
Kinderbijbelklasmateriaal

Les 5 Belofte voor Abram 

1. ACHTERGRONDINFORMATIE  

Erfgenaam  
Abram en Sara waren 100 en 90 jaar oud en ze hadden nog geen 
kinderen. In die tijd was het de gewoonte als een vrouw geen 
kinderen kon krijgen, dat een slavin in haar plaats een kind kreeg 
om tóch een erfgenaam te hebben. Als een man stierf, ging zijn 
bezit over op zijn oudste zoon. Als hij geen zoon had, adopteerde 
hij iemand om zijn bezit te laten erven. Abram adopteerde Elië-
zer, zodat hij al zijn bezittingen aan deze geadopteerde ‘zoon’ 
kon geven.  

Bekendmaken  
God sloot een verbond met Abram. Hij beloofde dat Abrams na-
komelingen zo talrijk als de sterren aan de hemel zouden zijn, 
en dat ze het land Kanaän zouden beërven. God wilde Zichzelf 
bekend maken. Zijn plan was om één man te kiezen, één gezin, 
en van hem en zijn nakomelingen een volk te maken dat in een 
bijzondere relatie tot God stond. God zou Zichzelf aan hen be-
kendmaken, hun Zijn beloften en wetten geven. Zij zouden op 
hun beurt God bekendmaken aan de andere volken van de wereld. 
Dit was Gods plan, Zijn doel met het uitkiezen van deze mensen. 

Rechtvaardige daad 
‘Abram vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als 
een rechtvaardige daad.’ Het is een simpel zinnetje, maar dit 
zegt iets over de relatie die wij met God mogen hebben. Als wij 
onze zorgen bij God neerleggen, wil dat nog niet zeggen dat het 
gevoel dat we hebben, het verdriet en de teleurstelling, gelijk 
weg is. Abrams gevoel is waarschijnlijk nog niet weg en toch wil 
hij God graag geloven. Abram kiest ervoor om God te vertrouwen, 
ook al zegt zijn gevoel iets anders. En God beloont die keuze. We 
moeten Gods kracht boven ons eigen verstand zetten, en dat is 
menselijk gezien niet makkelijk. Abram deed dit en we lezen dat 
God deze keuze waardeert.  

Sterren en zandkorrels 
Het Melkwegstelsel telt naar schatting zo’n vijfhonderd miljard 
sterren (voornamelijk zwakke, rode dwergsterren). In het waar-
neembare heelal komen ruwweg zo’n honderd miljard sterren-
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VOORBEREIDING

Genesis 15:1-6 terugblik

In de vorige les is er verteld over een veldslag.  De kinderen heb-
ben ontdekt dat de overwinning alleen God toekomt, want Hij 
is de Allerhoogste. Abram wil niets van de koning van Sodom 
ontvangen, zodat anderen niet kunnen zeggen dat hij daardoor 
rijk is. Hij wil dat God alle eer krijgt! 

terugblik

Manier van leven  
Abram leefde waarschijnlijk in de bronstijd, tussen 2000 en 1500 voor 
Christus, hoewel sommigen hem plaatsen tussen 3000 en 1000 voor 
Christus. In die periode waren er veel stammen aan het trekken. De aarts-
vaders trokken in Palestina van de ene plaats naar de andere. Het kan 
zijn dat de nomaden hun kudden op het land mochten laten weiden als 
de oogst was binnengehaald. Ze konden ook naar een oase trekken, Ber-
seba was er één, om gras en water te vinden. Vroeger woonden Abram en 
zijn familie in een stad en echte huizen, maar nu trokken ze kriskras door 
de woestijn en woonden ze in tenten. Vanaf de tijd dat ze Ur verlieten, 
leefden Abram en Sara, met hun kudden en herders, als nomaden. Ze 
trokken van de ene plaats naar de andere, op hun weg naar Kanaän. In 
het Midden-Oosten heb je nog steeds mensen die zo leven als Abram. 

