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Thema: Verbonden met God

Doel
De kinderen ontdekken dat geloven in God betekent dat je Hem helemaal vertrouwt

Toelichting
Abram en Sarai hebben nog steeds geen zoon. Alleen Ismaël loopt rond bij hun tenten; hij is inmiddels 13 jaar. Ook al heb-
ben ze niet gewacht op de uitkomst van zijn belofte, God laat Abram en Sarai niet vallen. God herhaalt die belofte. Hij zal 
vader worden van een groot volk. Heel het land Kanaän zal van dat volk zijn, dankzij Gods zegen. Hij geeft Abram en Sarai 
nieuwe namen: Abraham en Sara. Hij zal hun God zijn, maar zij moeten gehoorzaam zijn. Het teken van deze overeen-
komst is de besnijdenis van de zonen.
Bij de doop in de christelijke kerk wordt op dit hoofdstuk teruggegrepen: de kinderen van gelovigen worden gedoopt, zoals 
Abrahams kinderen werden besneden. De doop is een teken van Gods belofte voor altijd hun God te zijn. En een oproep 
om die God een leven lang te vertrouwen en trouw te zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Hand in hand
Richtlijnen: De kinderen moeten soms hand in hand lopen. Als ze een rij moeten vormen bij de deur van de school. Of 
wanneer er overgestoken moet worden. Geef elkaar een hand en niet loslaten…! Elkaar een hand geven, geeft een veilig 
gevoel. Je bent niet alleen. Je hebt iemand die je helpt en naast je staat. Samen ben je sterker.
Vandaag geven God en Abraham elkaar ook een hand. Ze sluiten met elkaar een verbond. Ze beloven elkaar iets. God be-
looft in het leven van Abraham en zijn kinderen en kleinkinderen bij hen te zijn en hen te helpen. Dat moet Abram een veilig 
gevoel geven. Hij is niet alleen. Abraham moet God beloven op Hem te vertrouwen. Dus geduldig zijn en niet de dingen zelf 
regelen. Gewoon doen wat God zegt en vraagt. Dan wordt hij en Sara en heel hun volk gelukkig.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Verbinding maken
Richtlijnen: Als inleiding kun je het voorbeeld van telefonie gebruiken. Er wordt heel veel gebeld. Je kunt bijna vanaf iedere 
plaats op de wereld bellen met elkaar. Even verbinding maken met thuis. Soms lukt het ook niet, je hebt geen bereik of de 
verbinding valt opeens weg. Dat is vervelend. 
In dit hoofdstuk lezen we dat God en Abraham een verbinding maken die altijd zal blijven. God begrijpt wel dat het moeilijk 
is voor Abraham om heel lang op een eigen zoon te wachten. Hij twijfelt misschien of God wel doet wat Hij heeft gezegd. Hij 
straft hem niet voor zijn fout met Hagar, maar herhaalt zijn belofte. Sara en jij krijgen een zoon, worden tot een groot volk 
en zullen heel Kanaän bewonen. God zal hen nabij zijn. God vraagt Abraham Hem te beloven trouw te zijn en het teken van 
dit verbond, de besnijdenis, in ere te houden. Zo zijn Abraham en God levenslang verbonden met elkaar. Heel zijn leven 
kan Abraham met God delen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Durf jij te vertrouwen?
Richtlijnen: Durf jij God te vertrouwen zoals Abram deed? Durf jij te vertrouwen op de dingen die Hij belooft, ook al zie je ze 
nog niet direct gebeuren? Daar is moed voor nodig. Abram had die moed niet altijd, dat zag je wel toen hij met Hagar  
Ismaël kreeg. Abraham deed dat buiten God om. Toch wil Abraham God dienen. Daarom straft God Abraham niet, maar 
herhaalt zijn belofte. Hij zal vader worden van een groot volk. Heel het land Kanaän zal van dat volk zijn, dankzij Gods 
zegen. Hij zal hun God zijn, maar zij moeten gehoorzaam zijn. Het teken van deze overeenkomst is de besnijdenis van de 
zonen.
Bij de doop in de christelijke kerk wordt op dit hoofdstuk teruggegrepen: de kinderen van gelovigen worden gedoopt, zoals 
Abrahams kinderen werden besneden. De doop is een teken van Gods belofte voor altijd hun God te zijn. En een oproep 
om die God een leven lang te vertrouwen en trouw te zijn.

