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1. Inleiding (voor de leiding)
In het Oude Testament wordt veel geschreven over de relatie tussen God en het volk Israël. Die bijzondere band
begint bij de roeping van één persoon: Abraham. God vertelt hem zijn eigen land te verlaten en te vertrekken naar
Kanaän. Tegelijkertijd belooft hij Abraham vele nakomelingen. Abraham vertrouwt op God en gaat op pad, maar een
kind laat op zich wachten. Abraham en Sara worden steeds ouder en Abraham begint te twijfelen… God laat hem
vervolgens de sterrenhemel zien. Zo veel sterren als er aan de hemel, zo veel nakomelingen zul je krijgen… Met dit
verhaal gaan we in dit kinderprogramma voor Israëlzondag aan de slag.

2. Doel
Kinderen ontdekken hoe de relatie tussen God en het volk Israël ontstond. Het begon allemaal met de
roeping van Abraham en Gods belofte aan hem dat hij de stamvader van een groot volk zou worden.
Kinderen ontdekken hoe Abraham zijn vertrouwen op God stelde, ook al was dat niet altijd even
makkelijk. Abraham moest lang wachten, maar dat betekende niet dat God zijn belofte niet nakwam.

3. Binnenkomer
Bespreek de volgende vragen met de kinderen:
Vind jij het leuk om op dingen te moeten wachten?
Noem iets wat je heel graag wilt hebben, maar wat je niet direct kunt krijgen.
Noem iets waarop je lang hebt moeten wachten.
Waarom is het zo moeilijk om op iets te moeten wachten?

4. Bijbelverhaal
In het land bij de grote rivier woont Abraham met zijn vrouw Sara. Ze hebben daar hun huis en hun familie. Ze
hebben geen kinderen en ze zijn al oud. De Heer zegt tegen Abraham: ‘Ga uit je land weg en bij je familie
vandaan. Ik zal je een ander land wijzen. Daar zal het je goed gaan. Je zult er de stamvader worden van een
groot volk. De mensen zullen tegen elkaar zeggen: ‘Kijk, daar gaat Abraham. Wat is hij gelukkig! Ik hoop dat de
Heer ons net zo gelukkig maakt.’’
Abraham doet wat de Heer zegt. Hij gaat op reis, met zijn vrouw en zijn neef Lot. Hij neemt al zijn schapen,
geiten, koeien en kamelen mee, en ook herders die voor die kudden moeten zorgen. Na een lange reis komen ze
in Kanaän. De Heer zegt tegen Abraham: ‘Dit is nu het land dat ik aan jou en je kinderen geef.’ Abraham bouwt
daar een altaar, en brengt de Heer een offer. Hij dankt de Heer, zijn God, in het land dat de Heer hem heeft
gegeven.
Abraham en Sara worden steeds ouder. Ze zijn al bijna honderd jaar. Op een
nacht zegt Abraham tegen de Heer: ‘Waar blijft nu dat kind? Ik zou toch de
stamvader worden van een groot volk? Maar er gebeurt niets, en straks ben ik
dood.’ Maar de Heer zegt tegen Abraham: ‘Kom mee naar buiten. Kijk eens naar
de hemel. En tel de sterren als je kunt. Zoveel kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen zul je krijgen!’ Abraham gelooft wat de Heer zegt, en de Heer
ziet dat Abraham hem vertrouwt.
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Een poos later zit Abraham voor zijn tent, het is warm. Opeens ziet hij drie mannen staan. Abraham gaat naar ze
toe, en vraagt of ze binnen willen komen. Dat doen ze en Sara maakt gauw een lekker maal klaar. Bij de ingang
van de tent zitten ze te eten. De mannen zeggen tegen Abraham: ‘Waar is uw vrouw Sara?’ ‘Daar is ze, binnen in
de tent,’ zegt Abraham. Een van de mannen zegt: ‘Over een jaar zal Sara een zoon hebben.’ Sara in de tent hoort
het. Ze moet erom lachen. Ze denkt: ‘We zijn al oud, zullen we nog een zoon krijgen?’ Maar de man zegt:
‘Waarom lacht Sara? Bij God kan toch alles?’
Een jaar later krijgen Abraham en Sara een zoon, precies zoals de Heer gezegd heeft. Abraham noemt hem:
Isaak. Dat betekent: hij lacht. Nu lachen zij van blijdschap, want ze hebben een kind. God doet wat hij zegt.
(Bron: Kijkbijbel 34-45, uit Gen.12,15,18 en 21)

5. Vragen voor de kinderen
Wie kan mij vertellen wat Abraham en Sara heel graag wilde
hebben?
Wat beloofde God aan Abraham?
Kreeg Abraham gelijk een zoon?
Hoe reageerde Abraham op de belofte van God (de sterren
aan de hemel)?
Wat denk je dat God van deze reactie van Abraham vond?

Leuk weetje
Niemand weet hoeveel sterren er
precies in het heelal
zijn.
Amerikaanse sterrendeskundigen
schatten
het
aantal
op
1.000.000.000.000.000.000.000 (dat
is een 1 met 21 nullen)!

6. Verwerking: maak je eigen sterrenmobiel
Wat je nodig hebt:
Kleurpotloden, viltstiften, glitters etc. (voor het versieren)
Kartonnen/plastic bordje
Garen
Iets scherps (bijv. prikpen) om gaatjes te maken
Werkblad (op dikker papier)
Schaar
Lijm

Verdeling gaatjes
over het bordje

Instructie:
Kleur en/of versier de sterren en knip ze uit. Knip ook het rondje ‘Hoezo
Israël?’ uit.
Maak 7 gaatjes aan de rand van het bordje en 4 in het midden (zie
tekening). Opmerking voor kinderwerkers: de gaatjes kun je eventueel al
van tevoren maken in het bordje.
Maak een gaatje in iedere ster.
Haal het garen door ieder sterretje en verbind het aan het bordje.
Maak nu de hanger. Dit doe je door eerst een draad garen door 2 gaatjes te
doen, daarna een tweede draad door de andere 2 gaatjes. De draden
verbind je met elkaar boven het bordje door een knoopje bovenin te
leggen. Op deze manier blijft de mobiel recht hangen.
Plak het rondje ‘Hoezo Israël?’ in het midden van het bordje (holle kant).
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