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Woord Vooraf

Deze bundel bevat de lessen voor het jeugdevangelisatiewerk tijdens de vakantiebijbelweek in 2016. Het thema voor dit jaar is Abraham. Verschillende gebeurtenissen uit het leven van Abraham vragen de aandacht. De volgende gebeurtenissen zijn gekozen: 
1. De roeping van Abraham Genesis 11–12:202. Gods belofte aan Abraham Genesis 153. Gods verschijning aan Abraham Genesis 18 4. Geboorte van Izak Genesis 215. Abrahams offer Genesis 22 

Het leven van Abraham laat zien wat de leiding van Heere is in het leven van één van Zijn kinderen. In de vertellingen, de verwerkingen en de werkjes staat het dichtbij brengen van de verhalen voor onze buitenkerkelijke jongeren centraal. 
Deze bundel is een handreiking voor de voorbereiding van de vertelling of het gesprek met de jongeren. U kent uw eigen doelgroep en moet naar eigen inzicht het aangeboden materiaal als een handreiking gebruiken. 

Laat elke les gepaard gaan met het gebed om de werking van Gods Geest:  “Bekroon ons werk en nu en ’t allen tijd!” Dat zegenen is Gods werk. Zaaien en bidden!Van harte wensen we u Gods zegen toe over het vakantiebijbelwerk en de vakantiebijbelweek in 2016! 

Namens de werkgroep,

N.J. Teerds, voorzitter



Les 1:
De roeping van Abraham



Les 1: DE ROEPING VAN ABRAHAM 
Thema
De Heere roept Abraham en hij volgt. Hij verhuist zonder het nieuwe adres te weten.  

Vindplaats
Genesis 11:10-12:9 

Kerntekst
Hebr. 11:8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan 
naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij 
komen zou.

Context
Abraham leeft van 1952 tot 1777 voor Christus. Zijn grootvader Nahor en zijn vader Terah, 
die we vinden in het geslacht van Sem, zijn al afvallig geworden van de kerk. Zij dienen de 
afgoden. Tot Gen. 11:27 wordt de geschiedenis van de gehele mensheid beschreven.
In Gen 11:27 begint de geschiedenis van één enkel door God uitverkoren geslacht, waarvan 
Abraham de stamvader is: het volk Israël. 

Aantekeningen bij de tekst
Genesis 11 
vs. 10: Deze zijn de geboorten: dit zijn de afstammelingen.
vs. 26: Terah leefde zeventig jaar en gewon Abraham: Uit vergelijking met Gen. 11:32,  
 Gen 12:4 en Hand. 7:4 blijkt dat Abraham niet de oudste, maar de jongste zoon van  
 Terah is. Terah sterft als Abraham 75 jaar oud is. Dan is Abraham geboren als Terah  
 130 jaar is. Zijn naam wordt als eerste genoemd, omdat hij de stamvader van het  
 volk Israël is. 
vs. 28: stierf voor het aangezicht zijns vaders: tijdens zijn leven. 
vs. 29: Saraï: een halfzuster van Abraham.
 Milka: de nicht, ‘oomzegster’, van Nahor.
vs. 30: Saraï was onvruchtbaar: God vernedert en beproeft Abraham en Saraï.
vs. 31: Terah nam Abraham enz. en zij togen met hen uit Ur: na van Abraham vernomen te 
 hebben, dat God hem dat bevolen heeft. 
 en woonden aldaar: het oponthoud wordt veroorzaakt door Terah, die daar sterft. 
 (Hand. 7:4). Uit Gen.16:3, 16b blijkt dat het verblijf in Haran van korte duur is 
 geweest.
vs. 32: en Terah stierf te Haran: in het jaar waarin de HEERE Abraham in Ur der Chaldeeën 
 geroepen heeft.  

Genesis 12
vs. 1: maagschap: verwanten, familie in ruimere zin.
 vaders huis: familie in engere zin.
vs. 3: Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt: dat geldt in de eerste plaats 
 Abraham, maar ook al Gods getrouwen. Wat we Gods volk aandoen, doen we de 
 HEERE aan. 
 in u: uw zaad. Christus, Die in de lenden van Abraham is (Gal. 5:16).
vs. 4: Abraham toog heen: hij gehoorzaamt onmiddellijk.
vs. 5: al hun have: alle roerend goed. Bezittingen en levende have.
 de zielen die zij verkregen hadden: slaven.

Les 1: De roeping van Abraham  •  blad 1



vs. 7: Aan uw zaad zal Ik dit land geven: nu pas openbaart de HEERE hem dat dit het 
 beloofde land is.
 hij bouwde aldaar de HEERE een altaar: uit dankbaarheid.
vs. 8: en riep de Naam des HEEREN aan: Gen 4:26 
vs. 9: Daarna vertrok Abraham: door omstandigheden gedwongen.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Roeping:
DL 3,4 art 10: Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, komen 
en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelven door zijn 
vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het 
geloof en de bekering voorzien zijn, maar men moet het Gode toeschrijven, Die, gelijk Hij de 
Zijnen van eeuwigheid heeft uitverkoren in Christus, alzo ook dezelve in de tijd krachtiglijk 
roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, 
tot het rijk Zijns Zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden Desgenen Die 
hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelven, 
maar in den Heere zouden roemen.

Liefde tot God: Voor de goddelijke roeping moet alles wijken: de zonde, de wereld en haar 
genieting, slecht gezelschap en natuurlijke genegenheid.
Indien iemand tot Mij komt en niet haat (d.i. minder liefheeft dan Mij) zijn vader en moeder, en 
vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel 
niet zijn. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft (liefheeft boven Mij), 
die kan Mijn discipel niet zijn (Luk. 14:26, 33).
Alleen de liefde tot God en Zijn dienst, in het hart uitgestort door Heilige Geest, doet gewillig 
afscheid nemen van al wat ons tevoren lief is. 

Beloften: God sterkt Abraham door drie beloften: Hij zal hem tot een groot volk maken, 
zegenen en zijn naam groot maken. Het geloof staat niet vast, als het niet gegrond is op Gods 
beloften. De rechtvaardige zal door het geloof in Gods beloften moeten leren leven. Abraham 
moet vertrouwen op Gods belofte alleen.
 Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Van allen die geen (goede) werken 
hebben om voor God gerechtvaardigd te worden, maar op het werk van Christus alleen 
vertrouwen (Rom. 4:1-12).

Zegen en vloek: Zegenen is goed doen en vervloeken kwaad doen.

Vreemdeling: Abrahams bestaan is zeer onrustig met veel omzwerving. Hij is zonder vaste 
verblijfplaats in het hem beloofde land (Hebr. 11:9).

Geloofsbeproeving: God oefent ons geloof door beproevingen. Abraham mag, genoodzaakt 
door de hongersnood, naar Egypte gaan. Het land is nog niet van hem. Blijven is God 
verzoeken (Jak. 1:2-4, 1 Petr. 1:6-7).

Evangelie: God heeft het heilig Evangelie door de patriarch Abraham laten verkondigen (HC 
antw. 19).

Informatie:
Leeftijd: Na de zondvloed neemt de levensduur van de mens trapsgewijs af. Zo heeft de 
HEERE het beschikt. Waarom? Omdat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. 
Ter wille van de uitverkorenen verkort de HEERE de levensdagen van de mens op aarde.
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Cultuur van Mesopotamië: Mesopotamië kent in deze tijd en daarvoor een goed geordend 
staatkundig leven, met een beroemde wetgeving. Men woont in huizen, soms met een 
verdieping, in grote, ommuurde steden en beschikt over diverse gebruiksvoorwerpen, 
muziekinstrumenten en sieraden. Vooral ook de irrigatiewerken tonen dat de techniek sterk 
ontwikkeld is. Landbouw en veeteelt staan op een hoog peil, terwijl er sprake is van een 
levendige handel. Tenslotte geeft ook de ontwikkeling van de wetenschap er blijk van dat de 
cultuur er in deze tijd hoog ontwikkeld is.

Godsdienst van Mesopotamië: In Ur heerst ten tijde van Abraham het heidendom. Er worden 
vele goden, meestal natuurgoden, vereerd. De talrijke tempels en afgodsbeelden getuigen 
daarvan. Vooral de maangod Sin wordt aanbeden.

Natuurgodsdienst: De oudste vormen van heidense godsdienst zijn aan de natuur gewijd. 
De voornaamste natuurkrachten worden tot god verheven. De hemellichamen, de aarde, 
de wind, het water, de regen, het onweer, de dieren en de bomen e.d. worden vereerd. Het 
ontstaan van de natuurgods dienst ligt voor de hand, omdat de mens geheel afhankelijk is van 
de hem omringende natuur.

Astrologie: De heerlijkheid van de zon, maan en sterren, in het Oude Testament het ‘heir des 
hemels’ genoemd, heeft bij de heidenen geleid tot vergoddelijking van deze planeten. De 
verschijnselen die zich aan de hemel voordoen, worden van betekenis geacht voor het leven 
op aarde. Men gelooft al spoedig dat de stand en de loop van de sterren van invloed zijn op de 
geboorte en levensloop van de mens. Uit deze astrale religie is de astrologie in Mesopotamië 
ontstaan, die beweert dat het levenslot van de mens vastligt in zijn sterrenbeelden, de 
zogenaamde horoscoop. De HEERE waarschuwt Zijn volk voor dit pure bijgeloof.

Afstand: De afstand van Ur naar Haran is ± 1000 km en van Haran naar Sichem ± 700 km. 
Men legt gemiddeld 25 km per dag af.

Stamboom: De stamboom van Jezus Christus telt van Sem tot Abraham, evenals van Adam 
tot Noach tien geslachten.

Vertelsuggesties
Thema:
De Heere roept Abraham en Saraï uit Ur der Chaldeeën. Abraham gaat op weg en weet niet 
waar hij naar toe moet. De Heere heeft alleen gezegd dat hij naar het land der belofte moet 
gaan. Abraham laat alles achter en hij vertrekt. Elke keer laat de Heere merken dat hij op de 
goede weg is.

Vertelschets:
1. Het leven van Abraham en Saraï in Ur.
2. De HEERE verschijnt Abraham en gebiedt hem Ur te verlaten.
3. De HEERE doet hem beloften.
4. Terah, Abraham, Saraï en Lot trekken weg.
5. Terah sterft in Haran.
6.  Abraham trekt naar Kanaän.
7. De HEERE verschijnt hem en zegt dat dit het beloofde land is.
8.  Abraham dient de HEERE in het openbaar.
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Voor 4-8 jarigen:
Is er wel eens iemand van jullie verhuisd naar een ander huis? Of misschien wel naar een 
ander dorp of andere stad? Toen je verhuisde, wist je waar je naar toe ging. Je ging naar een 
ander huis. Er werd precies afgesproken wat er gebeuren moest. 
Dit verhaal gaat over een man, over Abraham, die met zijn vrouw en familie het land moest 
verlaten en naar een ander land moest gaan. Abraham wist niet waar dat land was en waar 
hij terecht zou komen. Maar… de Heere wees hem de weg.

Voor 8-12 jarigen:
Roepen en luisteren. Als je geroepen wordt, is het de bedoeling dat je luistert. Kun je daar 
voorbeelden van geven? Soms moet je ook wel iets doen wat niet zo gemakkelijk is, of wat je 
niet helemaal begrijpt.
De Heere riep Abraham om te volgen en zijn land te verlaten. Hij wist niet waar naar toe. Toch 
heeft Abraham geluisterd en is gegaan. Hij geloofde de woorden van God. Zonder mopperen 
ging hij weg, samen met zijn vrouw en familie. Het was wel een wekenlange reis van 700 km. 
Ze liepen zo’n 25 km per dag.

Voor +12 jarigen:
Er zijn in de wereld veel mensen op de vlucht. Wat is de reden dat zoveel mensen hun huis en 
zelfs hun land verlaten? Wat zou de bedoeling van het vluchten zijn?
Ook zijn er mensen die op een heel andere manier in een ander land gaan wonen of werken. 
Ze gaan emigreren. Waarom verhuizen deze mensen naar het buitenland? Wat is hun 
bedoeling?
Abraham ging van Ur der Chaldeeën naar Kanaän. Hij werd door de Heere geroepen en hij 
volgde. Wat is het verschil tussen Abraham en een vluchteling en emigrant?

