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GENESIS 11:27-12:9

KERN VAN DE LES
God zegt tegen Abram dat hij vader zal worden van Zijn uitverkoren volk.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Een grove schets van de familielijn van Abraham te maken.
Gods uitverkiezende hand te zien in het kiezen van Abram voor de uitvoer van een nog groter plan.
Te zien dat God heeft gekozen om een volk apart te zetten.
Gods belofte aan Abram te omschrijven.
Het grote geloof dat Abram had in God te herkennen met de bijhorende gehoorzaamheid aan Hem.
(Heb.11:8)

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.

TOEPASSINGEN





God vraagt van ons in Hem te geloven, zonder dat wij Hem kunnen zien. (Heb.11:1; 11:8-9)
Geloof in God komt tot uiting door gehoorzaamheid aan Hem.
God is trouw en komt altijd Zijn beloftes na.
Gehoorzaam Gods bevelen, ook al zijn ze moeilijk.

ABRAHAM EN SARA BETWIJFELEN GOD
Lees Genesis 16:1-6; 17:1-9; 17:15-21; 18:1-15
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VOLGENDE WEEK
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ACHTERGROND
Tot nu toe zagen we God telkens met de gehele mensheid in het algemeen omgaan. Denk maar aan de
zondeval en de zondvloed. Met de zondige natuur van het gehele mensdom als feit (Gen.8:26), kiest God er nu
voor om een gevallen mensheid te zegenen en te verlossen door een speciaal volk af te zonderen. Abram
wordt de centrale figuur door wie God dit zal uitwerken. Hij belooft een zegen aan Abram en zijn nageslacht,
waaruit uiteindelijk de Messias zal komen met een zegen voor het Hebreeuwse volk en alle natiën van de
wereld in het duizendjarig rijk. Waarom koos God Abram? Hij koos hem omdat Hij de soevereine God is die
eender wie vrij kan kiezen tot eender welk doel dat Hij voorop stelt.

1.
2.
3.

Abram zou vele nakomelingen hebben; hij zou een groot volk voortbrengen.
Zijn naam zou geloofd worden.
Zijn familie zou een zegen zijn voor “alle geslachten van de aardbodem”.

Het belang van dit verbond kan niet teveel benadrukt worden omdat het de uiteindelijke zegen en ommekeer
van Adams vloek voorspelt – de komst en opofferende dood van Jezus Christus. Alle geslachten op aarde
zouden naar deze zegening hunkeren en uiteindelijk in Handelingen 10, wanneer de heidenen samen met de
Joden verwelkomd worden in de gemeente, ontvangen.
De bewoording die gebruikt wordt in Genesis 12:4 is interessant. Het geeft aan dat Abram in gehoorzaamheid
aan God Haran verliet. Abram nam alle vervoerbare bezittingen mee. God had hem op een machtige wijze
gezegend waardoor hij een grote rijkdom had vergaard. Naast zijn grote voorraad aan bezittingen bezat hij ook
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Er worden in Genesis 12:2-3 drie basisaspecten van Gods belofte kenbaar gemaakt:
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Ongeveer 2100 jaar voor de geboorte van Christus verhuisde Terah, de vader van Abram, met zijn gezin vanuit
UR ( een stad in het land van de nomadische Amorieten) naar Haran, een andere stad in hetzelfde gebied maar
dan 80km in de noordwestelijke richting. Terah had aanvankelijk het doel om naar Kanaän te gaan maar
vestigde zich in plaats daarvan in Haran. In Haran riep God Abram op om zijn land en gehele familie te verlaten
en richting Kanaän te vertrekken. God beloofde hem dat Hij zou zorgen voor de juiste route en
eindbestemming. De schrijver van de Hebreeën looft Abram omdat hij op basis van zijn geloof in God alles wat
hij kende achter zich liet voor een voor hem onbekende bestemming (Heb.11:8).

