
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 3 

 

Beginzin: “Abram, Abram, verlaat je land, en ga naar het land dat Ik je wijzen zal”. 

 

1. Wanneer de volken na de zondvloed weer leven zónder God en geen kennis meer hebben van God, 

kiest God één man uit  

• God openbaart Zich aan Abram.  

• Het volk dat uit hem geboren zal worden, zal in afzondering wonen. Dat betekent dat ze helemaal 

apart van de andere volken leven. Hun leven moet gericht zijn op God en naar Hem moeten ze 

luisteren. 

• God zal hen Zijn wetten geven.  

• Zo kunnen ook andere volken zien, hoe de Heere gediend moet worden.  

• Uit dat volk zal de Messias geboren worden.  

 

2. Abram en Saraï leven met hun familie in Ur 

• Ze dienen daar de afgoden, zoals de maangod Sin.  

• Ook de zon en sterren worden verheerlijkt als goden.  

• Het leven in familieverband is heel belangrijk.  

• Ur ligt in het land Mesopotamie, het is een welvarend land. Er is een hoge cultuur. 

 

3. De HEERE verschijnt aan Abram 

• Abram hoort Gods stem.  

• God gebiedt hem Ur te verlaten. ‘Ga uit uw land, en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, 

naar het land dat Ik u wijzen zal.’  

• Dit is een moeilijke stap voor Abram.  

• Hij krijgt vast en zeker reacties als: ‘Waar ga je dan naartoe?’ ‘Waarom doe je dat?’ 

• Hoe zou jij reageren? 

 

4. De HEERE laat hem niet zomaar weggaan 

• God belooft Abram: ‘Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen’ enz.  

• Abram gelooft wat God belooft, ook al ziet hij nog niets van al die dingen. Hij is er zeker van dat 

God het zal doen. 

• God heeft jou ook veel beloofd. Bijvoorbeeld: ‘Wie Mij zoekt, die zal Mij vinden.’ God meent wat 

Hij zegt. Hij doet wat Hij zegt. Dat mag je vast geloven; daar mag je op vertrouwen.  

 

5. Abram gelooft God en gehoorzaamt Hem dan ook 

• Hij trekt met zijn vrouw, Terah en Lot uit Ur, langs de Eufraat tot Haran. Al zijn knechten en 

bezittingen neemt hij mee. 

• Daar sterft Terah, Abrams vader.  

• Daarna trekt Abram via Damascus naar Kanaän.  

• De reis verloopt langzaam, onder andere doordat het vee niet snel kan trekken. 

 

6. Na lange tijd komen ze in Kanaän 

• Het is een land vol afgodendienaars.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bij Sichem, bij de terebint (eik) Moré, slaat Abram zijn tenten op. 

• Hier verschijnt de HEERE aan hem en belooft: ‘Uw nageslacht zal Ik dit land geven.’ 

 

7. Abram houdt een openbare godsdienstige samenkomst 

• Hij bouwt een altaar en roept de Naam van de Heere aan.  

• Alle heidenen die daar wonen, kunnen het zien en horen.  

• Abram dankt de Heere en hij bidt tot God. 

• Schaam jij je net als Abram niet voor (je) God?  

 

Eindzin: ‘God doet wat Hij belooft!’  

 

 

 

 

 

 

 


