7. Gods belofte aan Abraham
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 15:5.


Ben je wel eens laat buiten geweest en heb je toen naar de sterren gekeken? Was het een
heldere nacht of een bewolkte?



Zag je veel sterren? Heb je een vallende ster of komeet gezien?



Weet jij het verschil tussen een ster en een planeet als je ziet?



Het licht van een ster fonkelt, maar een planeet schijnt meer constant.



Wist je dat niemand precies weet hoeveel sterren en zijn? Sterrenkundigen bij NASA schatten
dat er ongeveer 100.000.000.000.000.000.000 sterren zijn. Dat is een 1 met 20 nullen!

Wat er aan vooraf ging…
Abram gehoorzaamde God, en God zorgde voor hem door precies te geven wat hij nodig had. Maar er
miste iets: Abram had geen kinderen. Abram had een zoon nodig om ervoor te zorgen dat er
nakomelingen zouden komen. God had hem immers beloofd dat hij de vader van een groot, nieuw
volk zou zijn.
Lees nu samen Genesis 15:1-7.

Wat er daarna gebeurde…
God had Abram en Saraï niet alleen een zoon beloofd, Hij zei dat uit hun familie en groot volk zou
groeien. Hun zoon zou kinderen krijgen, en dat die kinderen weer kinderen zouden krijgen, enzovoort.
Er zouden moeilijke tijden aanbreken: God liet al een beetje weten dat over lange tijd de Israëlieten
slaven zouden zijn in Egypte. Maar voor nu waren Abram en zijn familie nog veilig in Kanaän. Zou
God zijn belofte houden? Kreeg Abram een zoon?

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

Bijbelse woorden toegelicht…
God spreekt Hoe sprak God met Abram? We weten het niet: het kan een hoorbare stem zijn
geweest, door een engel, of in een droom. Het belangrijkste is dat God wil praten met mensen en dat
Hij dat nog steeds doet.

Een zoon voor Abram God beloofde Abram en Saraï een zoon. Ze wachtten erg lang en begonnen
te twijfelen aan wat God had gezegd. Abram kreeg een zoon, Ismaël, met Hagar, de slavin van Saraï.
Maar God zei opnieuw dat Hij de belofte zou houden en dat Hij Saraï het beloofde kind zou geven.
Van Abram naar Abraham De tweede keer dat God een zoon aan Abram beloofde, veranderde Hij
zijn naam in Abraham. Die naam betekent ‘vader van vele volken’.
God ‘kiest’ een familie Er staat niet in de Bijbel dat God Abraham koos om de vader van Gods volk
te worden omdat hij goed was. Of omdat hij zo godsdienstig was, niet eens omdat hij een trouwe
volgeling was van God. We lezen wel over Abrahams geloof in het bijbelboek Hebreeën. Dit geloof
kwam pas nadat God hem had geroepen en hem beloftes had gedaan. God was eerst – Abrahams
geloof kwam in antwoord op Gods actie. Door de Bijbel heen kiest God mensen die je niet verwacht
en mensen die het niet verdienen – dat is dus goed nieuws voor ons allemaal!

Probeer het uit
God beloofde dat Abraham veel nakomelingen zou krijgen en andere volken zullen hopen net zo
gezegend te worden als Abraham. In het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’ ontmoet je een aantal
van die kinderen en de kinderen daarvan (en de kinderen daar weer van enzovoort).
Kijk eens naar Matteüs 1:1-17. Daar staat een lijst met mensen die afstammen van Abraham (God
veranderde zijn naam). Je komt later meer te weten over Abrahams zonen en kleinzonen. Je hoort
bijvoorbeeld verhalen over David die een grote koning werd – en over zijn overgrootouders Ruth en
Boaz. Kun je die verhalen vinden?
Lees verder en kijk eens wie je nog meer tegenkomt in de lijst. God zei tegen Abraham dat hij zoveel
kinderen zou krijgen als er sterren aan de hemel staan, en Jezus is daar één van!
Jezus is de eerstgeboren Zoon van ál Gods kinderen! En God had aan de mensen beloofd dat Hij zou
komen. Hoeveel denk jij te weten over Hem? Ben je een van zijn vrienden? Praat eens over Hem met
een volwassene.

Praten met God
Dank God voor iedereen in je familie en voor al je vrienden.

