
LES 6 – REIZENDE OP DE BELOFTEWEG 

Genesis 12-22 

THEMA:  Het aantonen van God’s trouw en de beloning van het geloven in God’s 

beloftes. 

  

          Hoe zou je de vraag “Hou jij je altijd aan de beloftes die je maakt?” beantwoorden? 

Waarschijnlijk doe je dit niet – maar God doet het altijd. Er is in feite één ding wat Hij niet kan 

doen: Hij kan niet liegen. Titus 1:2. Duizenden jaren kunnen voorbijgaan vóór Zijn belofte 

wordt vervuld, maar als God het beloofde, zal Hij het laten gebeuren. Hebreeën 6:13-18. 

Herinner je nog dat aan het begin van De Verkeersweg van het Leven God een belofte 

aan Adam en Eva maakte in Genesis 3:15? Hij zei dat op een dag een grote Overwinnaar zou 

komen om satan te overwinnen. Maar nu is het menselijke ras heen gegaan in 

onrechtvaardigheid en er zijn geen rechtvaardige mensen door wie God kan werken. Het lijkt 

er op dat satan de zege heeft behaald. Maar heeft hij? Door links af te slaan bij 

VERWARRINGSHOEKEN op onze tekening, kunnen we zien wat er gebeurde. 

God zag uit over alle volken en koos een man ABRAM door wie Hij Zijn doel wilde 

bereiken: 

a) Abram was een heiden, een niet-Jood toen God tot hem sprak in Ur van de 

Chaldeeën (Handelingen 7:2-4) en in Haran (Genesis 12:1-3). 

b) Abram geloofde God en het werd tot gerechtigheid gerekend. Genesis 15:6, 

Romeinen 4:3 en Romeinen 4:22. 

c) God beloofde Abram een zoon. Genesis 15:2-6. 

In gehoorzaamheid aan God’s roeping, reizigde Abram naar het land van Kanaän. 

Genesis 12:5. De jaren gingen voorbij en Abram’s naam werd veranderd in Abraham in 

Genesis 17:4-5. En de naam van Abraham’s vrouw Sarai werd veranderd in Sarah. Genesis 

17.15. Hij en Sarah groeiden oud, zo oud dat het natuurlijk gezien onmogelijk voor hen was 

om een kind te hebben. Maar God vergat Zijn belofte aan Abraham niet. Na vele jaren van 

wachten werd de beloofde zoon Izaäk geboren. God had gewacht om Zijn belofte te vervullen 

zodat dit kind een wonderkind zou zijn. Tegelijkertijd was God tevens Abraham’s geloof aan 

het testen. Abraham doorstond de test. Wij lezen in Romeinen 4:20 dat Abraham niet aan de 

belofte van God twijfelde.  

 Izaäk groeide om een fijne jonge man te worden. Toen kwam de dag dat God Abraham 

de grootste test van allen gaf. God wilde uitzoeken of Abraham God meer lief had dan zijn 

eigen zoon Izaäk. Genesis 22:12. 



 God sprak tot Abraham zeggende: “Neem nu uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, 

Izaäk, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen, 

die Ik u zeggen zal.” Genesis 22:2. Dit was een moeilijke test, maar de Bijbel vertelt ons dat 

Abraham God’s belofte herinnerde dat Hij de wereld zou gaan zegenen middels Abraham’s 

zaad. Abraham wist dat God in staat was om Izaäk uit de doden op te wekken zelfs al zou zijn 

leven worden genomen. Hebreeën 11:17-19. Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes 

om zijn zoon te doden. Op dat moment riep de engel van de Here tot hem vanuit de hemel en 

zeide: “Abraham, Abraham!” En hij zeide, “Hier ben ik.” Hij zeide, “Strek uw hand niet uit aan 

de jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij Godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, 

Mij niet hebt onthouden.” Genesis 22:10-12. 
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 Abraham zag en achter hem was een ram, met zijn horens verward in het struikgewas. 