Midden-Oosten 
Het Midden-Oosten heeft een droog en heet klimaat en bestaat voor een 
groot deel uit woestijn. Maar het bevat ook een vruchtbaar gedeelte dat 
als een boog van de Perzische Golf naar de Nijldelta loopt. We noemen 
dit gebied de ‘vruchtbare halve maan’. In het oosten, in het tegenwoor-
dige Irak en Iran, bevonden zich drie grote rijken die in de Bijbel een rol 
spelen, terwijl in het zuidwesten een vierde rijk lag: Egypte. 

stelsels voor. Als we voor het gemak aannemen dat een gemid-
deld sterrenstelsel honderd miljard sterren telt, dan zijn er in 
het heelal dus honderd miljard keer honderd miljard sterren. Dat 
zijn er tien triljard - een één met tweeëntwintig nullen. Net als 
de sterren aan de hemel zijn de zandkorrels op aarde onmogelijk 
stuk voor stuk te tellen. Maar als je een ruwe schatting doet van 
het aantal zandkorrels op alle stranden en in alle woestijnen op 
aarde, kom je uit op ongeveer honderd triljoen - een één met 
twintig nullen. Het aantal sterren in het heelal is dus ongeveer 
honderd keer zo groot als het aantal zandkorrels op aarde. Voor 
elke zandkorrel op onze planeet stralen er honderd zonnen er-
gens in de kosmos!

2. DOEL VAN DE LES     
Kinderen ontdekken dat Abram ervoor kiest om op God te ver-
trouwen, ook als het soms moeilijk is om in Hem en Zijn beloften 
te geloven.  
Kinderen denken na over: Kies ik ervoor om God te vertrouwen, 
ook als mijn gevoel anders zegt?   
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3. LIEDEREN   
Themalied: Abraham, Abraham (OTH 454)  
Psalm 125 
Zie de zon (OTH 564) 
Heer, onze Heer (OTH 502) 
God heeft een plan met je leven (OTH 496) 

4. NODIG  
• Kijk- en praatplaat (les 5, serie Abram op reis)  
• Telefoon  
• Stamboom van een familie 

VOORBEREIDING

Beleving: ‘Stamboom’  
Voorwerp: Stamboom van een familie. 

Ik heb een stamboom meegenomen. Weten jullie wat dat is? Heb 
je thuis ook weleens een stamboom gezien van je eigen familie? 

q Bovenaan staan opa en oma. En daaronder alle kinderen, de 
ooms en tantes dus. Zij hebben allemaal ook weer kinderen gekre-
gen, dit zijn de neefjes en nichtjes. 
q Eén van de gezinnen zullen we iets uitgebreider bekijken. Dan 
zie je een vader en moeder, met hun kinderen. Deze kinderen zul-
len ook weer gaan trouwen en kinderen krijgen. En die kinderen 
krijgen ook weer kinderen. Zo gaat het maar door…
q In het verhaal van vandaag gaat het ook over de stamboom van 
Abram, maar die is nog niet echt uitgebreid… Terwijl God dit wél 
beloofd heeft. 

introductie

Kijk- en praatplaat: ‘Belofte van God’
Zoek op: Plaat bij les 5, serie Abram op reis.   
Zorg ervoor dat alle kinderen de plaat kunnen zien.   

Kijk eens naar de plaat, die bij deze les hoort. Wat denk je, is 
Abram lekker aan het slapen?   
q Waar denkt Abram aan? Wat zie je in het ‘droomwolkje’? 
q Wat heeft God aan Abram beloofd en waarom kijkt Abram zo 
somber? Is deze belofte al uitgekomen of is Abram nog steeds aan 
het wachten? 
q Je weet vást wel, dat Abram en Sarai nog steeds geen kindje 
hebben. Vandaag hoor je in het verhaal dat God nóg een keer be-
looft dat Abram een kind zal krijgen. Hij gebruikt hier weer een 
andere manier voor om dit duidelijk te maken.

maak
een keuzeqq
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maak
een keuze

bijbel

BIJBELVERHAAL IN VERTELPUNTEN  
• Abram kan niet slapen  
• Hij heeft al twee keer de belofte gekregen dat hij een kind zal 

krijgen 
• Abram is rijk, maar heeft nog geen groot volk 
• Abram is bang, maar dan spreekt God hem bemoedigend toe 
• Hij blijft verdrietig en vertelt dat zijn knecht Eliëzer alles zal 

beërven 
• God heeft een ander plan en neemt hem naar buiten 
• Abram moet de sterren tellen, dit is een onmogelijke taak 
• Abrams familie zal zó groot worden! 
• Hij moet geduld hebben, maar vertrouwt op God 
• Dit is een rechtvaardige daad  
Na de vertelling kom je terug op de luistervraag. 

