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Werkblad 10 mei 2015  ds. Treurniet  
 

Hallo kinderen, 
fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 

 

Achter onze kerk staat een MOSKEE. Dat is een soort ‘kerk’ voor 

moslims. Maar ze zijn geen christen zoals wij. 

 

Christenen geloven:  

KERSTFEEST – De Here Jezus, God, werd als mens geboren…. 

GOEDE VRIJDAG – …. Hij stierf aan het kruis voor 

onze zonden…. 

PASEN – … Hij stond op uit de dood…. 

HEMELVAART – … Hij ging weer terug naar de 

hemel… 

PINKSTEREN – … maar Hij liet de mensen niet 

alleen op aarde achter en zond zijn Geest! 

 

Moslims: 

geloven niet in een Verlosser.  

Of God voor jou kiest hangt van jezelf af, of je goed genoeg doet wat 

God van je vraagt... En dan maar hopen of God je wil vergeven…. 

 

Christenen lezen uit de bijbel.  

 

Moslims hebben ook een boek, de 

koran.  Sommige mensen uit de 

bijbel staan ook in de koran.  
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Bijvoorbeeld Abraham, we hebben net over hem gelezen.  

In de Koran heet hij Ibrahim. Moslims noemen hem een profeet.  

Ze kennen ook Ismaël als profeet.  

En weet je dat Jezus ook in de Koran staat?!  

Ze zeggen dat hij ook een profeet was. Meer niet.  

Gewoon een mens, niet (de Zoon van) God.  

 

De profeten die in de Koran staan maken geen  

fouten, ze zijn alleen maar helden. Want als  

profeten fouten maken dat is de gòd van die  

profeten ook niks waard…., denken de moslims.  

Dat kan niet….  

 

In de bijbel is dat anders…. Ook Abraham heeft  

fouten gemaakt. Hij was echt geen held. Heb je gehoord wat  

er misging in het verhaal dat we uit de bijbel lazen? : 

 

God heeft aan Abraham beloofd dat hij een zoon zou krijgen. Maar o, 
wat duurt het toch lang. Abraham en Sara zijn al vreselijk oud 
geworden en nóg hebben ze geen kindje gekregen…. Ze denken dat ze 
God misschien een beetje moeten helpen: als Abraham nou met Hagar, 
de slavin van Sara, gaat slapen, dan krijgt zij misschien een kindje... 

Ze dachten dat ze de Heer een handje moesten helpen om 

zijn belofte te vervullen… 
 
En ja hoor, Hagar krijgt een kindje in haar buik.  
 

…maar als je dat doet zijn er alleen verliezers. 
Maar dan wordt het ruzie. Hagar plaagt Sara ermee dat 
Sara geen kindje van Abraham kreeg en zij wel…  
Dan stuurt Sara Hagar weg door heel erg vervelend 
tegen Hagar te doen. Hagar vlucht naar de woestijn. 
Maar het gaat niet goed met Hagar in de woestijn…  
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God gaat haar redden: De Here Jezus 
zelf komt als een engel naar Hagar toe 
en stuurt haar terug naar de tenten van 
Abraham. Daar mag ze wonen! Hij 
spaart haar leven en dat van het kindje 
in haar buik. Maar ze mag Sara niet 
meer plagen.  
En als haar kindje straks geboren is 
moet ze hem ‘Ismaël’ noemen, dat 
betekent: ‘God hoort’.  

Nou, zeg dat wel!: God is genadig 

en heeft haar gered! 

 

 

 

Gods plannen wijzigden niet:  

 

Abraham en Sara krijgen ruim 13 

jaar later zelf een kindje, Isaäk. En 

híj is het kindje dat God beloofd had! 

Uit hèm zou het volk Israël komen, 

het volk waarin de Here Jezus, onze 

VERLOSSER, geboren zou worden!  

 

God beloofde aan Ismaël ook een groot volk. Dat is ook gebeurd! Het 

volk zou veel slechte dingen doen. Dat is ook gebeurd en gebeurt nog 

steeds. Je hebt misschien wel van Al-Qaida en IS gehoord….  

Maar de boodschap van genade is ook voor hen! De Here Jezus zelf 

keek naar Hagar om, en Paulus heeft het volk van Ismaël het evangelie 

al snel gebracht. 

 

Een deel van de moslims komt ook uit het volk van Ismaël. 
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We moeten 

de moslims 

vertellen 

over de 

Here Jezus! 
  

Ze moeten horen dat 

God door de Here 

Jezus vergeving geeft! 

Wat is God GROOT!  

 

 
Vragen: 

 Uit welk bijbelboek hebben we gelezen? _______________________________________________ 
 Hoe heten de mensen die naar de moskee gaan? ________________________________________ 
 En hoe heet hun ‘bijbel’? ____________________________________________________________ 
 Abraham en Ismaël staan ook in dat boek. En nog meer mensen uit de bijbel. Maar er wordt 

anders over hen geschreven: ze deden geen slechte dingen, ze waren alleen maar helden. 
Waarom wordt er zo over hen geschreven? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 Wie was Hagar? ____________________________________________________________________ 
 Wat had God aan Abraham en Sara beloofd? ____________________________________________ 
 Waarom ging Abraham bij Hagar slapen? ______________________________________________ 
 Hoe heette het kindje dat Hagar kreeg? ________________________________________________ 
 Hoe heette het kindje dat Sara ruim 13 jaar later kreeg? _________________________________ 
 Wie van de 2 jongens was het aan Abraham en Sara beloofde kindje? ______________________ 
 De Here Jezus stierf voor alle mensen. Dus ook het volk van Ismaël, ook de moslims moeten 

over hem horen! Hoe zouden we onze kerkburen over de Here Jezus kunnen vertellen? Heb je 
een idee? __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


