
 

 

Wandelen met ABRAHAM. 
 

 
 
Genesis 15: 1-6 
Abraham maakt een lange reis en gaat in Kanaän wonen met zijn vrouw Sarah. 
Jammergenoeg krijgen ze geen kinderen. 
Op een dag droomt Abraham dat God naar hem toekomt en zegt: 
‘Wees niet bang, Abraham, ik zal je beschermen. Jouw loon zal zeer groot zijn.' 
Abraham zegt: 'Maar God, wat heb ik eraan dat U mij zoveel geeft? Ik krijg maar 
geen kinderen; mijn huis blijft leeg! God antwoordt: ‘Toch is dit huis voor jouw 
eigen kind.' Dan neemt God Abraham mee naar buiten en zegt: 'Kijk eens naar de 
hemel. En tel eens de sterren die je ziet. Kun je dat eigenlijk wel? Zoveel 
nakomelingen zul je krijgen.'  
En Abraham gelooft God. 
 
--- 
 
De reis van Abraham was een enorme onderneming. Bovendien wist hij helemaal 
niet of hij wel welkom was in het nieuwe land. Toch ging hij, omdat hij voelde dat 
God hem riep. God geeft zelfs geen enkele reden in het verhaal. Dat vraagt om 
nogal wat vertrouwen.  
 
Zou jij naar een ander land vertrekken als iemand zou zeggen dat dat moest?  
Wie zou je vertrouwen?  



 - Ben jij wel eens verhuisd? 
 - Was het moeilijk om alles achter te laten? 
 - Waar verheugde je je het meest op? 
 - Was er ook iets waar je bang voor was? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abraham gelooft God als God zegt dat hij een groot nageslacht zal krijgen.  
Best bijzonder, want Sarah is al oud.  
En al die tijd heeft ze nog geen kinderen gekregen. 
 
Iets geloven dat bijna onmogelijk is, dat is moeilijk voor te stellen.  
Je kunt het vergelijken met je vader en moeder: zij zorgen voor jou.  
Je weet wie ze zijn en je vertrouwt erop dat ze voor je zorgen  
en doen wat ze zeggen. Je vader en moeder zoeken het goede voor jou. 
 
Dit lijkt op wat geloven is. Geloven is weten dat wat God zegt waar is.  
Je vertrouwt dat hij doet wat hij zegt.  
Je gelooft in God, omdat je weet dat je bij hem hoort.  
God heeft het beste met jou voor. Met jou, en met ieder mens! 



 
 
 
 

 



 
Bidden met Abraham 

 
Soms, als het ’s nachts heel helder is, 

kan ik de sterren zien. 
Die zijn zo ver weg 

dat ik er duizelig van word. 
En achter de sterren die ik kan zien 

zijn nog meer sterren 
en daarachter nog meer 

zoals in een doos chocolaatjes 
waar nog een laag onder zit 
als je denkt dat ze al op zijn, 

en dan nog één. 
Maar dan oneindig veel, 

en oneindig mooi. 
Zo groot is de toekomst 
die U mij belooft, God. 

Ik kan niet zo ver kijken als U. 
Maar ik durf er wel op te vertrouwen 

dat U nog heel veel moois 
voor mij in petto heeft. 
En ik kijk ernaar uit. 

Amen. 
                                                                                                                                                                  MF 

 
 
 
 
 
 
 
 