Verteltips:
• Dit verhaal valt het beste uit het perspectief van Abram te 

vertellen.  
• Bedenk welke gebaren ondersteunend zijn aan het verhaal. 

Zoals: moedeloze gebaren om te laten zien dat je niet kunt 
slapen, en naar boven wijzen als je de sterren aan het tellen 
bent.  

• Eventueel kun je de ruimte donker maken, om goed in de 
sfeer van de nacht te komen. 

• Laat de kinderen naar boven kijken en meetellen als je naar 
de sterren wijst.

• Laat één van de oudere kinderen Genesis 15 vers 1 en 6 
voorlezen. 

Bruggetje naar de Bijbel 
Weet je het nog? We zijn op reis met Abram en vandaag reizen we opnieuw met hem mee.  
Hang de plaat op en stel de luistervraag.  

Luistervraag 
Abram denkt dat hij geen zoon zal krijgen en heeft iemand anders bedacht aan wie hij al zijn bezittingen zal geven als hij 
sterft. Wie is dat? 

Materialen  
Stamboom van een familie (je eigen familie of zoek iets op het internet als voorbeeld)

BIJBELVERHAAL UITGEWERKT
Laten zien: 
• Stamboom van een familie.

Met oudere kinderen lezen: Genesis 15:1-6.
Wat doet Melchizedek? 

‘Oh, wat is het lastig om in slaap te komen, ik moet zo vaak denken aan 
Sarai. Vandaag was ze ook weer zo verdrietig. We hebben nog steeds 
geen kind. En we worden al zo oud! God heeft al twee keer tegen mij 
gezegd dat we veel kleinkinderen zullen krijgen. Maar hoe kan dat als je 
geen kinderen hebt? God zorgt wel heel goed voor ons. We zijn heel rijk. 
Maar wat hebben we daaraan als we geen kinderen hebben… In Kanaän 
wonen grote, sterke mensen, die ik helemaal niet ken. Ook dáár moet ik 
vaak aan denken, en soms ben ik zo bang. Pff, het lukt me écht niet om 
te slapen!’ 

Opeens hoort Abram een stem, God zegt tegen hem: ‘Wees niet bang! 
Ik zal je beschermen en voor je zorgen! Niemand zal jou kwaad doen. 
En je zult nog rijker worden.’ Lees met de oudere kinderen nu: Genesis 
15 vers 1. Dat klinkt heel mooi, maar ik blijf me nog steeds verdrietig 
voelen. En zeg eerbiedig: ‘Heere, wat heb ik eraan dat U mij rijk maakt. 
Ik heb nog niet één kind. Ik ben al oud en Sarai ook. Als ik sterf, zal mijn 
knecht Eliëzer al mijn spullen krijgen.’  

Maar God zegt: ‘Nee Abram, Eliëzer zal je spullen niet krijgen. Je eigen 
zoon zal later je vee en je zilver en je goud krijgen. Ga eens naar bui-
ten’. Ik ben benieuwd waarom ik middenin de nacht naar buiten moet, 
maar doe het toch meteen. God zegt: ‘Abram, zie je al die sterren aan 
de lucht? Probeer ze eens te tellen…’ 

Wow, wát een opdracht. Ik begin te tellen. ‘Eén, twee, drie, vier, vijf, 
zes, zeven, acht…’ Maar dan houd ik op. Ik word er duizelig van. Wat een 
sterren! Die kun je helemaal niet tellen! Al die twinkelende lichtjes… 
Dat zijn er wel honderd, duizend, nee…. Nog veel meer! Ontelbaar! 

proef
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Na de vertelling kom je terug op de luistervraag

Vragen  

Bijbel - vragen 
• Waarom kan Abram niet slapen? Waar ligt hij aan te denken?  
• Waarom is Abram bang voor de mensen in Kanaän? 
• God laat Abram de sterren tellen… Wat wil Hij hiermee beloven? 
• Het is niet de eerste keer dat God deze belofte geeft aan Abram. De hoeveelste keer is het? 

