8. God houdt zijn woord
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 21:6.
Hoeveel geduld heb jij? Kun je dat aangeven:1 is heel geduldig en 5 is heel ongeduldig.
Je krijgt een cadeau een week vóór je verjaardag. Het is niet de bedoeling dat je het pakje al
openmaakt. Wat doe je – hoe geduldig ben je?
12345
Je vriend(in) is tien minuten te laat. Wacht je op hem of haar?
12345
Je leest een spannend boek waarvan je wilt weten hoe het afloopt. Spiek jij op de laatste pagina?
12345
Waar heb je wel eens lang op gewacht? Was dat het wachten waard? Zou jij jarenlang op iets
wachten?

Wat er aan vooraf ging…
Toen Abram en Saraï ouder werden, leek het steeds onwaarschijnlijker dat ze nog kinderen zouden
krijgen. Maar God sprak weer tegen Abram en gaf hem een nieuwe naam: ‘Abraham’. De naam
betekent zoiets als: ‘vader van vele volken’. Op een dag kwamen er speciale gasten langs (het
zouden engelen geweest kunnen zijn). Ze vertelden Abraham en Sara dat Gods belofte absoluut geen
grapje was. Sara zou in verwachting raken van hun zoon Isaak.
Lees nu samen Genesis 21:1-8.

Wat er daarna gebeurde…
De tijd verstreek en Sara overleed. Isaak trouwde Rebekka, een meisje uit de stad waar de familie van
Abraham vandaan kwam. Isaak en Rebekka kregen een tweeling: Esau en Jakob. Esau zou de taak
als hoofd van de familie overnemen van zijn vader, omdat hij de oudste was. Maar door verschillende
trucjes werd Jakob de erfgenaam. Hij had een belangrijke plek in de familie gekregen, maar hij had
Esau ook tot vijand gemaakt. Hij moest zijn thuis verlaten en gaan wonen bij zijn oom Laban.

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

Bijbelse woorden toegelicht…


Isaak Hij kreeg een naam die betekent: ‘iemand lacht’, omdat zijn moeder Sara lachte toen ze
hoorde dat ze een kind zou krijgen op haar leeftijd. Dat kind was hij.



Besnijdenis Het teken van Gods verbond met Abraham was dat op de achtste dag na zijn
geboorte een klein stukje vel van de penis van een jongen werd afgesneden. Isaak was de
eerste jongen die werd besneden als teken van Gods belofte.



Offer Er zijn veel verhalen in de Bijbel waarin mensen offeren aan God. Ze nemen hun
kostbaarste bezittingen en bieden die aan God aan. Vaak slachtten ze daarvoor een dier. In
Genesis 22 zei God dat Abraham zijn kostbaarste bezit – zijn zoon Isaak – op een berg moest
offeren! Kijk op pagina 15 en 16 van je boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’ om hen te zien
vertrekken – en lees het verhaal in de Bijbel om te zien hoe Abraham en God elkaar
vertrouwden.

Probeer het uit
Abraham en Sara wachtten 25 jaar totdat God zijn belofte waarmaakte. God was trouw – Hij deed wat
Hij gezegd had.
Vraag aan je ouders, verzorgers of aan iemand uit de kerk naar Gods trouw in hun leven. Ze hoeven
geen superverhaal te hebben over geweldige wonderen. Het is minstens zo belangrijk om Gods trouw
in kleine dingen te zien, in de alledaagse dingen.
Vraag een volwassene aan welke beloftes God zich heeft gehouden in zijn of haar leven, en de
beloftes die nog wachten om vervuld te worden. Vraag die persoon om uit te leggen waarom hij of zij
op God vertrouwt.

Praten met God
Dank God omdat Hij zijn beloftes houdt.