een aantal slaven. Sommigen van deze slaven waren kinderen van oudere slaven die hij al eerder bezat en
anderen had hij gekocht. De rijke man die in Haran woonde zou een nomaad gaan worden die in tenten leeft.
Het hele gezelschap reisde in de zuidelijke richting naar Sichem. Hoewel hij het op dat moment niet kon
weten, had Abram zijn tenten te midden van het gebied dat God hem en zijn nageslacht zou gaan geven
opgeslagen. De Heer verscheen aan Abram om een vierde aspect van Zijn belofte kenbaar te maken: heel het
land dat hij rondom hem kon zien zou God hem uiteindelijk tot erfenis maken. Dit land was een onderdeel van
het verbond dat nog niet eerder was bekend gemaakt. (Genesis 12:2-3 vermeldt het niet.) Abram kampeerde
bij een duidelijk herkenbaar oriëntatiepunt – een eik van een man genaamd More. Dit oriëntatiepunt is
vandaag de dag niet meer te vinden.
Abram bouwde op verschillende tijdstippen een altaar. Hij reisde een beetje en bad dan; een klein beetje
vooruit, weer een tijd voor gebed – telkens weer opnieuw hetzelfde patroon. Het woord altaar in genesis 12:7
is “een plaats voor slachting”. Lang voordat Mozes de Wet ontving had God bloedoffers ingesteld als middel
om gemeenschap te hebben met Hem. In Genesis 12:8 reisde Abram een korte afstand van Sichem tot aan
Bethel en bouwde hij opnieuw een altaar. Hij is waarschijnlijk het beste vroegere voorbeeld van een man die
eerder in geloof wandelde. Hij leek altijd een nood te hebben om gebed.

MOEILIJKE WOORDEN
Afstammeling
Nomaden
Soeverein
Verheven
Zegen

Nakomeling, iemand die na iemand geboren wordt als nakomeling.
mensen of bevolkingsgroepen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en doorgaans
mee met hun vee rondtrekken.
Alleenheersend, heerser over alles.
Boven iets anders uitstekend, zich boven het gewone verheffend; voortreffelijk.
Heil, voorspoed, hulp, gezien als gave van God.



Abram betekent “Verheven vader”.



Terah vertrok naar Kanaän, maar is uiteindelijk in de stad Haran blijven plakken. (Gen.11:31)



Abram kwam rond 2090 v.C. aan in Kanaän. (Gen.12:5)



De Vruchtbare Halve Maan. Een groot deel van het Nabije Oosten bestaat uit woestijn, behalve de
rivierdalen van de Nijl, Eufraat en Tigris, waar de grond vruchtbaar is, en Kanaän, waar voldoende
regenwater valt. Op de kaart vormen de gebieden samen een halve maan. Vandaar de naam ‘ de
Vruchtbare Halve Maan’. Abram reisde vanuit Ur aan het oostelijk uiteinde van de Vruchtbare Halve
Maan helemaal naar Kanaän en Egypte in het westen. Omdat hij doorheen het vruchtbare gebied is
getrokken, heeft hij dus een klein ommetje gelopen.
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INTERESSANTE WEETJES
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De schrijver van Genesis was Mozes natuurlijk. Zijn inbegrip van bepaalde oriëntatiepunten als Sichem, Bethel,
Ai en de eik van More moeten een bepaalde opmerkzaamheid voor het nationaal erfgoed en verwachting voor
het volk Israël hebben gegeven terwijl ze eeuwen later dwaalden doorheen de woestijn. Bethel werd Luz in de
tijd van Abram Luz genoemd, maar tegen de tijd van Mozes werd deze naam veranderd. Abram reisde
waarschijnlijk naar dit gigantisch gebied om grasland te voorzien voor zijn kudde.

