
 

 

Gezinsfolder 

Hoe werkt deze gezinsfolder? 

Doe-opdracht 

Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te 
doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of onderaan) geeft aan of de 
opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit 

soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook erg functioneel. Kinderen onthouden de 
boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje ‘ervaring’ en ‘doen’. 
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband met de 
(kleine) voorbereiding die het vraagt.  

Bijbellezen 

Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen. 

Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich hebben, zodat 
ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers).    Ook is het met name voor jonge 

kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met 
zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet. 

Gespreksvragen 

Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de 
boodschap. 

Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, 
breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige 
vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld 
‘waarom vind je …’ of ‘hoe denk je …’ 

Bidden en danken 

Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden. 

Zingen 

Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toonhoogte van 
Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt 
kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: 

door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van 
het samen zingen ook in je gezin een plek te geven.  

Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken 

(eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon. 
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Bijbellezen 

Leesvraag: Let er goed op hoe Abraham reageert als hij van God moet gaan verhuizen. 

Lees samen Genesis 12:1-7 

Stel dat er een verhuiswagen voor jullie deur staat en er wordt gezegd: ‘Pak je spullen, 
want we gaan naar het buitenland verhuizen!’ Dan heb je vast eerst heel veel vragen. 
Als de Heere God tegen Abraham zegt: ‘Ga uit uw land en verlaat uw familie en ga naar 
het land dat Ik u wijzen zal,’ dan gáát Abraham. Waarom? Omdat hij op God vertrouwt. 
God geeft niet alleen een opdracht, Hij geeft dan ook altijd een belofte. Nu zegt de 
Heere: ‘Ik zal u tot een groot volk maken en u zult tot zegen voor anderen zijn!’  

Na een lange reis komt Abraham in Kanaän terecht. Je zou verwachten dat het daar ook 
meteen heel goed met hem zal gaan. Waarom zou je anders gaan verhuizen? Maar, na 
een tijdje is er hongersnood in dat land. Misschien wel omdat het een poos niet heeft 
geregeld. Er is geen gras voor te vinden voor zijn grote kudde. En, daarom trekt Abraham 
er op uit. Hij gaat met zijn dieren naar Egypte. Van de farao krijgt Abraham schapen en 
runderen, maar ook slaven en slavinnen. Waarschijnlijk krijgt hij dan ook Hagar, een 
Egyptisch meisje, als slavin. Abraham gaat weer terug naar Kanaän en de slavin Hagar 
wordt meegenomen. Gelukkig heeft God gezorgd dat er weer voldoende eten voor de 
dieren is. God belooft aan Abraham dat Hij voor hem zorgen zal. Maar Abraham heeft 
zorgen. En hij vertelt ze aan God. Hij zegt: ‘Ik heb geen erfgenaam!’ Die nacht zegt de 
Heere: ‘Abraham, ga eens naar buiten. Tel de sterren. Zo groot zal uw familie worden!’ 
Nou, jij weet vast wel dat sterren niet te tellen zijn… Wat een geweldige belofte van God.  

Abraham wordt steeds rijker en Sara heeft een prima hulp aan Hagar. Zij doet allerlei 
werkjes voor Sara. Voor Hagar is dit wel verdrietig. Zij is slavin en moet doen wat de baas 
zegt. Geen minuut van haar leven is voor haarzelf. Er is nog steeds geen erfgenaam voor 
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Abraham en Sara. Maar, wat de Heere belooft dat doet Hij ook. Ook als het wat langer 
duurt. Wij moeten geduld en vertrouwen hebben in onze God.  

Gespreksvragen 

● Kom terug op de leesvraag 

● Als Abraham in Kanaän aankomt, gaat hij naar Sichem. Wat doet hij daar? Zoek 
het op in Genesis 12:7.  

● Hoe laat jij zien/horen aan God dat je dankbaar bent?  

● God zegt tegen Abraham ‘Ik zal u tot een groot volk maken en u zult tot zegen voor 
anderen zijn’. Hoe kun je tot zegen zijn? Wat betekent dit? Kun jij dat ook?  

● Abraham ontvangt beloften van God. Heeft God ons ook beloften gegeven? Hoe 
dan? 

Doe-opdracht ‘sterren tellen’  

Als het een heldere nacht is, ga dan eens met elkaar naar buiten toe. Probeer maar 
eens of je samen de sterren kunt tellen. Hiermee geef je de kinderen een heel 
aansprekend ‘plaatje’ bij de beloften van God voor Abraham. De sterren, zijn niet te 

tellen. Zo is het volk van Abraham ook niet te tellen. Abraham wist toen nog niet hoe 
groot zijn nageslacht zou worden, maar wij weten dit wel. Wij zien dat Gods beloften altijd 
uitkomen!  