Om met de kinderen te lezen
Gen. 11:10-eind (Bijbel met uitleg).

Liederen
Themalied
Ps. 105:3
Ps. 62:5

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
1. Abraham ging een onbekende toekomst tegemoet: er hoort een verhuisbericht bij zonder 

nieuw adres.
2. Het geloof van Abraham was kennis: hij kende de stem van de Heere. Hij had ook een vast 

vertrouwen: hij geloofde dat God hem de weg zou wijzen. Abrahams geloof was een ‘groot 
geloof’. Hij geloofde voordat hij gezien had.

3. Er is wel enige overeenkomst met een vluchteling: beiden hebben een onbekende 
toekomst. Men gaat naar een bepaald land om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. 
Wat niet overeenkomt: Abraham werd door God geroepen.

4. Abraham ging zonder kinderen, maar met de belofte: Ik zal u tot een groot volk maken! 
Uit dit grote volk zal ook eenmaal de Messias geboren worden!

5. Elke keer als de Heere Abraham laat merken, dat hij op goede weg is, offert Abraham de 
Heere uit dankbaarheid.

6. Waaraan kun je christenen vandaag herkennen? (kerkgang, bidden, vriendelijkheid, 
vergevingsgezind, behulpzaam, enzovoort)
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Verwerking +12
De Bijbel erbij:
1. Als je Gen. 12:1 en Gen 12:4 leest, wat zie je dan gebeuren?
2. Wat zegt de Heere tegen Abraham in vers 2 en 3?
3. Wat zou betekenen: “Wees een zegen” in vers 2?
4. Waaruit blijkt, dat Abraham niet terecht kwam in een land, dat direct alleen voor hem en 

zijn vrouw was? 
5. Waarom bouwde Abraham de Heere een altaar? Zie vers 7.
6. Abraham bleef daar niet lang, want hij ging verder. Waar kwam hij uiteindelijk terecht?
7. Wat zou betekenen: Hij riep de Naam des Heeren aan? Zie vers 8.
8. Op welke manier roepen christenen de Naam des Heeren aan?
9. Waarvoor mogen wij bidden?
10. Waarvoor mogen wij danken?
11. Zou jij Abraham willen zijn? Waarom wel of waarom niet?
12. Abraham kwam in het beloofde land. In de Bijbel staan meer beloften. Weet jij een 

belofte, die ook vervuld is? 

Zeg het maar:
1. Zou volgen zonder vragen en mopperen gemakkelijk zijn?
2. Hoe kan het gemakkelijk worden?
3. Soms geeft de Heere niet wat je gevraagd hebt. Dat begrijpen wij niet altijd. Wat is de 

reden waarom wij dat niet begrijpen? 
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Puzzelen maar: 

Puzzel 1: 
Met de Bijbel erbij:
Om de puzzel te maken heb je de Bijbel nodig. Alle woorden staan in de goede volgorde in 
Genesis 12 vers 1 tot en met 9. 
Heb je de woorden gevonden? Schrijf ze dan in figuur A. 
Wat lees je in de grijze hokjes van boven naar beneden, als je alles hebt ingevuld?  

1. De HEERE nu … tot
2. ... gezegd: Ga uit uw land en uit uw maagschap
3. Ik zal u tot een … volk maken
4. Alle geslachten des … gezegend worden
5. Gelijk de HEERE tot … gesproken had
6. En … toog met hem
7. En zij … uit om te gaan naar het land
8. Tot aan het eikenbos …
9. Uw zaad zal Ik dit land …
10. Toen bouwde … aldaar een altaar
11. Tegen het oosten van …
12. En riep den Naam des … aan
13. Gaande en trekkende naar het …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 
Schrijf in figuur B de letters op de lichtgrijze hokjes.

B.
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Puzzel 2: Een cijferpuzzel

In Genesis 11 vers 26 tot en met Genesis 12 vers 9 kun je alle woorden vinden. Ze staan in 
volgorde vanaf vers 26. De letters van de woorden passen precies op de cijfers in de teksten. 

Genesis 11:
Vers 26: En Terah leefde 66-33-20-61-14-51-3-15 jaar
Vers 27: Terah 34-55-42-49-70 Abraham, Nahor en Haran
Vers 28: In 31-16 der Chaldeeën
Vers 29: En Abraham en Nahor 43-25-46-64-38 zich vrouwen
Vers 30: Zij had 47-1-29-40 kind
Vers 31: En Terah nam Abraham, zijn 5-18-21-58
Vers 32: En de dagen van Terah 59-53-48-12-28

Genesis 12:
Vers 1:  Ga gij uit 41-59 land en uit uw maagschap
  Dat 3-26 u wijzen zal   
Vers 2:  Tot een groot volk 52-6-23-57-28
Vers 3:  En Ik zal 32-67-68-13-56-27-65
Vers 4:  Toen hij 8-3-19 Haran ging
Vers 5:  En de 66-3-63-22-35-30 die zij verkregen hadden
Vers 6:  Tot aan het 33-3-54-1-14bos 24-50-16-69
Vers 7:  9-49-37-2 bouwde hij aldaar een 44-7-19-6-45-16
Vers 8:  Naar het gebergte tegen het 10-17-62-11-39-36
Vers 9:  Daarna 20-60-48-9-16-49-4 Abraham, gaande

Heb je alle woorden gevonden? Ga dan nu alle letters in de hokjes met hetzelfde cijfer zetten. 
Een voorbeeld: als er staat: 7-12-3 en het woordje ‘h-a-d’ moet ingevuld worden, dan zet je 
in het figuur in hokje 7 een h, in hokje 12 een a en in hokje 3 een d. Als je dat zo doet met alle 
woorden, lees je in het figuur een tekst uit Genesis 12 vers 1 tot en met 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
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Oplossingen 
Puzzel 1: Uit Genesis 12
1. had - vers 1
2. Abraham - vers 1
3. groot - vers 2
4. aardrijks - vers 3
5. hem - vers 4
6. Lot - vers 4
7. togen - vers 5
8. Moré - vers 6
9. geven - vers 7
10. hij - vers 7
11. Bethel - vers 8
12. HEEREN - vers 8
13. zuiden - vers 9

Uitkomst: 
Abraham toog heen (Genesis 12 vers 4)

Puzzel 2:
Genesis 11:26-32
1. zeventig             
2. gewon  
3. Ur  
4. namen   
5. geen 
6. zoon
7. waren

Genesis 12:1-9
1. uw, Ik             
2. maken  
3. zegenen  
4. uit   
5. zielen 
6. eiken Moré
7. toen, altaar
8. oosten
9. vertrok

In het figuur op de cijfers: 
“En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot maken en wees een 
zegen” – Genesis 12 vers 2



Les 1:  De roeping van Abraham  •  werkblad 1a - uitleg

Werkje: De roeping van Abraham
Tekst: “Ga gij uit uw land... naar het land dat Ik u wijzen zal!” “En Abram toog heen”  
(Genesis 12 vers 1 en 4)

Benodigdheden: 
Voor ieder kind: 
• de twee gekopieerde werkbladen 
• kleurtjes, stiften of verf 
• een waxinelichtje 
• een satéprikker 
• eventueel een bierviltje 
• sterke lijm 

Werkbeschrijving:
1. Kopieer de werkbladen op 120 of 160 grams (gekleurd) 

papier. 
2. De kinderen knippen afbeeldingen op de werkbladen uit. 
3. De afbeeldingen (Abraham, de handen, het rondje en de 

pijlen) kunnen ingekleurd worden. 

De ondergrond:  
1. De pijlen worden rond de cirkel geplakt. Doe lijm ongeveer 1 cm op het einde van de pijl 
2. Begin met twee pijlen tegenover elkaar - links en rechts - en lijm de einden onder de 

cirkel, zodat de pijlen buiten de cirkel steken 
3. Dan volgen weer twee pijlen tegenover elkaar - onder en boven 
4. De overige vier pijlen worden ook tegenover elkaar geplakt. Zo worden op regelmatige 

afstand acht richtingen aangewezen. 
5. Voor de stevigheid kan de cirkel op een bierviltje geplakt worden. 

De wegwijzer: 
1. Haal van het waxinelichtje het lontje eruit. Er zit nu een gaatje in. 
2. Knip aan één kant de punt van de satéprikker af. Steek de satéprikker met het afgeknipte 

deel in het gaatje. Als het gaatje te groot is: satéprikker omwikkelen met een strookje 
papier. 

3. Het waxinelichtje in het midden van de cirkel net boven de letters opplakken. 

Afbeelding handen:  
1. Vouw de handen in het midden dubbel. 
2. Doe lijm aan de binnenkant van een hand. 
3. Doe het geheel om de bovenkant van de satéprikker heen en plak de handen op elkaar 
4. Met de andere handen gaat het precies hetzelfde. 
5. Plak deze om de satéprikker onder de bovenste handen. 

Afbeelding Abraham:  
1. Vouw de plakstroken onderaan de afbeelding van Abraham naar binnen. 
2. Vouw van de afbeelding van Abraham de beide kanten van het rugvlak naar elkaar toe. 
3. Lijm de hoofden op elkaar. 
4. Lijm de handen op elkaar. 
5. Plak de afbeelding van Abraham achter de wegwijzer, zodat Abraham omhoog kijkt naar 

de tekst. 
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Les 2: Gods belofte aan Abraham  •  blad 1

Les 2: GODS BELOFTE AAN ABRAHAM 
Thema
God belooft aan Abraham nakomelingen en geeft als teken de ontelbare hoeveelheid sterren. 
God belooft aan Abraham ook land voor zijn nageslacht en geeft het offer met de stukken als 
teken van het verbond. God bevestigt in de tekenen dat Hij doet wat Hij belooft.

Vindplaats
Genesis 15

Kerntekst
Gen. 15:6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Aantekeningen bij de tekst
Genesis 15:
vs. 1 vrees niet: ook een groot geloof kan gepaard gaan met veel vrees. Dat wil niet 

zeggen dat Abraham op dat moment zo vreesachtig is. Maar hij verkeert als 
vreemdeling in een hem vijandig gezinde omgeving en is daarom voortdurend 
in gevaar. God wil hem opbeuren, opdat hij altijd goede moed zal hebben en 
onbevreesd door het leven zal gaan. 

 Ik ben u een Schild: Ik zal u altijd en overal beschermen tegen alle kwaad, zodat u 
niets te vrezen hebt. Dat heeft de HEERE getoond in de strijd die in Gen. 14 
beschreven wordt.

 uw loon: alleen God, de Bron van alle goed, maakt gelukkig.
vs. 2 Heere, HEERE: God, mijn Gebieder.
 wat zult Gij mij geven: voor Abrahams gevoel bestaat dat loon in het beloofde zaad, 
 de Zaligmaker; en hij is kinderloos.
 de bezorger van mijn huis: mijn vertrouweling, mijn rechterhand Eliëzer. Zal die dan 
 alles erven?
vs. 5 tel de sterren: Ik heb de hemel, die voordien leeg was, versierd met ontelbare 
 sterren. Zal Ik dan ook niet uw lege huis met kinderen kunnen vervullen?
 Zo zal uw zaad zijn: dat ziet op het hele volk Israël, maar vooral op Christus en Zijn 
 geestelijk zaad uit alle volken. 
vs. 9 vaars: een kalf.
 driejarig: in hun volle levenskracht.
vs. 12 een schrik en grote duisternis viel op hem: in de droom ziet Abraham wat zijn 
 nakomelingen zal overkomen. Duisternis ziet in de Schrift veelal op ellende en 
 tegenspoed. 
vs. 13 toen zeide Hij tot Abraham: God openbaart tot in detail de weg waarlangs Hij 
 Zijn beloften zal vervullen. Het zal door lijden tot heerlijkheid gaan. Door de dood 
 tot het leven.

vierhonderd jaar: om precies te zijn 430 jaar. Deze jaren gaan vanaf dit moment in. 
Ook in Kanaän verkeert het zaad van Abraham als vreemdeling. En in Egypte zijn ze 
niet steeds verdrukt.

