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1.  INLEIDING BIJ DEZE 

ZONDAG

Deze zondag is de derde van 
een blok met zes teksten over 
Abraham, Sara en Isaak. In deze 
verhalen gaat het over Abraham, 
Sara en Isaak als stamouders 
van het volk van Israël. 

Op deze zondag staan  
Genesis 18:1-15 en 21:1-7 centraal. 
God belooft nog een keer dat 
Abraham en Sara een zoon 
zullen krijgen. En als Abraham 
en Sara al heel oud zijn, komt die 
belofte uit: Isaak wordt geboren.

Voor de kinderen van 4-8 jaar 
richten we ons op Sara die weer 
kan lachen omdat ze een zoon 
gekregen heeft.

Voor kinderen van 8-12 jaar 
richten we ons op de gastvrijheid 
van Abraham en Sara.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

In Genesis 17 belooft God nogmaals een zoon 
aan Abram en Sarai. Als teken daarvan krijgen 
zij nieuwe namen: Abraham en Sara.
In Genesis 18 krijgen Abraham en Sara bijzonder bezoek, van 
drie gasten. Abraham en Sara zijn enorm gastvrij voor hen. 
In de Bijbel zijn verschillende voorbeelden van gastvrijheid 
te vinden. In 2 Koningen 4:10 heeft een weduwe een 
speciale gastenkamer op het dak van haar huis. In het 
Nieuwe Testament is een tekst over gastvrijheid te vinden in 
Matteüs 25:35. Daar zegt Jezus: ‘Toen ik een vreemdeling 
was, namen jullie mij in huis.’ En in Hebreeën 13:2: staat: ‘En 
vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. Want 
sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op 
bezoek gehad.’ Een tekst die mooi aansluit bij het verhaal uit 
Genesis 18.
In hoofdstuk 19 gaan de mannen weer weg. God laat dan aan 
Abraham weten dat hij de twee slechte steden Sodom en 
Gomorra wil vernietigen. Abraham probeert God over te halen 
om dat niet te doen, maar uiteindelijk blijkt dat het gedrag 
van de inwoners te slecht is. In Genesis 20 is het verhaal te 
vinden over Abraham die bij koning Abimelech doet alsof zijn 
vrouw Sara zijn zus is. In deze twee hoofdstukken is er dus 
juist helemaal geen sprake van gastvrijheid.
In Genesis 21 wordt dan het verhaal over de langverwachte 
en beloofde zoon weer opgepakt. Het hoofdstuk eindigt met 
de besnijdenis van Isaak: het teken van het verbond tussen 
God en Abraham.

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In dit verhaal krijgt Abraham bezoek van drie 
mannen. Abraham heeft niet meteen door dat 
het God zelf is die op het heetst van de dag bij 
hem langskomt (vers 1 en vers 10). 

God vertelt nu voor de laatste keer dat Abraham en Sara een 
zoon zullen krijgen. Behalve God zijn er nog twee mannen, 
en Abraham zorgt goed voor de drie gasten. In hoofdstuk 19:1 
blijkt dat de twee andere gasten engelen zijn. Het is dus heel 
bijzonder bezoek!
Sara bakt dan brood van fijn meel. Ze gebruikt zoveel meel 
dat ze meer brood kan bakken dan de gasten op zouden 
kunnen. En ze zorgt voor vlees voor de gasten. Vlees aten de 
mensen niet elke dag, want dat was een luxeproduct. Twee 
voorbeelden van gastvrijheid. 
Gastvrijheid was heel gewoon in de tijd van de Bijbel. Als je 
gasten kreeg, verwacht of onverwacht, bekend of onbekend, 
gaf je ze eten en onderdak. Maar Abraham en Sara laten hier 
zien dat ze bijzonder gastvrij zijn.

