LES 9  ABRAHAM EN SARA BETWIJFELEN GOD
GENESIS 16:1-6; 17:1-9, 17:15-21; 18:1-15

KERN VAN DE LES
God komt Zijn beloften na op Zijn tijd, ook al worden de mensen vaak ongeduldig.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Het ongeloof van Abraham en Sara te herkennen en daardoor hun handelen te verklaren met de
bijhorende gevolgen. (Gen.16:1-6)
Gods genade te zien in het zegenen van Ismaël. (Gen.17:20)
Gods vastberadenheid te zien in het vervullen van Zijn beloften op Zijn manier. (Gen.17:19,21)

Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

TOEPASSINGEN




Zonde brengt altijd problemen en verdriet met zich mee. (Gen.16:1-6)
ALLES wat God belooft in de Bijbel komt Hij na! Vertrouw dus op Gods beloften, ook al lijken ze soms
onmogelijk.
Alles gebeurt op Zijn tijd. Het is het ongeloof van de mensen dat ervoor zorgt dat ze ongeduldig
worden, niet de trouw van God.
Net zoals God Zijn beloften nakomt, horen wij ook onze beloften na te komen naar andere mensen
toe.

VOLGENDE WEEK

GOD VEROORDEELT SODOM EN GOMORRA
Lees Genesis 18:16-19:29
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Abram kende de beloften van God, maar hij had ze tot nu toe nog niet in vervulling zien gaan. Hij betwijfelde
God door zich af te vragen hoe God Zijn beloften nog kon nakomen omdat zijn enige erfgenaam Eliëzer, een
van zijn bedienden, was (Gen.15:2). God toonde reeds aan Abram de omvang van Zijn belofte van een grote
natie door Abrams nakomelingen te vergelijken met het aantal sterren in de hemel (Gen.15:5). Deze
nakomelingen zouden allemaal voortkomen uit de zoon die God Abram en Sarai beloofde.
“Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend” (Rom.4:3).

Later bezweek Abram voor het plan dat zijn vrouw Saraï had bedacht om nakomelingen te verwekken door
haar slavin, Hagar, aan te duiden als draagster van hun nakomeling. Dit plan leidde uiteindelijk tot een ruzie
tussen de slavin en Saraï waarbij de slavin samen met haar door Abram verwekt kind, moest vluchten naar de
woestijn. Aan een waterbron in de woestijn gaf de Engel des Heren haar de opdracht om terug te keren naar
Saraï en zich te onderwerpen aan haar. Hij beloofde ook haar kind, Ismaël, een talrijk nageslacht.

De Heer verscheen kort daarna weer aan hem samen met twee engelen, in een menselijk gedaante. Opnieuw
herhaalde Hij zijn belofte van een nakomeling door Sara. Toen Sara in de binnenkamer van haar tent in zichzelf
lachte, vroeg de Heer aan Abraham of er iets te wonderlijk was voor Hem (Gen.18:14).
Abraham en Sara konden niet geloven dat God hun beiden nog een nakomeling zou schenken. Ze dachten dat
deze nakomeling op een andere manier zou komen, maar ze waren fout. Abraham en Sara hadden simpelweg
moeten vertrouwen op Gods belofte in plaats van te twijfelen.

MOEILIJKE WOORDEN
Aangezicht
Baarmoeder
Baren
Belofte
Erfgenaam
Onrecht
Stamvader
Verbond
Vorsten

