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Bedenkingen uit het leven van Abram/Abraham. 

Gen.11:26-25:18 

DEEL 2: 

Intro. Wanneer er na jouw overlijden een kroniek, een verhaal, over 

het wel en wee in jouw leven geschreven zou moeten worden, wat zou 

er dan in komen te staan? Wat zou jij zeker weggelaten willen hebben? 

Wat zou jij zeker genoemd willen hebben?                                                         

Hoe zou jij misschien anders hebben willen leven dan jij gedaan hebt? 

Welke fouten zou jij graag uitgewist willen hebben?                                  

Welke doorgemaakte zorgen waren achteraf gezien onnodig?                       

Waar schoot jij tekort in jouw vertrouwen op God?                                          

Waar was jij juist goed in?                                                                             

Hoe zou jij het aanpakken als je een 2e kans zou krijgen?                          

Niet onderschatten hoeveel invloed jij nu nog kunt hebben op 

wat er later in jouw kroniek opgeschreven gaat worden! 

Er staan legio praktische voorbeelden in de Bijbel.                                          

Het mooie is dat zowel hun sterke als hun zwakke punten, hun goede 

en slechte momenten, vermeld staan.                                                               

Je krijgt een inkijk in hun leven.                                                        

God heeft daar uiteraard een reden voor! Een bedoeling mee!                                           

Zoek zelf naar een aantal van de voorbeeldfiguren in de Bijbel en 

ontdek wat zij voor jouw leven zouden kunnen betekenen.                            

Indien je niet weet waar te zoeken, begin gewoon in het eerste boek 

van de Bijbel: Genesis.                                                                                  

Je kunt ook bijvoorbeeld Hebreeën hfst.11  nemen en daar een groot 

aantal geloofsgetuigen ontmoeten.  

In deze twee lessen sta ik stil bij een paar gebeurtenissen en 

bedenkingen in het leven van Abram/Abraham:                              

Ontdek en onderzoek zelf Abrams geloofsleven !                                                                                                         

Hebr.11:8-10=>”Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen 

werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die 

hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te 

weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest 

in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten 

gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van 

dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, 

waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.” 
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De HEERE GOD roept Abram en Abram gehoorzaamt God! 

(Gen.12:1-4)                                                                             

De HEERE zei : Verlaat je familie en ga naar het land dat Ik u wijzen 

zal!                                                                                                   

Abram gehoorzaamt de HEER!                                                                                                  

Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok! Zijn leeftijd 

hield hem niet tegen!                                                                                         

Abram heeft tijdens de reis naar zijn bestemming verschillende 

keren een altaar gebouwd voor de HEERE. Daar riep hij de Naam 

van de HEERE aan. (zie deel 1)                                                                      

Abram laat zijn neef Lot kiezen welk stuk land hij wil, opdat er 

geen onenigheid ontstaat tussen hun herders. (Gen.13:1-18)                 

Abram geloofde de HEERE toen de HEERE hem verzekerde, dat hij 

nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel zou krijgen, alhoewel 

hij op dat moment nog kinderloos was en twijfelde over het wel of niet 

krijgen van nageslacht. (Gen.15:21)                                                            

Abram gehoorzaamde de HEERE God toen hij de opdracht kreeg,  

iedereen die mannelijk was in zijn huis te laten besnijden. Hij was toen 

ondertussen al 99 jaar oud.  (Gen.17:9-14,23-27)                                                                            

Abram werd door God aangesproken: in visioenen, en van aange-

zicht tot aangezicht.(Gen.12:1,7;13:14;15:1-21;7:1,9,15,19;18:1,33)                                                                       

Abram komt op voor de zondaars. (Gen.18:16-33)                                                                               

Abram geloofde en gehoorzaamde God toen God de opdracht gaf 

te luisteren en Ismaël weg te sturen. (Gen.21:1-21)                                                                                               

Abram geloofde en gehoorzaamde God toen God de opdracht gaf 

om zijn enige zoon als brandoffer te offeren. (Gen.22:1-19)                                                                                             

De Hebreeënschrijver zegt het als volgt:                                                

Hebr.11:17-19=>”Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God 

op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften 

ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen hem was 

gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij 

overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op 

te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.”                             

Abram geeft zijn dienaar opdracht om zijn zoon Izak absoluut 

niet terug te sturen naar het land waaruit hijzelf vertrokken was: Ur 

der Chaldeeën. (Gen.24:1-67) 

Leer van de fouten van Abram: 

Abram is bang voor de Egyptenaren.                                                   

Abram heeft duidelijk gelogen tegen de Egyptenaren.                                                          

Hij is bang gedood te worden, omdat Sarai een knappe vrouw is en 
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hij vermoed dat de Egyptenaren haar willen afpakken en hem doden. 

Hij spreekt met Sarai af dat zij zullen zeggen dat Sarai zijn zus is, in 

plaats van te erkennen dat zij gehuwd zijn.                                                 

Een halve leugen of halve waarheid noemen wij dat vandaag! Want in 

werkelijkheid zijn zij wel gehuwd, maar tegelijkertijd zijn Abram en 

Sarai ook halfbroer/zus. (Gen.12:14-20;20:1-18) 

De HEERE God grijpt in en treft de Farao met zware slagen en 

zo komt de Farao achter de leugen van Abram. (Gen.12:17) 

Sarai wordt snel teruggebracht en zij worden het land uitgezet. 