Waar raakt het jou - vragen 
• Hoe zou jij je voelen als je al twee keer teleurgesteld bent in iets wat jou beloofd is? 
• God zegt tegen Abram dat Hij hem beschermt en voor hem zal zorgen. Wanneer merk jij dat God jou beschermt en voor jou zorgt? 
• Kun je voorbeelden noemen dat God ook tegen jou heeft gesproken? 
• Heb je weleens gemerkt dat geloven in God ook moeilijk kan zijn? Hoe ging dat dan? 

God zegt: ‘Die sterren heb Ik gemaakt. Ik heb er zó veel gemaakt dat je 
ze niet kunt tellen. En Ik zal jouw familie ook zó groot maken dat je de 
mensen niet meer kunt tellen! Het land waar je woont, is nu nog niet 
van jou. Maar later zal dit hele land voor jouw familie zijn.’ 

Dit is de derde keer dat God mij een zoon belooft. Als God het zegt, zal 
het vást gebeuren. Ik moet nog maar wat geduld hebben… Het zal een 
heel groot wonder zijn, maar toch zal het gebeuren. Omdat God het zegt 
en Hij kan wonderen doen. Dat geloof maakt mij blij. Echt blij!  

Abrams stamboom zal zo groot worden, dat je hem niet meer kunt 
tekenen. Zijn kinderen en kleinkinderen en alles wat daarna komt. Het 
zal niet meer te tellen zijn. Wat een wonder! Abram is al oud. Toch 
gelooft hij de woorden van God. Er staat in de Bijbel: ‘Abram vertrouwde 
op de Heere.’ Lees met de oudere kinderen nu: Genesis 15 vers 6.Lees met de oudere kinderen nu: Genesis 15 vers 6. Dat is 
bijzonder, zeg! En God vindt dat ook. Want hij noemt dit vertrouwen van 
Abram een rechtvaardige daad. Dat betekent dat Hij het goed en eerlijk 
vindt. Dat maakt het extra bijzonder! 

Ontdekt
Wat is het belangrijkste dat in dit bijbelgedeelte voorkomt? Wat wil je zeker onthouden?  
Vertel aan elkaar: Wanneer vind jij het moeilijk om te vertrouwen op God?  

Bidden en vieren 
Bidden  
- Neem de punten mee die de kinderen genoemd hebben.  
- Wilt U mij helpen als ik het soms lastig vind om op U te vertrouwen? 
- Dank U dat U mij wilt beschermen en voor mij wil zorgen.  

Vieren 
Zing het lied ‘God heeft een plan met je leven’ uit Op Toonhoogte 496.  
God doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt. God helpt je en is altijd bij jou. Ook als het moeilijk is en je bang bent. Hij 
is trouw!  



Kinderbijbelklasmateriaal pilot

EXTRA BIJBELWERKVORMEN VOOR OUDERE KINDEREN  

Extra vragen 
• Wat zegt God tegen Abram in vers 1? Wat belooft 

Hij? Wat vind je van het beeld van het schild? 
• In vers 6 staat dat Abram ondanks alles toch op God 

vertrouwt. Wat is het ‘loon’ van God voor het vertrou-
wen van Abram? 

• Kun jij ‘rechtvaardige daden’ noemen die jij gedaan 
hebt in je leven? Of misschien heb je een voorbeeld 
van iemand anders?

• Niet begrijpen, toch geloven! Dat doet Abram. Weet 
je nog meer beloften uit de Bijbel? Welke belofte van 
God vind jij moeilijk om te geloven?