Vs. 14 doch Ik zal het volk ook richten: rechtvaardig oordelen voor het onderdrukken van 
 Mijn volk.
Vs. 15  gij zult tot uw vaderen gaan: uw lichaam naar het graf, waar uw vaderen al rusten; 
 en uw ziel naar de hemel, waar uw godzalige vaderen de ware rust hebben. 

met vrede: alleen rechtvaardigen sterven in vrede. Maar de goddelozen hebben geen 
vrede. In dit leven ervaren rechtvaardigen en goddelozen hetzelfde en vaak hebben 
Gods kinderen het nog duizendmaal slechter, maar juist de dood maakt onderscheid. 
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Het einde zal vrede zijn. 
In goeden ouderdom: dat bestaat niet in een lang en gelukkig leven. Alleen wanneer 
we kunnen terugzien op een godvruchtig, dat is een heilig, rechtvaardig en matig 
leven, hebben we een goede oude dag en kunnen we zonder vrees of droefheid onze 
geest in de handen van de hemelse Vader bevelen.

Vs. 16: het vierde geslacht: de vier geslachten zijn: Levi, Kehath, Amram en Mozes.
 de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen: de maat van hun 
 zonde is nog niet vol.
Vs. 17: een rokende oven, die tussen de stukken doorging: de HEERE openbaart Zich hier in 
 de donkere rook, wat ziet op de verdrukking van het volk Israël in Egypte.

een vurige fakkel, die tussen de stukken doorging: daarna openbaart de HEERE Zich 
in het vuur, wat ziet op de beloofde bevrijding van het volk uit de ellendige slavernij. 
De HEERE doet het licht uit de duisternis voortkomen.

Vs. 18: uw zaad heb Ik dit land gegeven: de HEERE deelt hem nu de grenzen van het land 
 mee.

Verband met de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Openbaringsmiddel: God openbaart Zich in die tijd op verschillende manieren. Hij verschijnt 
in menselijke gedaante, in een droom of visioen, door hoorbare aanspraak, of Hij geeft een 
teken van Zijn tegenwoordigheid. 

Geloof: Abraham gelooft in de HEERE. Hij gelooft al vanaf het moment dat de HEERE hem 
roept in Ur en is vanaf dat moment gerechtvaardigd. Maar wat baat het u nu, dat gij dit alles 
gelooft (nl. wat in het evangelie beloofd wordt)? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, 
en een erfgenaam van het eeuwige leven (HC vr. 59).

Kleinmoedig: Abraham is nu zo kleinmoedig. Het is zo’n zware beproeving voor hem dat 
hij geen kind heeft. Daarom klaagt hij bij de HEERE over zijn verdriet. En dan sterkt de 
HEERE hem in het geloof. We worden gesterkt in het geloof, als we de beloften van God 
hoe langer hoe meer tot onze troost en zaligheid aannemen. Abraham neemt Gods Woord 
onvoorwaardelijk voor waarheid aan en vertrouwt er vast op dat de HEERE doet wat Hij 
belooft. Geloven is altijd het omhelzen van Gods beloften, die in Christus ja en amen zijn. 
Wij geloven dat, om ware kennis van deze grote verborgenheid (de beloofde zaligheid) 
te bekomen, de Heilig Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus 
Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten 
Hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, óf dat niet al wat tot onze zaligheid van node 
is, in Jezus Christus zij; óf, zo het alles in Hem is, dat degene die Jezus Christus door het 
geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft (NGB art. 22).

Rechtvaardig: God rekent het hem tot gerechtigheid. Niet door zijn kinderlijke vertrouwen 
is of wordt Abraham rechtvaardig voor God, maar de HEERE rekent zijn gelovig vertrouwen 
tot rechtvaardigheid. Hij houdt hem voor, beschouwt hem als rechtvaardig op grond van de 
verdiensten van Christus, in Wie, als het beloofde Zaad, Abraham gelooft. Dat rekent de 
HEERE toe aan alle gelovigen, die niets van zichzelf verwachten, maar alles van de HEERE en 
uit Zijn beloften leven.
Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo dat, 
al is het dat mij mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd 
en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, 
zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, 
gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde 



Les 2: Gods belofte aan Abraham •  blad 3

gehad noch gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij 
volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem (HC vr. 60).

Teken: Waarbij zal ik het weten (Gen. 15:8), vraagt Abraham. Dat is geen uiting van twijfel of 
ongeloof, maar juist een bewijs van zijn geloof. Hij begeert gelovig een teken van de HEERE, 
dat het zo zal zijn, een onderpand of bevestiging van de belofte. En de HEERE keurt dat 
verlangen van Zijn vriend goed. Het past ons nu niet meer een teken van Gods beloften te 
vragen, omdat de HEERE ons uit eigen beweging tekenen heeft gegeven in de sacramenten, 
die beide Gods beloften betekenen en verzegelen. Daarmee moeten we tevreden zijn.

Verbondssluiting: Degenen die een verbond sluiten, gaan tussen de stukken vlees door en 
geven daarmee te kennen dat ze ook in stukken gehouwen mogen worden als ze het verbond 
verbreken. Alleen de HEERE gaat, onder de tekenen van de rokende oven en de vurige fakkel, 
door de stukken en verzekert zo plechtig de waarheid van Zijn eenzijdige verbondsbelofte. 
De offerdieren wijzen heen naar Christus, in Wie het verbond vast is. Want met één offerande 
heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden (Hebr. 10:14).

Vertelsuggesties
Thema:
Abraham voelt zich bedreigd en hij is bezorgd. De HEERE zegt tot Abraham dat Hij zijn 
Schild zal zijn. Hij herhaalt Zijn belofte en wijst Abraham op de sterren aan de hemel. Zo 
groot zal zijn nageslacht worden. Abraham gelooft wat God zegt. De HEERE zegt dat Hij de 
nakomelingen van Abraham het land Kanaän zal geven om daarin te wonen. Abraham vraagt 
om een teken als bevestiging. De HEERE doet dat door een fakkel tussen de offerdieren te 
laten gaan die Abraham gereed had gemaakt. In een droom laat de HEERE aan Abraham 
weten wat er met zijn nakomelingen zal gebeuren, voordat Hij hen in het land Kanaän brengt. 
Abraham zal dan zelf al gestorven zijn. De HEERE sluit daarna een verbond met Abraham en 
zegt: ‘Uw zaad heb Ik dit land gegeven…’ (Gen. 15:18).

Vertelschets:
1. Abraham is bezorgd en moedeloos.
2. De HEERE spreekt tot Abraham in een visioen en bemoedigt hem.
3. Abraham uit zijn bezorgdheid dat hij geen kinderen heeft.
4. De HEERE herhaalt Zijn beloften door hem te wijzen op de sterren.
5. Abraham gelooft dat de HEERE doet wat Hij zegt.
6. De HEERE belooft hem een land voor zijn nakomelingen om in te wonen.
7. Om de belofte te bevestigen gaat God een verbond sluiten met Abraham. 
8. God laat Abraham offerdieren in gereedheid brengen.
9. Hij valt in een diepe slaap waarin hij een heel bange droom heeft.
10. In de droom maakt de HEERE bekend wat er zal gebeuren.
11. Ook bevestigt Hij in de droom Zijn beloften aan Abraham.
12. Wat er gaat gebeuren met zijn nakomelingen zal Abraham niet meer meemaken.
13. De HEERE sluit een verbond met Abraham en verzekert Zijn beloften.

Voor 4-8 jarigen:
• Vraag aan de kinderen of zij weleens in het donker naar de sterren gekeken hebben. Wat 

hebben ze gezien? Hebben ze weleens de sterren geteld? Lukte dat? Waarom niet? Neem 
ze mee in het teken wat God hier gebruikt voor Abraham als beginpunt van de vertelling.

• Gehoorzaamheid: Abraham doet hier wat God hem vraagt. Hij maakt de offerdieren 
gereed zoals God van hem vraagt. Hij is gehoorzaam aan God. Zijn wij gehoorzaam aan 
papa of mama? Doen we wat zij van ons vragen? Zijn we gehoorzaam aan God? Wanneer 
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ben je gehoorzaam aan God? Als je doet wat Hij vraagt. Wat vraagt Hij? Dat we bidden om 
geloof, zoals Abraham dat heeft ontvangen. Dat we luisteren naar Hem door te luisteren 
naar de Bijbel(vertelling) en door ons te houden aan de regels die Hij geeft (tien geboden). 

Voor 8-12 jarigen:
• Waarom is het voor Abraham belangrijk om een kind te krijgen? Hij gelooft dat Gods Zoon 

geboren zal worden uit zijn nakomelingen. Dat heeft God hem beloofd. Als hij geen kind 
krijgt, zal ook de Heere Jezus niet geboren kunnen worden. Gebruik een afbeelding van 
een stamboom om dit uit te leggen.

• Beloven: wij doen niet altijd wat we beloven, God doet altijd wat Hij belooft. Abraham 
gelooft dat God doet wat Hij zegt.

• Waar gebruik je een schild voor? In strijd of oorlog, om je te verdedigen tegen de vijand. 
Wat betekent het als God tot Abraham zegt dat Hij een Schild zal zijn voor hem? God zal 
Abraham beschermen als hij in nood is. Zo wil God nog altijd een Schild zijn voor iedereen 
die in moeite en zorgen alle hulp alleen van Hem verwacht.

Voor +12 jarigen:
• Vers 13 en 14: ga met de jongeren na welke gebeurtenissen hier worden voorzegd. Het 

gaat over het volk Israël dat vierhonderd jaar in Egypte verdrukt zal worden en hard zal 
moeten werken. Daarna zal God hen met alles wat ze hebben verlossen uit Egypte en 
brengen naar Kanaän. Dat is het land dat God hier aan Abraham belooft. 

• Voor jongeren met de nodige Bijbelkennis: Laat hen de rode draad zien van Abraham naar 
Jakob – Jozef – Mozes: God zorgt voor het volk dat Hij in deze geschiedenis aan Abraham 
belooft, zodat later de Heere Jezus uit het volk van Israël geboren zal worden. 

Om met de kinderen te lezen
Gen. 15:5-7 en 17-18 (Bijbel met uitleg).

Liederen
Themalied
Ps. 81:12
Ps. 84:6
Ps. 105:5

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Abraham zag vanuit de belofte van nageslacht verder naar de komst van de Messias. Hoe 

zou u die rode draad van Abraham naar de komst van de Heere Jezus uit kunnen leggen 
aan kinderen en jongeren?

• Abraham gelooft wat God zegt, maar vraagt wel om een teken of bevestiging. Is dat een 
tegenstelling of niet? God gebruikt nu de sacramenten om Zijn belofte te bevestigen. Hoe 
doet Hij dat in de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal? Is dat u tot troost?

• Lees Rom. 4:1-8 en HC vr. 60. Hier wordt verwezen naar Gen. 15:6 ‘…en Hij rekende 
het hem tot gerechtigheid’. Wat betekent dat (voor uzelf)? Hoe zou u dit uitleggen aan 
jongeren in het evangelisatiewerk?  

Verwerking +12
De Bijbel erbij:
Zoek deze geschiedenis op in je Bijbel in Genesis 15 en probeer de volgende vragen te 
beantwoorden.
1. Hoe spreekt God tot Abraham in Gen. 15? Lees vers 1, 4 en 12-13.
2. Waar komt Abraham vandaan? (vers 7)
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3. Welke dieren moet Abraham gereedleggen? (vers 9)
4. Wat kwam er af op de dode dieren (aas)? (vers 11)
5. Was het dag, avond of nacht in vers 5, 12 en 17?
6. Wat belooft God als Hij een verbond sluit met Abraham? (vers 18)
7. Vers 48, waarom moest Bartiméüs stoppen met roepen?
8. Wat deed hij vervolgens?
9. Hoorde Jezus hem?

Zeg het maar:
• Abraham wordt wel genoemd de ‘vader van de gelovigen’  

(naar aanleiding van Rom. 4:11-12). Wat wordt hiermee bedoeld?
• Gen. 15:11, vogels als ‘de hand van satan’ (zie Bijbel met uitleg). De duivel stuurt de 

vogels om Abraham in zijn bezigheden te storen en te voorkomen dat Gods verbond wordt 
gesloten. Doet de satan dat nu ook weleens als je bezig bent met de dingen van God? Wat 
doe je dan? Hoe kun je als Abraham de vogels ‘wegjagen’?

