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16. Ek sal … 
Genesis 11:27 – 12:9 

 

Tema  
Wanneer God sê 'Ek sal', help dit my om ook te sê: 'Ek sal'. God roep, ek antwoord. 
 

Agtergrond en interpretasie 
Ons begin die verhaal van die Ou Testament met die nageslag van Sem, die Semiete, van wie 
Abram (sy naam verander eers later na Abraham) reg aan die begin as gehoorsame gelowige 
geteken word. Die verhale voor Abram word voor-geskiedenis of oergeskiedenis genoem. 
Van Abram se tyd af het ons dus meer geskiedenis in verhaalvorm soos wat ons dit verstaan 
en uit opgrawings nog beter probeer verstaan. Uit die navorsing word daar ook moontlike 
datums gegee vir sekere gebeure. Die oergeskiedenis van Genesis 1-11 in die vorm wat ons 
dit vandag het, is waarskynlik eers baie later vooraan ingeskryf. Wanneer dit mondelings 
begin vertel is, weet ons nie.  

Die oerverhale vertel hoe dinge op 'n groot mislukking uitloop – so lyk dit. Sonde het so 
deurgedring in die menslike bevolking, dat mense hulleself nie net te groot begin ag het nie 
("Kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons 
maak vir ons 'n naam"), maar ook doof geword het vir die stem van die Here en daarom kon 
hulle ook nie meer God se bedoeling met mense op aarde verstaan nie. Binne hierdie 
omgewing begin God nuut. Hy praat, en iemand luister. Dis soos 'n nuwe skepping. 

Toe Abram God se stem hoor, het dit beteken dat hy sy land, mense en familie moes 
agterlaat en die Here volg na 'n onbekende bestemming. Om Abram op dreef te kry, word hy 
as't ware aangevuur met God se beloftes: 'n reeks 'Ek sal'-beloftes van God laat Abram 
antwoord met 'ek sal' wanneer hy doen wat die Here van hom vra. Wat beloof God? 'n Groot 
nageslag, persoonlike voorspoed en 'n groot naam. Waar die mense van Babel self hulle 
naam wou groot maak, hoor ons hier God se belofte dat Hy vir Abram 'n groot naam sal gee. 
Die Here sal Abram seën! Maar die Here vertel ook vir Abram dat Hy 'n plan met hom het: Hy 
wil hom tot 'n seën vir ander maak. 

So gebeur dit dan ook dat Abram trek. Die term 'trek' kom voor in 12:4 (2x), 5, 6 en 8 
(versit). Sy reis laat ons dink aan die pelgrimstog van gelowiges wat vreemdelinge op aarde 
bly en van een plek na 'n volgende versit sonder om 'n ewige tuiste te vind. Op hierdie 
trektog beland hy tussen ander groepe, o.a. die mense van Kanaän, wat met hulle afgodery 
vir hom 'n versoeking kan inhou, maar andersyds stroom daar 'n getuienis van Abram uit 
wanneer hy altare vir die lewende sprekende Here bou. 

In die aanbieding kan die spanning tussen God se beloftes en die wonder dat Abram 
doen wat God vra (sy gehoorsaamheid) vasgehou word. Op die ou end mag dit nie Abram se 
gehoorsaamheid en geloof wees wat die fokus kry ten koste van God se inisiatief en beloftes 
nie. Hierdie hele trekkery is deur God begin en vind onder sy seëninge plaas! 
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Bybelgedeeltes en hoofgedagtes 
 

Bybelgedeelte/momente 
(lees of vertel) 

Hoofgedagtes van die ontmoeting 

Moment 1: Vertel Genesis 
11 

 God begin 'n nuwe pad met 'n man en vrou wat nie kinders het 
nie. 

Moment 2: Lees Genesis 
12:1-3 

 Die Here sê trek, en Hy maak beloftes 

Moment 3: Lees Genesis 
12:4-9 

 Abraham trek en bou altare. 

Moment 5: Vertel Genesis 
15:1-4 en lees vers 5-6 

So baie soos die sterre ... 

