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Sterren
tellen

God belooft
Abram een
kind
Genesis 15:1-6

De Heer spreekt
met Abram
De Heer belooft
Abram een kind
15 1 Korte tijd later had Abram
een droom. In die droom zei de
Heer: ‘Wees niet bang, Abram.
Ik zal je beschermen.
En ik zal je rijk maken.’
2-3
Abram zei: ‘Heer, mijn
God, waarom wilt u mij rijk
maken? U hebt me geen
kinderen gegeven. Na mijn
dood is al mijn bezit voor
mijn knecht Eliëzer uit
Damascus.’
4
Maar de Heer zei:
‘Nee, je bezit is niet voor
je knecht. Je zult een kind
krijgen.’ 5 Toen nam de Heer
Abram mee naar buiten.
‘Kijk eens naar de hemel,’
zei de Heer. ‘Tel de sterren
eens, als je dat kunt. Zo
veel nakomelingen zul je
krijgen.’
6
Abram geloofde wat de
Heer zei, en daarom vond de
Heer Abram een goed mens.

DE BELOFTE
VAN GOD

God belooft Abram net zo veel nakomelingen
als er sterren zijn.

‘Kijk eens naar de hemel,’
zegt God tegen Abram. ‘Tel
de sterren eens, als je dat

Hoeveel sterren
zijn er?

kunt. Zo veel nakomelingen
zul je krijgen.’
• Waarom moet Abram de
sterren tellen? En denk je
dat hij dat kan?
• Wat zou Abram gedacht
hebben toen hij hoorde wat
God aan hem beloofde?
Zou hij het geloofd
hebben? Waarom denk je

W

eet je hoeveel sterren
er vanaf de aarde te
zien zijn? Dat zijn er
volgens wetenschappers zo’n
zeventig triljard. Als je dat schrijft,
is het een 7 met 22 nullen:
70.000.000.000.000.000.000.000!

dat?
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Zet nu deze getallen om in letters
(1 = a; 2 = b; 3 = c enzovoort)

•D
 enk je dat de belofte
van God aan Abram zal
uitkomen?

ZOVEEL

Tip: Steeds
meer sterren
Ga op een avond zonder wolken
eens op een donkere plek buiten staan.
Kijk naar de lucht. Blijf dat een tijdje doen
en dan zul je iets vreemds merken: je ziet
steeds meer sterren! Denk dan nog eens
aan dit verhaal.
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Als iets niet te tellen is, staat er
in de Bijbel vaker dat het net zo
veel is als de sterren aan de hemel.
Maar het ontelbare wordt ook nog
met iets anders vergeleken. Los de
puzzel op en ontdek wat dat is!

Kijk op bladzijde 223
voor het lied.
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Dit zijn het hoofdstuknummer en
de versnummers.
Oplossing:
Genesis 22:16-17.
Daar staat: ‘Ik zal je heel veel
nakomelingen geven, zo veel dat
niemand ze kan tellen. Net zoals
je de sterren aan de hemel en het
zand bij de zee niet kunt tellen.’

Stap

Genesis 15
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