• God spreekt tot Abraham in een visioen en in een droom. Hoe spreekt God nu? Hoor je 
Zijn stem en wat doe je ermee?

• God sluit een verbond met Abraham. Dat doet Hij door in een fakkel van vuur tussen de 
twee helften van dieren door te gaan, die Abraham heeft neergelegd. Weet je een ander 
voorbeeld uit de Bijbel waar God ook aanwezig is in vuur?  

Puzzelen maar: 

Puzzel 1: 
Met de Bijbel erbij:
Uit Genesis 15
Zoek in je Bijbel Genesis 15 op. Vanaf vers 1 tot en met vers 14 kun je in elk vers een woord 
vinden, dat ingevuld moet worden. 

Als je klaar bent, neem je van elk woord de letter die tussen haakjes staat. (2) = de tweede 
letter. Schrijf de letters in het vak onderaan deze puzzel. Welke tekst lees je uit Genesis 15? 

1. Ik ben u een Schild, uw Loon … (2) groot
2. Daar ik …(3) kinderen heenga
3. … (5) zeide Abraham: Zie, mij hebt Gij geen zaad
4. Deze zal uw … (5) niet zijn
5. Indien gij ze … (4) kunt
6. En hij … (7) in den HEERE
7. Die u uitgeleid heb uit Ur der … (6)
8. Neem Mij een driejarige … (5)
9. En een driejarige … (4) en een jonge duif
10. En hij … (3) ze middendoor
11. Het wild gevogelte kwam … (5) op het aas
12. En zie, een …(4) en grote duisternis
13. Dat uw zaad … (3) zal zijn in een land
14. Zij zullen dienen; … (2) daarna zullen zij uittrekken

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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Puzzel 2:
In deze puzzel staan de letters door elkaar… Wat staat er?
 
Zoek in Genesis 15 vers 1-14. De in te vullen woorden staan in de tweede kolom, maar niet in 
de goede volgorde.
Heb je het woord kunnen ontcijferen? Dan zie je dat er in elk woord één letter teveel staat. 
Zet die letter in kolom 3. Wat lees je van boven naar beneden als je alles hebt ingevuld?

Tekst Het goede woord Letter

1. Ik ben u een … v e n w e g           

2. Deze Damascener … n e u s z i t r i s d

3. Zal mijn … zijn d r i e d o m a d o n

4. Het … des HEEREN c h l i d s z

5. En tel de … b r a z a w ij

6. Hij …in den HEERE d a r o w o

7. Om u dit land te … z i e l o r e e

8. … zal ik weten,dat ik a a n d a r n

9. En een jonge … n e e n ij d i

10. Hij deelde ze … f a n g a z m e e r

11. Maar … joeg het weg g o u d e l o e f

12. Grote … viel op hem r e l n e r s t

13. Zij zullen hen … m a d b a r

14. … zullen zij uittrekken a f i d u
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Oplossingen 
Puzzel 1
1. zeer (e)
2. zonder (n)
3. voorts (t)
4. erfgenaam (e)
5. tellen (l)
6. geloofde (d)
7. Chaldeeën (e)
8. vaars (s)
9. tortelduif (t)
10. deelde (e)
11. neder (r)
12. schrik (r)
13. vreemd (e)
14. en (n)

Uitkomst:  
En tel de sterren – Gen. 15:5

Puzzel 2
1. Schild (z)
2. Eliëzer (o)
3. erfgenaam (z)
4. woord (a)
5. sterren (l)
6. geloofde (u)
7. geven (w)
8. waarbij (z)
9. duif (a)
10. middendoor (a)
11. Abram (d)
12. duisternis (z)
13. dienen (ij)
14. daarna (n)

Uitkomst:  
Zo zal uw zaad zijn – Gen. 15:5
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Sterrenhemel bij de belofte van God aan Abraham
Werkje jongere kinderen • diorama Abraham sterrenhemel 

Materiaal: 
• Schoenendoos of deksel van doos printerpapier
• Zwart of donkerblauw papier
• Wit en geel  120 grams papier
• Viltstiften
• Lijm, schaar, plakband en bakje of schoteltje voor de verf
• Wattenstaafjes
• Doorzichtig draad
• (decoratie)zand
• Plakkaatverf in de kleuren wit en geel
• Prikpen

Voorbereiding:
• Afdrukken van werkblad les 2-1c op wit 120 grams papier
• Afdrukken van werkblad les 2-1d op geel 120 grams papier
• Afhankelijk van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het werkje, kan alvast

- de doos beplakt worden met zwart papier.
- het doorzichtige draad vastgeknoopt worden aan de wattenstaafjes (zie uitvoering)

Uitvoering:
• Zet de doos rechtop en beplak de binnenkant met zwart papier (met uitzondering van de 

bodem)
• Maak met de wattenstaafjes en de verf witte en gele stippen op het zwarte papier, aan de 

achterkant, bovenkant en zijkanten. Laat de doos staan om de verf te laten drogen.
• Kleur de figuur van Abraham (werkblad 2A) en knip deze uit.
• Doe lijm op de plakstrook en plak de figuur op de bodem van de staande doos.
• Lijm de bodem helemaal en strooi er (decoratie)zand over. Kantel de doos zodat het 

overtollige zand uit de doos loopt.
• Knip drie stukken draad van ongeveer 20 cm en knoop elk stuk aan een wattenstaafje.
• Prik met een prikpen drie gaatjes in de bovenkant van de doos en doe het draad met de 

wattenstaafjes er doorheen.
• Knip drie sterren uit (werkblad 2B).
• Plak de sterren met een klein stukje plakband aan het uiteinde van de draad vast. Knip 

eventueel eerst een stukje van het draad af zodat de sterren op verschillende hoogte 
hangen.

Tip:
Vraag scholen of bedrijven om de deksels van dozen printerpapier te bewaren.
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Sterrenhemel bij de belofte van God aan Abraham
Werkje oudere kinderen • draadfiguur sterrenhemel 

Materiaal: 
• Plankje van hout (bijvoorbeeld MDF), formaat A4 en dikte ongeveer 1 cm
• Zwart of donkerblauw 120 grams papier A4
• Wit papier
• Spijkertjes met een lengte van ongeveer 2 cm
• Hamer
• Wattenstaafjes
• Plakkaatverf in de kleuren wit en geel
• Bakje of schoteltje voor de verf
• Gele wol
• Schaar

Voorbereiding:
• Afdrukken van werkblad Les 2-2c en Les2-2d op wit papier

Uitvoering:
• Leg het witte vel met de sterren op het zwarte (of blauwe) vel papier en maak ze op 

elkaar vast aan het plankje door op de vier hoeken een spijkertje erin te slaan of door het 
papier vast te zetten op het hout met punaises.

• Sla spijkertjes vast op de hoeken van de sterren (aantal sterren afhankelijk van leeftijd en 
beschikbare tijd). Sla de spijkertjes er goed in, zodat ze stevig vastzitten.

• Scheur het witte vel papier met de sterren voorzichtig van het plankje af. Nu zit op het 
plankje alleen het zwarte (of blauwe) papier vast met de spijkertjes in de vorm van 
sterren.

• Knip een stuk geel draad af. Knoop het touw vast aan een spijkertje. Maak de vorm van 
een ster door het draad één keer om elk spijkertje te draaien tot aan het spijkertje waar 
je begonnen bent. Knoop het  eind van de draad weer aan het eerste spijkertje vast en 
knip het uiteinde van de draad af. Doe ditzelfde bij de andere sterren.

• Maak met de wattenstaafjes en de verf witte en gele stippen op het zwarte (of blauwe) 
papier.

• Knip de tekst uit (werkblad 2D) en plak deze rechtsonder op het blauwe/zwarte papier.

Tip:
• Gebruik (witte of gele) elastiekjes in plaats van het gele draad. Dit gaat sneller en is 

gemakkelijker.
• Vraag bij een bouwmarkt naar restanten hout voor de plankjes. Bij sommige  

IKEA-vestigingen staat een grote kar met resten van planken die meegenomen kunnen 
worden. 
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Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Zie nu op 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze tellen kunt. En 

God zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn.

Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Zie nu op 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze tellen kunt. En 

God zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn.

Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Zie nu op 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze tellen kunt. En 

God zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn.

Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Zie nu op 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze tellen kunt. En 

God zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn.

Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Zie nu op 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze tellen kunt. En 

God zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn.

Toen leidde God Abraham naar buiten en zei: Zie nu op 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze tellen kunt. En 

God zei tot hem: Zo zal uw zaad zijn.
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Kleurplaat: Gods belofte aan Abraham





Les 3:
God verschijnt aan Abraham 
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Les 3: GOD VERSCHIJNT AAN ABRAHAM
Thema
Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?

Vindplaats
Genesis 18:1-15

Kerntekst
Genesis 18:14: “Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal Ik tot u 
wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben.” 

Aantekeningen bij de tekst
Genesis 18:1-15
vs. 2 drie mannen: de HEERE en twee engelen.
vs. 3 heb ik nu genade gevonden in uw ogen: bij mensen ziet dat op het verkrijgen van hun 
 vriendschap en genegenheid.
     ga toch niet van uw knecht voorbij: hij is zeer gastvrij.
vs. 4 leunt onder dezen boom: dat ziet op de gewoonte om, tijdens het eten, op de arm 
 leunend op de grond te liggen.
vs. 5 een bete broods langen: wat brood voor u halen.
     brood: staat voor allerlei eten.
     dat gij uw hart sterkt: voedt en verkwikt. Wat het brood niet uit zichzelf doet, maar 
 door de zegen van God.
vs. 6 drie maten: een zekere, onbekende inhoudsmaat.
     koeken: ronde, platte broodkoeken.
vs. 7 teder: mals.
vs. 10 omtrent dezen tijd des levens: over een jaar.
vs. 11 opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen: ze menstrueert niet meer.
vs. 12 Sara lacht bij zichzelve: inwendig. Niet uit geloof, zoals Abraham weleer, maar uit 

zwakheid. Het lijkt haar onmogelijk dat zoiets op haar leeftijd nog kan gebeuren. 
Ze weigert God op Zijn Woord te geloven en gaat te rade bij haar eigen, natuurlijke 
verstand, dat God nooit zal begrijpen. 
Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben: zullen wij op deze leeftijd nog 
gemeenschap hebben? Ze wijst Gods genade niet rechtstreeks af, maar wordt door 
schaamtegevoel weerhouden te geloven. Haar opmerking getuigt van zedigheid.

vs. 13 Waarom heeft Sara gelachen: hoewel Sara geluidloos lacht, hoort de HEERE het. 
vs. 14 Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?: wij mogen Gods macht nooit beperken 
 tot de grenzen van ons verstand en onze zintuigen.
vs. 15 Sara loochende het: dat is geen kwaadwilligheid. De schrik slaat haar om het hart, 

nu ze bemerkt met God van doen te hebben. En in plaats dat ze nu haar zonde 
belijdt, liegt ze, uit angst voor God. Ze wil haar ongeloof met deze leugen bedekken.
gij hebt gelachen: de HEERE duldt geen tegenspraak.

Geloofsleer
Ongeloof: Wij zijn traag van hart om te geloven. Daarom moeten we de beloften van God 
veelvuldig horen. Het is moeilijk aan Gods beloften vast te houden, als de omstandigheden 
vervulling onmogelijk schijnen te maken. Maar ongeloof is een zware belediging van God 
(Rom. 9:9).
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Wet: Wat wil het negende gebod? Dat ik allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des 
duivels, vermijde, tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil. Toch is Sara een heilige 
vrouw, die op God hoopt en onderdanig aan haar eigen man (HC vr. 112/1 Petr. 3:5 en 6).

