
 

VERTELPLAAT Awraham verwelkomt de 3 gasten bij de tent, Sara die  
achter de tent staat te lachen, in de hoek de bewoners 
van Sedom die hun gasten kwaad willen doen. 

 

 Awraham was een beetje ziek (van de briet mila) en zat op 
een snikhete dag voor zijn tent. Opeens zag hij daar 3 
mannen aankomen. Awraham stond onmiddellijk op en 
rende naar de 3 gasten toe om ze welkom te heten. Hij liet 
ze hun voeten wassen en ze mochten uitrusten in de 
schaduw van de boom. Awraham zei tegen Sara dat ze snel 
wat koeken moest maken. Hij zocht zelf een lekker mals 
stukje vlees uit en liet dat door zijn hulp klaar maken. Hij 
nam ook wat boter en verse melk en gaf dit allemaal aan 
zijn gasten. Toen de gasten hadden gegeten zei een van hen 
dat hij over een jaar terug zou komen en dat Sara dan een 
zoon zou hebben. Sara moest lachen toen ze dit hoorde, 
want ze dacht dat ze veel te oud was om nog een kind te 
krijgen. Maar een jaar later gebeurde er een wonder: 
Awraham en Sara kregen werkelijk een zoontje, ze noemden 
hem Jitschak, van het Hebreeuwse woord: Lachen. 
De neef van Awraham, Lot, woonde in de stad Sedom. De 
mensen in Sedom waren heel slecht en daarom wilde God 
deze stad vernietigen. Awraham vond dat heel erg en vroeg 
aan God of hij de stad alsjeblieft niet wilde vernietigen, 
omdat hij dacht dat er vast ook wel een paar goede mensen 
zouden wonen in de stad. God beloofde dat Hij de stad met 
rust zou laten als er minstens 10 goede mensen zouden zijn, 
maar helaas waren die er zelfs niet. Toen stuurde God twee 
engelen naar Sedom. Lot was erg gastvrij, net als zijn oom 
Awraham, hij bood ze aan om hun voeten te wassen, ze 
mochten blijven slapen en hij gaf ze te eten. Jammer genoeg 
waren de inwoners van Sedom zo slecht, dat ze de gasten 
van Lot kwaad wilden doen! Ze gingen naar het huis van Lot 
en riepen dat Lot de gasten buiten de deur moest zetten, 
maar dat deed Lot natuurlijk niet. Toen moest Lot met zijn 
familie wegvluchten uit deze nare stad, die helemaal 
verwoest werd. 

  

MIDA Hachnasat orchiem, gastvrijheid. 

 Van Awraham en Lot kunnen we leren hoe je om moet gaan 
met gasten. Wat deden ze? Ze liepen ze tegemoet, gaven 
water om zich te wassen, ze gaven ze eten, drinken en een 
slaapplaats. Hoe gaan wij nu om met gasten? Geven wij ook 
water om de voeten te wassen? Hoe stel je een gast op zijn 
gemak? (Laat de kinderen bedenken wat je met een gast 
doet.) Als een gast bij ons weggaat dan lopen we een klein 
stukje met ze mee. Hachnasat orchiem is een belangrijke 
mitswa. 

  

 

ACTIVITEIT Spelletje: Als ik een gast krijg. 

 
 

 Zet de kinderen in een kring. Er is een bal, of ander zacht 
voorwerp. Een kind gooit dit voorwerp naar een ander en 
zegt:”Als ik een gast krijg, dan…” en vult zelf iets in. Het 
volgende kind gooit weer en vult zelf aan. 
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