
Les 2 – Abraham 
 

 Lezen uit de Bijbel      Gen 13: 12 

 

Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. …  
Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden 
bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er 
ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee… Daarom zei Abram tegen Lot: 
‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is 
maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; 
als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele 
Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot 
aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf 
de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen.  

Verklaring: 

Water is voor dat droge land Israël van levensbelang. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 

Kringgesprek     
 
Verhaaltje om voor te lezen 
Jan en Piet gingen eens bij iemand op verjaarsvisite. De jarige hield Jan een schaal voor met stukken 
taart, een klein stuk en een groot stuk. Jan pakte het grootste stuk en legde het op zijn eigen bord. 
Piet was erg teleurgesteld, maar zei er niks van. 
Onderweg naar huis begon hij er echter over: ‘Jan, dat was niet netjes van je. Als je goede manier had 
gehad, dan had je het kleinste stuk genomen.’  
‘Wat had jij dan gedaan?’ vroeg Jan met een onschuldig gezicht. 
‘Natuurlijk het kleinste stuk genomen, dat hoort zo…’ antwoordde zijn vriend. 
Waarop Jan met een droog gezicht antwoordde: ‘Nou, waar mopper je dan over. Je kreeg toch het 
kleinste stuk!!’ 
 
Vragen: 
Wat vind je van mensen die hebberig zijn?  
Is het beleefd om voor een ouder iemand op te staan? 
Weet je wat bescheidenheid is?  
Sta je wel eens op als een ouder iemand geen plaats heeft in de bus? 
Vind je het fijn als anderen je met respect behandelen? 
 
 
 

 

 
  
 
 

   



Vertellen    
 

6 -  De zachtmoedige Abram ontvangt een belofte van God     Gen 15 
  

  
De brutalen hebben de halve wereld. Ken jij dit spreekwoord? Nee? Heb je ook nooit gemerkt dat de 
brutaalste jongens en meisjes in de klas de leukste karweitjes mogen doen van de juf of meester? De 
rustige kinderen komen gewoon haast niet aan bod. Toch... Wacht maar. Weet je welk spreekwoord 
nog mooier is? Dit: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven.' Mat. 5:5. De hele 
aarde is meer dan de halve! Zal ik je eens vertellen van Abram? Hij was ook zo zachtmoedig. Luister 
maar... 
  
'Pats! Boem, kleun!' 
'Ja, hier, pak aan. Ik sla je boven op je gezicht. Dat heb je verdiend, jij! Vuile....' 
O, kijk nou toch eens. Er zijn een paar herders aan het vechten bij de put van Betel. Hun collega's 
staan er omheen. Luid laten ze hun bijval of protest horen. Het gaat er heel hard aan toe. Er vloeit 
zelfs bloed. En weet je wat het ergste is? Die herders zijn van... Abram en zijn neef Lot. Ze moesten 
toch beter weten! 
Waar gaat het allemaal om? We kunnen het beter niet aan die vechtende herders vragen. Dan 
schreeuwen ze allemaal door elkaar heen. Dan word je nog niks wijzer. Nee, eigenlijk is gewoon het 
land te klein. Abram is namelijk heel rijk geworden. Hij bezit veel zilver en goud en ook heel veel vee. 
Maar Lot, zijn neef, die met hem meegetrokken is uit Ur der Chaldeeën, is ook niet bepaald arm 
gebleven. Schapen, koeien, veel tenten en knechten... 
Ja, en dan komen de moeilijkheden.  
'Wij waren het eerst bij deze put.' 
'Op dit stuk land grazen onze schapen altijd!' 
De spanningen lopen met de dag op. 
'Wel neef,' zegt Abram dan op een keer, als er weer zo vreselijk gevochten is, 'Hier moet een eind aan 
komen. Al die ruzie tussen jouw herders en mijn herders. We krijgen er zelf ook problemen door. 
Zullen we eens kijken hoe we dat kunnen oplossen?' 
Ze klimmen ieder op hun ezeltje en zetten koers naar een hoge top, van waaruit ze het land goed 
kunnen overzien. Het is een vermoeiende tocht, maar het uitzicht is dan ook des te mooier. Links het 
land van de Kanaänieten en de Perizzieten, waar ze heel in de verte hun tenten en hun mensen 
kunnen onderscheiden en rechts een schitterende streek langs de Jordaan, een echt paradijs. Water 
in overvloed... Meer dan genoeg gras voor de dieren en niet te vergeten, twee steden, Sodom en 
Gomorra, waar je gezellig kunt winkelen. De keus is niet moeilijk. Wie zou er niet in zo'n schitterende 
streek willen wonen? 
Op dit moment blijkt Abram de zachtmoedigste te zijn. Hoewel hij de oudste is en dus het recht heeft 
eerst te kiezen... Hoewel híj door God geroepen was en Lot niet, zegt hij vriendelijk: 'Kies maar, neef. 
Ga je naar links, dan ga ik naar rechts. Ga je naar rechts, dan ga ik naar links.' 
Wat een fantastische man! Wat Lot kiest, kun je zelf wel raden. Hij denkt het mooiste stuk te krijgen, 
maar later zal hij er achter komen, dat de inwoners van Sodom erg slecht zijn en voortdurend 
zondigen tegen God. Het wordt bijna zijn ondergang. 
  