Abrams stamboom
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Haran, de broer van Abram, kreeg een zoon genaamd Lot. Omdat Haran stierf, terwijl zijn vader Terah nog in
leven was, beslist Terah om samen met Abram en Lot, de zoon van Haran, naar het land Kanaän te gaan. In
hun reis kwamen ze aan in Haran, een stad op de grens met Kanaän waar ze besloten om te gaan wonen en
waar Terah uiteindelijk ook stierf.
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Abram was de zoon van Terah, een van de nakomelingen van Sem, een zoon van Noach.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb je al eens iets beloofd aan iemand? Het is belangrijk om je beloftes na te komen. Wist je dat God ook
beloftes heeft gemaakt? Als Hij iets beloofd, dan is dat héél belangrijk. Zijn beloftes zijn speciaal. Weet je nog
wat God had beloofd aan Noach? In Genesis 9:15 zei God dat Hij nooit meer de hele aarde zou verwoesten
door een watervloed. Is dit niet prachtig? Maar dit is niet de enige belofte die God heeft gemaakt in de Bijbel.
Jezus beloofde Zijn discipelen dat Hij terug zou komen. En weet je wat Hij nog heeft beloofd? Hij zei in
Johannes 14:3 dat wanneer Hij terugkomt, Hij Zijn kinderen zal meenemen naar de Hemel. Jezus is nog niet
teruggekomen. We wachten nog steeds op Zijn wederkomst. Als Hij terugkomt, zal Hij iedereen die gelooft in
Hem, meenemen naar de Hemel. Dat is ook een ongelooflijk leuke belofte, vind je ook niet? In de les van
vandaag gaan we leren over een belofte die God maakte aan één man. Weet iemand hoe deze man heette?
Laten we eens gaan zoeken in de Bijbel…
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe heette de vader van Abram?
Terah. (Gen.11:26)
 Had Abram nog broers en/of zussen?
Hij had nog twee broers, Nahor en Haran. (Gen.11:26)
 Hoe noemde de vrouw van Abram?
Sarai. (Gen.11:29)
 Hoeveel kinderen hadden Abram en Sarai samen?
Geen want Sarai was onvruchtbaar. (Gen.11:30)
 Met wie trok Terah naar het land Kanaän?
Met Abram, zijn zoon, Lot zijn kleinzoon (wiens vader, Haran, al overleden was) en Sarai, zijn
schoondochter. (Gen.11:31)
 In welk land stierf de vader van Abram, Terah?
In Haran, nadat hij 205 jaar was geworden. (Gen.11:32)
 Welke opdracht gaf God aan Abram te Haran?
“Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.”
M.a.w. verlaat alles en iedereen en vestig je vertrouwen op Mij. (Gen.12:1)
 Hoe voelde Abram zich toen God dit aan hem vroeg?
De bijbel beschrijft niet hoe hij zich voelde, enkel dat hij God gehoorzaamde. Dat was ook het meest
belangrijke, dat hij gehoorzaamde. Ook al zegt je gevoel soms iets anders, toch hoor je God te
gehoorzamen.
 Wat beloofde God aan Abram?
“Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik
zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal
zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem
gezegend worden.” (Gen.12:1-3)
o God zou hem leiden naar een land en hij en zijn volk daar zullen mogen leven. (Gen.12:1)
o Vanuit Abrahams nageslacht zou een grote natie komen. (Gen.12:2)
o Abram zou een man van naam worde, die herinnerd zou worden als een belangrijk persoon.
Hij werd uiteindelijk de voorvader van Israël, uit wie Jezus zou geboren worden. (Gen.12:2)
o Hij kreeg goddelijke zegen en bescherming. Alle natiën uit de wereld zouden uiteindelijk
gezegend worden door hem. Dit werd uiteindelijk verwezenlijkt door de komst van de Redder,
Jezus Christus, die op aarde kwam als nageslacht van Abram (Gal.3:16). De natie Israël werd
door God gebruikt om de Bijbel en de Redder te geven. (Gen.12:3)
 Hoe oud was Abram toen hij met Lot uit Haran wegging?
Vijfenzeventig jaar. (Gen.12:4)
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 11:27-12:9