Als je een spannend boek leest, kun je zelf de spanning voe-
len. En als je een verdrietig verhaal leest, voel je jezelf soms 
ook verdrietig. Als je in de Bijbel leest, voel je ook van alles. 
Lees het bijbelgedeelte nog een keer helemaal. 

• Hoe voelt Abram zich als hij niet kan slapen? En hoe voelt 
hij zich als God met hem spreekt? Hoe voelt hij zich als God 
hem nóg een keer een zoon belooft? 

• Hoe voel jij je na het lezen van dit bijbelgedeelte? En hoe 
zou jij je voelen als je al meerdere keren teleurgesteld 
bent in iemand die iets aan jou heeft beloofd? 

voelen   

proef
les

Sterren en zandkorrels 
• In het Melkwegstelsel zijn ongeveer vijfhonderd miljard 

sterren. 
• In het waarneembare heelal zijn ongeveer honderd miljard 

sterrenstelsels. 
• Een gemiddeld sterrenstelsel telt honderd miljard sterren. 
• In het waarneembare heelal zijn dus honderd miljard keer 

honderd miljard sterren. Dat zijn er tien triljard - een één 
met tweeëntwintig nullen. 

• Het aantal zandkorrels op aarde zijn er ongeveer honderd 
triljoen - een één met twintig nullen. 

• Het aantal sterren in het waarneembare heelal is dus 
ongeveer honderd keer zo groot als het aantal zandkorrels 
op aarde. 

• Voor elke zandkorrel op onze planeet stralen er honderd 
zonnen ergens in de kosmos!

Weetje
Als een man geen zoon had, adopteerde hij iemand om zijn 
bezit aan te geven na zijn sterven. Abram adopteerde Eliëzer, 
zodat hij al zijn bezittingen aan deze geadopteerde ‘zoon’ kon 
geven. 

WEETJES EN KENNIS   
God en het heelal 
De dingen die God schiep, zoals bijvoorbeeld de planeten 
en de sterren, vertellen ons veel over God. God verbergt 
Zich niet; Kijk om je heen en je kunt zien dat Hij bestaat! 
Wat kan het heelal ons leren over God? Het heelal is groot 
en God is ook een groot God. In het heelal heerst orde. De 
poolster laat ons altijd zien waar het noorden is. Planeten 
stoten ook niet tegen elkaar aan en vliegen niet buiten de 
baan. God heeft alles een eigen plaats gegeven. Het heelal 
laat geweldige kracht zien. De zon brandt zo fel dat ze de 
hele aarde verwarmt. Het is een krachtige warmtebron! 
God moet ook zo krachtig zijn. Het heelal is interessant en 
mooi... Saturnusringen, zonneschijn, sterren. Het is alle-
maal mooi en interessant. Gods schepping is schitterend! 



verwerkingen

Verwerking 1 Werkblad 10 min Werkblad met puzzels Pennen/kleurpotloden

Verwerking 2 Vijfminutenspel 5 min Bijzonder tellen 

Verwerking 3 Proefje  5 min  Onzichtbare confetti Ballon, confetti, fles 
met 1/4 liter water, 1 
theelepel zout, rietje en 
citroensap 

Verwerking 4 Beleef het zelf 5 min Raad de getallen en 
ontdek dat je het zelden 
goed hebt.  

Vijf dobbelstenen 

Verwerking 5 Knutselen 10 min Maak een stamboom Wit en bruin papier, 
potloden  

Kies één van onderstaande verwerkingen. De uitwerking hiervan vind je in de bijlagen. 
Na de verwerking doe je de 'Afronding' met de kinderen en sluit je de bijeenkomst af.

1. Oplossing Zoek de zin: Zo ontelbaar groot zal jouw familie worden.

antwoorden werkblad
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Iets tellen wat ontelbaar is… Sterren, zand of wat dacht je van grassprietjes? Denk deze week elke keer als je sterren, zand of 
gras ziet aan dit bijbelverhaal. En dan natuurlijk vooral aan Gods belofte. Hij is altijd bij je en wil je altijd helpen, ook als je 
het moeilijk vindt om dit te geloven! 

Geef de kinderen deze vraag van de week mee.