Extra Bijbelgedeelte: Hebreeën. 11: 9-12
(Abraham durft door het geloof op Gods beloften te vertrouwen, ook al zijn die ongelooflijk en bijna onmogelijk. God is  
immers de Ontzagwekkende. Hij kan zijn liefde tonen over iedere hindernis heen)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Het woord ‘verbond’ dat in hoofdstuk 15:18 voor het eerst in de Abraham-geschiedenis is gevallen, wordt in Genesis 17 het 
kernwoord. Het komt maar liefst 12 keer in dit hoofdstuk voor. Over wat ‘verbond’ in de Bijbel nu precies is, is door Bijbe-
luitleggers flink gediscussieerd. Sommigen benadrukken het eenzijdige karakter van een verbond (soms te vertalen als 
‘verplichting’ of ‘belofte’ die de ene partij ten opzichte van een andere partij op zich neemt). Anderen verdedigen een meer 
tweezijdige interpretatie, waarbij het verbond wordt beschouwd als een ‘contract’ of ‘overeenkomst’ met wederzijdse af-
spraken tussen partijen. In de tweede lijn vinden we vele oud-oosterse voorbeelden van verbondssluitingen tussen aardse 
machthebbers. Ook als een van hen duidelijk de bovenliggende partij is, verbinden beide partijen zich aan een reeks bepa-
lingen. De onderliggende partij (vaak een vazalvorst) droeg echter vaak de zwaarste last. 

Des te mooier is het hoe de panelen verschuiven als het Woord van onze God de metafoor van het verbond opneemt op de 
relatie tussen God en zijn volk aan te geven. Al in Genesis 15 zagen we hoe Gods belofte vooropgaat (beeld van de ster-
renhemel) en hoe Hij zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt (alleen Hij gaat tussen de offerdelen door). Dat betekent 
niet dat het volk geen verantwoordelijkheid heeft. Ook in de Bijbel heeft het verbond twee kanten. De God van de Bijbel is 
echter niet uit op een overeenkomst of ‘zakelijk’ contract, maar op een relatie en levende gemeenschap tussen Hem en zijn 
volk. Daarbij wil zijn vooropgaande liefde beantwoord worden met wederliefde en trouw van mensen aan zijn beloften en 
geboden.

Dit komt heel mooi naar voren in het eerste vers van Genesis 17. God verschijnt aan Abram als El-Sjaddai (NBV: de Ont-
zagwekkende; vgl. 28:3; 35:11; 43:14; 48:3). Vervolgens worden de uitnodiging tot een relatie met deze God en de con-
sequentie daarvan in twee korte zinnen genoemd: ‘Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven’. Alles wat 
volgt aan beloften en bepalingen van het verbond dat God met Abram sluit, staat in dit licht. 

De verzen 2-8 vormen één grote illustratie hoe Gods beloften en trouw vooropgaan. Opnieuw belooft God Abram vele 
nakomelingen (vers 2). In de verzen 4-6 werkt God deze belofte van zijn kant verder uit (Nota bene: ‘mijn verbond’). Abram 
draagt haar zelfs mee in een nieuwe naam: Abraham, dat mogelijk ‘vader van een menigte’ betekent. 

Vers 7 benadrukt dat dit verbond niet alleen voor Abram, maar ook voor zijn nakomelingen geldt. Dit vers kennen we uit 
de Dooponderwijzing. De kern van dit ‘eeuwigdurend verbond’ lezen we in vers 7b: ‘Ik zal jouw God zijn die die van jouw 
nakomelingen’. Een door God geschonken relatie dus, die van Hem uit nooit zal eindigen! Vers 8 volgt aan de belofte van 
veel nakomelingen de belofte van het land Kanaän toe. Let op de spanning van de tegenstelling ‘waar je nu als vreemde-
ling woont’ en ‘voor altijd in bezit geven’. Ook hier: ‘Ik zal hun God zijn.’