Gebed: We moeten de zonden verafschuwen en haten, maar medelijden hebben met de 
zondaren en vurig en aanhoudend bidden voor hun behoud, in de wetenschap dat God geen 
lust heeft in de dood van de goddeloze, maar in zijn bekering ten leven. (Ez. 18:23) En wat 
aangaat anderen, die nog niet geroepen zijn, voor dezulken moet men God bidden, Die 
de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren, en wij moeten ons geenszins tegenover hen 
verhovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden (DL 3,4 art. 15).

Informatie 
Tent: De tent is het onderkomen van de nomaden. Het donkerbruine of zwarte tentdoek is 
geweven van geitenhaar. Het wordt uitgespannen over enkele in de grond gestoken palen 
en met touwen stevig bevestigd aan houten pinnen, die in de grond worden geslagen. De 
tent bestaat uit twee afdelingen, gescheiden door een kleed. Het ene deel doet dienst als 
mannenverblijf, het andere als vrouwenverblijf. Stookplaats en huisvoorraad bevinden zich 
gewoonlijk in het vrouwengedeelte.

Nomaden: Nomaden zijn stammen die voor hun vee afhankelijk zijn van weidegrond en 
daarom heen en weer trekken met hun kudden. De aartsvaders wonen in tenten. Niet alleen 
om de uitoefening van hun beroep mogelijk te maken, maar ook omdat zij vreemdeling 
willen zijn op aarde. Ze verwachten de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en 
Bouwmeester God is (Hebr. 11:10).

Gastvrijheid: De oosterling is zeer gastvrij. Wie geen gastvrijheid verleent in zijn huis, wordt 
veracht. De gastheer verzorgt de vreemdeling zoals hij dat zelf onder gelijke omstandigheden 
zou wensen. Hij kust de hand van zijn gast, laat zijn voeten wassen en zalven, draagt zorg 
voor zijn rijdier, geeft hem een ereplaats aan zijn tafel en zet hem het beste voor. Hij maakt 
het hem zo gemakkelijk mogelijk. De gast staat gedurende zijn verblijf onder bescherming 
van zijn gastheer. Met verwijzing naar Abraham en Lot worden we vermaand dat de 
broederlijke liefde onder ons zal bijven. Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor 
hebben sommigen onwetend engelen geherbergd (Hebr. 13:2).

Vertelsuggesties
Algemeen:
Het thema is: Abraham. God heeft Abraham een zoon beloofd. Hij zal hem tot een groot volk 
maken. Zie les 2. In deze vertelling komt de vervulling van de belofte heel dichtbij. 

Vertelschets:
1. Er verschijnen drie mannen bij Abraham.
2. Abraham laat een maaltijd bereiden.
3. Ze vragen naar Sara.
4. God belooft Sara binnen een jaar een zoon.
5. Sara lacht ongelovig.
6. De HEERE is verontwaardigd over haar lachen.
7. Sara ontkent dat ze gelachen heeft.
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Voor 4-8 jarigen:
Heb je wel eens meegemaakt dat iemand je iets moois beloofde? Heb je het toen ook 
gekregen? Vandaag luisteren we naar een verhaal van iemand die ook iets zou krijgen… een 
kind. Het is al 24 jaar geleden dat God aan Abraham een kind beloofde, maar hij heeft nog 
steeds geen kind… Zou hij wel krijgen wat God hem beloofd heeft?

Voor 8-12 jarigen:
Wat doe je als iemand je iets beloofd heeft en hij komt zijn belofte niet na? Vandaag hoor je 
een verhaal waarbij het lijkt alsof God Zijn belofte aan Abraham niet nakomt. Toch lijkt de 
vervulling van de belofte nabij.

Voor +12 jarigen:
Ga in gesprek met de jongeren over je belofte nakomen. Wat doe je als iemand zijn belofte 
niet nakomt? Hoe lang krijgt iemand de tijd om zijn belofte na te komen? Abraham en Sara 
dachten ook dat God zijn belofte niet meer na zou komen. Toch is dat niet zo… Luister maar!

Om met de kinderen te lezen
Genesis 18:1-15

Liederen
Themalied
Psalm 25:2
Psalm 139:14

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Spreek met elkaar over de lijn van beloften die God aan Abraham gedaan heeft.
• Zoek met elkaar voorbeelden uit de kinderwereld die gaan over beloften die gedaan 

worden om hiermee aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.
• Hoe kunt u gastvrijheid een plaats geven in deze vertelling? Mogelijk is er een link te 

leggen met de wereldwijde vluchtelingenproblematiek?
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Verwerking +12
Puzzelen maar:

Puzzel 1: 
In Genesis 18 vers 1-15 kun je alle woorden vinden. Je begint bij vers 1.
Heb je alles gevonden? Vul dan in het figuur op het goede cijfers de gevonden woorden in.

1. Verscheen hem de HEERE aan de …    - nr. 1
2. Daar … drie mannen tegenover hem   - nr. 3
3. Heb ik nu genade gevonden in Uw …   - nr. 8
4. Dat toch een weinig … (laatste letter!) gebracht worde - nr. 10
5. Omdat Gij tot Uw knecht … zijt    - nr. 9
6. Kneed … maten meelbloem en maak koeken  - nr. 11
7. En Abraham liep tot de …, en hij nam   - nr. 5
8. En hij … boter en melk en het kalf   - nr. 2
9. Hij zeide: Zie, in de …     - nr. 15
10. Sara, uw …, zal een zoon hebben    - nr. 7
11. … nu en Sara waren oud en welbedaagd   - nr. 6
12. Nadat ik oud geworden ben en mijn …   - nr. 13
13. De HEERE zeide tot …: Waarom heeft   - nr. 4
14. Des leven, en Sara zal … zoon hebben   - nr. 14
15. Want zij vreesde. … Hij zeide    - nr. 12

Woord Letter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15
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Puzzel 2: 
Zet in de goede volgorde!
Hier zie je allerlei zinnetjes uit Genesis 18 vers 1 tot en met 15. De zinnetjes staan door 
elkaar. Hoe is de goede volgorde? Dat zie je in de Bijbel! Als je het goed gedaan hebt, staan 
de letters achter de zinnetjes ook in de goede volgorde. Wat lees je van boven naar beneden? 

Teksten in verkeerde volgorde Letter

1. Haast u, kneed drie maten meelbloem den

2. Wast Uw voeten en leunt onder dezen boom vo

3. Waar is Sara, uw huisvrouw? et

4. Ik heb niet gelachen ijn

5. Als hij in de deur der tent zat zo

6. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd nd

7. Zo ga toch niet van Uw knecht voorbij ets

8. Zo lachte Sara bij zichzelve er

9. Doe zoals gij gesproken hebt or

10. En Sara zal een zoon hebben kz

11. Ik zal voorzeker weder tot u komen ewo

12. Zie, daar stonden drie mannen tegenover hem ui

13. En hij nam boter en melk en het kalf er

14. Waarom heeft Sara gelachen, zeggende lij

15 Hij nam een kalf, teder en goed he

Teksten in de goede volgorde Letter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15
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Oplossingen 
Puzzel 1: 
1. eikenbossen 9. overgekomen
2. nam   10. water (laatste letter)
3. stonden  11. drie
4. Abraham  12. een
5. runderen  13. heer
6. Abraham  14. en
7. huisvrouw  15. tent
8. ogen

Uitkomst op de letters: 
En Sara hoorde het – Gen. 18:10

Puzzel 2:
zin 1 staat bij nr. 5. zin 9 staat bij nr. 3
zin 2 staat bij nr. 12 zin 10 staat bij nr. 11
zin 3 staat bij nr. 7 zin 11 staat bij nr. 6
zin 4 staat bij nr. 2 zin 12 staat bij nr. 8
zin 5 staat bij nr. 9 zin 13 staat bij nr. 14
zin 6 staat bij nr. 1 zin 14 staat bij nr. 10
zin 7 staat bij nr. 15 zin 15 staat bij nr. 4
zin 8 staat bij nr. 12

Uitkomst op de letters: 
Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? – Gen. 18:14
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Werkje: God verschijnt aan Abraham
In Genesis 18 staat de gastvrijheid van Abraham centraal. Hij ontvangt zijn gasten in zijn 
tent. Als werkje bij deze les zijn er drie kleine bouwpakketjes van tenten (op verschillende 
niveaus). 

Benodigdheden:
• Bouwplaatjes
• Satéprikkers
• Schaar
• Lijm
• Eventueel kan de tent versiert worden met:

- Kerntekst van de les (met pen).
- Kleurpotloden
- Lintjes
- O.i.d.

4-6 jaar • Tent 1
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6-8 jaar • Tent 2



Les 3: God verschijnt aan Abraham  •  werkblad 1c

8-12 jaar • Tent 3
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8-12 jaar • Tent 3

4-6 jaar • Tent 1

6-8 jaar • Tent 2
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Kleurplaat: Gods verschijnt aan Abraham



Les 4:
Geboorte van Izak
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Les 4: GEBOORTE VAN IZAK
Thema
God doet wat Hij beloofd heeft!

Vindplaats
Genesis 21:1-13

Kerntekst
Genesis 21b: “In Izak zal uw zaad genoemd worden.” 

Aantekeningen bij de tekst
Genesis 21
vs. 1 de HEERE bezocht Sara: Hij vervult Zijn belofte.
vs. 6 God heeft mij een lachen gemaakt: ze dankt God voor de hun geschonken vreugde.
vs. 8 spenen: van de speen of borst afnemen; niet langer borstvoeding geven.
vs. 9 spottende: een boosaardige en bittere spot, waartoe zijn moeder hem ongetwijfeld 

heeft aangezet. In dit spotten komt tot uiting dat deze zeventienjarige jongen vreemd 
is aan en niet gelooft in Gods beloften. In Izak beledigt hij God. Hier hebben we de 
tegenstelling tussen vlees en Geest.

vs. 10 Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit: Sara spreekt niet verbitterd, maar door de 
Geest van de HEERE. Ze voelt de tegenstelling tussen het beloofde zaad en Ismaël.

vs. 12 in Izak zal uw zaad genoemd worden: dit is eerder voorzegd.

Geloofsleer
Geloof: Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven en boven 
den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het 
beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren 
als de sterren des hemel, en als het zand dat aan den oever der zee is, hetwelk ontelbaar is 
(Hebr 11:11). 

Type: Izak is, als het lang beloofde en verwachte kind, een type van Christus.

Doop: Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja het; want mitsdien zij zowel als de 
volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door 
Christus’ bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die geloof werkt, niet 
minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door 
het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen 
onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied 
is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is (HC vr 74).

Kind van de belofte: Die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. Noch omdat zij Abrahams 
zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar: ‘In Izak zal u het zaad genoemd worden’. Dat is, niet 
de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor 
het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis: ‘Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en 
Sara zal een zoon hebben’ (Rom 9:6 en 7).
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Vertelsuggesties
Algemeen:
Het thema is: Abraham. God belooft Abraham een zoon. Hij zal hem tot een groot volk maken. 
De kern van dit verhaal is, dat God doet wat Hij belooft! Abraham ontvangt, als hij denkt dat 
het niet meer kan, een zoon, Izak. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? 

Vertelschets:
1. De Heere gaat Zijn belofte inlossen.
2. Izak wordt geboren en besneden.
3. Abraham houdt een maaltijd als Izak van de borst is.
4. Ismaël drijft de spot met Izak.
5. Sara maant Abraham Hagar en Israël weg te zenden.
6. God bevestigt de woorden van Sara.

Voor 4-8 jarigen:
Wat doe jij als je iets heel graag wil krijgen? Misschien zet je het wel op je verlanglijstje voor 
je verjaardag. Mama belooft dat je het krijgt. Dan ben je jarig geweest en dan heb je het nog 
niet gekregen, je bent verdrietig. Misschien als ik heel goed mijn best doe op school? Maar 
dan krijg je het nog niet. Maar mama had het toch beloofd? 
God beloofde ook iets aan Abraham. Abraham moest heel lang wachten en werd ook 
verdrietig, luister maar....

Voor 8-12 jarigen:
Wat betekenen de woorden belofte en beloven? Kun je misschien een voorbeeld noemen? Je 
moeder vraagt aan je of je je kamer op wilt ruimen. “Ja, morgen”, zeg je. Maar morgen heb je 
het niet gedaan. Zaterdag dan. Maar dan is ook de zaterdag voorbij en dan heb je het nog niet 
gedaan. Kom jij dan je belofte na? 
Ik ga een verhaal vertellen en in dit verhaal vertel ik over Iemand die altijd doet wat Hij 
belooft, luister maar.. 