Als God zegt dat hij over een jaar terug zal komen, en dat Sara 
dan een zoon heeft, moet Sara in zichzelf lachen (vers 12). In 
hoofdstuk 17:17 was het Abraham die die belofte niet geloofde 
en moest lachen. Nu lacht Sara. Maar God zegt dat voor hem 
niets onmogelijk is. En inderdaad: God zorgt ervoor dat Sara 
zwanger wordt, en een jaar later wordt Isaak geboren. Sara 
zegt dan: ‘God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen.’ 
Lacht Sara dus eerst van ongeloof, nu lacht ze van vreugde.
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5. WAT HEB JE NODIG

4-12 jaar 
Moment in de dienst
-  een fototoestel
-  eventueel een printer

4-8 jaar 
Om te doen
Per kind:
-  een papieren bord
-  geknipt uit gekleurd papier: 
 -  twee rondjes voor de ogen
 -  twee rondjes voor de wangen
 -  een half rondje voor de mond
 -  een driehoekje voor de neus
 -  twee rechthoekjes voor de 

wenkbrauwen
- zes splitpennen
-  een prikpen
-  lijm

8-12 jaar 
Om te beginnen
-  zoveel mogelijk kaarsen

Bijbeltekst
-  een bijbel 

Om te doen, eerste opdracht
-  het werkblad met de deurhanger
-  een schaar
-  dingen om de deurhanger mee  

te versieren

Om te doen, tweede opdracht
-  broodbakmix of afbakbroodjes

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een 
kaartje met de tekst van Genesis 21:3-7.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen staat op het 
werkblad de tekst van Genesis 18:2-3.

Abraham noemde hun zoon Isaak. Sara zei: 

‘GOD HEEFT ERVOOR GEZORGD
 DAT IK WEER KAN LACHEN.’

GENESIS 21:3-7
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6.  MOMENT MET DE 

KINDEREN IN DE DIENST

Vrolijk met elkaar
Je hebt nodig:
-  een fototoestel
-  eventueel een printer

Vandaag gaat het over Sara en Abraham die 
gastvrij zijn als er drie onbekende mensen 
langskomen. En het gaat over Sara die lacht. 
Eerst omdat ze de boodschap van de gasten 
niet kan geloven, en daarna omdat ze heel 

blij is. Laat dat zien door twee 
foto’s te maken van de 

kinderen. Eentje waarop 
ze verbaasd kijken of 

zogenaamd lachen, 
en eentje waarop ze 
echt vrolijk lachen, en 
de armen om elkaar 
heen slaan. 

In de kerkdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Niet lachen!
Vertel grapjes of gekke verhalen aan de 
kinderen. Maar let op: ze mogen niet lachen. 
Wie kan het langst zijn lachen inhouden?

8-12 jaar 
Steeds meer!
Als je gastvrij bent, deel je wat je hebt met 
anderen. Dat kan het lijken alsof je minder 
overhoudt. Maar dat is niet altijd zo! Dat kun 
je bijvoorbeeld zien met licht. 
Deel met elkaar het licht door 
zo veel mogelijk kaarsen 
aan te steken.

In de kinderdienst

8. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
vandaag gaat het verhaal over Abraham en Sara verder.
Ze krijgen bijzonder bezoek van drie mannen
voor wie ze goed willen zorgen.
En die mannen vertellen iets heel bijzonders,
zo bijzonder dat Sara het niet gelooft,
en de mannen uitlacht.
Maar u doet wat u beloofd had:
Abraham en Sara krijgen een zoon.
Zo laat u hen echt lachen.
Wees vandaag bij ons, 
help ons ook om blij te zijn.
Amen.

Tip 
Als er een (foto)printer 

is, kun je de foto meteen 

afdrukken en later in de 

kerkdienst laten zien. Als er 

een beamer aanwezig is, 

kun je de foto op het 

scherm laten zien. 

Tips 
- Geef aan ieder kind een eigen kaarsje of waxinelichtje dat ze ook mee naar huis mogen nemen.- Kunnen ze nog meer dingen bedenken die meer worden als je ze deelt?
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Het verhaal van Sara
Met mijn gerimpelde handen veeg ik de 
kruimels in de tent op een hoopje. Ik heb 
net broden gebakken voor de gasten 
van Abraham. Ze stonden vanochtend 
ineens voor de tent. Buiten hoor ik de 
drie mannen met Abraham praten. Ik heb 
ze nog nooit eerder gezien. 

Wacht eens… Hoor ik daar nu mijn naam 
zeggen? Ja, ze hebben het over mij!  
‘Waar is uw vrouw Sara?’ zegt de man.  
‘In de tent,’ zegt Abraham. 
‘Over een jaar kom ik terug. Dan zal Sara 
een zoon hebben.’ 