 

Uitkoms 
 Insig: Die Here gee vir ons geleentheid om na Hom te luister sodat Hy ander deur ons kan 

seën. 

 Respons: Glo in die Here en leef elke dag vorentoe. 
 

Hulpmiddels by die storie  
 Paneel 2 

 Portret van Abraham 

 PowerPoint of kaart om te wys waar Abram getrek het. 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging  
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam: Bring saam: 

  1. Penne / potlode 
  

Voor die tyd:  Voor die tyd:  

1. Dink aan 'n idee vir 'n groepsgroet by 
Welkom.  

1. Dink aan 'n idee vir 'n groepsgroet by 
Welkom.  



Die coolste plan LP3 Jaar 1 © Jeugfokus 2017 
 

 

Die storie 
 
Begin 
In die Bybel kry ons die mooiste stories waaraan 'n mens kan dink. Hou julle van stories? 

Stories kan ons lewens verander. As ons hoor en sien wat met mense gebeur het en hoe 
die Here met hulle gewerk het, help dit ons ook om ons eie lewensstorie te leef. Die 
wonderlikste is dat ek nie my eie storie alleen skryf en lees nie. Die Here en baie ander 
mense is saam in my storie. Kom ons begin. 

In die land van die Galdeërs was daar ’n stad met die naam Ur. (Gebruik 'n kaart om te 
verduidelik). Ons gaan nog baie van hierdie land van die Galdeërs hoor. Dit is hier waar die 
groot stad Babilon gebou is. Dit is ook die land van waar een van God se belangrike 
beloftedraers gekom het. Sy naam was Abram. Abram en sy familie het in Ur gewoon. Ons 
verhaal van vandag gaan oor Abram en sy lewe. 
 
Hoor  
Moment 1: Genesis 11 – God begin 'n nuwe pad met 'n man en vrou wat nie kinders het nie 
Tera het drie seuns gehad. Die een seun se naam was Abram. Abram was getroud met Sarai. 
Hulle kon nie kinders hê nie. Toe Abram se broer Nahor sterf, het Abram en Sarai besluit om 
Nahor se seun, Lot, aan te neem. 

Intussen het Tera gehoor van ’n land met die naam Kanaän. Hy het saam met sy twee 
oorblywende seuns besluit om met hulle families daarheen te trek. Hulle moes met al hulle 
diere en besittings trek, waarskynlik met kamele. Dit was ’n baie lang pad. Toe hulle in Haran 
aankom, het hulle besluit om eerder net daar te bly (wys op die kaart). 

Abram was ’n suksesvolle boer. Sy boerdery het net aanhou groei. God het eendag na 
Abram toe gekom om met hom te praat. Ons weet nie presies hoe dit gebeur het nie, maar 
Abram het beslis geweet dit was God wat met hom gepraat het. God het ’n boodskap vir 
Abram gehad. 
 
Moment 2: Genesis 12:1 – Die Here sê trek, en Hy maak beloftes 
“Jy moet uit jou land gaan, weg van jou familie en van jou pa se huisgesin. Ek sal jou wys na 
watter land jy moet gaan. Ek sal jou seën, en jou nageslag sal ’n groot volk word. Ek sal jou 
naam belangrik maak, en mense sal jou naam gebruik om ander mense te seën.”  

God weet as Hy nie nommer een in ons lewe is nie, is ons lewe vol hartseer, haat en pyn. 
God het vir Abram gewys dat ons as mense sy goedheid en sorg nodig het om gelukkig te kan 
leef.  

Terwyl God vir Abram sê hy moet trek, maak God beloftes. Ek sal ... Ek sal ... Ek sal ... Sal 
God regtig? Glo Abram wat God beloof? 

God wil graag nommer een in ons lewe wees. Hy het ons lief en wil graag vir ons sorg. 
Daarom het Hy hierdie cool plan uitgedink. Hy het besluit om vir Abram te gebruik om vir 
mense te wys hoe gelukkig ’n mens is as God nommer een in jou lewe is. God wou ook vir 
Abram gebruik om sy goedheid en sy sorg by ander mense uit te bring.  