'Dag! Dag tante, dag oom!' 
'Dag Lot, het ga je goed, hoor! We zien elkaar nog wel eens, hè?' 
De dag van de grote uittocht is gekomen. Alle ruzies zijn bijgelegd, handen worden geschud, kinderen 
worden nog even geknuffeld en daar gaat de stoet. Lot vooraan, bovenop een prachtige kameel, die 
Abram eens van de Egyptische Farao kreeg. De toekomst lacht hem tegen. 
'Ik zal jullie nog nakijken, bovenop de berg.' zegt Abram hartelijk. Het gaat hem echt aan het hart dat 
zijn neef vertrekt. Hij was op hem gesteld. Op hem, zijn vrouw en hun twee dochtertjes. Kleiner en 
kleiner worden de figuurtjes daar in het groene dal. Abram ziet ze gaan. Zo af en toe steekt hij nog 
even zijn hand op. Misschien ziet Lot hem nog... 
Dan overvalt hem een droevig, verlaten gevoel. Hij gaat er maar even bij zitten. Een paar klipdasjes 
rennen vlak voor Abrams voeten voorbij. Snel als de wind klimmen ze steil omhoog tegen de rotsen. 
Abram verbaast zich er niet over. Een berggeit staat strak naar hem te kijken op een rotspunt aan de 
overkant. Abram let er niet op. Hij denkt na over het leven. Het lijkt zo onbelangrijk van bovenaf 
bekeken. Hij is wel rijk, maar een eigen stuk land en een erfgenaam hebben Sara en hij niet. Waar 
leef je dan voor? Ja, vroeger... Vroeger in Haran, toen heeft de Here hen beloofd dat door hen alle 
mensen van de wereld gezegend zullen worden. Maar hoe dan? 
'Abram!'  



Wacht eens! Daar klinkt de stem van God weer net als toen in Haran. 
'Abram, kijk eens naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Het hele land dat je ziet zal 
ik aan jou en aan je nageslacht geven voor altijd...' 
Abram draait zich om en kijkt. Dat hele land? Zover zijn ogen kunnen kijken,... voor hem? 
Sjonge, zeg! Alsof de Here Abrams gedachten raadt, voegt Hij er aan toe: 'En Ik zal jouw nageslacht 
maken als het stof van de aarde. Als iemand dat zou kunnen tellen, dan zou ook jouw nageslacht te 
tellen zijn...' 
Abram zet grote ogen op van verbazing. Wil de Here hem zo gelukkig maken? Echt? 
'Sta op, Abram, vooruit. Ga het land maar eens goed bekijken, want Ik zal het je geven.' 
Abram glimlacht als hij zijn been over de rug van het ezeltje slingert. Wat een heerlijke, lieve God. Wat 
een hoopvolle toekomst...  
'Klk, klk!' doet hij met z'n tong. 
'Voorzichtig Grijsje. Rustig afdalen. Breek je pootjes niet. Je draagt een heel belangrijk persoon.' roept 
hij vrolijk tegen zijn ezeltje.  
Pf! De mensen moesten hem eens horen! 
'Als het stof van de aarde...' denkt hij bij zichzelf, 'Sjongejongejonge! Zou Sara het willen geloven?... 
Wat een erfenis!' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEBED   