Hoor ik dat nu goed? Zei die man dat 
echt? Ik lach zachtjes in mijzelf.  
Weet die man dan niet hoe oud ik ben? 
Mijn haren zijn grijs geworden, en ik heb 
al heel veel rimpels. Als je zo oud bent, 
krijg je geen baby’s meer. Ja, God heeft al 
een paar keer aan Abraham beloofd dat 
hij een zoon zou krijgen. Hij heeft ons zelfs 
nieuwe namen gegeven om te laten zien 
dat hij het echt meent. Hij veranderde mijn 
naam Sarai in Sara, en Abram noemde hij 
Abraham. ‘Vader van veel volken’ betekent 
dat. Maar is er ooit wat van uitgekomen? 
Nee, ik geloof er niet meer in. 

Luister, de vreemdeling praat weer. 
‘Waarom lacht Sara? Waarom denkt ze 
dat ze te oud is om een kind te krijgen? 
Voor mij is toch niets te moeilijk?’ 
Ik schrik. Hoe weet die man dat ik lachte? 
Kan hij soms dwars door de tent heen 
kijken? 
‘Ik heb niet gelachen,’ floep ik er hardop 
uit. 
‘Je hebt wel gelachen,’ klinkt het van 
buiten, en ik voel dat ik rood word. Ik 
weet niet meer wat ik terug moet zeggen.

...

Het is nu precies een jaar later en ik ben 
zo blij! Zo blij ben ik al jaren niet meer 
geweest. 
Ik weet nu wie onze bezoeker onder de 
boom is geweest. Het was God zelf! God 
zelf is bij ons op visite geweest. Wat een 
wonder!  
Glimlachend kijk ik naar het baby’tje 
in mijn armen. Ook een wonder. Tien 
vingertjes, tien teentjes, bruine ogen. 
Het is een prachtig jongetje. Zijn naam is 
Isaak. Dat betekent: Hij lacht. 
Ik lach naar hem. Een blije lach. En mijn 
lieve baby’tje lacht terug.  
Ik aai hem over zijn haartjes en fluister in 
zijn oor: ‘Wat ben ik blij met jou…’ 
 
Soms moet je lang wachten, maar 
uiteindelijk gebeurt er wat God beloofd 
heeft.

8-12 jaar 
Genesis 18:1-15 en Genesis 21:1-7

Er komen drie mannen bij Abraham
Op een dag kwam de Heer weer bij 
Abraham. Dat gebeurde bij de eiken van 
Mamre.
Abraham zat in de ingang van zijn tent. 

Het was midden op de dag en het 
was heel warm. Opeens zag Abraham 
drie mannen staan. Hij liep vlug de 
tent uit naar hen toe. Hij maakte een 
diepe buiging en zei: ‘Kom alstublieft 
met me mee. U bent mijn gast. Ik zal 
wat water laten halen, dan kunt u uw 
voeten wassen. En rust hier maar uit 
onder de boom. Het is goed dat u hier 
langsgekomen bent. Ik zal ook eten voor 
u halen. Dan krijgt u weer kracht om 
verder te gaan.’
‘Goed,’ zeiden de mannen, ‘doet u dat 
maar.’

Abraham geeft de mannen een 
maaltijd
Abraham ging vlug de tent in. Hij zei 
tegen Sara: ‘Pak snel een zak fijn meel, 
maak deeg en bak brood.’ Daarna liep 
hij vlug naar zijn dieren en hij zocht een 
mooi kalf uit. Hij zei tegen een knecht: 
‘Maak een lekker stuk vlees klaar van dit 
kalf.’ De knecht ging snel aan het werk.
Toen het eten klaar was, haalde 
Abraham ook nog boter en melk. Hij 
bracht alles naar zijn gasten. Zij gingen 
eten en Abraham bleef bij hen onder de 
boom staan.
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Over een jaar krijgt Sara een zoon
Toen vroegen de mannen: ‘Waar is uw vrouw Sara?’ ‘In de tent,’ zei Abraham. 
Eén van de mannen was de Heer. Hij zei: ‘Over een jaar kom ik terug. Dan 
zal Sara een zoon hebben.’
Sara stond vlakbij te luisteren, bij de ingang van de tent. Abraham en Sara 
waren allebei al heel oud. Sara werd allang niet meer ongesteld. Ze begon in 
zichzelf te lachen. Want ze dacht: Hoe kan ik nog zwanger worden? Daar ben 
ik veel te oud voor! En mijn man is ook al heel oud!
Maar de Heer zei tegen Abraham: ‘Waarom lacht Sara? Waarom denkt ze dat 
ze te oud is om een kind te krijgen? Voor mij is toch niets te moeilijk! Over 
een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon.’
Sara schrok. ‘Ik heb niet gelachen,’ zei ze. Maar de Heer zei: ‘Jawel. Je hebt 
wel gelachen.’