Hij nam het en offerde het als een brandoffer in plaats van zijn zoon. Genesis 22:13. Abraham 

noemde de plaats Jehovah-jireh hetwelk betekent De Here zal voorzien.  

  Leek dat niet een verschrikkelijk harde test welke God aan Abraham gaf? Ja, dat was 

het, maar hierdoor laat God ons twee mooie waarheden zien: 

a) Hij geeft ons een beeld van Zijn eigen grote liefde voor ons door Zijn eniggeboren 

Zoon te hebben gegeven, de Here Jezus Christus, om aan het kruis te sterven voor 

onze zonden. Het verhaal van Izaäk is een beeld van de onderdanigheid van 

Christus Zijn wil. Izaäk was onderdanig aan zijn vader’s wil terwijl Abraham hem de 

berg opleidde om op het altaar te worden gelegd. Christus echter, ging de gehele 

weg door de dood heen om de straf voor zonde te betalen. Hij werd het ram, het 

zonde-offer voor God. 

b) God toont ons Zijn grote trouw in het houden van Zijn beloftes. Abraham’s test werd 

hem gegeven tot lering voor ons. Romeinen 4:13-25. Maar hem, die niet werkt, maar 

gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 

gerechtigheid. Romeinen 4:5. Eerst moeten we geloven dat Christus voor onze 

zonden is gestorven, is begraven en op de derde dag is opgestaan van de dood.             

1 Korinthiërs 15:1-4.  

Abraham ontving grote beloningen en meer beloftes nadat hij deze test had doorstaan. 

Genesis 22:15-18. Op dezelfde manier ontvangen wij de belofte van alle dingen in Christus op 

het moment dat wij Hem vertrouwen en in God geloven. God zal voorzien. Romeinen 8:28-39. 

Laten wij het voorbeeld van Abraham volgen door niet te twijfelen door het ongeloof, maar 

door gesterkt te worden in het geloof, God de heerlijkheid gevende en ten volle verzekerd 

zijnde, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen. De volgende les zullen we een 

bruiloft op de BELOFTEWEG bijwonen. 

 

GEHEUGENVERS: “en hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, 

maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd 

was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen.”  Romeinen 4:20-21. 

 

 

 

 

 



LES 6 – WERKBLAD 

1. Maak de volgende namen op de tekening compleet: 

a. ____________________weg   b. _____________________ Binnenweg 

c. ____________________hoeken 

     - GROTE OVERSTROMING - 

d. Hof van ________________   e. _____________________vliegtuig 

 

2. Na de toren van Babel, riep God ___________ om een nieuw plan te beginnen. 

Genesis 12:1. 

 

3. God beloofde 7 dingen aan Abram. Lees Genesis 12:1-3 en zeg wat deze waren. 

a. Ik zal u tot een groot ______________________ maken 

b. Ik zal u __________________  

c. Ik zal uw ____________________ groot maken 

d. U zult een ____________________________ zijn 

e. Ik zal zegenen, die u ______________________  

f. Ik zal vervloeken die u ______________________  

g. In u zullen alle _________________ van het ________________ gezegend worden. 

 

4. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot _________________________ 

Genesis 15:6. 

 

5. God vertelde Abraham om zijn _________________ te offeren tot een brand-

_________________ Genesis 22:2.  

 

6. Abraham geloofde dat God in staat was om Izaäk uit de doden  _________________ 

Hebreeën 11:18. 

 

7. Izaäk was een beeld of een type van onze _______________________. Johannes 3:16 

 

8. Abraham was een type van _______________ de Vader. Johannes 3:16. 

 

9. God geeft ons vele mooie beloftes. Twee van deze zijn: 

a. Handelingen 16:31 – Geloof in de Here Jezus en u zult ________________ worden. 

b. Filippensen 4:19 – Mijn God zal in al uw _________________________ voorzien 

naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. 

 

10. Schrijf Romeinen 4:20-21 op: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