Wat ’n cool plan! Abram sou nie net geluk bring na sy familie en al die mense wat deel 
van sy lewe was nie; God sou ook vir Abram gebruik om geluk vir die hele wêreld te bring. 
Sou jy graag vrede en geluk vir ander mense wou bring?  

Al klink God se cool plan wonderlik, is dit ’n plan wat ’n mens kan bang maak. Want 
Abram moet sy familie agterlaat en uit sy bekende stad wegtrek. Hy moes ’n lang reis na ’n 
vreemde land met vreemde mense aanpak. Om dit te kon regkry, moes Abram God nommer 
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een in sy lewe maak en vertrou dat God self sou doen wat Hy beloof het, en vir hulle sorg, 
maak nie saak wat sou gebeur nie. Abram het gekies om God te glo en op Hom te vertrou.  
 
Moment 3: Genesis 12:4-9 – Abraham trek en bou altare 
“Abram het toe weggegaan soos die Here vir hom gesê het. Lot het saam met hom gegaan. 
Abram was 75 jaar oud toe hy uit Haran weggegaan het. Abram het sy vrou Sarai, sy broer se 
seun Lot en al hulle goed saamgeneem. Hy het ook al die slawe geneem wat hulle in Haran 
gehad het. Hulle het weggegaan na die land Kanaän. Die Here het aan Abram verskyn en vir 
hom gesê: ‘Ek gee hierdie land vir jou nageslag’. Abram het daar ’n altaar gebou vir die Here 
wat aan hom verskyn het.”  

Later het Abram 'n bietjie verder getrek tussen die mense van Kanaän deur. En wat doen 
hy? Hy bou weer 'n altaar vir die Here en trek so praat-praat met die Here. Die Bybel sê hy 
het die Naam van die Here aangeroep. Hy het met die Here gepraat. 

Daar was een groot probleem. Abram en Sara het nie kinders gehad nie. Hy het net 
hierdie broerskind Lot gehad, en verder het hy 'n baie getroue slaaf gehad met die naam 
Eliëser. En wat het die Here vir Abram beloof? Jou nageslag sal 'n groot nasie wees. Toe dink 
Abram hy sal maar vir Eliëser laat erf en dan is dit sy nageslag.  

Maar die Here het beloof! Kom ons blaai 'n bietjie vooruit na hoofstuk 15. 
 
Moment 4: Genesis 15:1-6 – So baie soos die sterre … 
Het jy al op 'n donker nag al die sterre gesien? Die Here sê toe vir Abram dat sy nageslag, sy 
kinders en hulle kinders en hulle kinders ook so baie soos die sterre sal wees. Dink julle die 
ou man het dit geglo? Die Bybel sê hy het. Op ons portret van Abram, is daar ook sterre 
agter hom geteken (Plaas die portret op Paneel 2)Toe beloof die Here ook dat Abram se 
nageslag in daardie land sal woon. Die Here sal dit vir hulle gee. 
 
Dink  
Abram se storie gaan dus oor God wat beloof en 'n man wat God glo en maak soos wat die 
Here vir hom voorsê. Waarom beloof God? God gaan op pad met Abram en sy mense en oral 
waar hulle gaan, kom ander mense agter dat hier iemand is wat 'n God aanbid wat hulle nie 
ken nie. Hulle het net afgode geken. God is dus besig om Homself aan mense bekend te stel, 
en Hy wys vir hulle hoe iemand is wat in Hom glo. 
 
Leef 
Tot vandag toe stel God Homself aan mense bekend. Mense kyk na ons wat sê ons ken God. 
Hulle kyk wat ons sê en doen en nie doen nie ... en dan vra hulle: Hoekom is julle anders? 
Dan is dit lekker om te vertel! Ons is anders omdat ons God leer ken het. Hy is die God wat 
sy beloftes nakom. 



Die coolste plan LP3 Jaar 1 © Jeugfokus 2017 
 

 

Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom  
Kom ons kies ŉ nuwe groet vir ons groep vir die kwartaal wat voorlê. 

Wees kreatief. Dit kan iets soos 'n kreet of 'n versie of ŉ liedjie wees. Gebruik dit die hele 
kwartaal. 
 