Wat nam Abram allemaal mee toen hij vertrok uit Haran?
Saraï, zijn vrouw, Lot, de zoon van zijn broer, al hun bezittingen en de mensen die voor hun werkten in
Haran. (Gen.12:5)
Wat deed Abram toen hij in het land Kanaän aankwam?
Hij bouwde een altaar, net als Abel en Noach deden. (Gen.12:7-8)
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SAMENVATTING
God koos Abram uit om Zijn plan met de mensen uit te voeren door een volk apart te zetten. Abram werd de
centrale figuur in dit alles. Abrams leven werd gekenmerkt door gehoorzaamheid aan God, hoe moeilijk alles
misschien wel leek voor hem. God deed een belofte aan Abram, die doorheen de geschiedenis stilaan vervuld
werd. Hij beloofde Abram een land, dat werd uiteindelijk Kanaän, het huidige Israël. Een volk, dit werden de
Israëlieten. Een grote naam kreeg Abram uiteindelijk doordat hij de voorvader van de Israëlieten werd, uit wie
de Messias ging komen. Hij werd tot zegen voor alle volken doordat Jezus de weg vrijmaakte voor alle volken
om terug tot God te komen. God is een God van trouw die Zijn beloften steeds nakomt.

CRÈCHELES
Er was eens een man die een grote reis moest maken. Hij heette Abram en hij was erg rijk. Hij had veel schapen
en koeien en ezels. En kamelen had hij ook. Dat zijn grote dieren, nog groter dan een paard. Daar kun je fijn op
rijden.
En nu moest Abram op reis. En alle koeien en schapen en ezels moesten ook mee. En ook een heleboel
knechten moesten mee, om op al die dieren te passen. Abrams vrouw ging ook mee. Die heette Sara.
Abram moest verhuizen. Dat had de Here God tegen hem gezegd. Die had gezegd: “Abram, je moet gaan
verhuizen naar een ander land, dat Ik je wijzen zal. Ga maar gerust, Ik zal wel voor je zorgen. De mensen die
goed voor je zijn, daar zal ik ook goed voor zijn. En de mensen die kwaad willen doen, die zal Ik straffen. En in
dat land zullen je kinderen wonen en daar zal later ook de Here Jezus geboren worden.”
Dat was best wel eng voor Abram. Hij moest vertrekken naar een land, maar hij wist niet waar precies en wat
hij moest doen. Maar Abram geloofde God en vertrouwde op Hem. Abram zei: “Goed Here God, ik zal gaan.”

Het was een lange moeilijke reis. Abram reed voorop, op z’n grote kameel. Lot reed langs hem, dat was zijn
neefje. Lot wou ook graag mee naar dat verre land. Achter de beide mannen kwamen de vrouwen: Sara en de
vrouw van Lot. En dan de schapen met hun lammetjes en de koeien met hun kalfjes en al de andere dieren met
hun jongen. En de knechten, die alle dieren bij elkaar moesten houden. Het was een hele optocht.
Ze kwamen maar langzaam vooruit want die kleine lammetjes knonden nog niet zo snel lopen. Langs hoge
bergengingen ze en door grote bossen. En ook door woestijnen, waar niets was dan zand, zand en nog eens
zand. Door allerlei vreemde landen kwamen ze, waar Abram nog nooit geweest was.
Maar als het avond wred, hielden ze stil. Dan zetten ze een paar tenten op en daar gingen de mensen in
die sliepen niet allemaal. Een paar moesten wakker blijven, om op de schapen te passen. Ze stookten een
vuurtje in de donkere nacht. Dan durfden er geen wilde dieren te komen om een schaap te stelen.
En weet je wie ook niet sliep? De Here God sliep ook niet. Die keek uit de hemel naar beneden en paste op
allemaal.
Als het morgen was geworden dankte Abram God voor de nacht en reisden ze weer door. De Here God zei:
“Die kant op, Abram, waar de zon gisterenavond is ondergegeaan.” En Abram trok verder en was helemaal niet
bang op die grote reis. Want hij kon niet verdwalen . God zelf wees hem de weg. Abram vertrouwde helemaal
op de woorden die God tot hem sprak.
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slapen. De dieren moesten buiten blijven. Die gingen dicht bij elkaar liggen en sliepen ook. Maar de knechten
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Want Abraham had de Here lief. En hij deed gehoorzaam wat God hem zei.