   Heer, u leert mij in de 
Tien Geboden om mijn 
vader en moeder te 
eren. Uit respect voor u 
wil ik beleefd zijn tegen 
oudere mensen, want 
zo eren wij u, onze 
allereerste voorvader.   

 

 Dank u wel voor 
het fijne gevoel als 
mensen vriendelijk 
tegen mij zijn. U 
zegent mij als ik 
anderen voor laat 
gaan. 

 

  

 We leven in deze 
moderne wereld, Jezus en 
iedereen doet onbeschoft 
en ruw tegen de anderen. 
Maar wij willen u volgen en 
dan komt er een betere 
wereld.  

   Spreek tot ons hart, 
Heer, dat we er plezier 
in hebben om goede 
manieren te hebben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

Lees onderstaande brief voor en telkens als er iets is dat van slechte manieren getuigt gaan de 

kinderen staan. 

 

Vandaag was de dag, de grote dag dat Mary naar het schoolfeest zou gaan. Al wekenlang had ze met 

haar vriendinnen overlegd wat ze zouden aandoen en wie van de ouders hen zou rijden en 

terughalen.  

Haar mobieltje was daarbij wel van pas gekomen. Gelukkig had ze een beetje extra beltegoed van 

haar ouders gekregen. 

Het was alleen jammer dat Joran op school haar mobieltje had afgepakt en ermee een paar haatmails 

had verstuurd naar Tina, het sufste meisje uit de klas. Nou dacht Tina natuurlijk dat Mary het had 

gedaan.  Als daar maar geen ellende van kwam. 

Toen Mary het tegen de leraar wilde gaan zeggen bedreigde Joran en Timo haar door te fluisteren: 

‘Als je het zegt gooien we je tas met boeken in de plas.’ 

Mary wilde beslist niet dat haar boeken werden beschadigd. Vader en moeder konden echt geen 

schadepostje gebruiken nu ze zo’n grote lening hadden afgesloten. 

‘Ik zal wel zien wat er van komt,’’ dacht Mary en vertelde de leraar niets. 

Toen de school uitging was iedereen zo uitgelaten met het oog op het schoolfeest, dat de kinderen 

elkaar verdrongen door de deur.  Een meisje uit een lagere groep stond te huilen bij de kast, de 

anderen hadden haar arm afgeklemd in de haast om weg te komen.  

‘Zal ik haar even troosten?’ dacht Mary. Ze deed het maar niet, want ze wilde het liefst gauw naar huis 

om haar feestkleding nog wat bij te strijken. Hijgend van het harde lopen stoof ze de tuin binnen.  

Tring, tring, triiiing! 

Ze hield haar vinger op het knopje van de bel. Waarom kwam moeder nou niet wat sneller naar de 

deur. 

Dat mens was ook zo sloom als een kikker in de zon. 

Er bleek ook nog visite te zijn. Die zeurpiet van een buurvrouw was er met een oude dame die ze niet 

kende. Nou Mary had echt geen tijd voor handjes geven en opzitten.  

‘Doei!’ riep ze snel, graaide drie koekjes van tafel, propte ze in haar mond en verdween naar haar 

eigen kamer. 