”Een ezel stoot zich geen tweede maal aan dezelfde steen”! 

Abram wel! Hij herhaalt dezelfde leugen nogmaals namelijk!                     

Tegen de koning van Gerar, Abimelech! (Gen.20:1-2)                                                  

Hij zegt opnieuw dat Sara zijn zus is en daardoor wordt zij op bevel 

van de koning bij Abraham weggehaald!                                                                 

De HEERE God grijpt opnieuw in!                                                                

Hij maakt iedereen ziek en sluit al de baarmoeders in het huis 

van Abimelech. (Gen.20:17-18)                                                                                                     

Hij waarschuwt Abimelech in een nachtelijke droom en omwille van 

diens oprechte hart en zuivere handen heeft God hem ervan 

weerhouden tegen Hem te zondigen!(Gen.20:3-7) 

Luister niet naar iemand anders wanneer het ingaat tegen 

Gods opdracht, Gods belofte! Zelfs niet naar je man of vrouw! 

Sarai zegt tegen Abram: Zorg voor nageslacht via mijn slavin Hagar! 

(Gen.16:1-16)                                                                                            

God heeft Abram  toch nageslacht beloofd! Abram geloofde God toen 

hij met God sprak en de HEERE rekende hem dat tot gerechtigheid.                  

(Gen.15:1-6,13-14)                                                                                      

Wat is er met je geloof gebeurd Abram? Waarom wacht je niet 

(gewoon) af op de uitwerking van Gods belofte?                          

Waarom luister je naar jouw (eigenwijze) vrouw Sarai? 

(Gen.16:1-2)                                                                                           

Doet mij denken aan o.a. het voorbeeld van Adam en Eva.                   

God had Adam en Eva duidelijk gezegd niet te eten van de 

vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof 

van Eden. (Gen.2:16-17)                                                                                              

De slang misleidt Eva en vervolgens wordt ook Adam misleid door 

te luisteren naar zijn vrouw, in plaats van haar te zeggen dat God 

gezegd heeft dat zij beiden niet van de vrucht mogen eten neemt hij de 
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vrucht van haar aan en eet hij er zelf ook van net als Eva. (Gen.3:1-6)                                                                                                       

De consequentie is: God vervloekt de aardbodem  omwille van 

hun ongehoorzaamheid aan Zijn verbod en zij worden uit de hof 

van Eden verdreven. (Gen.3:7-24) 

Waarom heb je niet opgesproken Adam? tegen Eva!                

Waarom heb je niet opgesproken Abram? tegen Sarai? 

Praktisch: 

Spreek jij (wel) op als iemand jou probeert te laten 

zondigen tegen God?                                                                                              

Luister meer naar God dan naar een mens! 

Hand.5:29=>”Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: 

Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.” 

Joh.20:30-31=>”Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen 

nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit 

boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de 

Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het 

leven zult hebben in Zijn Naam.”                                                                         

Hebr.11:1-40=>Door hun geloof hebben de voorbeeldfiguren uit 

hfst. 11 ons mooie praktische voorbeelden gegeven voor in ons eigen 

geloofsleven. 

Uitdaging =>                                                                                        

Beperk je niet alleen tot het leven van Abram.                                     

Ontdek de voorbeelden in zowel het Oude en het Nieuwe Testament.                                                                                         

Ontdek de meerwaarde voor jouw eigen leven!                                             

Elke dag zit vol met keuzemomenten!                                                          

Wat kies jij?  

Wat koos Jozua? (24:15-16)  

“Ik en mijn huis wij zullen de HEERE dienen!  

Praktisch:                                                                                          

Ongeacht wat jullie kiezen of besluiten te gaan doen zegt Jozua tegen 

het volk! Wij gaan luisteren naar de HEERE en wij laten ons niet 

leiden of dwingen door anderen, door de massa om anders te doen dan 

de HEERE ons geboden heeft!                                                                     

Denk aan ons jaarthema: “Wij leven wel in de wereld, maar wij 

zijn niet van deze wereld!’ 
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Wat koos Paulus? (Fil.3:7-16)  

“Alles acht ik schade. Ik vergeet wat achter mij ligt! Ik jaag 

naar het doel dat voor mij ligt: de prijs van de roeping Gods! 

Praktisch:                                                                                                           

Hoe werkt dat in jouw leven? Kijk eens terug en ontdek waar jij met 

de hulp van God veranderingen in jouw leven hebt ondergaan! 

Een paar tips uit Gods Woord: 

Gal.2:19-20=>”Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, 

opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en 

niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu 

in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die 

mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”  

Efe.3:20=>”Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles 

wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons 

werkzaam is.” 

Rom.12:1-2=>”Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 

ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als 

een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw 

redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld 

gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 

gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, 

welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” 

Vertel alsjeblieft mij in de komende weken wat jij voor waardevols 

ontdekt hebt.                                                                                                       

Hoe heb jij Gods hand in jouw levensverandering ervaren?                         

Hoe ervaar jij Gods helpende hand in de veranderingen die 

nog bezig zijn of die nog komen gaan? 

God geeft in Zijn Woord duizenden praktische tips om jou te helpen 

om stand te houden in deze wereld. 

Laat elkaar weten broeders en zusters welke Bijbelse tips jou 

geholpen hebben en jou helpen in jouw dagdagelijkse leven? 

 

 