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.”

Gepakt en gezakt
Neem een reistas mee vol zakken met centjes (rijkdom); plushe dieren als schapen en runderen (troepen of
kuddes), lakens, een pot, een pan en kleding (bezittingen). Start de les met de vraag aan de kinderen wat zij
zouden meenemen als ze naar een vreemd land zouden reizen. Leg uit dat de les van vandaag zal gaan over
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Waar woon jij?
Neem een wereldbol mee en laat de kinderen zoeken naar ons land. Probeer daarna aan te duiden waar
Kanaän zich heeft bevonden. Eventueel kan in de plaats van een wereldbol onderstaande afbeelding gebruikt
worden. Laat de kinderen zien welke route Abram in geloof heeft gevolgd.
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IJSBREKERTJES

iemand, genaamd Abram, die door God werd geroepen om te gaan leven in een nieuw land. Open de resitas
en beschrijf de verschillende dingen die Abram meenam toen hij vertrok.
Schild van Abram
Lees Genesis 15:1. Snijdt de vrom van een schild uit een stuk karton. Gebruik een dikke stift om het schild in
vier delen te verdelen. Ieder deel vertegenwoordigt een deel van het verbond tussen God en Abram. In het
eerste deel teken je sterren om Abrams vele nakomelingen weer te geven (Gen.15:5). In het tweede deel
teken je een kompas om het speciale land te vertegenwoordigen (Gen.13:14). Het derde deel zou een
afbeelding van de aarde moeten voorstellen om de zegen voor alle geslachten voor te stellen (Gen.12:3). In
het vierde deel schrijf je Abrams naam in grote letters om zijn grote naam weer te geven (Gen.12:2). Als je niet
goed kunt tekenen kan je stickers of prenten uit tijdschriften in ieder deel plakken. Plak een stuk karton aan de
achterzijde om het schild te kunnen vasthouden.

Bedekt met de rechtvaardigheid van Christus
Lees en bespreek Genesis 15:6. Geef ieder kind een blad met daarop de contouren van een persoon op
afgebeeld. Laat de kinderen de persoon volledig inkleuren (of aankleden met stukjes van papieren zakdoekjes).
Leg uit dat dit een afbeelding is van een zondaar die met zonde bedekt is. Je kan Prediker 7:20 luidop lezen.
Geef hun daarna dezelfde figuur in uitgesneden vorm om Jezus Christus voor te stellen. Laat hun deze lege
figuur over hun ingekleurde of beplakte figuur kleven. Leg uit dat Christus een volmaakt rechtvaardig leven
leidde en deze rechtvaardigheid toeschrijft aan iedereen die in Hem geloofd en Hem belijdt als Heer en
Verlosser. Lees 2Korinthe 5:21.