De keerzijde van de verbondsgemeenschap vertolken de verzen 9-14. Centraal staat in deze verzen de opdracht voor 
Abram en zijn nakomelingen om alle mannen en jongens te besnijden. Dit is het teken van het verbond tussen God en 
zijn volk (vers 11, 13) en geldt ook voor slaven en vreemdelingen (vers 13-14). Vers 14 maakt duidelijk dat het menens is. 
Een onbesnedene moet uit de gemeenschap worden verwijderd, want hij heeft de gemeenschap (= het verbond) met God 
verbroken. 

In de verzen 1-8 was Gods belofte tot Abram-Abraham gericht, vanaf vers 15 klinkt ze voor Sarai, die voortaan Sara  
(= vorstin) mag heten. Dat ook van haar wordt gezegd dat volken en koningen uit haar voortkomen (vergelijk verzen 5-6) 
benadrukt dat het ook daar al om deze lijn ging. Opnieuw buigt Abraham (vgl. vers 3), maar ook lacht hij. Volgens vers 17 
(een inkijkje in Abrahams gedachten en; vgl. 18:12 e.v. waar Sara lacht) is het een lach van ongeloof. Op Abrahams reactie 
dat hij al blij zou zijn met Gods bescherming over Ismaël (18), verzekert God hem van de geboorte van een zoon uit Sara, 
die Isaak zal heten (= hij lacht’). De verzen 19-21 kwamen hierboven al aan de orde. 

Vers 22 markeert expliciet het einde van het tweegesprek tussen God en Abraham. De vermelding dat God bij Abraham 
vandaan gaat, geeft ook aan dat het voor Abraham nu weer op geloofsgehoorzaamheid aankomt. Die wordt zichtbaar 
doordat ‘nog diezelfde dag’ (vers 23) alle leden van de familieclan van Abraham worden besneden. Ismaël wordt als eerste 
genoemd. Het valt Abraham kennelijk nog steeds zwaar om in te zien hoe de lijn naar de toekomst anders zou moeten lo-
pen dan via hem. Alle mannelijke huisgenoten (ook vreemdelingen; vers 23, 27) en uiteraard Abraham zelf (vader en zoon 
op één dag; vers 26) ontvangen het teken van dit verbond ‘zoals God hem had opgedragen’ (vers 23). 
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Vers voor vers
Vs. 1 Toen Abram 99 jaar was, verscheen de HEER aan hem…’: Uit deze leeftijdsvermelding kunnen we opmaken dat 

de vorige verschijning van God en verzegeling van het verbond aan Abram (hoofdstuk 15) alweer minstens 13 jaar 
geleden was (vgl. 16:16). Het is goed te bedenken dat ook de aartsvaders niet op elk moment hemelse  

 bemoedigingen ontvingen, maar vaak lange periodes onder moeilijke omstandigheden in geloof moesten 
wandelen.

Vs. 3 ‘Abram bood zich diep neer’: Dit is niet enkel een teken van eerbied, maar ook van aanvaarding van deze meer-
maals door hem betwijfelde belofte. De verwekking van Isaak komt pas hierna (hoofdstuk 18 en 21) en het 
experiment met Hagar-Ismaël net had vooral problemen opgeleverd. Ook bij Abram is geloven een onrustig ding 
(Luther).

Vs. 5 ‘… Ik maak je vader van vele volken’: Het meervoud ‘volken’ (vers 5 en 6) moet hier wel op de toekomstige stam-
men van Israël slaan (en niet op Abrams nakomelingen via Hagar en Ketura). Het punt is niet dat er voor hen 
geen belofte van een groot volk was (integendeel; vgl. 16:10; 17:20; 21:18; 25:1-4; 25:12-18). Ook het teken van 
de besnijdenis (verzen 9-14) wordt mede door Ismaël ontvangen (vers 23-25; vgl. Arabische volken en de Islam). 
Het vervolg van de beschrijving van dit verbond gaat echter nadrukkelijk over Sarai (vers 15 e.v.), waarbij God 
benadrukt dat Hij ‘mijn verbond’ (vgl. vers 4 en 9) voortzet via Isaak, terwijl Ismaël eveneens een grote, maar wel 
daarvan te onderscheiden zegen ontvangt (vers 20). 