Abraham en Sara krijgen een zoon 
De Heer had beloofd dat hij aan Sara zou denken. En dat deed hij ook. 
Abraham was al oud. Maar de Heer zorgde ervoor dat Sara zwanger werd 
en dat Abraham en Sara een zoon kregen. Dat gebeurde een jaar nadat God 
het tegen Abraham gezegd had.
Abraham noemde hun zoon Isaak. Sara zei: ‘God heeft ervoor gezorgd 
dat ik weer kan lachen. En iedereen die mijn verhaal hoort, zal ook lachen. 
Niemand had tegen Abraham durven zeggen dat ik nog eens een kind aan 
de borst zou hebben. Want Abraham is al zo oud. Toch hebben we een zoon 
gekregen.’
Toen Isaak acht dagen oud was, werd hij besneden. Want God had gezegd 
dat alle jongens besneden moesten worden. Abraham was honderd jaar oud 
toen Isaak geboren werd.

10. WEETJES

Gastvrijheid
In de tijd van de Bijbel was het normaal om heel 
gastvrij te zijn. Als er mensen langskwamen, zorgde je daar goed voor. 
Ook als je niet van tevoren wist dat die mensen zouden komen, of als je 
de mensen niet kende.
Als mensen langskwamen, mochten ze zich eerst wassen. In ieder geval 
konden ze hun voeten wassen. De wegen waren namelijk stoffig, en 
mensen hadden open sandalen aan. Hun voeten werden dus heel vies.
Ook gaf je mensen een lekkere maaltijd, en mochten ze blijven slapen. 
Zo waren ze veilig onderweg, en kregen ze genoeg te eten en te 
drinken.

Isaak
De naam Isaak betekent zoiets als: hij lachte. Dat heeft ermee te maken 
dat zijn vader Abraham en zijn moeder Sara moeten lachen als ze horen 
dat zij een zoon zullen krijgen terwijl ze al heel oud zijn. Dat kun je lezen 
in Genesis 17:17 en in Genesis 18:13.
Als Isaak veertig jaar is, trouwt hij met Rebekka. Samen krijgen ze twee 
zonen: Esau en Jakob.
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11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 
soorten vragen: ‘weetvragen’ en 
‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen 
kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 
denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er 
ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Waarom moet Sara lachen als ze hoort dat ze een zoon zal 

krijgen?
-  Zou jij dat geloven als je Sara was? Waarom wel of niet?
-  Om welke dingen moet jij lachen?
-  Moet je ook weleens in de kerk lachen? Wanneer dan?

8-12 jaar 
-  Wat doet Abraham allemaal als hij de drie mannen ziet staan? 
-  Abraham deelt wat hij heeft. Wat vind je daarvan? 
-  Deel jij ook weleens iets met iemand anders? Wanneer doe je 

dat wel, en wanneer niet? 
-  Als er iemand bij jullie logeert, wat doe je dan allemaal om te 

zorgen dat hij of zij het naar zijn zin heeft?
-  Wat zouden jij (en je ouders) doen als er ineens iemand voor 

de deur staat die wil blijven slapen? 

12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Blij!
Sara was heel blij toen ze een zoon kreeg. Maar ze was 
misschien ook wel heel verbaasd. En eerst was ze heel verdrietig. 
Al deze emoties kunnen de kinderen laten zien met dit gezicht.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een papieren bord
-  geknipt uit gekleurd papier: 
 -  twee rondjes voor de ogen
 -  twee rondjes voor de wangen
 -  een half rondje voor de mond
 -  een driehoekje voor de neus
 -  twee rechthoekjes voor de 

wenkbrauwen
- zes splitpennen
-  een prikpen
-  lijm

Laat de kinderen bepalen waar de ogen, wenkbrauwen, 
neus, wangen en mond moeten komen. Prik gaatjes op de 
plek waar de wenkbrauwen, de ogen, de neus en de mond 
moeten komen. Maak die vast met de splitpennen en plak dan de 
wangen vast met lijm. 
Nu kun je allemaal verschillende emoties laten zien!

