samen blijven op dezelfde plek ondanks dat ze zelf geen ruzie hebben. Ze kiezen ieder 

een eigen weg. 

 
INTRODUCTIE  
 

Om ruzie te voorkomen gaan Abraham en Lot ieder hun eigen weg. Dit is toch een interessante kwestie, ze zijn 

familie, spreken elkaar aan als broers en toch zien ze dat de mensen met wie ze nu omgaan niet samen op dezelfde 

plek kunnen blijven. Bedenk dat dit voor andere mensen ook zo kan werken. Je hebt verschillende vrienden en die 

kunnen niet met elkaar door een deur. Het kan ook zijn dat de gescheiden ouders van kinderen prima met  

elkaar om kunnen gaan maar niet meer als partners. Wat te denken van het ouder worden en uit elkaar groeien en 

andere interesses krijgen en/of keuzes maken.  Dit staat centraal in deze les. 

 
 

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham wordt geroepen 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

 

Zelf toevoegen 

 Pen en papier 

 Voldoende ruimte om in groepjes te kunnen 

werken 

 

Abraham en Lot 

 

Toch apart 



 

 

 

 

HET VERHAAL ABRAHAM EN LOT 

Naar Genesis 13; 1-13 

Vertel het verhaal 

 

 
 
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: 

Durf te putten uit eigen ervaringen en bij de ervaringsvragen en levensbeschouwelijke vragen door te vragen. Wees 

daarbij ook nieuwsgierig naar wat er tussen jou en de leerling gebeurt. Blijf je samen in het gesprek of besluit je 

samen het gesprek te stoppen? De meta-communicatie benoemen bij deze activiteit kan een toevoeging zijn. 

 

 
Verhelderingsvragen: 

 Welke zaken herken je in vergelijking met een eerder verhaal over Abram en Lot?  

 Wat zijn Abram en Lot nou precies, neven of broers,wat denk jij? 

 
Ervaringsvragen: 

 Heb jij een vriend of familielid die je minder spreekt dan vroeger, hoe kan dat?  

 Heb jij wel eens afscheid genomen van iemand en niet omdat hij stierf, waarom was dat en hoe voelde dat?  

waren?  

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Is afscheid nemen onvermijdelijk? 

 Is afscheid nemen om ruzie of conflicten te voorkomen een goed idee? 

 Wanneer is het goed om je eigen weg te gaan, zonder een ander? 
 
 
 

 
 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘SAMEN OF TOCH APART’   
 

Tip bij de uitvoering 

 

 Het doel is niet overeenstemming bereiken maar dit proberen terwijl je toch met je eigen  eerste ingeving 

verbonden blijft. 
 Komen drietallen niet uit dan kun je bij leerlingen met een matige mondelinge taalvaardigheid Abraham 

koppelen aan een Sarah. Zo kunnen ze als duo deelnemen. Een eenvoudigere oplossing is om bij 1 of 2 

groepjes te kiezen voor 2 observanten. 

 Sommige groepen kunnen deze les erg lastig vinden, als dit zo is speel de les dan eerst met 2 taalsterke 

leerlingen uit voor de klas waarbij jij als leerkracht zelf ook deelnemer bent. 

 Je kunt hier ook helpen door vragen te stellen als de presentatievaardigheden nog niet aanwezig zijn. 

Bespreek dit dan wel met de leerlingen, zodat een ieder een stap kan maken in deze ontwikkeling  

 



 

 

 

 

 
 

De leerlingen bedenken hoe ze zelf met deze situatie zouden om zijn gegaan. Zouden ze het net zo doen als 

Abraham en Lot of zouden ze toch bij elkaar blijven? Op welke manier dan? Welke voorwaarden worden 

afgesproken om ruzie tussen herders te voorkomen? 

 
Stap 1 

Lees het verhaal nog eens en stop aan het eind van de derde alinea. Daar zegt Abraham: 

 

'Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin; wij zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt 

voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat; ga jij links, dan ga ik rechts; ga jij rechts, dan ga ik links.....' 

 

 Verdeel de klas in groepen van 3. Binnen iedere groep is er een Abraham, een Lot en een observator. Dit 

zou je kunnen doen door van te voren kaartjes te maken die de kinderen kunnen trekken.  

 Laat de leerlingen eerst zelf goed nadenken over de volgende vraag: ‘Wat ga jij (Abraham of Lot) nu doen 

en zeggen tegen de ander’. 

 De observator krijgt een werkblad waar hij aantekeningen op kan maken over wat hij hoort en ziet.  

 

Stap 2 

 Deze stap start met een denkperiode waarbij ze wel naar elkaar mogen kijken maar nog niet spreken.  

 Als eerste begint het gesprek met Abraham die de laatste zin herhaalt en iets toevoegt. Hij zegt hoe hij 

erover denkt.  

 Daarna mag Lot zich uitspreken.  

 Vervolgens gaan de leerlingen met elkaar verder in gesprek om tot consensus te komen. 

 De observant let op 2 dingen; lukt het en doen ze echt hun best om naar de ander te luisteren, de ander te 

begrijpen.  

 Geef de groepjes na minimaal enkele minuten een teken. Nu vat de observant samen wat hij Ab raham en 

Lot heeft horen zeggen.  

 Het groepje onderzoekt  of er een gezamenlijke uitkomst is of dat de wegen na dit gesprek toch zullen 

scheiden.  

 De observant bereidt vervolgens een korte pitch (max. een minuut) voor waarin hij/zij zo goed mogelijk aan 

de hele groep weergeeft wat er is gezegd, of er overeenstemming is en wat hij heeft zien gebeuren 

(meegaande houding en/of goed luisterend naar de eigen intuïtie).  Hij spreekt het uit in stap 3. 

 

Stap 3 Slot: 

 Het drietal/viertal komt voor de klas.  

 Het woord is aan Abraham die zegt: “Wij gaan wat mij betreft uit elkaar/gaan samen verder omdat....” 

 Daarna is Lot aan de beurt. Hij zegt dezelfde zin en geeft zijn mening. 

 De observant vertelt vervolgens over het proces en de uitkomst   

 

Extra activiteit (optioneel) 

 

Activiteit 1: 
Geef activerend beurten en vraag de leerlingen om een andere groep een compliment te geven aan de ander. 

 

Activiteit 2: 

Reflecteer met de leerlingen, wat leer je van een les als deze, wat is makkelijk, wat is lastig? Is er een conclusie te 

trekken voor de hele klas? Wat is het gezamenlijke klassendoel voor de volgende les? 

 