Vs. 10:  ‘Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen’: Besnijdenis kwam al in oude tijden niet enkel bij het volk   
Israël voor. En zo is het nog steeds. Behalve besnijdenis van mannen/jongens (het verwijderen van de voorhuid), 
zijn er vanouds culturen die bij vrouwen/meisjes delen van de schaamlippen verwijderen. Aan de basis liggen 
mogelijk oude initiatieriten (sommigen denken bij de besnijdenis van jongetjes ook aan hygiëne). Met name de 
besnijdenis van vrouwen/meisjes is in onze tijd omstreden vanwege de (doelbewuste?) inperking van de ervaring 
van seksueel genot. De historische achtergrond van besnijdenis en de godsdienstige betekenis in de Bijbel hoe-
ven elkaar niet uit te sluiten. Het gaat er in Genesis 17 niet om dat er voor het eerst een mens wordt besneden, 
maar dat de besnijdenis drager wordt van deze bijzondere betekenis: het mogen delen in Gods verbond.

Vraag
• Het verbond tussen God en mensen is voor alles een relatie. Hoe beleeft u dat? En hoe zit het dan bij u met het  
 eenzijdige of (ook) tweezijdige karakter van dit verbond? 

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 105:1-4
Lied 164
Lied 103c    (=Gezang 460)
Abraham    Alles wordt nieuw 2:3
Heb je wel gehoord van Abraham  Liedboek voor de kinderen Dr. Klink en de Marez Oyens
Want ik weet    Opwekking voor kinderen 174
Ik wens je    Hemelhoog 114
Liefde, blijdschap, vrede   Hemelhoog 115
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Inleiding
Kijk daar gaan de kleuters met juf Irene. Ze lopen de 
school uit, het plein op en ze gaan verder. Ze steken de 
weg over en lopen door de straten rondom de school. Ze 
gaan de tuinen bekijken, overal bloeien de planten en de 
struiken. Maar ze moeten wel goed opletten. ‘Goed uitkij-
ken hoor’, zegt juf. ’Geef elkaar maar een hand en houd 
die goed vast, dan gaat het beter. Zo let je op elkaar, dat 
geeft een veilig gevoel.’ En dat doen de kinderen. Ze den-
ken er steeds aan: handen vast, zo blijf je bij elkaar. 
Het is mooi om al die tuinen te bekijken en keurig hand in 
hand komen ze weer terug op school.

Bijbelvertelling
In dit verhaal geven God en Abram elkaar ook een hand. 
Ze maken een afspraak en Abram vertrouwt op God. 
Abram voelt zich veilig bij God. Wat God zegt zal zeker 
gebeuren.
Abram en Sarai zijn al heel lang bij elkaar, ze zijn ook al 
heel oud. Ze zijn wel zo oud als een opa en een oma. 

Maar opa en oma zijn ze niet. Want wat zo jammer is: ze 
hebben geen kinderen. Geen zoon en ook geen dochter. 
Er woont wel een grote jongen bij hen. Dat is Ismaël, de 
zoon van Abram en Hagar. Maar Sarai heeft geen zoon. 
Abram houdt van God. Als hij langs de tenten loopt en 
daar de mensen ziet die bij hem wonen, dan is hij blij. Als 
hij door de weilanden loopt waar alle dieren grazen dan 
is Abram gelukkig met alles wat hij heeft. Hij heeft veel 
knechten en heel veel dieren. Maar geen zoon. 
Op een avond praat God met Abram. God zegt: ’Abram, 
Ik heb je beloofd dat jullie een zoon krijgen. En wat Ik be-
loof, dat gebeurt ook. Probeer maar op Mij te vertrouwen, 
dan komt het goed.’ ‘Dat zal ik doen, Heer’ zegt Abram. 
Maar soms is wachten zo moeilijk. Dan duurt het zo lang 
en dan denken Abram en Sarai: ‘Zou het echt nog wel 
gebeuren?’