Gelaat, gezicht.
Orgaan van de vrouw waarin de vrucht zich ontwikkelt.
Een kind ter wereld brengen.
Mondelinge of schriftelijke toezegging.
Degene die een erfenis krijgt.
Hetgeen onrechtvaardig is.
De mannelijke persoon van wie een geslacht afstamt.
Verdrag, vereniging, overeenkomst.
Heerser, bv. koning, Keizer.
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Toen Abraham 99 jaar was, 13 jaar na de geboorte van Ismaël, verscheen de Heer opnieuw aan Abram. Hij
bevestigde opnieuw Zijn verbond met hem en Zijn belofte van een nakomeling door Saraï. God stelde als teken
van dit verbond de besnijdenis in voor alle mannen uit zijn huishouden en de toekomstige generaties
(Gen.17:23). God veranderde toen zijn naam van Abram, wat ‘Verheven Vader’ betekent, in Abraham, wat
‘Vader van velen’ betekent. Hij veranderde ook de naam van Saraï, ‘Mijn Prinses’, in Sara, ‘Een Prinses’. Al
lachend viel Abraham neer, met moeite gelovend in de belofte die God aan hem maakte. Toch verzekerde God
hem dat hij binnen een jaar vader zou worden van een zoon en dat hij hem Isaak moest noemen, wat ‘gelach’
betekent. Toch liet Abraham zien dat hij Gods belofte serieus nam en hij zorgde ervoor dat alle mannen in zijn
huishouden besneden werden.
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Nadat God hem nog verder verzekerde dat hij een land toegewezen zou krijgen, vroeg Abram om een
bevestiging van die belofte. God openbaarde een aantal toekomstige gebeurtenissen die eerst zouden
plaatsvinden voordat hij werkelijk het land zou bezitten (Gen.15:7-21).
Toen startte God een
contractprocedure die vreemd is voor ons, maar bekend voor Abram. Wanneer een verbond werd gesloten,
werden een aantal dieren in twee gekapt. Om het verbond symbolisch te sluiten met elkaar, wandelden de
twee partijen door de rij in twee gekapte dieren. Dit deed God toen de avond viel Hij liep alleen door de rij
dieren, waardoor Hij liet zien dat Hij eenzijdig dit verbond sloot met Abram. Het werd dus geen verbond
waarin twee partijen hun aandeel hebben in het verwezenlijken ervan, maar een verbond waarin enkel God
een aandeel had, en niets van de werken van Abram.

BIJBELLES
INLEIDING
Abraham vroeg zich af wat God toch bedoelde, toen Hij zei dat hij de stamvader van een groot volk zou
worden. Sara en hij hadden immers geen kinderen en het zag er naar uit dat zij die nooit zouden kunnen
krijgen. Abraham begon zijn geduld te verliezen.
Toen Sara nog steeds geen kind had gekregen, werd het steeds moeilijker om in Gods belofte te blijven
geloven. Sara besloot om zelf een oplossing te zoeken.
Volgens de wetten van die tijd was het voor een vrouw mogelijk om kinderen te krijgen zonder ze zelf te baren.
Dan moest zij regelen dat één van haar slavinnen zwanger zou worden van haar man. Dat deed Sara. Zo kreeg
Abraham een zoon van Sara haar Egyptische slavin Hagar. Hij werd Ismaël genoemd: ‘Moge God luisteren’.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe probeerde Sara er toch voor te zorgen dat Abraham nakomelingen kreeg?
Sara zei tegen Abraham dat hij een kind moest verwekken bij haar slavin Hagar. Het was verkeerd van
haar om dit te doen. (Gen.16:1-6)
 Wat zou Sara dan wel moeten hebben gedaan om haar onvruchtbaarheid op te lossen?
God had beloofd dat Abraham door Sara nakomelingen zou krijgen, en niet door iemand anders. Sara
had moeten vertrouwen op Gods belofte.
 Hoe reageerde Abraham toen Sara haar plan voorstelde?
Hij luisterde naar haar. De Bijbel zegt dat Abraham een kind verwekte bij Hagar, de slavin van Sara
(Gen.16:3-4). Maar raad eens wat er gebeurde met Sara? Ze werd jaloers toen ze wist dat Hagar een
baby ging krijgen. Ze gaf toen de schuld aan Abraham (Gen.16:5). Ze werd zowel boos op Abraham
als op Hagar. Abraham zei tegen Sara dat ze mocht doen met de slavin wat ze maar wou (Gen.16:6).
Toen vernederderde Sara haar slavin zodat deze moest wegvluchten. Ook dat was fout van Sara.
 Waarom was het fout van Abraham en Sara om Hagar de baby te laten dragen?
God had beloofd dat Abraham door Sara nakomelingen zou krijgen, en niet door iemand anders.
Abraham en Sara hadden moeten geloven dat God hun samen een kind zou schenken. Maar Sara
vertrouwde God niet meer en Abraham volgde haar hierin. Toen Sara haar plan voorstelde aan
Abraham om Hagar een kind te laten baren, liet ze haar ongeloof in Gods belofte zien. Abraham had
niet mogen luisteren naar Sara, maar hij deed het toch. Als God zegt dat Hij iets zal doen, moeten we
er op vertrouwen dat Hij dat ook zal doen.
 Wat dacht Abraham van Gods belofte om een zoon?
Hij kon het maar niet geloven. Hij zei :” Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En
Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen?” (Gen.17:17).
 Welke oplossing gaf Abraham aan God om toch nakomelingen te kunnen krijgen?
Abraham zei tegen God :” Och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven!” (Gen.17:18). Hij vroeg dus
aan God om Zijn beloften verder te vervullen door Ismaël, de zoon van Hagar.
 Hoe reageerde God op deze oplossing?
God reageerde naar Abraham door te zeggen: “Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij
zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn
nageslacht” (Gen.17:19). God zei tegen Abraham dat Hij hetzelfde verbond met zijn zoon Isaak zou
oprichten als dat Hij met hem had gedaan. God zei hem zelfs dat Sara binnen exact een jaar zou
bevallen van deze zoon (Gen.17:21). Abraham had moeten zeggen tegen God dat hij Hem geloofde.
Abraham had niet moeten twijfelen aan wat God hem vertelde. God betwijfelen was zondig. Abraham
wist dat God te vertrouwen was, maar toch deed hij dit niet.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 16:1-6; 17:1-9, 17:15-21; 18:1-15