Voor +12 jarigen:
Ga in gesprek met de jongeren over het nakomen van een  belofte .. Zijn ze wel eens 
beschaamd in mensen die hun iets beloofden? Hoe voelden ze zich toen? Wat deden ze 
toen? Maak een vergelijking met het leven van Abraham. Wijs ze uiteindelijk op de God van 
Abraham Die altijd doet wat Hij beloofd heeft!

Liederen
Themalied
Psalm 116:1
Psalm 25:2
Psalm 119:1

Om met de kinderen te lezen
Genesis 21:1-13
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Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Lees met elkaar de zes beloften die de Heere aan Abraham gedaan heeft: (Genesis 12:2-

3, Genesis 12:17, Genesis 13:16, Genesis 15:5-6, Genesis 17:4-6, Genesis 18:10).
• Wat kunt u leren van deze belofte van God aan Abraham?
• Hoe kunt u dat in uw doen en laten, laten zien en horen aan de kinderen van de 

Bijbelclub?
• Wat leert de Islam over Abraham, Izak en Ismaël? Probeer daarachter te komen, zodat u 

ook eventuele vragen van moslimkinderen kunt beantwoorden.
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Verwerking +12
Puzzelen maar:
Puzzel 1:
Welk woorden ontbreken er? Lees in je Bijbel Genesis 21 vers 1 tot en met 8. 
Alle woorden kun je in het figuur invullen. 
1. En de HEERE bezocht …., gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed Sara, gelijk … Hij 

gesproken had.
2. En Sara werd …, en baarde … een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God 

gezegd had.
3. En Abraham noemde den naam zijns zoons, die hem geboren was, dien hem Sara 

gebaard had, …
4. En … besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had.
5. En Abraham was … jaren oud, als hem Izak zijn zoon … werd.
6. En Sara zeide: … heeft mij een … gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen.
7. Voorts zeide zij: Wie zou Abraham … hebben: Sara heeft … gezoogd? want ik heb een zoon 

gebaard in … ouderdom.
8. En het kind werd …, en werd gespeend; toen maakte Abraham een … maaltijd op den dag, 

als Izak … werd.

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

8

8

8

Heb je alle woorden ingevuld? Wat 
lees je van boven naar beneden in 
de lichtgrijze hokjes?
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Puzzel 2:
Een woordzoeker
Zoek eerst de woorden in de Bijbel op. Je vindt ze in Genesis 21 vers 1 tot en met 13.

9. En de HEERE bezocht …
10. Abraham een zoon in zijn …
11. Dien hem Sara gebaard had, …
12. En Abraham … zijn zoon Izak
13. Abraham was … jaar oud
14. God heeft mij een … gemaakt
15. Wie zou … gezegd hebben: Sara 
16. Een groten … op den dag als Izak
17. Sara zag den zoon van …
18. Zal met mijn zoon , met Izak niet …
19. Dit woord was zeer … in Abrahams ogen
20. In Izak zal uw … genoemd worden
21. Tot een … stellen, omdat hij uw zaad is

Heb je alle woorden gevonden? Streep ze dan door in de woordzoeker.

d k e m a h a r b a

h w e o e r e d e e

z a a d e a r a s d

s a a r r a g e n l

ij d k e r v e n e n

h o n d e r d a e e

k l s u h a ij g d h

a k l o v g e s p c

z d ij t l a a m r a

i o k e n h h a d l

Er blijven letters over! Lees ze van links naar rechts. Wat staat er?  
Het is een tekst uit Genesis 21 vers 1.
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Oplossingen 
Puzzel 1:
1. Sara, als
2. bevrucht, Abraham
3. Izak
4. Abraham
5. honderd, geboren
6. God, lachen
7. gezegd, zonen, zijn
8. groot, groten, gespeend

Uitkomst:
De zin in de grijze hokjes: Sara kreeg een zoon

Puzzel 2:
1. Sara
2. ouderdom
3. Izak
4. besneed
5. honderd
6. lachen
7. Abraham
8. maaltijd
9. Hagar
10. erven
11. kwaad
12. zaad
13. volk

Uitkomst:
De tekst op de overgebleven letters: De HEERE deed Sara gelijk als Hij gesproken had
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Werkje: Verjaardagskalender
Materiaal:
• Takken met veel zijtakken ter grote van een A4 (of A5 als je de kalender uitprint op een 

kleiner vel papier)
• Bruin papier en groen papier (in verschillende tinten)
• Schaar en lijm
• Aardappelen
• Mesje of eventueel stervormpjes (voor koekjes)
• Verf (bijvoorbeeld in goudkleur voor de sterren)

Voorbereiding:
• Print de verjaardagskalender uit op A2 formaat. A3 formaat kan ook, maar dan moet je 

werken met kleinere takken
• Zoek voor elk kind een tak van het juiste formaat. Het is ook belangrijk dat de zijtakken 

niet te ver naar voren komen. 
• Print de ‘bladeren’ die in het werkblad staan eventueel uit.

Uitvoering:
• Knip ‘bladeren’ uit groen papier in verschillende tinten. Je kunt hiervoor eventueel het 

werkblad gebruiken. Door het papier meerdere keren dubbel te vouwen, kun je meerdere 
bladeren tegelijk knippen. Let er wel op dat de voor en achterkant aan elkaar vast blijven 
zitten!

• Schrijf al je familieleden op de bladeren. Als variatie hierop kun je ervoor kiezen om de 
stamboom van Abraham op de bladeren te schrijven.

• Plak de bladeren aan je takken vast. Je kunt er zelf voor kiezen of je iedereen door 
elkaar wilt plakken of je opa en oma bovenaan, je ooms en tantes daaronder en helemaal 
onderaan jij en je broertjes en zusjes.

• Plak de tak nu op een vel bruin papier. Zo krijg je 
een stevige boomstam achter je boom. Laat dit even 
drogen.

• Ondertussen kun je sterstempels maken van 
aardappel. Gebruik een mesje om de aardappel uit 
te snijden of druk een koekvormpje in de aardappel. 
Als je dat laatste doet, kun je de aardappel om de ster 
heen heel makkelijk weg snijden met een mesje.

• Stempel het bovenste gedeelte van het lege vlak in de 
verjaardagskalender vol met sterren. Dit is ‘de lucht’.

• Ga nu weer terug naar je boom. Knip voorzichtig ruim 
langs je tak het bruine papier weg zodat je alleen nog 
een boom vol met bladeren overhoud.

• Plak je boom op de kalender. 
• Schrijf de verjaardagen van je vrienden en familieleden 

op de kalender. 
• Als er nog tijd over is kun je de kalender verder versieren door stempels te maken met 

gras etc.

!
!
Werkje:	Verjaardagskalender	

Materiaal:	

• Takken	met	veel	zijtakken	ter	grote	van	een	A4	(of	A5	als	je	de	kalender	uitprint	op	een	
kleiner	vel	papier)	

• Bruin	papier	en	groen	papier	(in	verschillende	tinten)	

• Schaar	en	lijm	

• Aardappelen	

• Mesje	of	eventueel	stervormpjes	(voor	koekjes)	

• Verf	(bijvoorbeeld	in	goudkleur	voor	de	sterren)	

Voorbereiding:	

• Print	de	verjaardagskalender	uit	op	A2	formaat.	A3	formaat	kan	ook,	maar	dan	moet	je	
werken	met	kleinere	takken	

• Zoek	voor	elk	kind	een	tak	van	het	juiste	formaat.	Het	is	ook	belangrijk	dat	de	zijtakken	
niet	te	ver	naar	voren	komen.		

• Print	de	‘bladeren’	die	in	het	werkblad	staan	eventueel	uit.	

Uitvoering:	

• Knip	‘bladeren’	uit	groen	papier	in	verschillende	tinten.	
Je	kunt	hiervoor	eventueel	het	werkblad	gebruiken.	
Door	het	papier	meerdere	keren	dubbel	te	vouwen,	
kun	je	meerdere	bladeren	tegelijk	knippen.	Let	er	wel	
op	dat	de	voor	en	achterkant	aan	elkaar	vast	blijven	
zitten!	

• Schrijf	al	je	familieleden	op	de	bladeren.	Als	variatie	
hierop	kun	je	ervoor	kiezen	om	de	stamboom	van	
Abraham	op	de	bladeren	te	schrijven.	

• Plak	de	bladeren	aan	je	takken	vast.	Je	kunt	er	zelf	voor	
kiezen	of	je	iedereen	door	elkaar	wilt	plakken	of	je	opa	
en	oma	bovenaan,	je	ooms	en	tantes	daaronder	en	
helemaal	onderaan	jij	en	je	broertjes	en	zusjes.	

• Plak	de	tak	nu	op	een	vel	bruin	papier.	Zo	krijg	je	een	stevige	boomstam	achter	je	boom.	
Laat	dit	even	drogen.	

• Ondertussen	kun	je	sterstempels	maken	van	aardappel.	Gebruik	een	mesje	om	de	
aardappel	uit	te	snijden	of	druk	een	koekvormpje	in	de	aardappel.	Als	je	dat	laatste	doet,	
kun	je	de	aardappel	om	de	ster	heen	heel	makkelijk	weg	snijden	met	een	mesje.	
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Verjaardagskalender

Januari   16__________ 
1___________			17__________	
2___________		18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________		26__________	
11__________			27__________	
12__________		28__________	
13__________		29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

Februari   16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________			
15__________				

Maart     16__________ 
1___________			17__________	
2___________		18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________		26__________	
11__________			27__________	
12__________		28__________	
13__________		29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

April        16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________				

Mei           16__________ 
1___________			17__________	
2___________		18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

Juni          16__________ 
1___________			17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________				

Juli          16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

Augustus 16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

September 
1___________				16__________	
2___________			17__________	
3___________			18__________	
4___________		19__________	
5___________		20__________	
6___________		21__________	
7___________			22__________	
8___________			23__________	
9___________			24__________	
10__________			25__________	
11__________			26__________	
12__________			27__________	
13__________			28__________	
14__________		29__________	
15__________			30__________	

Oktober   16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

November  
1___________				16__________	
2___________			17__________	
3___________			18__________	
4___________		19__________	
5___________		20__________	
6___________		21__________	
7___________			22__________	
8___________			23__________	
9___________			24__________	
10__________			25__________	
11__________			26__________	
12__________			27__________	
13__________			28__________	
14__________		29__________	
15__________			30__________	

December 16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	
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Verjaardagskalender

Januari   16__________ 
1___________			17__________	
2___________		18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________		26__________	
11__________			27__________	
12__________		28__________	
13__________		29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

Februari   16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________			
15__________				

Maart     16__________ 
1___________			17__________	
2___________		18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________		26__________	
11__________			27__________	
12__________		28__________	
13__________		29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

April        16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________				

Mei           16__________ 
1___________			17__________	
2___________		18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

Juni          16__________ 
1___________			17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________		24__________	
9___________		25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________				

Juli          16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

Augustus 16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

September 
1___________				16__________	
2___________			17__________	
3___________			18__________	
4___________		19__________	
5___________		20__________	
6___________		21__________	
7___________			22__________	
8___________			23__________	
9___________			24__________	
10__________			25__________	
11__________			26__________	
12__________			27__________	
13__________			28__________	
14__________		29__________	
15__________			30__________	

Oktober   16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	

November  
1___________				16__________	
2___________			17__________	
3___________			18__________	
4___________		19__________	
5___________		20__________	
6___________		21__________	
7___________			22__________	
8___________			23__________	
9___________			24__________	
10__________			25__________	
11__________			26__________	
12__________			27__________	
13__________			28__________	
14__________		29__________	
15__________			30__________	

December 16__________ 
1___________				17__________	
2___________			18__________	
3___________			19__________	
4___________		20__________	
5___________		21__________	
6___________		22__________	
7___________			23__________	
8___________			24__________	
9___________			25__________	
10__________			26__________	
11__________			27__________	
12__________			28__________	
13__________			29__________	
14__________		30__________	
15__________			31__________	
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• Stempel	het	bovenste	gedeelte	van	het	lege	vlak	in	de	verjaardagskalender	vol	met	
sterren.	Dit	is	‘de	lucht’.	