God zegt nog meer; ’Ik ga je naam veranderen. Abram 
wordt Abraham. En Sarai wordt Sara. Jullie zoon zal 
Isaak heten. Als Isaak groot is zal hij ook weer kinderen 
krijgen, het zal een heel groot volk worden, Abraham.’ ‘En 
hoe zal het gaan met Ismaël’ vraagt Abraham aan God. 
Ook Ismaël krijgt de zegen van God, ook hij zal kinderen 
krijgen en ook hij zal vader worden van een groot volk. 
Dit is de belofte van God aan Abraham, het is alsof God 
Abraham een hand geeft. En zo gaan ze verder en Abra-
ham voelt zich veilig aan de hand van God en vertrouwt 
op Hem.  

Gebed
Here God, we mogen ons veilig voelen bij U. 
U neemt ons bij de hand en beschermt ons. 
We mogen erop vertrouwen dat U ons altijd helpt en ons 
nooit loslaat. 
Amen. 

Auteur: IFF
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Inleiding
Denk eens even terug aan vorig jaar en het begin van dit 
jaar. Corona zorgt er opeens voor dat volwassenen en 
kinderen niet op dezelfde manier contact kunnen hebben 
met elkaar als voordat de ziekte er was. Handen schud-
den kan niet meer, zomaar iemand knuffelen of kussen 
ook niet.
En in de tijd dat we thuis moeten blijven en niet naar 
school kunnen gaan, tijdens de Lock down, kunnen we 
ook niet spelen met onze vrienden en vriendinnen of met 
hen samenwerken in de klas. Alle mensen groot en klein 
vinden dit moeilijk. We willen graag contact hebben met 
anderen en met hen samenzijn. En dan het liefst niet op 
anderhalve meter, maar gezellig dicht naast opa zitten 
of knuffelen met oma. Toch zijn er ook in deze moeilijke 
tijd wel manieren waarop we contact kunnen hebben met 
onze klas en onze familie en vrienden. Misschien heb je 
wel contact met je juf of meester en je klasgenoten via de 
computer en misschien ga je wel videobellen met je opa 
en oma, zodat je hen toch even kan zien en kan spreken. 
Verbinding maken met iemand, even elkaar met elkaar 
praten, is heel fijn. Soms valt de verbinding ook wel eens 
weg, wanneer je met iemand in gesprek bent. Dat is heel 
vervelend. Als je het later opnieuw probeert en het lukt 
wel, dan ben je opgelucht. Gelukkig er is weer contact.

Bijbelverhaal:
Vandaag horen we over Abram. God wil met Abram een 
verbinding maken die een leven lang duurt en die nooit 
wegvalt.
Wanneer Abram 99 jaar is verschijnt de Heer aan hem. 
Abram buigt zich diep voor de HEER neer en luistert vol 
ontzag. De HEER heeft al eerder met Abram gesproken. 
Hij heeft Abram toen beloofd dat hij uit zal groeien tot 
een groot volk. Abram en Sarai hebben gedacht dat ze 
de HEER moesten helpen om zijn belofte waar te maken. 
Abram heeft toen bij slavin Hagar een zoon gekregen, 
Ismaël. Ze denken dat dat de vervulling is van Gods be-
lofte. Want ze hebben al zo lang gewacht op een kind… 
En nu zijn ze te oud om nog kinderen te krijgen.

Maar vandaag komt God Abram vertellen dat hij en Sarai 
zelf een kind zullen krijgen, ook al zijn ze al heel oud. 
De HEER zegt: ‘Je zult de stamvader worden van een 
menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten, 
maar Abraham, dat betekent vader van veel volken. Ik 
sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met 
alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik 
zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel het 
land Kanaän, waar je nu als vreemdeling woont, zal Ik jou 
en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. 
De Heer zegt tegen Abraham: Jij moet je houden aan dit 
verbond met Mij, net als je nakomelingen.
Om te laten zien dat je je aan het verbond houdt moeten 
alle jongens die in je familie worden geboren op de acht-
ste dag worden besneden. En daar moet je vandaag een 
begin mee maken. 