SAMENVATTING
God laat niet toe dat er ook maar iets Zijn plan verandert of in de war brengt. Abraham en Sara geloofden niet
dat God hun een erfgenaam zou geven. Maar ze waren fout om dit te betwijfelen. God zorgt ervoor dat alles
verloopt zoals Hij wil zodat Zijn beloften steeds vervuld worden.

GENESIS LES 9  ABRAHAM EN SARA BETWIJFELEN GOD
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God geeft ons veel beloften in de Bijbel. We moeten geloven en vertrouwen dat God deze beloften ook zal
vervullen. Maar het is ook belangrijk om te weten dat deze beloften enkel gelden voor gelovigen. Als je geen
gelovige bent, een kind van God, heb je geen recht op de beloften van God in de Bijbel. Het is daarom ook
belangrijk dat je gered bent en een persoonlijke relatie met Jezus hebt. (Bij dit laatste is het goed om even stil
te staan wat dit eigenlijk inhoud…)

CRÈCHELES

Toen ze aan de overkant gekomen waren, waren ze in het land dat de Here God beloofd had.
Een prachtig land was het.
Er bloeiden overal bloemen.
Er groeide lekker gras voor de schapen.
Het land heette Kanaän.
De Here zei: “Abraham, dit land zal Ik aan uw kinderen geven.”
Aan uw kinderen?!
Abraham had geen kinderen!
Hij en Sara waren al oud, maar ze hadden nooit een kindje van God gekregen.
Toch sprak Abraham niet tegen.
Hij dacht: “God heeft het gezegd en dan is het waar. Hoe het moet, weet ik niet, maar dat weet de Here zelf
wel. Wat God zegt, gebeurt altijd. Dat geloof ik.”

Abraham en Sara woonden nu tien jaar in het land Kanaän.
Sara wist wat God had beloofd.
Toch had ze nog steeds geen kind gekregen.
Daarom bedacht Sara een plannetje om God te helpen.
“Weet je”, zei ze tegen Abraham, misschien is het beter dat je Samen met Hagar, onze slavin een kindje krijgt.
Dan kan God hem gebruiken om je veel kinderen te geven.”
Sara had niet het geduld dat nodig was om te wachten op God.
Ze vertrouwde niet op God.
Abraham luisterde naar Sara en niet naar God en kreeg samen met Hagar een kindje.
Nu dacht Abraham dat hij slim was geweest, maar God dacht daar anders over.
God had beloofd dat Abraham samen met Sara een kindje zou krijgen.
En God doet altijd wat Hij beloofd.
Hagar en haar kindje zorgden later voor ruzies tussen Abraham en Sara.
Dat heb je als je niet luistert naar God, dan volgen er altijd problemen!
Maar God was nog steeds van plan te doen wat Hij had beloofd, Sara zou binnenkort een kindje gaan krijgen.
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En dat geloof maakte Abraham blij.
Hij ging de Here een offer brengen, om Hem te laten zien hoe blij en dankbaar hij was.
En hij wachtte geduldig tot de Here hem en Sara een kindje zou geven.
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Op een dag kwam Abraham aan een groot water.
Een rivier.
En daar moesten ze allemaal overheen.
Er was geen brug en ook geen bootje.
Maar Abraham zocht een plaats , waar het water niet zo diep was en reed er toen zo maar door.
En alle mensen en dieren liepen achter hem aan, ook door het water.
Maar de lammetjes waren te klein.
Die werden gedragen door de knechten.