• Ga	nu	weer	terug	naar	je	boom.	Knip	voorzichtig	ruim	langs	je	tak	het	bruine	papier	weg	
zodat	je	alleen	nog	een	boom	vol	met	bladeren	overhoud.	

• Plak	je	boom	op	de	kalender.		

• Schrijf	de	verjaardagen	van	je	vrienden	en	familieleden	op	de	kalender.		

• Als	er	nog	tijd	over	is	kun	je	de	kalender	verder	versieren	door	stempels	te	maken	met	
gras	etc.	

!
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Kleurplaat: Geboorte van Izak





Les 5:
Het offer van Abraham
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Les 5: HET OFFER VAN ABRAHAM
Thema
Het geloof van Abraham wordt door de Heere beproefd.

Vindplaats
Genesis 22:1-19

Kerntekst
Hebr. 11:17-19 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die 
de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd, (tot den welken gezegd was: 
‘In Izak zal uw zaad genaamd worden’), overleggende dat God machtig was hem ook uit de 
doden te verwekken; waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. 

Aantekeningen bij de tekst
Numeri 21
vs. 1 na deze dingen: na alle beproevingen, waardoor Abraham is verbrijzeld, komt de 

aller-zwaarste beproeving.
Dat God Abraham verzocht: op de proef stelt.
Abraham: Hij noemt Zijn kind bij name, opdat er bij hem geen enkele twijfel zal zijn 
van Wie dit bevel komt.
Zie, hier ben ik: wat wilt U dat ik doen zal, HEERE?

vs. 2 Neem nu uw zoon, uw enige: Izak is geen gewoon kind. In hem is de Zaligmaker 
beloofd. Van hem hangt dus alles af.
Dien gij liefhebt: Abraham moet nu laten zien dat hij God liefheeft boven Izak
Op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal: de HEERE houdt hem, net als toen 
Hij hem uit Ur riep, in het ongewisse. Abraham moet leren dat hij niets zelf mag 
uitmaken, maar dat hij zich door de HEERE moet laten leiden.

vs. 3 Toen stond Abraham vroeg op: wat een uitzonderlijke gehoorzaamheid. Er is geen 
spoor van enige aarzeling.
zadelde zijn ezel: het pakdier dat het hout draagt.
jongeren: knechten
kloofde hout: hij wil op alles voorbereid zijn.

vs. 4 Aan den derden dag: Abraham krijgt de tijd om zich te bedenken. Weloverwogen 
 moet hij zijn zoon aan God opofferen. Hij moet de proef ten volle doorstaan.
vs. 5 Blijft gij hier: weer zo’n blijk van vastberadenheid. Hij voorkomt bij voorbaat dat 

ze straks zullen denken dat hij krankzinnig is geworden en hem zullen verhinderen 
Izak te slachten.
dan zullen wij tot u wederkeren: hij durft niet te zeggen dat hij alleen zal terugkeren. 
Hoewel hij niet weet hoe, heeft Abraham toch gelovig de waarheid gezegd en zich 
voorgesteld dat God machtig is Izak weer uit de dood op te wekken.

vs. 6 hij nam het vuur: gloeiende houtskool.
vs. 7 Mijn vader: God gaat door Zijn knecht te beproeven en laat de tong van de jongen 
 met nadruk zeggen “mijn vader”. Dat moet Abrahams hart gebroken hebben.
vs. 8 God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien: de HEERE zal Zelf het offer
 bepalen. Nog even verzwijgt Abraham dat de keuze van de HEERE op Izak is 
 gevallen.
vs. 9 en bond zijn zoon Izak: na hem de Godspraak bekend gemaakt te hebben. Izak die al 

een volwassen man is - de schattingen naar zijn leeftijd lopen uiteen van 25 tot 
35 jaar – laat zich gewillig en lijdzaam vastbinden om geslacht en verbrand te 
worden. Het is niet te zeggen wat dit moment voor Abraham betekent en wat er in 
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hem omgaat. Hoe kan hij zoiets doen? Alleen maar omdat hij vast op Gods Woord 
vertrouwt en de uitkomst geheel en al aan God overlaat.

vs. 11:  de Engel des HEEREN: de Zoon van God.
riep tot hem van den hemel: in zijn hart heeft Abraham de beproeving reeds 
doorstaan. Ze is niet langer meer nodig. Hij heeft voldoende laten zien dat hij God 
gehoorzaam is. Dat hij naar de HEERE wil luisteren en niet naar de mensen, en nog 
minder naar zichzelf.

vs. 12 nu weet Ik dat gij godvrezende zijt: nu openbaart God pas waarom Hij zo heeft 
gehandeld. Natuurlijk weet de HEERE al vooraf dat Abraham vast op Hem vertrouwt. 
Daartoe is de beproeving niet nodig. Maar de HEERE wil hem een proeve geven van 
Zijn genade en van de onoverwinnelijke kracht van het geloof.

vs. 13 en zie een ram: God heeft het offer al uitgekozen. En Abraham leert andermaal dat 
 hij met een gerust hart God alles in handen kan geven, omdat de HEERE alles 
 voorziet en in alles voorziet.
vs. 14 Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden: een spreekwoordelijke 

uitdrukking. Als de nood het hoogst is en geen menselijk uitkomst meer te 
verwachten valt, kunnen we ons rustig op Gods getrouwe voorzienigheid verlaten.

vs. 16 Ik zweer bij Mijzelven: God heeft niemand boven Zich, die Hij tot getuige en wreker 
kan aanroepen. Daarom stelt Hij Zichzelf Borg voor het nakomen van Zijn beloften in 
onze grote en enige Borg, Jezus Christus.

vs. 17 uw zaad zal de poorten zijner vijanden bezitten: de poort staat deel voor de stad. Zijn 
nakomelingen zullen de steden van hun vijanden innemen. Een profetie van de 
inneming van het land Kanaän door Israël.

Geloofsleer
Wet: Wat eist de wet Gods van ons? Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, 
en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste 
en het grote gebod (HC vraag 4).

Beproeving: God beproeft niet ieders geloof zo streng en grondig als dat van Abraham. 
Maar Hij wil ons in hem, de vader aller gelovigen, een toonbeeld tot navolging geven. Of 
we de HEERE waarlijk vrezen, kunnen we als het ware niet tonen als alles rustig is. Pas 
in de beproeving blijkt of we een waar geloof hebben. En al is het maar een geloof als een 
mosterdzaad, toch kunnen we er bergen mee verzetten. Het schijngeloof echter verdwijnt, 
als het beproefd wordt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal 
geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen 
die Hem liefhebben (Jak 1:12).

Voorzienigheid van God: Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles door Zijn 
voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar 
zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen 
getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle 
schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren nog bewegen kunnen 
(HC vraag 28).

Offer: Alle verstand staat stil als we nadenken over Gods bevel Izak te offeren. Hoe kan 
God, Die mensenoffers verafschuwt, zoals Abraham weet, nu vragen om als vader je eigen 
godvrezende zoon gewelddadig te doden? Izak, die het enige onderpand is van Gods genade. 
Een onmogelijke eis naar het schijnt, omdat God Zijn eigen belofte teniet doet en daarmee 
Abrahams geloof en hoop prijsgeeft. Deze geschiedenis kan het genadewerk van God 
enigszins afbeelden: Die zijn eigen en enige Zoon, Die Hij liefheeft, niet heeft gespaard, maar 
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Hem voor ons allen heeft overgegeven, om onze zonden te dragen op het vloekhout des 
kruises (Rom. 8:32). God Zelf voorziet in het offer.

Type: Izak draagt het hout en is daarin een type van Christus, Die het kruis heeft gedragen, 
waarop Hij Zichzelf geofferd heeft in onze plaats.

Overwinning: Zoals beloofd wordt, dat Israël de poorten van zijn vijanden zal bezitten, zo 
zullen Christus en de Zijnen de poorten van de hel overwinnen.

Oudheidkundige aantekeningen
De afstand van Berseba naar Moria is 75 km.
Het land Moria is de plaats waar later de tempel gebouwd wordt en de offers dagelijks 
gebracht worden.

Vertelsuggesties
• Voor de 4-8 jarigen: Waarom was Izak voor Abraham zo belangrijk? Het was zijn lieve 

zoon en de zoon van Gods belofte. Maar Wie had Abraham lief boven alles?
• Voor de 8-12 jarigen: Wat is een offer? Hoe werden er offers gebracht? Waarom moesten 

er in de tijd van de Bijbel offers gebracht worden? Abraham moest Izak offeren. Wat zou 
jij doen als je vader je zou offeren? Wat deed Izak?

• Voor de +12 jarigen: Wat is opofferen? Geef eens een voorbeeld. Worden er nu nog offers 
gebracht? Wat is het grootste offer wat iemand kan geven? Iets vertellen over het offer 
van Gods Zoon aan het kruis.

Vertelschets:
1. God beveelt Abraham zijn eniggeboren zoon te offeren
2. Abraham gehoorzaamt zonder tegenspreken
3. Ze reizen naar Moria
4. Abraham laat zijn knechten achter als hij de plaats ziet
5. Izak vraagt naar het offer
6. Abraham zegt dat God daarvoor zal zorgen
7. Abraham maakt alles klaar voor het offer
8. De Engel Gods weerhoudt hem
9. Abraham offert een ram in plaats van Izak
10. Hij geeft de berg een passende naam
11. God belooft Abraham te zegenen en tot een zegen te stellen
12. Ze keren terug naar Berseba

Voor 4-8 jarigen:
De liefde en gehoorzaamheid van Abraham. God, Die zelf het offer geeft.

Voor 8-12 jarigen:
De beproeving van Abraham en Izak. Het vaste geloof in Gods beloften.

Voor +12 jarigen:
De beproeving van Abraham en Izak. Het vaste geloof van Abraham en Izak. Izak als type van 
Christus. De voorzienigheid van God.

Om met de kinderen te lezen
Genesis 22:1-19
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Liederen
Themalied
Psalm 105:5 
Psalm 139:14 

Vragen over het Bijbelgedeelte
1. Door wie wordt Abraham geroepen? (vers 1)
2. Welke opdracht krijgt hij? (vers 2)
3. Wie neemt Abraham mee? (vers 3)
4. Wat neemt Abraham mee? (vers 3)
5. Hoe lang duurt de reis? (vers 4)
6. Wie blijven onderaan de berg achter? (vers 5)
7. Wat draagt Izak? (vers 6)
8. Wat draagt Abraham? (vers 6)
9. Wat vraagt Izak? (vers 7)
10. Wie zal voor het offer zorgen? (vers 8)
11. Wat bouwt Abraham? (vers 9)
12. Wie wordt er vastgebonden op het altaar? (vers 9)
13. Door wie wordt Abraham geroepen? (vers 11)
14. Wat mag Abraham niet doen? (vers 12)
15. Wat wordt er geofferd in de plaats van Izak? (vers 13)
16. Hoe noemt Abraham die plaats? (vers 14)
17. Wat belooft de Heere aan Abraham? (vers 16-18)
18. Waar woont Abraham? (vers 19)

Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers
• Hoe zit het met ‘beproeving’ en ‘verzoeking’? Worden die begrippen door elkaar gebruikt 

of moeten we zeggen dat verzoeking van de satan komt en beproeving van God? Lees ook 
Jakobus 1:2-3 en 12 en 1 Petrus 1:7.

• Waaruit weten we dat God geen mensenoffers vraagt? Waarom vroeg God dan aan 
Abraham om Izak te offeren?

• Vanuit Genesis 22:8 en 13 komt de gedachte van de plaatsvervanging duidelijk naar voren. 
Wat bedoelen we met ‘verzoening door voldoening’?

• Lees nog een keer Genesis 22:18 en daarnaast Galaten 3:8 en 16. Wie is nu het zaad van 
Abraham: Izak, Christus, het volk Israël of de gelovigen uit de heidenen?