Let de komende week eens goed op jouw vertrouwen in God, juist als je het moeilijk hebt.   
Kies je ervoor om God te vertrouwen, ook als jouw gevoel anders zegt?   

Geef de ideeën voor het kindermoment door aan de predikant.  

Voorwerp ‘Een telefoon’
Tring, de telefoon gaat. ‘Hallo lieverd, met mama. Alles goed met je? Mooi, vraag even aan papa of hij alvast het water op 
kan zetten van de aardappels. Ik ben er over tien minuten. Kus!’ Zo’n telefoontje ken je vást wel. Het is duidelijk, het is leuk 
en je weet meteen wie er tegen je praat en wat diegene wil vertellen. God kan ons op veel manieren aanspreken. Terwijl we 
naar een verhaal uit de Bijbel luisteren, of zomaar tijdens een gesprek of gebed. Je zou soms wel willen dat je zo met God 
kon praten. Vandaag praat God in het verhaal wel écht met Abram. Echt bijzonder! 

Ervaringsverhaal ‘Beloofd is toch beloofd?’ 
Kern: Teleurstelling als iemand zijn belofte niet nakomt.

Joep snapt er niks van, hij is er gewoon een beetje boos over. En stiekem ook verdrietig. Maar dat laat hij natuurlijk niet zien 
op het schoolplein. Dat is niet stoer tegenover de andere jongens. Saar heeft al twee keer beloofd dat ze met hem zou gaan 
spelen, en nu is het vandaag voor de derde keer misgegaan. Gisteren hadden ze het er nog over gehad, en ook leuke plannen 
gemaakt. En nu lijkt het net of Saar het vergeten is. Ze stapt vrolijk bij Lotte achterop de fiets om met háár te gaan spelen. 
Maar beloofd is toch beloofd? Vandaag gaat het in het verhaal ook over iemand die teleurgesteld is, omdat de beloftes maar 
niet uitkomen… 

De weettekst wordt tijdens de diensten soms benoemd en ook het themalied wordt soms gezongen. Dit kan naast het kinder-
moment gedaan worden.  

afronding

voor thuis

VOOR HET KINDERMOMENT

proef
les



werkblad
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1. Zoek de zin
   Gebruik de Bijbel en het bijbelverhaal om de juiste woorden te vinden.   

2. Weetje
   Er zijn in het hele heelal tien triljard - een één met tweeëntwintig nullen - sterren! De poolster 

laat ons altijd zien waar het noorden is. 

   Schrijf dat getal eens uit!

a
a
a
a

a
zo familie

ontelbaar

jouw

zalagroot aworden

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a
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Les 5 Belofte voor Abram
Genesis 15:1-6

3. Woordzoeker
   Zoek de volgende 13 woorden:

Abram

Belofte

Beschermen

Eliëzer

Familie

Geduld

Ontelbaar

Schild

Stamboom

Sterren

Vertrouwen

Wonder

Zoon

4. Schild

 God beschermt jou met Zijn schild. 

 Schrijf (of teken) op het schild momenten 

waarin je God heel dichtbij hebt gevoeld 

en Hij voor jou gezorgd heeft.

L N Q I U F G I X W K I N Z S

M B U V N Y H I Z I I S S V S

A S R I R U K E B I F K L B E

B B Q O N T E L B A A R P Y W

Z E R S T A M B O O M Q X D K

S L S A Y I N X U C I T G I G

E O T C M N R R O G L V I K W

Q F E I H V R S C H I L D V U

N T R J M E L I E Z E R W J L

S E R Z U S R K S W Z O O N C

Y M E J I Q C M E G G Q N G X

Y R N V T H V G E D U L D I M

V E R T R O U W E N T A E E Z

R W I U D B G K O O E E R G K

Q S B O D Q M Y Y T M B H A R

H

H
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Y M E J I Q C M E G G Q N G X

Y R N V T H V G E D U L D I M

V E R T R O U W E N T A E E Z

R W I U D B G K O O E E R G K

Q S B O D Q M Y Y T M B H A R

H

H
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ontdekken en doen
Verwerking 2 Vijfminutenspel -  
Bijzonder tellen  
Abram moet de sterren tellen, dit is een onmogelijke 
opdracht. Er zijn ontelbaar veel sterren aan de lucht! Dit is 
een leuk spelletje om óók te tellen, maar dan wel op een 
bijzondere manier… 

• Zet de kinderen in een kring en laat ze staan.   
• Laat de kinderen snel achter elkaar van één tot vijftig 

tellen. Om beurten moeten ze een nummer noemen, in 
de goede volgorde.  

