BEGINZIN

Zie je daar die oude man staan? Het is Abram. Hij is nu 99 jaar. Hij woont al 24 jaar in
Kanaän.
VERTELSCHETS

Abram
Wat moet hij lang wachten tot de Heere Zijn belofte vervult! Hij heeft nog steeds geen stukje
land wat zijn eigendom is. Ook hebben Sara en hij nog steeds geen kind. Abram zal best
eens getwijfeld hebben. Doet de Heere wel wat Hij heeft beloofd? Begrijp jij dat Abram wel
eens twijfelt?
De Almachtige
Maar dan verschijnt de Heere aan Abram. Hij zegt tegen hem: ‘Ik ben God, de Almachtige!’
Dat is iets geweldigs. God heeft alle macht! Voor de Heere is niets te wonderlijk! Hij zal doen
wat Hij heeft beloofd. Abram krijgt wel een bevel. ‘Wandel voor Mijn aangezicht en wees
oprecht.’
Denk maar aan Henoch en Noach. Zij wandelden met God. Zo moet ook Abram leven. Elke
stap die hij zet moet gericht zijn op God. Hij had een tijd niet gewandeld met God. Dat was
toen hij trouwde met Hagar en de Heere niet om raad had gevraagd. Dat was verkeerd,
zondig, van Abram.
En jij, wandel jij met God? Vraag jij de Heere om hulp en raad? Vraag maar elke dag: wat
wilt U wat ik zal doen?
Het verbond
De Heere wil een nieuw verbond met Abram sluiten. Abram hoeft alleen maar te luisteren
want God neemt de leiding. Het verbond komt van één kant. De Heere zal de God zijn voor
Abram en zijn nageslacht. Het verbond geldt dus ook als Abram gestorven is.
Abram krijgt een andere naam. Hij wordt nu Abraham genoemd. Die naam betekent dat hij
een vader van veel volken zal zijn. Er zullen zelfs koningen uit zijn nageslacht voortkomen.
De Heere belooft het land Kanaän aan Abram en zijn nakomelingen.
De besnijdenis
De Heere wil als teken van het verbond dat alle mannen uit het gezin van Abraham zich
laten besnijden. Ook de knechten en de slaven. Als er later een jongentje geboren zou

worden, moest deze besnijdenis op de achtste dag gebeuren. Wie zich niet liet besnijden
moest worden gedood. Zo belangrijk vindt de Heere het verbond!
(Afhankelijk van je groep kun je vertellen wat de besnijdenis precies inhoudt. Je kunt ook bij
de kinderen navragen of ze het weten.)
De doop
Bij ons worden jongens niet meer besneden. Dat komt omdat de doop in de plaats van de
besnijdenis gekomen is. De doop is een duidelijk teken van het verbond met de Heere. God
zegt in de doop: ‘Ik wil je God zijn! Hij wil je zonden wegwassen en je reinigen met het bloed
van de Heere Jezus. Ik wil met de Heilige Geest in je hart komen wonen.’
Hij vraagt als antwoord om Hem lief te hebben en oprecht te wandelen. Net zoals Abraham.
Dit kunnen we nooit uit ons zelf. Maar de Heere Jezus heeft wel oprecht gewandeld en God
volmaakt lief gehad. Daarom wijst het doopwater op Hem en op wat Hij deed.
SLOTZIN

Wat zal Abraham dankbaar geweest zijn met deze ontmoeting met de Heere. De Almachtige
heeft met hem een verbond gesloten. Wat een wonder!