Ze legde alles wat ze voor de avond nodig had op haar bed maar wat zag ze tot haar grote schrik? 

Er zat een zwart vlekje precies op de voorkant van haar bloes.  

‘Moeder!!’ blerde ze naar beneden, ‘kom eens kijken! Nu direct!’ 

Natuurlijk kwam moeder niet. Ze had immers visite. Dus denderde Mary de trap af, stoof de kamer 

binnen rechtstreeks naar haar moeder toe, die in gesprek was met de oude dame. 



Het was blijkbaar een ernstig gesprek, want het dametje zat met haar zakdoek over haar ogen te 

wrijven.  

‘Huil maar niet,’ zei moeder troostend, ‘heus, de artsen zijn tegenwoordig zo knap. U hoeft niet bang 

te….’ 

‘Mam,’ riep Mary er doorheen, ‘mijn jurk heeft een vlek. Je moet me helpen. Nu direct.’ 

Toen de dames weg waren gegaan had moeder nog een appeltje met Mary te schillen. Dat begrijp je 

wel.  

Gelukkig werd het een gezellige feestavond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst   

 

Spreuken 11:17 

 

Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad,  

wie wreed is, schaadt zichzelf.  

 

Neem twee grote vellen papier. Teken er twee cirkels op. De linker wordt een mooi gezicht met behulp 

van de kinderen en de rechter een lelijk gezicht. Als ze de tekst opzeggen mag een kind op de linker 

cirkel iets toevoegen dat het leuker maakt of op de rechter cirkel iets tekenen waardoor er een lelijk 

gezicht ontstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteit     

Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:  

* Trucje 

God weet alle dingen. Hij kent al je gedachten en weet wat je doet als niemand het ziet. Jij bent aan 
hem verantwoording schuldig. En toch houdt hij van je. Hij gaf je een geweten, dat je waarschuwt en 
hij gaf je zijn woord zodat je weet wat je moet doen. Op je vingers kun je de Tien Geboden aftellen. 
Er zijn mensen die ook net doen of ze alles van je weten. Het zijn waarzeggers of goochelaars. Ze 
gebruiken mensenkennis en… trucjes.  Hieronder lees je zo’n trucje. 

Ik weet wat jij hebt gedaan  

De kinderen noemen dingen op die verkeerd zijn: Bijv. pesten… De leider schrijft het op een papiertje 
waarvan dan een propje wordt gemaakt. De propjes worden door elkaar gehusseld en de kinderen 
mogen er één uitkiezen. De overgebleven vier propjes worden in brand gestoken. De leider zegt 
daarna, zonder het uitgekozen briefje te lezen, wat er op staat! 

Hoe doe je dat? 

Het geheim van deze truc is dat op elk papiertje hetzelfde naam komt te staan. Schrijf op elk papiertje 
wat het eerste wordt gezegd. Zorg dat niemand kan zien wat je opschrijft. Dit kun je doen door het 
papiertje in je hand te houden terwijl je schrijft. En iets te vragen over de schrijfwijze van een ander 
woord, dat je natuurlijk niet opschrijft. Verfrommel de papiertjes en gooi ze bij elkaar in een asbak of 
zo. Hussel ze door elkaar en laat een kind één propje pakken. Nog niet laten kijken! Verbrand alle 
andere propjes, (het bewijsmateriaal). Daarna zeg je wat er op het uitgekozen papiertje staat (het 
woord dat je vijf maal opschreef). Als het kind op het papiertje in zijn hand kijkt, klopt het! 



*  

 

 



*   In groepjes rap maken over lomp gedrag. Het gaat makkelijk als je eerst het ritme bedenkt 

*   Spel 42     Keuzes maken 
 

  
  

Maak je keuze. Zet een rood cirkeltje om jouw 
keuze. Bespreek het samen.  
  

Welke keuze wil je voor 
de grap uitproberen? 

