
Hvad var det 

værste øjeblik 

for dig? 

GPS 8: Abrahams gave 

 

Interview (Passer især til større børn fra 8 år.) 

 

Idéen med denne aktivitet er at få børnene til selv at tænke over 

Abrahams og Isaks følelser i denne historie. 

 

Rekvisitter: En båndoptager og et kassettebånd til hver gruppe.  

 

Fremgangsmåde: 

 Del børnene i grupper med tre børn i hver.  

 Lad en leder gå med hver gruppe. I gruppen læser lederen 

spørgsmålene højt og får gruppen til at diskutere, hvad Abraham og 

Isak mon ville svare. Gruppen diskuterer også, om der mon er andre 

spørgsmål, der kunne være spændende at få svar på.  

Obs: Har man ikke ledere nok til hver gruppe, kan man starte i 

fællesskab med at gennemgå spørgsmålene og så dele op og lade 

børnene diskutere alene i grupperne, mens lederne cirkulerer mellem 

grupperne. 

 Gruppen vælger, hvem der skal være interviewer, Abraham og Isak. 

Er der for mange børn, kan man f.eks. have to i hver gruppe til at stille 

spørgsmål. 

 Gruppen optager interviewet. 

 Grupperne samles og spiller deres interview for hinanden. 

Mmmhh!! 
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Forslag til spørgsmål til interview: 

 Abraham, hvorfor rejste du til Morijas bjerg her til morgen? 

 Isak, hvilke spørgsmål havde du til din far, da I sammen gik op ad 

bjerget? 

 Abraham, hvis du elsker din dreng, hvordan kunne du så få dig selv til 

at ofre ham? 

 Isak, hvad var det værste øjeblik for dig? 

 Isak, hvad følte du netop i det øjeblik? 

 Abraham, hvorfor var du så sikker på, at I begge ville vende hjem? 

 Isak, hvad vil du altid huske om denne dag? 

 Abraham, hvordan kan det være, at jo ældre, du bliver, jo mere stoler 

du på Gud? 

 

Idé: Dorthe Lykke Jensen m.fl. 
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