Doe-opdracht  ‘gebedsschrift’  

Het thema van deze gezinsfolder is ‘God hoort’. Om de kinderen dit te laten ervaren, is 
het goed om een gebedsschrift bij te houden.  
Dit heb je nodig: een leuk schrift, met een harde kaft. Zorg voor vrolijke stiften, 
versiersels, stiften, enzovoorts.  
Zo ga je te werk: Vertel eerst de bedoeling van dit schrift. Dit wordt jullie ‘gezins-gebeds-
boek’. Hierin mag iedereen zijn of haar gebeden schrijven. Dit kunnen ook 
gebedspunten zijn of een kort gebed uitgeschreven. Het kan zelfs een tekening zijn. 
Laat dit vooral heel vrij. Vertel dat jullie één keer per week in dit schrift gaan kijken, 
bijvoorbeeld altijd op zondag. Jullie kunnen dan bidden voor de punten die hier in staan, 
maar ook terugkijken naar de week die geweest is. Zijn er gebeden verhoort? Zijn er 
gebeden anders verhoord? Of (nog) niet verhoord? Ook de onverhoorde gebeden, 
mogen een plek hebben in het gesprek. Dit kan moeilijk zijn. Laat het gewoon staan, 
hoe het is. Bedenk nu eerst een mooie titel voor jullie gebedenschrift. Laat het schrift 
daarna door de kinderen versieren! Leg het op een vaste plek, met een doosje 
stiften/potloden erbij.  

Bidden en danken 

● Bid de Heere om vertrouwen in Hem. 

● Dank God voor alle zegeningen die jij mag ontvangen (en misschien ook wel mag 
uitdelen). 

Zingen 

Psalm 105:5  God zal Zijn waarheid nimmer krenken 

OTH 454     Abraham, Abraham 
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Bidden voor de wereld 

 
  

  

Pak de krant van vandaag erbij. 

Welke berichten over kinderen 

lees je hierin?  

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

Schrijf nu bij elk bericht op wat 

jij zou kunnen bidden.   

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 

………………….……………… 
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Lees samen Genesis 16:1-13 

Ken jij mensen die geen kinderen hebben gekregen? Dat is vaak heel moeilijk en 
verdrietig. In de tijd van de Bijbel, was dat ook nog eens een grote schande. De 
mensen keken je erop aan. Terwijl je er niets aan kon doen. Een geboorte was toen 
en is nu nog een wonder van God. Abraham woont nu al tien jaar in Kanaän en hij 
heeft nog steeds geen zoon. Zijn vrouw, Sara, is al 75 jaar oud. Natuurlijk is zij heel 
verdrietig dat ze nog steeds geen kindje heeft gekregen. Hagar, haar slavin, is vaak 
in haar tent aan het werk. Daar heeft Sara een goede hulp aan. Ik denk dat Sara wel 
heel blij is met haar. En, als Hagar aan het werk is, heeft ze ook vast wel gemerkt dat 
Abraham en Sara de Heere God dienen.  

Op een dag komt Sara met een plan. Ze zegt tegen Abraham: ‘Jij moet ook met Hagar 
trouwen en als zij dan een kind krijgt, dan is dát onze erfgenaam’. Dat klinkt vreemd, 
vind je ook niet? Maar, in het land waar Abraham vandaan kwam, was dat heel 
gewoon. En, als je iets (wat eigenlijk niet goed is) heel vaak ziet en hoort, dan ga je 
dat zelf ook gewoon vinden.  
Maar, in de ogen van God is dit niet goed. Het is een slecht plan. Abraham, is je geloof 
zo klein? Geloof je niet dat God wonderen kan doen? Dat Hij doet wat Hij beloofd? 
God heeft jou toch een eigen kind beloofd? Maar Abraham doet wat Sara zegt.  

Abraham trouwt ook met Hagar en Hagar raakt in verwachting. Ze voelt zich nu veel 
belangrijker dan Sara. Ze wil niet meer naar Sara luisteren. Ze laat goed merken dat 
zij aan Abraham wél een kind kan geven en Sara niet. Sara wordt er verdrietig van. 
Ze zegt tegen haar man dat hij er iets aan moet doen. Maar, Abraham houdt niet van 
ruzie. Hij vindt dat Sara er zelf maar iets aan moet doen. Hij zegt: ‘Jij bent de baas’. 
Nou, dát laat Sara meteen merken aan Hagar. Ze doet lelijk tegen haar en geeft haar 

Bijbellezen 
Leesvraag:  Hoe gaat de baby heten? Wie geeft deze naam? En, wat betekent deze  
naam?  
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vervelende klussen. Hagar houdt dat niet vol. Wanhopig en vol verdriet vlucht ze de 
woestijn in. Ze gaat wel weg!  