Alle mannen en jongens van je familie moeten vandaag 
worden besneden. Ook degenen die bij jullie wonen, 
zoals slaven.
Verder zegt de HEER: ‘Je vrouw Sarai krijgt net als jij een 
nieuwe naam, zij zal voortaan Sara heten. Ik zal haar 
zegenen en jou bij haar een zoon geven. 
Abraham buigt zich nog een keer diep neer, lacht in zich-
zelf en denkt: ‘Hoe kan iemand van 99 jaar nog een kind 
krijgen?’ Abraham zegt tegen de Heer: ‘Ik ben al gelukkig 
als U mijn zoon Ismaël onder uw bescherming wilt  
nemen’ Maar de HEER zegt: ‘Nee, je vrouw Sara zal je 
een zoon geven, die je Isaak moet noemen. Met Isaak zal 
Ik mijn verbond na jou voortzetten en met zijn kinderen 
en kleinkinderen. Je zoon Ismaël zal Ik ook zegenen, ook 
hij zal heel veel nakomelingen krijgen. Maar het verbond 
dat ik sluit is alleen voor je zoon Isaak, het kind waarvan 
jij en Sara volgend jaar rond deze tijd de ouders zullen 
zijn.

De HEER laat Abraham achter wanneer Hij zijn bood-
schap aan hem heeft verteld.
Nog diezelfde dag besnijdt Abraham zijn zoon Ismaël en 
alle mannen die bij zijn huishouding horen. Ook Abraham 
zelf wordt besneden. Zo laat Abraham zien dat hij zich wil 
houden aan het verbond met God. Hij vertrouwt op God. 
God verbindt zich met Abraham. God zegt dat Hij er altijd 
zal zijn voor Abraham en zijn kinderen en de kinderen 
van zijn kinderen.

Afsluiting
Joodse jongetjes worden op de achtste dag na hun 
geboorte nog steeds besneden. Het verbond dat God 
met Abraham sloot, geldt ook vandaag nog. En niet al-
leen voor het volk Israël. Ook wij kennen in de kerk een 
symbool van Gods verbond met ons. Als baby mag je de 
heilige doop ontvangen. Daarmee wil God je een ver-
bondsteken geven. Hij zegt dan eigenlijk: ‘Jij bent van Mij. 
Ik zal altijd voor je zorgen en je nooit verlaten. Je naam 
staat opgeschreven in mijn handpalm’ Wat bijzonder dat 
het verbond dat God heel lang geleden met Abraham 
sloot nog steeds bestaat. En dat wij onderdeel mogen zijn 
van dat verbond. Dat God ook tegen ons zegt: ‘Ik wil een 
leven lang in verbinding staan met jou. Wanneer jij in Mij 
gelooft en je houdt aan mijn regels, dan zal Ik er altijd zijn 
voor jou en je zegenen’
Hoe kunnen wij laten zien dat we in verbinding staan met 
God? Door te bidden, door te lezen in de Bijbel. En door 
God op de eerste plaats te zetten in je leven, want dat 
doet Hij ook bij jou!

