
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tijd om te vertrekken 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 12:1. 

Stel je eens voor dat je op schoolreisje gaat. 

 Waar ga je heen? Heeft je meester of juf een lijstje meegegeven met spullen die je moet 

meenemen? Wat neem je nog meer mee? 

 Weet je wanneer je weggaat en hoe laat je terug zult zijn? 

 Bedenk nu eens dat je voor een week op vakantie gaat. 

 Waar ga je heen? Wat moet je meenemen? 

 Wanneer vertrek je en wanneer kom je terug? 

Doe nu alsof je weggaat van huis. Je weet niet waar je heen gaat. Je moet wel bedenken wat je 

meeneemt. Je weet wanneer je vertrekt, maar je komt niet meer terug. Ben jij klaar om te gaan? 

 

Wat er aan vooraf ging… 

Na de overstroming zijn Abrams voorouders in Ur gaan wonen. Abrams vader besloot om naar het 

land Kanaän te gaan, maar de familie kwam niet verder dan de stad Haran. Abram leefde daar met 

zijn familie totdat God hem zei verder te reizen naar Kanaän. 

Lees nu samen Genesis 12:1-9. 

Wat er daarna gebeurde… 

Abram gehoorzaamde. Samen met zijn vrouw Saraï en zijn neef Lot belandde hij in het land Kanaän. 

Maar er waren veel hindernissen onderweg. Er was niet genoeg weidegrond om te grazen voor 

Abrams en Lots dieren als ze allebei op dezelfde plek bleven. Ze besloten hun eigen weg te gaan. 

Later werden Lot en zijn familie aangevallen en gevangengenomen. Abram redde hem. De koningen 

uit de omgeving hadden bewondering voor hem. De priester en koning Melchisedek zegende hem. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 18 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Ur Abram ging op reis vanuit de grote en beroemde stad Ur, waar huizen veel kamers en zelfs twee 

verdiepingen hadden. Dat was nog eens wat anders dan leven in een tent! 

Tenten Abram en zijn familie waren ‘nomaden’. Nomaden leven (nog steeds) in grote tenten en reizen 

naar plekken waar gras en vers water is voor hun dieren. Hele families leefden samen in tenten die 

gemaakt werden van dierenhuiden en wollen kleden om de bewoners te beschermen tegen zon, zand 

en wind. 

Kamelen De Arabische kameel of dromedaris heeft één bult en was een waardevol en handig dier, 

speciaal voor mensen zoals Abram en zijn familie die reisden door de woestijn. 

Zegenen betekent ‘iemand het goede van God toewensen’. 

Nakomelingen betekent ‘wie na jou komen’ – je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 

enzovoort. 

Probeer het uit 

Bedenk antwoorden op vragen die je in een interview kan stellen aan Abram. 

Kijk naar Genesis 12:1-3. Welke beloftes deed God aan Abram? Tel ze één voor één – als het goed 

is, zijn het er zeven in deze drie verzen! 

Denk met iemand anders na over deze vraag: ‘Abram, je hebt helemaal geen kinderen en God zegt 

net dat Hij je zal zegenen. Hij zal je beroemd maken – jouw niet-bestaande kinderen zullen een groot 

volk zijn. Hoe denk je dat dit gaat gebeuren?’ 

Kijk nu naar Genesis 12:1-7 en praat over hoe het geweest moet zijn om een reis te beginnen zonder 

te weten waar je heen moet gaan. Wat zegt dit over Abrams vertrouwen in God? 

Wat zou Abram geantwoord kunnen hebben op de tweede vraag: ‘Abram, je bent nu 75 jaar, je verliet 

de stad en nu ben je in het land waarvan God zegt dat je het ooit zult krijgen terwijl er al mensen 

wonen. Hoe voel je je daarbij?’ (Misschien helpt het om na te denken over wat voor landschappen 

Abram tijdens zijn reis ziet, hoe het platteland anders is dan de stad en onder wat voor 

omstandigheden je leeft als je met zoveel mensen in een tent woont.) 

Lees Genesis 12:1-9. Waarom denk je dat Abram altaren bouwde voor God? Hij werd later ‘Gods 

vriend’ genoemd, omdat hij in zoveel vertrouwen met God optrok. (Jakobus 2:23) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzin een antwoord op de derde vraag: ‘Abram, je bent net aangekomen in een nieuw land en je hebt 

je kamp opgeslagen. Het eerste wat je deed, was een altaar bouwen om God te loven. Waarom deed 

je dat?’ 

Nu ben je klaar! Bepaal wie het interview zal doen en wie Abram speelt en de vragen beantwoordt. Als 

je geen pen en papier bij de hand hebt, is het misschien leuk om een filmpje of geluidsopname te 

maken. 

Praten met God 

Dank God voor de plek waar je leeft. Het maakt niet uit of dat een paleis is, een flat, een huis of een 

tent! 

 

 