Wegspring  
In jou werkboek is twee prentjies wat die eerste twee gebooie uitbeeld. Abraham moes vir 
die mense wat hy op sy pad gekry het iets sê en wys. Kan jy uit die prentjies aflei wat hy vir 
die mense moes sê en wys? Skryf dit in jou werkboek neer. 
 
Werksaam  
Gebruik die Bybelgedeelte wat ons vandag gelees het en die kaart in jou werkboek en 
beantwoord die vrae. 
1. Wie was die pa van die familie wat van Ur af tot by Haran getrek het? (Genesis 11:31) 
2. Was Haran ŉ mens of ŉ plek? (Genesis 11:27-28) 
3. Wie se kind was Lot? 
4. In Genesis 11 – 12 word net een vrou se naam genoem. Wat was haar naam en wie se 
vrou was sy? 
5. Wat is die belangrikste woorde wat oor Abraham se vrou gesê word? (Genesis 11:30) 
6. Wie het van Haran na Bet-El getrek? 
7. Waarom het hulle getrek? 
8. Wat het die Here alles vir Abraham belowe? 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
Op bladsy 38-39 in die werkboek is ŉ bordspeletjie. Die reëls vir die speletjie is op bladsy 37. 
By die volgende 10 ontmoetings is daar elke keer 15 vrae in gekleurde blokkies wat julle kan 
gebruik om die speletjie saam by die huis te speel. 

 Daar is hart-vrae oor verhoudings.  

 Daar is potlood-vrae oor iets uit die dag se storie. 

 Daar is sleutel-vrae wat oor wat die betekenis is van die Bybelgedeelte wat ons gelees 
het.  

 Daar is sertifikaat-opdragte wat vra dat jy iets sal doen.  

 Daar is liggie-vrae wat vra dat jy iets sal vertel of doen of sê wat die Here jou vandag 
geleer of gewys het. 

 
Geniet dit. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Kom ons kies ŉ nuwe groet vir ons groep vir die kwartaal wat voorlê. 

Wees kreatief. Dit kan iets soos 'n kreet of 'n versie of ŉ liedjie wees. Gebruik dit die hele 
kwartaal. 
 
Wegspring  
In jou werkboek is twee prentjies wat die eerste twee gebooie uitbeeld. Abraham moes vir 
die mense wat hy op sy pad gekry het iets sê en wys. Kan jy uit die prentjies aflei wat hy vir 
die mense moes sê en wys? Skryf dit in jou werkboek neer as jy wil. 
 
Wonder 
Maak jou oë toe. Dink oor die groot wêreld. Droom oor waarheen jy graag sou wou trek. 
Droom dan oor wie jy graag met jou sou wou saamneem. Droom ook oor hoe jy vir ander 
mense sal wys jy ken die Here. 
 
Werksaam 
Laat die kinders die aktiwiteit in die werkboek doen.  
 
1. Lees Genesis 11 en kyk na die kaart in die werkboek. Antwoord dan die vrae. 

 Wie was die pa van die familie wat van Ur af tot by Haran getrek het? (Genesis 11:31) 

 Was Haran ŉ mens of ŉ plek? (Genesis 11:27-28) 

 Wie se kind was Lot? 

 In Genesis 11 – 12 word net een vrou se naam genoem. Wat was haar naam en wie se 
vrou was sy? 

 Wat is die belangrikste woorde wat oor Abraham se vrou gesê word? (Genesis 11:30) 

 Wie het van Haran na Bet-El getrek? 

 Waarom het hulle getrek? 

 Wat het die Here alles vir Abraham belowe? 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Lees die belofte wat die Here vir Abraham in Genesis 12:1-3 gegee het en gesels dan saam 
oor hierdie vrae: 

 Waarom dink julle wou die Here hê Abram moes trek? 

 Wat het Abram by Sigem en Bet-El gedoen? 
2. Gaan staan by ŉ venster of buite en kyk na die sterre. Aanbid die Here in 'n kort sin. 
3. Laat elkeen in die huisgesin hierdie sin voltooi: Ek vertrou op die Here, want … 
 


