
Abraham:

Lezen:

Gen 12:1-4 

Gen 15:1-6

Gen 17:15-19

Gen 21: 1-4

Gen 22:1-18 => centraal bijbelstuk

Duidelijk maken dat het nogal wat is wat God van Abraham vraagt: namelijk de zoon 

offeren waar hij zolang op heeft gewacht en die God hem heeft beloofd. 

Observatievragen:

- Wat verlangt God van Abraham?

Iets offeren wat hem heel dierbaar en lang geleden beloofd is

- Hoe reageert Abraham?

Hij luistert

- Wanneer wordt Abraham ervan weerhouden zijn zoon te offeren?

Pas als hij op het punt staat het doen

- Hoe reageert Abraham daarop?

Hij prijst de Heer en offert een ander dier

- Wat beloofd de stem uit de hemel Abraham vervolgens?

Interpretatievragen:

- Waarom zou God Abraham vragen zijn zoon te offeren?

- Hoe zou Isaäk hebben gereageerd?

- Wat zegt vers 8 over de relatie die Abraham met God had?

- Hoe zou de relatie tussen Abraham en Isaäk geweest zijn?

- Wat betekent de belofte die God Abraham doet?

- Wat wil God mogelijk met deze situatie bereiken?

Toepassingsvragen:

- Hoe zou jij je voelen wanneer God zoiets van je vroeg?

- Heb je wel eens mee gemaakt dat je God in bepaalde situaties moest vertrouwen?

- Hoe vond je dat?/ Hoe ging je daarmee om?

- Wat was het resultaat daarvan? / Vond je het moeilijk?

- Heeft het je relatie met God veranderd?

- Hoe zou je in de toekomst met zulke situaties (willen) omgaan?

Lezen:

Hebr 11:8-20

Wat spreekt je hierin aan? Dit is een samenvattende tekst. Het laat nog zien hoe 

Abraham dacht, wat voor beeld Hij van God had (namelijk dat God zijn zoon wel weer 

levend kon maken). Het laat ook zien dat Abraham wist waarom hij het deed, voor een 

eeuwig doel en niet voor een doel hier en nu. 

Het doel van de studie is eruit te halen dat God voorziet, ook al leidt Hij ons soms door 

situaties die absurd lijken en veel te moeilijk. Houdt het perspectief van de eeuwigheid in

het oog. 