Auteur: MMe 
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Bijbelverhaal
Vandaag lezen we het volgende hoofdstuk over Abram. 
Abram is inmiddels 99 jaar oud. Sara en hij hebben 
geen zoon. Maar wel is daar Ismaël. De zoon van slavin 
Hagar. Abram houdt van de jongen en denkt dat dit de 
zoon is die God hem heeft beloofd. In de Bijbel lezen 
we niet dat God het afkeurt dat Sarai Hagar aan Abram 
heeft gegeven om met haar een zoon te krijgen. In die 
tijd gebeurde dat wel vaker. Maar Hagar wordt ‘slavin van 
Sarai’ genoemd. En Sarai ‘vrouw van Abram’. Zo maakt 
God duidelijk hoe het zit. Abram is tevreden met zijn zoon 
Ismaël, terwijl God hem toch meer dan dat heeft beloofd.
Sinds de geboorte van Ismaël is er geen vrede meer 
in de tenten van deze familie. Zo gaat het vaker. Men-
sen krijgen ruimte om eigen keuzes te maken, maar de 
gevolgen zijn ook voor henzelf. God laat dat zo 13 jaar 
gaan. Dan laat God weer horen wie Hij is. God stelt 
zich opnieuw aan Abram voor en zegt: ‘Ik ben God, de 
Almachtige!’ Denk niet te klein van Mij, Abram. Ik zal 
zorgen dat er een grote familie uit jou geboren wordt. ‘Het 
enige wat jij moet doen is je gedragen als mijn kind. Zorg 
dat je niets doet zonder Mij. Spreek met Mij, wandel met 
Mij, ook al kun je Mij niet zien. Wacht geduldig op wat Ik 
ga geven, ons verbond is een eeuwig verbond. Wij horen 
voor altijd bij elkaar. Ik zal voor altijd de God zijn van de 
generaties die uit jou voortkomen. Ik geef hun een plek 
om te wonen; een vruchtbaar land. Een land waar ze Mij 
kunnen dienen. Grond waarop ze zegeningen ontvan-
gen. Wat een groot wonder! Abram kan niet anders dan 
vol eerbied op de knieën vallen. Zo laat Abram zien dat 
hij groot ontzag heeft voor zijn God. Hij beseft hoe klein 
hijzelf is. Hij voelt de grootheid en de heiligheid van God. 
Hij onderwerpt zich aan de HEER. Hij geeft zich aan Hem 
over. Dat doet hij door zijn houding. Een houding zoals 
deze, zegt meer dan woorden. 
Op dit heilige moment krijgt Abram een nieuwe naam: 
Hij zal voortaan Abraham heten; ‘Vader van een menigte 
van volken’. In de Bijbel betekent een nieuwe naam een 
nieuw begin, een stap vooruit in het geloof. God stelt 
hierna een voorwaarde aan het verbond met Abraham: 
Elke man die bij Abraham hoort, zal besneden moeten 
worden. Ook het mannelijk personeel dat bij hem werkt. 
God laat zien hoe royaal Hij is met zijn zegen. Iedereen 
die in het tentenkamp woont, deelt mee in de zegen van 
het verbond. De jongetjes die geboren zullen worden, ook 
die van personeelsleden, moeten op de 8e dag worden 
besneden. (Weetje: Uit onderzoek is gebleken dat dit 
een gunstig moment is. Precies op deze 8e dag stopt de 
bloeding veel eerder dan op enig ander moment in het 
bestaan van een mens.) De besnijdenis is een zichtbaar 
teken van het verbond, aan het lichaam, alleen zichtbaar 
voor de persoon in kwestie; De voorhuid van de penis 
wordt verwijderd. Als Abraham naar zijn lichaam kijkt. 
Ziet hij het teken van het verbond. Hij weet wat God 
beloofd heeft.

Verder zegt God: U moet uw vrouw niet meer Sarai 
noemen, haar naam zal Sara ‘vorstin’ zijn. Want Ik zal 
haar zegenen en haar een zoon geven. Uit haar zullen 
volken geboren worden en er zullen grote koninkrijken 
uit haar voortkomen. Dat is wel heel veel voor Abraham. 
Hij werpt zich weer voorover op de knieën, van binnen 
moet hij lachen, staat er. Het is ook heel bijzonder!  Hij 
en Sara, twee oudjes? ‘God, wij hebben toch al Ismaël? 
Mag hij voor uw aangezicht leven?’ God is daarover heel 
duidelijk; ‘Zeker, Abraham, ook Ismaël wordt gezegend. 
Maar Sara wordt moeder, niet alleen van jullie eerstge-
boren zoon, ook van het volk van mijn verbond. Abraham 
gelooft het. Ondanks dat ze er allebei te oud voor zijn. 
God kan het onmogelijke mogelijk maken. In de Bijbel 
staat dat Abraham ondanks zijn leeftijd gehoopt en ge-
loofd heeft dat hij een vader van vele volken zou worden. 
Paulus schrijft het later in zijn brief aan de Romeinen 
(hoofdstuk 4) 
Nog diezelfde dag besnijdt Abraham zijn zoon Ismaël, 
en alle mannelijke huisgenoten. Precies zoals God hem 
heeft opgedragen. De gehoorzame Abraham wacht geen 
moment om Gods opdracht uit te voeren. Met zulke men-
sen sluit God graag een verbond, mensen waar je van op 
aan kunt, ook al zijn ze niet volmaakt.

