
Bijbelstudie Abraham 17 september 2002

Doelen

Weten:

- Dat God een plan met je leven heeft

- Dat het plaatje van Gods plan niet altijd direct volledig is, maar gaandeweg duidelijk 

wordt. Dat je ook om duidelijkheid mag vragen.

- Dat Abraham niet veel moeilijks heeft gedaan. Gewoon een stap in het diepe, alles 

verlaten en achter God aan. Verder gewoon geloven.

- Hoe Abraham met God omging en God met Abraham

Voelen:

- Verlangen naar een relatie met God zoals Abraham die had

- Denk niet menselijk over hoe God Zijn plannen en beloften kan realiseren

- Voel je waardevol in Gods ogen. God wil grote dingen doen, ook door jou!

- God is geduldig met ons menselijk karakter

Doen:

- Groei in geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid

- Werken aan vriendschap met God, met alles naar God gaan (ook met twijfel over Hem of 

zijn beloften)

Vragen

Roeping van Abram (Gen 12:1-9)

- Wat was Gods opdracht aan Abram? Was de opdracht moeilijk?

- Wat was Gods doel met de opdracht? [Galaten 3: 8-9, 14]

- Wat was Gods belofte?

- Hoe reageerde Abram?

Bevestigingen van de belofte (Gen 15:1-14)

- Wat was er bij Abram in vers 2 en later weer in vers 8? Twijfel? Ongeloof? 

- Zou God dat vervelend vinden? Hoe reageert God op Abram’s twijfel?

- Waarom was Abram gerechtvaardigd?

Verbondsluiting (Gen 17:1-19)

- Wat is Abrahams deel van het verbond? [alleen besnijdenis]

- Wat is Gods deel? [vele beloften]

- Waarom was de onberispelijke wandel (vers 1) geen deel van het verbond?

- Was er in vers 17 weer twijfel of ongeloof?

- Wat was Gods reactie?

Eten met Jezus en gesprek over Sodom (Gen 18)

- Waarom zou God langsgekomen zijn?

- Wat zegt dit over de relatie van God met Abraham?

Algemeen

- Vind je Abraham een echte held? Waarom wel of niet?

- Hoe keek Abraham steeds tegen de beloftes aan? [soms twijfel, zelf menselijke invulling 

willen geven]



- Zou je zelf een Abraham kunnen zijn? Ben je je bewust van jouw bruikbaarheid door 

God?

- Hoe ga je om met onzekerheden die liggen in Gods opdrachten?

- Hoe vaak en binnen welke tijd zien we dat God tot Abraham spreekt?

- Op welke manieren legt God contact met Abraham? [eerst spreken, dan een gezicht, later 

komt Hij persoonlijk op bezoek]

- Hoe is Abraham aan zo’n intieme relatie met God gekomen? Wat heeft ‘ie ervoor 

gedaan? (gehoorzaamheid? geloof? in hoeverre?)

- Waarvoor wordt jij uitgedaagd door God?

- Wat ga jij doen in je relatie met God?