 

 

Weet je wat opvalt? Dat Abraham haar niet eens gaat zoeken! Hij stuurt niet eens één 
van zijn knechten op pad. Terwijl hij er wel 318 heeft. Hij laat Hagar gewoon in de steek! 
Maar, God niet! Hij is erbij en Hij ziet Hagar wél. Hij zegt: ‘Hagar, ga terug en luister 
naar Sara. Je zult een zoon krijgen en je moet hem Ismaël noemen’. Dat is een 
prachtige naam. Ismaël betekent: ‘God hoort!’. Hagar is blij en ze zegt: ‘U bent de God 
die naar mij omkijkt!’. Wat geweldig dat wij een God hebben, waar we al ons verdriet 
en al onze problemen aan mogen vertellen. Zelfs al zitten we aan de rand van de 
woestijn. Wat bijzonder dat we zeker mogen weten dat God hoort!  

Gespreksvragen 

● Bespreek de leesvragen.  

● Als je iets (wat eigenlijk niet goed is) heel vaak ziet en hoort, dan ga je dat zelf ook 
gewoon vinden. Herken jij dit?  

● Wat vind jij ervan dat Abraham Hagar niet gaat zoeken?  

● Hagar zegt: ‘U bent de God die naar mij omkijkt’. Kijkt God ook naar jou om? Hoe 
merk je dat? Kun jij Gods stem horen?   

Doe-opdracht ‘Waar liefde woont’ 

Met deze opdracht sta je als gezin erbij stil hoe belangrijk het is dat de liefde in jullie 
huis woont.  
Dit heb je nodig: papier met het psalmvers erop, rode harten van papier, pennen. Zo ga 
je te werk: Schrijf Psalm 133:3 op een groot papier. Waar liefde woont, gebiedt de 
HEER de zegen: daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en ’t leven tot in 
eeuwigheid. Dit kun je ook door  de kinderen laten doen. Bespreek de tekst met elkaar. 
Vraag: vertel wat hier staat in je eigen woorden, welke woorden zijn belangrijk?, wat is 
‘zegen’?, wat belooft God? Grijp ook even terug naar het bijbelverhaal. Is er liefde in dit 
gezin? Sara maakt zelf plannen, er is geen vertrouwen in elkaar en niet op God, Hagar 
wordt weggepest, Abraham vindt het wel goed allemaal, enz.    
Als je ergens woont, dan voel je je er thuis. Je wilt niet ergens wonen, als het er niet fijn 
is. Zo is het ook met de liefde. De liefde wil zich thuis voelen. De liefde wil wonen in ons 
huis, in ons gezin. Ga nu naar de opdracht toe: Geef alle kinderen een hart en laat ze 
hier iets opschrijven over de liefde in het gezin. Hoe kun je zien dat de liefde in ons 
gezin woont?  Bijvoorbeeld: we maken een ruzie altijd weer goed, we zorgen voor 
elkaar, we staan voor elkaar klaar, we helpen elkaar, we schelden/lachen elkaar niet 
uit, enz. Plak tot slot alle harten rondom de Psalm. Hang het vel op een goed zichtbare 
plek.  

Bidden en danken 

● Bid de Heere om veel liefde in het gezin.  

● Dank Go dat Hij ook in ons verdriet heel dichtbij ons wil zijn. 

Zingen 

Psalm 133:3  Waar liefde woont 

OTH 333    Mijn Vader, dank U wel 
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Leesvraag: Let extra goed op de woorden die God zegt tegen Hagar.  

Wat God belooft, dat gebeurt! Als Sara 90 jaar is, krijgt zij een zoon. Wat zijn Abraham 
en Sara blij! Als de kleine Izak acht dagen oud is, wordt hij besneden. Dat is het teken 
dat hij bij God hoort. Dat Gods verbond (met Abraham) ook voor hem geldt. Nu zijn er 
dus twee jongens in het gezin van Abraham en Sara: Ismaël en Izak. Met Izak gaat het 
goed. Hij groeit en groeit en wordt al een grote jongen. Hij hoeft niet meer te drinken bij 
zijn moeder aan de borst, maar eet gewoon met het gezin mee.  

Abraham geeft daarom een groot feest voor Izak. Een soort verjaardagsfeest. Izak is 
dan waarschijnlijk drie jaar oud. Tijdens dat feest ziet Sara dat Ismaël zijn kleine broertje 
aan het pesten en bespotten is. Hij lacht haar zoontje Izak gewoon uit! Daar wordt Sara 
heel boos om. Dat kan zomaar niet! Ze zegt tegen Abraham dat hij Ismaël met zijn 
moeder weg moet sturen. Natuurlijk wil Abraham dat niet. Maar, in de nacht zegt God 
tegen hem dat hij het wél moet doen. De beloften die God gaf, gelden voor de familie 
van Izak. Izak is de belangrijkste. Maar, God belooft dat Hij óók voor Ismaël zal zorgen. 
Ismaël zal ook veel familie krijgen. Zijn volk zal ook een groot volk zijn.  