Extra
Mensen van nu vragen zich af of er een God is. We heb-
ben in dit verhaal gelezen dat God de naam van Abraham 
groot zou maken. En wat ontdekken we nu? Abraham is 
in onze 21e eeuw wereldwijd een van de meest bekende 
namen in de geschiedenis. De belofte van God is letterlijk 
waar geworden. Abraham, de man die niets bijzonders 
heeft gedaan met zijn leven waardoor hij groot van naam 
zou worden. Hij heeft geen bijzondere boeken/teksten 
geschreven, geen grote overwinningen behaald. Hij heeft 
geen uitvindingen gedaan, niets ontworpen/gebouwd. 
Abraham is niet alleen groot in de hele wereld, vanwege 
de volken die zijn naam in ere houden en hem als voorva-
der beschouwen. De volken zelf zijn ook groot geworden. 
De afstammelingen van Abraham, de Joden hebben daar 
zelf niet zo veel aangedaan. Ze zijn bekend geworden 
vanwege het Boek van de Wet dat bij hen vandaan komt. 
Ze vallen op omdat ze eeuwen als aparte bevolkings-
groep hebben geleefd.  
Zelfs nu is er regelmatig aandacht voor het ‘kleine’ Israël. 
Duidelijk signaal dat God de levende God is, die spreekt 
met gezag. En dat heeft ook voor ons gevolgen. ‘Door 
jou, Abraham zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden’. Geloven heeft gevolgen! Niet geloven trouwens 
ook.

lees verder op de volgende bladzijde

Durf jij te vertrouwen?
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Discussievragen
1. Abram ontmoet God. Gebeurt dat ook nu nog;  
 ontmoetingen tussen God en mensen? Heb jij het wel-

eens ervaren? Weet je verhalen van je (groot)ouders.
 (Evt. Opdracht voor volgende week: Vraag het na bij je 

(groot)ouders. 
2. Wat leer je uit dit verhaal van Abram. Wat vind je bijv. 

van Abrahams’ geloof?
3. God zegt: ‘Ik ben de Almachtige’: Wat zegt dat van-

daag? Wat betekent het voor jouw leven?
4. God zegt als hij met Abram een verbond sluit: ‘Wandel 

voor mijn aangezicht’. Denk aan je eigen leven. Wat 
betekent dit voor jou?

5. God zegt ook: ‘Wees oprecht’. Hoe kun jij oprecht voor 
God leven? Wij zijn toch zondige mensen? 

6. Zoek op in Romeinen 4 wat Paulus schrijft over het 
geloof van Abraham. Wat betekent dit?

Opdracht
Leren leven in geloof.
De Bijbel staat vol met beloften die God aan ons geeft. 
Zoals God aan Abraham beloften gaf, zo geeft Hij ze ook 
aan ons. Bidt deze week om een belofte. Ga er bewust 
naar op zoek. Als je in de Bijbel leest, of als er wordt 
voorgelezen uit de Bijbel wees dan gespitst op wat God 
belooft. Schrijf die belofte op, lees hem regelmatig, stop 
hem in je telefoonhoes, of hang hem boven je bed. Ga 
er biddend mee aan de gang. Verwacht van God ‘De Al-
machtige’ grote dingen ook in jouw leven. Hij is Dezelfde 
als toen. 

Gebedspunten
• Waar wil je God voor aanbidden?
• Waar wil je voor danken?
• Waarvoor wil je vergeving vragen?
• Waar wil je om bidden? 
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