Tip 
Als je veel tijd hebt, kun je ook nog pupillen (laten) tekenen, of haar maken van wol of papier. Het is ook leuk om de wangen niet vast te plakken, maar met een steekje wol vast te maken. Dan kun je op de andere kant van de wang een traan tekenen. Draai de ‘wang’ om en je hebt een huilend gezicht.

Tip 
Als je weinig tijd hebt, zorg dan dat je van tevoren alle onderdelen klaar hebt liggen. Prik ook alvast de gaatjes voor met de prikpen. Dan hoef je alleen nog alles vast te maken tijdens de 

kinderdienst.
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8-12 jaar 
Welkom!
Als je gastvrij bent, is iedereen welkom. Dat kunnen de kinderen 
laten zien met hun eigen deurhanger.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  de werktekening 
-  viltstiften, verf, of potloden 
-  de bijbeltekst uit Hebreeën 13:2: 

‘En vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. Want 
sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad.’

13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor 
alle mensen. Dat is een wens die 
vaak aan het einde van de kerkdienst 
wordt uitgesproken. En die zegenwens 
zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 
Numeri 6:24-25

Tips 
- Als je de deurhanger lamineert, blijft hij langer 

mooi.
- Laat de kinderen hun deurhanger weggeven aan iemand uit de kerk.

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Strip/Werktekening: NBG/Bart den Heeten

Ontwerp: Frivista

DTP: Villa Grafica

Tips 
- Ga in een kring staan en 
houd elkaars handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.

8-12 jaar
Brood!
Sara bakt brood voor haar gasten. Het is heel leuk om dat ook  
met de kinderen te doen!
Bak bijvoorbeeld croissantjes, chocoladebroodjes of pistoletjes.  
Of, als er echt veel tijd is, maak zelf deeg en bak daar broodjes van.

Je hebt nodig:
-  broodbakmix of afbakbroodjes

Tips 
- Organiseer een broodmaaltijd met gezinnen of andere mensen uit de kerk.- Doe dit een keer op een gemeentemiddag met 
jong en oud.

je hebt nodig:
Per kind:

* de werktekening  * viltstiften, verf, of potloden  * de bijbeltekst uit Hebreeën 13:2:

‘En vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. Want sommige

mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad.’

Knip de deurhanger uit.
Schrijf aan de ene kant van je

deurhanger de bijbeltekst uit Hebreeën.
1 Versier de andere kant!

3
2
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Abraham maakte een diepe 
buiging en zei: ‘Kom alstublieft 
met me mee. U bent mijn gast.’

Genesis 18:2-3

GASTVRIJHEID

In de tijd van de Bijbel was het 
normaal om heel gastvrij te zijn. Als er mensen 
langskwamen, zorgde je daar goed voor. Ook als je niet 
van tevoren wist dat die mensen zouden komen, of als 
je de mensen niet kende.
Als mensen langskwamen, mochten ze zich eerst 
wassen. In ieder geval konden ze hun voeten wassen. 
De wegen waren namelijk stoffig, en mensen hadden 
open sandalen aan. Hun voeten werden dus heel vies.
Ook gaf je mensen een lekkere maaltijd, en mochten ze 
blijven slapen. Zo waren ze veilig onderweg, en kregen 
ze genoeg te eten en te drinken.

ISAAK

De naam Isaak betekent zoiets als: 
hij lachte. Dat heeft ermee te maken 
dat zijn vader Abraham en zijn moeder Sara moeten 
lachen als ze horen dat zij een zoon zullen krijgen 
terwijl ze al heel oud zijn. Dat kun je lezen in  
Genesis 17:17 en in Genesis 18:13.
Als Isaak veertig jaar is, trouwt hij met Rebekka. 
Samen krijgen ze twee zonen: Esau en Jakob.

je hebt nodig:
Per kind:

* de werktekening  * viltstiften, verf, of potloden  * de bijbeltekst uit Hebreeën 13:2:
‘En vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. Want sommige

mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad.’

Knip de deurhanger uit. Schrijf aan de ene kant van je
deurhanger de bijbeltekst uit Hebreeën.

1

Versier de andere kant!

32

WELKOM!
Als je gastvrij bent, is iedereen welkom. 
Laat dat zien met je eigen deurhanger.
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Werkblad (8-12 jaar)
Isaak wordt geboren

Genesis 18:1-15 en Genesis 21:1-7 | Isaak wordt geboren