Abraham gehoorzaamt God. De volgende morgen stuurt hij Hagar en Ismaël weg. Hij 
geeft brood en water mee. Hagar kiest ervoor om richting Egypte te gaan. Ze moet door 
de woestijn heen. Maar daar, in de brandend hete woestijn, raakt het water al snel op. 
Zonder water kun je niet leven. Ismaël strompelt vooruit. Hij kan niet meer. Zijn krachten 
zijn op. Hagar is wanhopig en legt haar zoon onder een struik. Zelf gaat ze een eind 
verderop zitten. Ze wil het gekreun van haar zoon niet horen. Daar zit ze dan. Eén 
hoopje ellende, zonder uitkomst en zonder toekomst. Ze begint hard te huilen.  
Dan hoort ze opnieuw de stem van God: ‘Hagar, wees niet verdrietig. Ik heb de stem  

van de jongen gehoord. Hij zal tot een groot volk worden!’ Hagar kijkt op en ziet opeens 
een waterput. Water! Leven! Ze laat haar zoon snel drinken en zijn krachten keren 
terug. Ze kunnen verder gaan met de reis, verder met het leven.  

Bijbellezen 

Lees samen Genesis 21:1-21 
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Ismaël wordt later de stamvader van de Arabieren. Het volk van Izak groeit uit tot het 
volk Israël. Beiden volkeren zijn dus kinderen van Abraham. Het zijn broedervolken. 
Daar merk je weinig van. Er is vaak ruzie en oorlog. Toen, maar nu nog steeds. Dan 
lijkt het wel alsof God helemaal niet hoort. Toch, mogen we erop vertrouwen dat God 
voor beiden zorgt, ondanks alles. Daarom mogen we op biddag bidden voor Israël én 
voor Ismaël. 
Wat betekent ‘God hoort’ nu voor jou? God hoort ook jou altijd én overal bidden. Of je 
nu met of zonder woorden bidt, of je blij of heel verdrietig bent. Je mag zeker weten: 
God hoort!  

Gespreksvragen 

● Kom eerst terug op de leesvraag. God heeft de stem van de jongen gehoord en 
dat terwijl Ismaël waarschijnlijk enkel nog zuchten of kreunen kon. God heeft 
Ismaël Zelf zijn naam gegeven. Een naam met de betekenis ‘God hoort’. Die 
naam is waar! Als er niets meer is, blijft God over. Alleen op Hem kun je 
vertrouwen.   

● Waarom zou Ismaël met zijn broertje gespot hebben? 

● Waar wil jij op deze biddag speciaal voor bidden? Neem zeker in het gebed ook 
de gebrokenheid van de wereld mee: denk aan de ruzies/oorlogen tussen de 
Arabieren en Israëlieten, denk aan Syrië, landen waar honger en oorlog heerst.  

Doe-opdracht  ‘God hoort’ 

Dit heb je nodig: een kruik of ander potje, kaartjes, pennen.  

Zo ga je te werk: Deel de papiertje en de pennen uit. Geef iedereen twee kaartjes. Op 
het eerste kaartje schrijf je iets waar je voor jezelf voor wilt bidden. Dit kan iets zijn waar 
je tegen op ziet of waar je zorgen om hebt. Maar ook waar je blij en dankbaar voor bent. 
Wat wil jij vertellen aan God? Op het tweede kaartje schrijf je op waar je voor wilt bidden 
als het om de nood van de wereld gaat. Pak eventueel een krant erbij of kijk samen 
naar het journaal.  
Je kunt hier ook de opdracht die in deze gebedsflyer staat voor gebruiken (bidden voor 
de wereld). Stop alle kaartjes in de kruik. Vertel dat we samen gaan bidden, maar dat 
je eerst een tekst voorleest uit de Bijbel. Leg kort uit wat hier staat. Kies uit:  
● Psalm 116:1, 2 (of couplet 1 uit het Psalmboek) - God hoort mijn stem. Hij neigt 

Zijn oor.   

● Psalm 56:9-12 - U vangt mijn tranen op in een kruik, Ik vertrouw op U.   

Hierna ga je samen bidden. Kinderen kunnen bidden voor dat wat ze opgeschreven 
hebben of hun kaartje voorlezen. Je kunt ook bidden voor alles wat in de kruik zit: U 
weet het.   

Bidden en danken 

● Bidden om vrede in de wereld en vragen om Gods Koninkrijk. 

● Danken dat God altijd bij ons wil zijn en dat Hij God is van hemel én aarde. Dat Hij 
recht zal doen aan al het onrecht. Ook dat is: God hoort!  

Zingen 

Psalm 116:1  God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

OTH 111     Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft  