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 6).
Heb voor elk kind een lange strook papier. Vouw dit als een harmonica. De vakken moeten zo groot zijn als de
sjabloon die bij dit memorievers is gegeven en zo lang zijn dat de letters uit de naam “Abraham” op elk
poppetje geschreven kan worden. Geef elk kind een sjabloon (zie Gen. les 6) en laat hen dit voorop het
gevouwen papier leggen. Laat hen langs de randen het sjabloon overtrekken en daarna uitknippen. Je krijgt dan
een poppetjes slinger. Schrijf op de voorkant “God” (God is de “Ik” uit het vers). Draai dan het poppetje om en
schrijf de letters “ABRAHAM” op elk poppetje. Uit “u” zal een groot volk komen; wanneer de kinderen het
poppetje uiteen trekken zal een groot volk tevoorschijn komen. De grote letters slaan op “en uw naam groot
maken.”

Wachtend spelen
Laat de kinderen in een cirkel staan met een armlengte van elkaar. Vertel dat je muziek laat afspelen. Wanneer
de muziek start, mogen ze dansen. Wanneer de muziek stopt, moeten ze stil staan (bevroren) en wachten tot
de muziek weer start. Leg uit dat ze in de les vandaag zullen leren over het belang van geduld hebben.
Vertrouwen
Zet een lege stoel vooraan in de klas. Vraag de kinderen of ze geloven dat de stoel hun gewicht kan houden
wanneer je er op gaat zitten. (Het verwachte antwoord is ja.) Vraag of er een vrijwilliger is die in de stoel wilt
gaan zitten. Terwijl de vrijwilliger in de stoel zit kan je aan de kinderen illustreren hoe we God kunnen kennen
en Hem geloven, maar dat we steeds naar dat geloof moeten handelen door ons geloof en vertouwen op Hem
te stellen. Gelijkaardig had God aan Abraham en Sara een zoon beloofd. Zij zouden deze beloften moeten
geloven en er vol vertrouwen met elkaar naar moeten uitzien.
Vrije val
Bij dit spel begin je met 2 kinderen. Een kind kruist de armen voor de borst en gaat stijf rechtop staan. De ander
gaat achter hem/haar staan om op te vangen. Als beide gereed zijn laat de voorste zich achterover vallen in de
armen van de achterste. Belangrijk is dat de voorste zo stijf blijft als een plank. God wilde dat Abraham en
Sara op Hem vertrouwden, net zoals het ene kind op het andere moet vertrouwen dat hij hem zal opvangen.
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Leren wachten
Stel een alarmklokje (bv. Keukenwekkertje) in op twee minuten. Zeg tegen de
kinderen dat ze stil en geduldig moeten zitten terwijl jij de les voorbereidt. Nadat
het alarm is afgegaan, vraag je aan de kinderen of het moeilijk was om zo lang te
wachten. Werden ze ongeduldig? Vertel hun dat ze in de les van vandaag zullen
leren dat het ook voor Abraham en Sara moeilijk was om geduldig te wachten tot
de Here hun een baby zou schenken en dat zij in hun ongeduldigheid fouten hebben
gemaakt.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELWERKJES
Abraham- en Sara-poppetjes
Vertel aan de kinderen dat ze twee poppetjes gaan maken, Abraham en Sara. Geef elk kind twee papieren
lunchzakjes en vier (bewegende) oogjes. Laat hun een neus, mond en kleren kleuren. (de mond is de onderflap
van de zak). Laat ze daarna donkere garen van 10 centimeter op het poppetje van Sara plakken. Laat ze voor
Abraham kortere stukjes opplakken en korte stukken rond de mond om een baard te creëren.

1.

Vul een glazen potje met koud water. Draai de deksel erop en maak er een gaatje in m.b.v. een spijker.
Duw een rietje door het deksel en zorgt dat hij op de bodem staat.

2.

Plaats een stukje klei rondom het rietje en op de ingang van het rietje. Druk met een naald een klein
gaatje in de bovenkant van het klei. Zet dan het potje in een schaal met heet water. Wat gebeurt er?

(Experiment komt uit het boek: Fun Science That Teaches God's Word.)







Een aantal kleine smalle takjes
Blauw, bruin en groen tekenpapier
Groen crèpepapier
Lijm en scharen
Stiften en kleurtjes