*Een alcoholisch drankje 

drinken 

* Stelen 

*Een beter cijfer halen in 

taal 

*gezellig babbelen met 

een vriend/in 

*iemand pesten 

*roken en blowen 

  

Welke leuke dingen 
verwacht je daarvan?  

*lol 

*daar word ik mooier van 

*daar word ik slimmer van 

*daar wordt ik een betere 

volgeling van Jezus van  

*dan krijg ik veel aandacht 

in mijn groep 

*gewoon, ik heb er zin in 

en dan doe ik het. 

Wie zouden dat erg leuk 
vinden? 

*God 

*mijn broers en zusjes 

*mijn ouders 

*mezelf 

*mijn vrienden 

*de duivel 

Wat zouden de 
gevolgen op de lange 

duur zijn? 
*Ik word alcoholist 

*Ik begrijp mensen goed 

*Ik kom in de gevangenis 

*Ik krijg een goed betaalde 

baan 

*Ik raak mijn vrede met 

God kwijt. 

*Ik kan niet meer goed 

onthouden 

  

Wanneer kom je het 
gemakkelijkste van een 
slechte gewoonte af? 

*als ik het nog niet vaak 

heb gedaan 

*Als ik vergeving vraag 

aan God en mensen en 

het echt meen 

*als ik volwassen ben. 

  

Wat is het kostbaarste 
wat je bezit? 

*je lichaam 

*je humor 

*je vrienden 

*respect van de andere 

mensen 

*je slimheid 

Hoe kun je jezelf 
onbesmet bewaren en 
toch genieten van je 

leven? 
*met Jezus praten en zijn 

woord doen. 

*veel zingen 

*goeie vrienden kiezen die 

net zo denken als ik 

*sporten 

Als iedereen het doet, 
wat doe jij dan? 

*dan praat ik er met mijn 

ouders over. 

*dan doe ik ook maar mee. 

*Ik blijf bij mijn keuze om 

Jezus te volgen. 

*dan is het niet zo erg. 

  

  

  

  

 

 
 



 
*       Spel 46 Laten we een deal sluiten 

 

  

Laten we een deal sluiten 
  

Nodig: drie dozen met gaten in de achterkant en de bodem, middelgrote papieren (althans 
ondoorzichtige) zakken en veel verschillende prijzen. 

  
Stel een bepaald kind een vraag. Als het antwoord goed is krijgt het een papieren zak met een prijsje 

erin. Het kind mag niet in de zak kijken.  
Dan vraag je of hij de zak wil houden of dat hij het wil ruilen voor wat er onder doos 1, 2, of 3 ligt.  

Onder die dozen liggen verschillende dingen. Sommige zijn grappig, zoals een blikje hondenvoer of 
een dropje, maar er zijn ook leukere prijzen.  

Probeer ze over te halen om wel of niet te ruilen. Maak er wat van.  
  
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz      

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Waarover maakten de herders van Lot en 

Abraham ruzie?  

1  ruziemaken  

2 Wat was Lot van Abraham?  2 Dat de Jordaanvallei zo vruchtbaar was 

met veel water   

3 Wat wilde Abraham niet?    3 Bij Sodom  

4  Wat zag Lot?  4  Er was te weinig land  

5  Bij welke plaats ging Lot wonen 5  Kijk eens naar het noorden, zuiden, 

oosten en westen. Al het land geef ik jou. 

6 Wat was er aan de hand met de mensen 

van Sodom?   

6  Zoveel als het stof op de aarde  

7  Wat zei God tegen Abraham?  7 neef  

8 Hoeveel nakomelingen zou Abraham 

krijgen volgens Gods belofte?   

8  Nee, Abraham was de oudste en hij was 

door God geroepen  

9 Wat bouwde Abraham voor de Heer?   9 Een altaar   

10  Was het beleefd van Lot om eerst te 

kiezen?  

10  Ze waren slecht en zondigden tegen de 

Heer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1- 4     2-7     3-1    4-2      5-3     6- 10    7-5     8-6     9-9     10- 8 
 

 