God is mijn schild
Genesis 15:1 zegt ons dat God Abram geruststelde door Hem eraan te herinneren dat Hij een schild was.
Bespreek waarom Abram God nodig had als een schild (mogelijk om hem te beschermen tegen zijn vijanden
nadat hij Lot had bevrijd). Kopieer schild (zie blad ‘God is mijn schild’) op wat dikker papier voor ieder kind.
Laat de kinderen het schild uitknippen en inkleuren. Knip daarna nog smalle reepjes uit datzelfde dikkere
papier en kleef of niet het op de achterkant van het schild zodat het kan dienen als handvat. Lees daarna Efeze
6:10-18. Bespreek wat een schild des geloofs kan doen. Hoe kunnen de brandende pijlen van Satan gedoofd
worden met ons schild des geloofs?
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Sterren zien
Gebruik lichtgekleurde kleurpotloden of gekleurd krijt om een landschap te tekenen op een zwart tekenblad.
Teken de horizon ongeveer ter hoogte van de helft van het blad. Boven de horizon (in het luchtgedeelte) prik
je heel veel gaatjes. Als je nu het blad in het licht houdt, zie je allemaal sterren! Toen Abram al die sterren zag,
welke belofte van God herinnerde hij zich toen?
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KNUTSELWERKJES

KNUTSELACTIVITEITJES
Toekomst voorspeld
Maak drie stroken papier. Schrijf op de eerste strook “God zal me vruchtbaar maken.” Op de tweede strook
schrijf je “God zal vele volkeren uit me laten voortkomen.” En op de derde strook schrijf je “God zal koningen
uit me laten voortkomen.” Wanneer de kinderen het klaslokaal binnenkomen geef je de strookjes aan drie
verschillende kinderen. Zeg hun dat ze niet mogen kijken wat erop staat geschreven totdat jij het hun vertelt.
Laat de kinderen vooraan in de klas staan terwijl de andere kinderen zitten. Zeg hun dat de toekomst zoals die
op hun strookjes voorspeld staan binnen een uur zullen uitkomen. Laat hun elk hun strookje hardop voorlezen.
Laat de kinderen nu luisteren naar de Bijbelles zodat ze horen hoe Abrahams toekomst dezelfde beloften
bevatte. Hoe zullen deze beloften vervuld worden? Hoe zullen de toekomstbeloften voor deze drie kinderen
vervuld worden?




Vruchtbaar: Vul met voldoende druiven of fruitstukjes zodat ieder kind er een krijgt.
Volkeren: Vul met vlaggen van Israël (gebruik hiervoor de vlaggen op het blad
‘Toekomst voorspeld’ en rijg deze aan een tandenstoker).



Koningen: Vul de mand met een assortiment van voorwerpen die verwijzen naar een koning.
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Roep de drie kinderen wiens toekomst was voorspeld naar voren. Laat hun opnieuw hun strookje hardop
voorlezen. Geef ieder kind zijn ‘vervulde toekomst’ door hun elk hun bijhorende mand of doos te geven. Laat
hun de inhoud verdelen aan de andere klasgenootjes. We zullen in de volgende lessen gaan zien hoe deze
beloften aan Abram werden vervuld, ook al kwamen onze beloften niet helemaal uit zoals wij dachten.

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Neem drie manden of dozen voor de vervulling van de eerder voorspelde toekomst. Benoem en vul de
manden of dozen als volgt:
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TOEKOMST VOORSPELD
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GOD IS MIJN SCHILD
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GOD MAAKT EEN BELOFTE AAN ABRAM
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 11:27-12:9

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



Wie was de vader van Abram? __________________________________

 Hadden Abram en zijn vrouw kinderen? ___________________________
 Omcirkel vier dingen die God beloofde aan Abram.
O EEN GROTE NAAM
O EEN GROOT HUIS
O VELE DIEREN
O LAND
O SPORTSCHOENEN
O EEN GROTE NATIE
O LANGE BAARD
O ZEGENINGEN
O EEN ALTAAR

 Wie ging er allemaal mee met Abram?
___________________________________________________________
 Hoe oud was Abram toen hij Haran verliet?
O 205 JAAR
O 75 JAAR
O 50 JAAR

O 7 JAAR

 Wat bouwde Abram voor God?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Geloofde Abram dat God Zijn beloften zou nakomen? _______________
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 Wat was de naam van de vrouw van Abram? _______________________
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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KLEURPLAAT 3
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