God beloofde om Abrams stamboom verder uit te breiden. Er zouden veel
kinderen uit hem voortkomen. Heb jij ook een stamboom? Laten we deze
eens uitbeelden in de vorm van een boom.
Gebruik het blauwe tekenpapier als achtergrond. Laat de kinderen uit het
bruine papier een boomstam knippen. Het blad ‘Mijn stamboom’ kan je
eventueel als sjabloon gebruiken. Lijm deze boomstam op het blauwe
papier. Laat de kinderen blaadjes uit het groene tekenpapier knippen
(voldoende om zijn of haar persoonlijk stamboom te maken). Schrijf de
namen van de familieleden op de blaadjes. Lijm de kleine takjes boven de
boomstam zodat deze de takken van de boom vormen. Lijm de blaadjes
met de namen aan de takjes. Om de boomkruin weelderig te laten uitzien
kan je de lege plaatsen opvullen met propjes crèpepapier. Gebruik stiften
om de boomschors op de boomstam wat zichtbaar te maken.
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Mijn stamboom
Benodigdheden:
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Betrouwbaar als een geiser
Een geiser spuwt altijd op vaste tijden warm water uit. God is als een geiser die op Zijn tijd Zijn beloften
nakomt. Dit hadden Abraham en Sara moeten onthouden. Laten we een geiser maken om ons te helpen
herinneren dat God altijd betrouwbaar is en dat Hij Zijn beloften nooit vergeet.

KNUTSELACTIVITEITJES
Het Pad van Geduld
Abraham en Sara moesten 25 jaar wachten tot God Zijn belofte vervulde en hun een zoon gaf. Er zijn in de
Bijbel veel verhalen waarin mensen een lange tijd moesten wachten tot God deed wat Hij beloofde. Hoe lang
zou jij kunnen wachten op een belofte?
Gebruik een gekleurde pen of stift om je weg doorheen het doolhof te vinden (zie blad ‘Het pad van geduld’).
Soms ga je merken dat je rondjes loopt, maar je zal nooit een doodlopende straat tegenkomen. Terwijl je je
een weg baant, ga je soms op een wachtplaats terechtkomen. Iedere keer dat je zo’n wachtveld passeert,
schrijf je de tijd op die in dat veld staat geschreven. Eenmaal je helemaal uit het doolhof bent geraakt, tel je
alle wachttijden op en schrijf je ze in de zin onderaan het doolhof. Lees daarna de zin en beantwoord ze voor
jezelf.

Zet een parcours uit, buiten of in het klaslokaal. Zorg dat de kinderen onder touwen, tafels of takken door
moeten kruipen, over banken of boomstronken moeten klauteren en door greppels of smalle gangetjes
moeten lopen.
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Maak koppels en geef één van hen een blinddoek. De ander leidt. De deelnemer die leidt, houdt de hand vast
van de geblinddoekte ander. Bij elke stap vertelt degene die leidt wat de ander moet doen (bukken, draai je
om, doe nu een stap omhoog), spreekt de ander vertrouwen in en helpt de ander waar nodig. Als het parcours
is afgelegd, worden de rollen omgedraaid.
Om het voor jongere kinderen minder eng te maken, kun je het parcours van tevoren laten zien. Om het voor
oudere deelnemers spannender te maken, kun je degene die leidt, ook een beperking meegeven, bijvoorbeeld
oordoppen, een zware hikerugzak, maar één hand mogen gebruiken (bijvoorbeeld omdat er in de andere hand
een ei moet worden vastgehouden).
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Blindemannetje
God had een plan voor Abraham en Sara uitgestippeld, maar Hij liet niet zien hoe dit plan zou verlopen.
Abraham en Sara moesten erop vertrouwen dat God Zijn belofte zou nakomen op Zijn tijd en zoals Hij het
wilde.
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MIJN STAMBOOM
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HET PAD VAN GEDULD

Als jij ______ jaren, ______ maanden, ______ weken, ______,dagen, ______ uren, ______, minuten moest
wachten voordat God een belangrijke belofte zou vervullen, hoe geduldig zou je zijn?

10

ABRAHAM EN SARA BETWIJFELEN GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 16:1-6; 17:1-9; 17:15-21; 18:1-15

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot
maken; en u zult tot een zegen zijn.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Geloofden Abraham en Sara dat God hun een zoon zou geven?
___________________________________________________________

 Juist of Fout: Abraham en Sara gingen beiden akkoord om de slavin
Hagar een kind te laten dragen? ________________________________
 Toen Hagar wist dat ze zwanger was, had ze ________ voor Sara.
 CADEAUTJES
 GEEN RESPECT
 EEN FEESTJE
 EEN BELOFTE

 Hoe oud was Abraham toen de Heer hem vertelde dat hij een zoon zou
krijgen met Sara?
 25
 60
 75
 99
 God zei dat Abrahams zoon Isaak zou heten. Wat betekent deze naam?
___________________________________________________________
 Konden Abraham en Sara het plan van God veranderen?
___________________________________________________________
 Was het fout van Abraham en Sara om aan Gods belofte te twijfelen?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat deed Hagar toen Sara haar vernederde?
___________________________________________________________
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