• Voor achtergronden van het verhaal van Abrahams offer in de Koran zie:  
http://www.beleven.org/verhaal/de_beproeving_van_abraham 
Bespreek de verschillen. 
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Puzzelen maar:
Puzzel 1: 
Een kruiswoordraadsel

Zoek in Genesis 22 vers 1 tot en met 14 naar de woorden die op de stippeltjes moeten worden 
ingevuld. 

Horizontaal:
1. God zal Zichzelven een … ten brandoffer voorzien (vers 8)
5. Na deze dingen, dat God Abraham … (vers 1)
6. En … zijn zoon Izak en legde hem op het altaar (vers 9)
8. Het hout des brandoffers en legde het op Izak, zijn …(vers 6)
9. En zag die plaats van … (vers 4)
12. Uw zoon, uw …, van Mij niet hebt onthouden (vers 12)

Verticaal:
2. Ga heen naar het land … (vers 2)
3. En hij … het hout tot het brandoffer (vers 3)
4. In de verwarde struiken vast met zijn … (vers 13)
5. Mijn …. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. (vers 7)
6. Op den … des HEEREN zal het voorzien worden (vers 14)
7. Blijf gij hier met den …, en ik en de jongen (vers 5)
10. De Engel des HEEREN … tot hem van den hemel (vers 11)
11. En nam het … om zijn zoon te slachten (vers10)
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Heb je alle woorden gevonden en ingevuld? De letters in de lichtgrijze hokjes vormen een 
bekende naam, ook uit Genesis 22.
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Puzzel 2: Wie zegt het?

In Genesis 22 vers 1-19 lees je veel uitspraken. Er zijn er hier acht. Wie hebben het gezegd? 
De uitspraken staan in de goede volgorde. Zoek in de kolom ernaast uit, wie het gezegd heeft. 
Er zijn dezelfde namen bij, zoals Abraham. Neem die dan in de goede volgorde, dus eerst 
Abraham (1), daarna Abraham (2), enzovoorts. 
Achter de naam staat een letter. Als je het goed gedaan hebt, vormen de letters van boven 
naar beneden een bekend woord uit Genesis 22. Kijk bijvoorbeeld maar in vers 14.

Uitspraken Wie zegt het? Letter

1. Zie, hier ben ik De Engel des HEEREN (1) E

2. Neem nu uw zoon, uw enige Abraham (1) V

3. Blijft gij hier met den ezel Izak (1) R

4. Zie het vuur en het hout Abraham (2) O

5. Waar is het lam tot het brandoffer? Abraham (3) I

6. God zal Zichzelven een lam ten  
brandoffer voorzien God O

7. Strek uw hand niet uit aan de jongen Izak (2) Z

8. Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen De Engel des HEEREN (2) N
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Oplossingen 
Puzzel 1: 
Horizontaal:  Verticaal
1. lam   2. Moria
5. verzocht  3. kloofde
6. bond   4. hoornen
8. zoon   5. vader
9. verre  6. berg
12. enige  7. ezel 
   10. riep
   11. mes

Uitkomst:
Naam op de letters in de lichtgrijze hokjes: Abraham

Puzzel 2:
Uitspraken       Gezegd door:
1. Zie, hier ben ik.      - Abraham
2. Neem nu uw zoon, uw enige.     - de Heere
3. Blijft gij hier met den ezel     - Abraham
4. Zie het vuur en het hout     - Izak
5. Waar is het lam tot het brandoffer?   - Izak
6. God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien - Abraham
7. Strek uw hand niet uit aan de jongen   - de Engel des HEEREN
8. Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen   - de Engel des HEEREN

Uitkomst:
Het woord op de letters: Voorzien



Les 5: Het offer van Abraham  •   werkblad 1a

Werkje: Codekraker

A= B= C= D= E=  

F= G= H= I= J=  

K= L= M= N= O=  

P= Q= R= S= T=  

U= V= W= X=  

Y= Z=  
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Werkje: Doolhof
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Werkje: Het altaar en het Ram
Materiaal:
•  Zoutdeeg: per kind 1 kopje (kokend) water, 1 kopje 

zout, 1-2 kopjes bloem en 1 eetlepel zonnebloem olie 
(eventueel een voedingskleurstof om de ‘klei’ een kleur 
te geven)

• In plaats hiervan kun je ook kiezen voor zelfhardende 
klei

• Stukken stevig karton als ondergrond
• papieren zakken
• takjes van buiten
• evt. wat mos en bladeren van buiten
• gekleurd papier (eventueel vliegerpapier)
• lijm
• scharen
• pennen en stiften

Voorbereiding:
• Maak het zoutdeeg klaar: Doe de olie bij het warme 

water en los hierin het zout op. Voeg eerst de helft van 
de bloem toe en kneed tot het goed gemengd is. Voeg 
steeds een beetje extra bloem toe totdat het een mooi 
kneedbaar deeg is geworden.

• Verzamel voldoende takjes (Tip: ga na een winderige 
dag het park of bos in om te verzamelen of speel op 
een eerder clubmorgen een spel waarbij een van de 
opdrachten is om takjes te verzamelen.)’

• De ‘vlammen’  die op het werkblad staan, uitprinten op 
gekleurd papier (rood, geel en oranje)

• De kegel die op het werkblad staat uitprinten op dik gekleurd papier (bijvoorbeeld bruin 
of grijs)

Uitvoering:
• Maak van de klei ‘stenen’ die je rondom opstapelt tot een altaar. Bewaar ongeveer 1/3 van 

de klei voor het ram
• Leg een laagje takken bovenop het altaar. Je kunt ze er een beetje indrukken zodat het 

goed blijft liggen.
• Knip ‘vlammen’ uit gekleurd, dubbelgevouwen papier. Je kunt het werkblad gebruiken of 

de kinderen zelf vlammen laten tekenen. 
• Laat de kinderen op elke vlam iets schrijven wat héél belangrijk voor hem of haar is. 

Bespreek met elkaar: hoe zou je het vinden als dat in vlammen zou opgaan?
• Plak de vlammen rondom takjes en plak de takjes op het altaar.

• Kneed een ram van de resterende klei. Het makkelijkst is om de klei te verdelen in een 
groot bolletje en een klein bolletje. Van het grote bolletje maak je het lijfje, van het kleine 
bolletje maak je de kop. Gebruik een natte vinger om het aan elkaar te ‘plakken’. 

• Maak een struik van een papieren zak zoals afgebeeld op de afbeelding. Als er tijd is 
kunnen de kinderen de struik beplakken met groene blaadjes die ze zelf uitknippen uit 

Werkje:	Het	altaar	en	het	Ram	

Materiaal:	

• Zoutdeeg:	per	kind	1	kopje	(kokend)	water,	1	kopje	zout,	1-2	
kopjes	bloem	en	1	eetlepel	zonnebloem	olie	(eventueel	een	
voedingskleurstof	om	de	‘klei’	een	kleur	te	geven)	

In	plaats	hiervan	kun	je	ook	kiezen	voor	zel3ardende	klei	

• Stukken	stevig	karton	als	ondergrond	

• papieren	zakken	

• takjes	van	buiten	

• evt.	wat	mos	en	bladeren	van	buiten	

• gekleurd	papier	(eventueel	vliegerpapier)	

• lijm	

• scharen	

• pennen	en	stiften	

Voorbereiding:	

• Maak	het	zoutdeeg	klaar:	Doe	de	olie	bij	het	warme	water	en	
los	hierin	het	zout	op.	Voeg	eerst	de	helft	van	de	bloem	toe	en	
kneed	tot	het	goed	gemengd	is.	Voeg	steeds	een	beetje	extra	bloem	toe	totdat	het	een	
mooi	kneedbaar	deeg	is	geworden.	

• Verzamel	voldoende	takjes	(Tip:	ga	na	een	winderige	dag	het	park	of	bos	in	om	te	
verzamelen	of	speel	op	een	eerder	clubmorgen	een	spel	waarbij	een	van	de	opdrachten	
is	om	takjes	te	verzamelen.)’	

• De	‘vlammen’		die	op	het	werkblad	staan,	uitprinten	op	gekleurd	papier	(rood,	geel	en	
oranje)	

• De	kegel	die	op	het	werkblad	staat	uitprinten	op	dik	gekleurd	papier	(bijvoorbeeld	bruin	
of	grijs)	

Uitvoering:	

• Maak	van	de	klei	‘stenen’	die	je	rondom	opstapelt	tot	een	altaar.	Bewaar	ongeveer	1/3	
van	de	klei	voor	het	ram	

• Leg	een	laagje	takken	bovenop	het	altaar.	Je	kunt	ze	er	een	beetje	indrukken	zodat	het	
goed	blijft	liggen.	

• Knip	‘vlammen’	uit	gekleurd,	dubbelgevouwen	papier.	Je	kunt	het	werkblad	gebruiken	
of	de	kinderen	zelf	vlammen	laten	tekenen.		
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papier, maar let op dat de kinderen hier niet te lang mee bezig zijn.
• Plak de struik op het karton achter het altaar. Zet het ram onder de struik.
• Knip de wegwijzer uit en plak deze rondom een wat groter stokje
• Knip de kegel uit van het werkblad (de kinderen kunnen deze nog versieren als daar tijd 

voor is. 
• Vouw de kegel om het stokje en plak dicht met de plakrand. 
• Vouw alle plakranden aan de onderrand om en plak de wegwijzer hiermee op het karton 

waar ook het altaar en de stuik op staan. Laat de wegwijzer naar het ram wijzen.
• Versier het werkje verder met bosmaterialen zoals mos en bladeren. 

• Laat	de	kinderen	op	elke	vlam	iets	schrijven	wat	héél	belangrijk	voor	hem	of	haar	is.	
Bespreek	met	elkaar:	hoe	zou	je	het	vinden	als	dat	in	vlammen	zou	opgaan?	

• Plak	de	vlammen	rondom	takjes	en	plak	de	takjes	op	het	altaar.	

!
• Kneed	een	ram	van	de	resterende	klei.	Het	makkelijkst	is	om	de	klei	te	verdelen	in	een	

groot	bolletje	en	een	klein	bolletje.	Van	het	grote	bolletje	maak	je	het	lijTe,	van	het	
kleine	bolletje	maak	je	de	kop.	Gebruik	een	natte	vinger	om	het	aan	elkaar	te	‘plakken’.		

• Maak	een	struik	van	een	papieren	zak	zoals	afgebeeld	op	de	aVeelding.	Als	er	tijd	is	
kunnen	de	kinderen	de	struik	beplakken	met	groene	blaadjes	die	ze	zelf	uitknippen	uit	
papier,	maar	let	op	dat	de	kinderen	hier	niet	te	lang	mee	bezig	zijn.	

• Plak	de	struik	op	het	karton	achter	het	altaar.	Zet	het	ram	onder	de	struik.	

• Knip	de	wegwijzer	uit	en	plak	deze	rondom	een	wat	groter	stokje	

• Knip	de	kegel	uit	van	het	werkblad	(de	kinderen	kunnen	deze	nog	versieren	als	daar	tijd	
voor	is.		

• Vouw	de	kegel	om	het	stokje	en	plak	dicht	met	de	plakrand.		

• Vouw	alle	plakranden	aan	de	onderrand	om	en	plak	de	wegwijzer	hiermee	op	het	karton	
waar	ook	het	altaar	en	de	stuik	op	staan.	Laat	de	wegwijzer	naar	het	ram	wijzen.	

• Versier	het	werkje	verder	met	bosmaterialen	zoals	mos	en	bladeren.		
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Kleurplaat: Het offer van Abraham



Liederen: Themalied: Abraham, Abraham • blad 1

Themalied: Abraham, Abraham

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam! (2x) 
Ik zal jou mijn zegen geven,
met je mee gaan heel je leven, 
En de volken al te saam, 
vinden zegen in jouw naam.

Abraham, Abraham,
verlaat zijn land, verlaat zijn stam! (2x) 
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen  
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst

2.

3.



Liederen: Themalied: Door het geloof is Abraham • blad 2

Themalied: Door het geloof is Abraham



Themalied: Heb je wel gehoord van Abraham?

Liederen: Themalied: Heb je wel gehoord van Abraham? • blad 3







CD: Themamap Abraham!
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