• Elk cijfer waar een drie in zit, mag niet worden ge-
noemd. In plaats daarvan moeten de kinderen zeggen: 
Flip.  

• Maak het moeilijker: Elk cijfer waar een vijf in zit, mag 
ook niet worden genoemd, in plaats daarvan zeggen de 
kinderen: Flop.  

• Als iemand een foutje maakt, moet deze persoon gaan 
zitten. Degene die ernaast zit, begint opnieuw met 
tellen: één, enz. Wie blijft er het langst over? 

• Nog moeilijker wordt het als je ook een veelvoud van 
drie en vijf meerekent. Negen wordt dan bijvoorbeeld 
ook Flip, en tien wordt Flop. 

Verwerking 3 Proefje – 
Onzichtbare confetti
Soms twijfelen we aan Gods bestaan. God zien we niet, 
maar Hij is er echt! Abram blijft vol vertrouwen in God 
geloven, terwijl hij God niet altijd ziet in zijn leven. Hij is 
verdrietig, omdat God al meerdere keren iets beloofd heeft. 
Tóch blijft hij geloven en voelt hij dat God dichtbij is. Met dit 
proefje zul je ontdekken dat iets wat onzichtbaar lijkt, toch 
écht aanwezig is. 

Nodig:  
• ballon
• confetti
• fles met 1/4 liter water
• 1 theelepel zout
• rietje 
• citroensap

q Stop wat confetti in een onopgeblazen ballon.  
q Vul daarna een fles met een kwart liter water. Doe 1 
theelepel zout in de fles en roer dit goed door met een 
rietje.   
q Stop er een klein beetje citroensap bij en plaats dan de 
onopgeblazen ballon over de rand van de fles. 
q Wacht tot de ballon wordt opgeblazen en je de confetti 
ziet twinkelen. Je zag de confetti eerst niet, maar die zit er 
dus wel in! 

Verwerking 4 Beleef het zelf – 
Raad de getallen
Stel je voor dat alles wat jij zegt, ook echt zal gebeuren… 
Dat alles wat jij zegt door iedereen geloofd zal worden. 
Kunnen we geloven wat iedereen ons vertelt?  

Nodig: vijf dobbelstenen. 

q Vraag een kind om vijf dobbelstenen tegelijkertijd op de 
grond te gooien. Voordat een kind gooit, moet het aan de 
anderen vertellen wat hij denkt te gaan gooien. Zelden raad 
je dat goed.  

Nadat iedereen aan de beurt is geweest, kun je de volgende 
dingen bespreken: Raadde iemand alle getallen goed? Kan 
dat eigenlijk wel? Kijk nu naar het verhaal van Abram. Alles 
wat God verteld heeft, zal uitkomen. Daarom mag je erop 
vertrouwen dat wat God zegt, ook écht zal gebeuren. 
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Verwerking  5 Knutsel – 
Stamboom
Nodig: wit en bruin papier. 

q Laat de kinderen op wit papier met bruine stroken een 
boom met allemaal stammen maken. Eventueel kun je ook 
een boom tekenen of verven.
q Onderaan de boom schrijven ze de namen van hun 
ouders. 
q Bij de stammen schrijven de kinderen de namen van 
henzelf en hun broertjes en zusjes. 
q Bij de namen kunnen ze een kleine tekening maken van 
deze personen. 
q Om het moeilijker te maken kunnen de kinderen ook de 
namen van hun opa en oma onderaan schrijven, en dan de 
namen van hun ooms en tantes, neefjes en nichtjes bij de 
stammen. 

proef
les


