
Abraham en de grote familie 

 

Inleiding 

God zegt tegen Abram dat hij uit Ur moet vertrekken. Abram vertrekt met zijn vrouw 

Sarai en neef Lot uit Ur en trekt naar Haram. Maar God zegt tegen Abram dat zij 

verder moeten trekken. Abram en zijn familie trekken door de woestijn naar Hebron. 

God belooft Abram dat hij een grote familie zal krijgen, een familie met zoveel leden als 

de sterren in de hemel. Daarnaast zegt God dat Abram Abraham zal heten en Sarai zal 

Sara heten. Omdat Sara en Abraham al zeer oud zijn, is het moeilijk voor hen om te 

geloven in de belofte van God. Even later komen drie vreemdelingen bij Abraham, hij 

nodigt hen uit in zijn tent, daar vertellen de drie vreemdelingen dat Sara binnen een 

jaar een zoon zal krijgen. Sara hoort hen en moet lachen. Maar een jaar later wordt 

Isaak geboren. Nadat Sara is gestorven is Abraham heel verdrietig, maar hij moet nog 

een vrouw voor Isaak zoeken. Abraham stuurt een van zijn knechten naar Haram om 

daar een vrouw voor Isaak te zoeken. De knecht vindt vlakbij Haram Rebekka, Rebekka 

wordt de vrouw van Isaak. Als zij met de knecht terug is gegaan naar Hebron en zij een 

Isaak zijn getrouwd, sterft Abraham en wordt te ruste gelegd bij Sara.  

 

In de bijbel 

In de Bijbel vindt je dit verhaal in Genesis 12: 1 tot en met Genesis 25: 10.  

Het verhaal van Abraham is heel groot en lang en er gebeurd veel. Het verhaal in het 

filmpje is een overzichtsverhaal, waar niet alle onderdelen worden verteld. Hieronder een 

overzicht van de gedeelten van de bijbel voor de verschillende onderdelen die aan bod 

komen.  

 

Abram en Sarai gaan van Ur naar Hebron: Genesis 12: 1-9 en Genesis 13: 14-18 

Belofte van God aan Abram: Genesis 17: 1-22 

Drie vreemdelingen op bezoek: Genesis 18: 1-15 

Sara krijgt Isaak: Genesis 21: 1-7 

Sara sterft: Genesis 23: 1-20 

Een vrouw voor Isaak: Genesis 24: 1-67 

Abraham sterft: Genesis 25: 1-10 

 

In kinderbijbels 

Het verhaal van Abraham wordt in de volgende kinderbijbels verteld (de genoemde 

bijbels staan in de kindernevendienstruimte, daar kun je de kinderbijbels even inzien): 

 

• Kijkbijbel 

• Prentenbijbel  



• Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schroder) 

• De schat in ons hart (Els te Paske) 

• Op weg (Baukje Offringa) 

 

Liedjes 

- Weer of geen weer (Marcel en Lydia Zimmer) 

- Het is zo wonderlijk (Marcel en Lydia Zimmer) 

- Zomaar te gaan met een stok in je hand 

- Verder (Samenleesbijbel) 

- Zoveel (Samenleesbijbel) 

- Vader Abraham (https://www.youtube.com/watch?v=OT3vmFwpvj4) 

 

Knutsels/Activiteiten 

- Maak een stamboom van je eigen familie (Samenleesbijbel) 

God belooft Abraham dat hij een grote familie zal krijgen. Uiteindelijk krijgen 

Abraham en Sara Isaak. Isaak krijgt vervolgens met Rebecca Jacob en Jacob is de 

vader van Jozef (en nog 11 andere zonen, maar daarover meer volgende week).  

Hoe ziet jou familie eruit? Schrijf dit op een papier, begin met jezelf en je broers 

en zussen onderaan het papier, daarboven schrijf je je ouders (verbind jezelf met 

je ouders met een streep). Boven je ouders komen je opa’s en oma’s. Hoe ver kom 

je met je stamboom? Misschien kunnen je ouders je wel helpen. 

 

Iets meer uitdaging? Kun je de stamboom van Abraham verder uitwerken met de 

hulp van de Bijbel?  

 

- Sterrenhemel (van de Kliederkerk) 

Benodigdheden: leeg blik, priem/spijker, hamer en een waxinelichtje 

 

Deze knutsel hebben we bij de Kliederkerk al een keer gedaan, maar is natuurlijk 

leuk om nog een keer te doen.  

Teken met een stift op de buitenkant van het blik waar gaatjes moeten komen. 

Met een spijker/priem en hamer, hamer je vervolgens gaatjes in het blik. Als je 

klaar bent met je gaatjes, doe je een waxinelichtje in het blik. In de avond kun je 

het waxinelichtje aan doen en dan zie je op de tafel om het blik heen allemaal 

‘sterren’.  

 

- Bouw een tent 

Benodigdheden: lakens en dekens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OT3vmFwpvj4


Bouw (binnen of buiten) een mooie tent waar je gezellig in kunt spelen. Je kunt 

dan ook proberen om een hele dag in je tent te blijven.  

Extra uitdaging: zoek op internet plaatjes op van tenten zoals ze er in de tijd van 

Abraham uit zagen. Probeer een zelfde soort tent te maken.  

 

KLEURPLAAT OP DE VOLGENDE PAGINA!!! 

  



- Kleurplaat (extra leuk: vraag aan je ouders of je een paar lichtgevende sterren 

mag kopen bij bijvoorbeeld Intertoys en plak deze op je kleurplaat, nu geven de 

sterren in de avond ook licht!) 

 


