
Genesis 12

Genesis 12:1-9

God roept 
Abram

Abram gaat op reis
12 1 De Heer zei tegen Abram: ‘Ga 
weg uit je eigen land en ga weg 
van je familie. Ik zal je zeggen naar 
welk land je moet gaan. 2 Ik zal je 
zo veel nakomelingen geven dat ze 
een groot volk worden. Ik zal je rijk 
en gelukkig en beroemd maken. Jij 
zult ook anderen gelukkig maken. 
3 Als de volken op aarde elkaar geluk 

Kanaänieten woonden. Ze reisden 
door tot de eik van More bij de stad 
Sichem. 7 Daar zag Abram de Heer. 
De Heer zei: ‘Ik zal dit land aan jouw 
nakomelingen geven.’ Toen bouwde 
Abram daar een altaar voor de Heer.

8 Abram ging verder naar de 
bergen bij de stad Betel. Tussen Betel 
en Ai zette hij zijn tenten op. Ook 
daar bouwde hij een altaar, en hij bad 
tot de Heer.
9 Abram ging steeds verder. Hij trok 
van de ene plaats naar de andere, tot 
in de Negev-woestijn. VERDER
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voor het lied.

De reis van Abram

I n dit verhaal zegt God tegen Abram dat hij 
uit Charan moet vertrekken en naar het 
land Kanaän moet gaan. Van Charan naar 

Kanaän is een lange reis: zo’n 700 ki lometer. 
Dat is ongeveer net zo ver als van Amsterdam 
naar Berlijn. En dat is een heel eind, helemaal 
als je bedenkt dat Abram waarschijnlijk dat 
hele stuk moest lopen.
Tijdens zijn reis trekt Abram door het hele 
land dat God aan hem beloofd heeft. Zo laat 
God aan Abram het gebied zien dat ooit 
het bezit van zijn nakomelingen zal zijn. De 
nakomelingen van Abram en Sarai zijn hun 
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 
en zo verder. Het volk dat zo ontstaat, wordt 
later het volk van Israël genoemd.

God roept 
Abram

Abram krijgt van God de opdracht 
om zijn eigen land en zijn familie te 
verlaten en naar een ander land te 
gaan. Een land dat hij niet kent en dat 

zo’n 700 kilometer verderop 
ligt.
Probeer je met elkaar in te 
leven in hoe dit voor Abram 
is. Zet een stoel apart van de 
andere stoelen. Dit is de stoel 
van Abram. Eén van jullie gaat 
op de stoel van Abram zitten. 
Een ander stelt een vraag aan 
Abram. Als Abram de vraag 
beantwoord heeft, wordt 
degene die de vraag stelde de 
nieuwe Abram. 

Vragen die je kunnen helpen:
•  Abram, waarom ging je weg 

uit je land?
•  Hoe heb je je vrouw Sarai 

verteld dat jullie weggingen?
•  Wie of wat nam je nog meer 

mee, behalve je vrouw en je 
neef Lot?

•  Wat vond je het moeilijkste 
om achter te laten?

•  Vertel eens over je 
ontmoetingen met God?

•  Waarom bouw je iedere keer een 
altaar voor God?

Vragen kunnen ook beginnen met:
•  Abram, hoe voelde jij je toen …
•  Abram, wat weet je nog van …
•  Abram, wat vind je ervan dat … 
•  Abram, vond je het moeilijk om …

VERTROUWEN

Abram krijgt van God de 
opdracht om zijn eigen land en 
familie te verlaten en naar een 
ander land te gaan. Een land dat 
hij niet kent en dat honderden 
kilometers verderop ligt. Abram 
doet wat God van hem vraagt en 
gaat op weg.
•  Ben jij zelf wel eens verhuisd? 

Hoe vond je dat?
•  Wat zou Abram gedacht 

hebben toen God hem vroeg 
om weg te gaan uit zijn eigen 
land?

•  God gaf Abram een moeilijke 
opdracht, maar toch deed 
Abram wat God zei. Kun jij 
bedenken waarom?

toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik 
hoop dat je net zo gelukkig wordt als 
Abram.’

Ik zal goed zijn voor de mensen 
die goed zijn voor jou. Maar de 
mensen die jou slecht behandelen, 
die zal ik straffen.’

4-5 Abram deed wat de Heer 
gezegd had. Hij ging weg uit Charan. 
Hij was toen 75 jaar oud. Hij nam zijn 
vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En 
ze namen alles mee wat ze hadden, 
ook hun slaven en slavinnen. Ze 
gingen op weg naar het land Kanaän.

Abram komt in Kanaän
6 Abram en zijn familie kwamen 
in Kanaän, waar in die tijd de 

Abrams reis van Charan naar het land Kanaän.
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