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Bijbelonderwijs peuters 

Thema: Abraham 

 
Bijbel 
Genesis 12 t/m 23 
Zie eventueel het Bijbelrooster ‘Abraham’: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelrooster-abraham/ 
 
 

 

Bijbelse vertelling 

  
(Ook andere boekjes met Bijbelse vertellingen over Abraham zijn mogelijk) 
 

 

Bijbeltekst 
(maak een keuze) 
- Genesis 12:1b 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-genesis121b-leren/ 

 
- Genesis 15:5b 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-genesis155b-leren/  
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Psalmvers 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-105-vers-5/ 

 

 

Bijbellied 
 
Er zijn drie Bijbelliederen over Abraham gevonden. Helaas mogen ze vanwege de copyright 
hier niet weergegeven worden. Maar het is een kleine moeite om ze zelf even op te zoeken 

en mogelijk ken je één van deze liederen zelf. 
 
 
1. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! 
In het liederenboek Alles wordt nieuw (deel II – uitg. Voorhoeve) vind je van Hanna Lam 

(tekst) en Wim ter Burg (muziek) een lied over ‘Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je 
stam! Abraham je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen. Tel de sterren in de nacht, 
zo groot wordt jouw nageslacht.’Het lied heeft drie coupletten. 
Je kunt dit lied ook vinden in het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’ van A.C. 
Jacobsen-Bosma (uitg. De Banier). 
Een gratis download van dit lied vind je hier: 
https://jeugdevangelisatie.nl/files/lied-abraham-abraham.pdf 
 
 

2. Heb je wel gehoord van Abraham… 
Dan heb je nog het Bijbellied: ‘Heb je wel gehoord van Abraham, die uit Ur der Chaldeeën 
kwam’. Ik kon niet achterhalen van wie de tekst en melodie van dit lied is, maar vond wel 
een gratis download: 

https://jeugdevangelisatie.nl/files/lied-heb-je-wel-gehoord-van-abraham.pdf 
 
 

3.Abram tel de sterren 
Tenslotte vind je in het liedboek Elk zing’ Zijn lof (uitg. De Banier) een lied van D. van der 

Linden-van den Hoek (melodie en bewerking: Chiel Jan van Hofwegen) over Abram en de 
sterren. 
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Kijktafel 

 

          
 
- Kies een hoekje, kastje, kistje, theeblad of wat dan ook dat je hiervoor wilt gebruiken 
- Je kunt hem zo eenvoudig houden of uitgebreid maken als je zelf wilt door wel of niet de 

verwerkingskaarten erbij te zetten, wel of niet de Bijbeltekst erbij te zetten, wel of niet het 
boek met de Bijbelse vertelling erbij te zetten en dergelijke. 

- Kies een poppetje voor Abraham. Je kunt een neutraal poppetje van hout (pegg doll ) 
gebruiken, maar ook een poppetje van Duplo of Playmobiel. 

 

  

Verwerking 
1. Verwerkingskaarten 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelonderwijs-abraham-verwerkingskaarten/ 

 
 

  

Je vindt op de website vijf verwerkingskaarten over het 
leven van Abraham. Ze zijn op verschillende manieren te 
gebruiken (en misschien kun je zelf nog wel meer manieren 
bedenken): 
- Je kunt tijdens het voorlezen van het Bijbelverhaal je kind 
het goede kaartje laten pakken 
- Je kunt je kind de kaartjes op goede volgorde neer laten 
leggen en zelf het verhaal laten vertellen 
- Je kunt je kind de kaartjes laten kleuren en er een 
‘harmonicaboekje’ van maken of ze als een ‘vertelslinger’ 
ophangen 
- Je kunt de kaarten twee keer printen, op karton plakken en 
er memory mee doen. 
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2. Verwerkingsblokken 
 
Je vindt hier vijf afbeeldingen die je kunt natekenen op houten blokken. Als je niet zo’n ster 
in tekenen bent, kun je de afbeeldingen ook printen op een stickervel, uitknippen en daarna 
op een blok plakken (let wel op: bij het in de mond stoppen kan de sticker eraf gaan). Een 
voorbeeld van deze blokken zie je op de foto hierboven. 

 
Je kunt met deze afbeeldingen op dezelfde manier werken als met de verwerkingskaarten: 
- Je kunt tijdens het voorlezen je kind het goede blokje laten pakken 
- Je kunt je kind de blokken op goede volgorde neer laten leggen 
- Je kunt je kind het juiste blok bij het juiste verwerkingskaartje neer laten leggen 
 

                                                       
 
3. Verwerkingshand 
 

‘Naar het land dat Ik zal wijzen’, is een belangrijk element in de geschiedenis van Abraham. 
Je vindt hier een hand waarmee je kunt doen wat je wilt: kleuren, verven, beplakken, 

ophangen en dergelijke 
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