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19. Bly vertrou op God 
Genesis 22:1-19 

 

Tema  
Soms gebeur daar seerkrydinge in ons lewe wanneer die Here toets of ons in Hom bly glo al 
verstaan ons nie wat gebeur nie. 
 

Agtergrond en interpretasie 
'n Mens wonder of hierdie verhaal wat kinders kan laat wakker lê ingesluit moet word in 
kinderkategese. Iemand het gesê: "As ek na Kinderbybels kyk, blaai ek dadelik na die verhaal 
oor hoe Abraham vir Isak moes offer en kyk na die uitbeelding. As dit my kind sou laat 
wakker lê, kies ek liewer 'n ander Kinderbybel." 

Hierdie opmerking dui vir ons aan hoe geweldig die impak van hierdie verhaal in die 
gemoed van gelowiges kan wees. Dit ruk jou uit die gewone gang van sake na 'n wrede 
moment waarbinne jou hele wese skreeu: "Nee, dit kan nie so gebeur nie!" Miskien is dit juis 
waarom die verhaal so belangrik is. Sulke momente bestaan in gelowiges se lewens, en hulle 
moet leer om daardeur te gaan sonder kritiese kommentaar, alleen maar aan die hand van 
die Here wat voorsien. 

In WTDL I/2 (NG Kerk Uitgewers, 1982), behandel BA Müller die hoofstuk in 'n preek op 
die derde Lydensondag (ook geskik vir 'n dooppreek) en in WTDL II/3 (NG Kerk-Uitgewers, 
1988) behandel DJ Smit die hoofstuk vir 'n tweede maal. As agtergrond word 'n paar 
aanhalings uit Müller en Smit se bydraes gemaak, met 'n sterk aanbeveling dat iemand wat 
erns wil maak met die hoofstuk gerus die volledige bydraes in die hande moet kry om te lees 
en te oordink.  

Müller (bl 37 ev) skryf: 
"In die lang reeks gebeure wat vanaf Genesis 12 beskryf word, gaan dit om die weg van 

Abraham met God waarin hy gedurig in die beslissing gestel word: sal hy glo – of nie. En om 
te glo, beteken om op God te vertrou, nét op God, op God alléén ... God roep hom na die 
land ... Abraham sien dit nie; hy moet dit glo. En daarin moes hy God alleen vertrou: Nie God 
en darem ook sy kneg Eliëser nie (15:2); nie God en darem ook sy liggaamskrag by Hagar nie 
(16:2); nie God en sy menslike berekeninge nie (20:2). Abraham moes met God alleen 'reken' 
(Heb 11:19), met die Gód wat die seun beloof ... 

"En dan die opdrag: 'Neem jou seun ...' Nie maar net 'n gewone seun nie, maar die 
enigste, die toekoms van jou geslag... nie maar net die een vir wie jy lank gewag het nie, die 
geliefde. Maar Isak, die kind van die belofte, die kind wat die teken van God is ... Isak kind 
van gelag. 

In hierdie drie woorde – 'enigste', 'wat jy liefhet', 'Isak' – word alles wat Abraham se lewe 
tot dusver beweeg het, saamgepers. 

"Geloof in God het vir Abraham beteken om God te vertrou ... 
"Geloof beteken ook die gewilligheid om te offer ... Dit beteken 'n bereidheid om 

'loshande' aan God vas te hou ... 
"Uiteindelik beteken die geloof dan ook gehoorsaamheid ... Die vrees van die Here dring 

jou in die noute, in die egte (= angs) van die gehoorsaamheid, sonder uitweg.” 
Smit (bl 189 ev) skryf: 
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"Die verteltrant of opbou van die verhaal is belangrik. Veral moet 'n mens let op die 
dramatiese effekte wat bereik word deur die eenvoud van die verhaal, deur verswyging, 
deur understatement, en deur die oënskynlike gebrek aan emosie ... Die reis word op 'n 
uiters eenvoudige en dramatiese wyse beskryf. Dialoog tussen die reisigers ontbreek amper 
geheel en al, behalwe enkele gelade sinne. Hoe nader die hoogtepunt kom, hoe meer word 
die detail. Die verhaal word nou uitgerek, die tempo stadiger, die spanning al meer ... 

"Wat was die inhoud van die toets? Of Abraham in ure van absolute verskrikking, 
onbegrip, toekomslose ontreddering sou kon bly hoop op die trou en die krag van God ..." 

Die verhaal is 'n eksistensiële beskrywing van geloof wat getoets word, maar veral dan 
van die trou en krag van God – nie maar net my geloof nie, maar wel my geloof in Wie! 
 

Bybelgedeeltes en hoofgedagtes 
 

Bybelgedeelte/momente 
(lees of vertel) 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

Moment 1: Vertel Genesis 12:1-4, 
15:2, 16:2, 17:15-17; 18:10-15 

 God bly belowe. 

Moment 2: Vertel Genesis 21:1-21  Isak word gebore; Ismael word weggestuur. 

Moment 3: Lees Genesis 22:1-19  Abraham word getoets. 

 

Uitkoms 
 Insig: Om in God te glo, beteken ook dat die geloof getoets kan word. 

 Respons: Bevestig jou geloof in God en vra dat Hy jou sal help wanneer jou geloof 
getoets word. 

 

Hulpmiddels by die storie  
 Paneel 2 

 Portret van jong Isak met ram 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging  
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam: Bring saam: 

1. Iets besonders vir elke kind (vgl Voor die 
tyd hieronder, asook Welkom). 
2. Penne/potlode 
3. Kryt 

1. Iets besonders vir elke kind (vgl Voor die 
tyd hieronder, asook Welkom). 
Penne/ potlode 
  

Voor die tyd:  Voor die tyd:  

1. Maak vir elke groepslid iets kleins en 
besonders om vir hulle te sê hulle is 
besonders. Dit kan 'n houbare item soos 'n 
boekmerk, klippie of skulpie wees, of dalk 'n 
versierde koekie wat hulle dadelik kan opeet.  

1. Maak vir elke groepslid iets kleins en 
besonders om vir hulle te sê hulle is 
besonders. Dit kan 'n houbare item soos 'n 
boekmerk, klippie of skulpie wees, of dalk 'n 
versierde koekie wat hulle dadelik kan opeet. 



Die coolste plan LP3 Jaar 1 © Jeugfokus 2017 
 

 

Die storie 
 
Begin 
Dink julle dis maklik om in God te glo? (Gee geleentheid vir antwoorde en vra 'n bietjie meer 
uit.) 

Ons het nou vir twee weke by Lot se storie stil gestaan. Vandag gaan ons alles so 'n 
bietjie terugdraai en net kyk wat intussen met Abram gebeur het. 

Kom ons som sy storie baie kortliks op. 
 
Hoor  
Moment 1: Genesis 12:1-4; 15:2; 16:2; 17:15-17; 18:10-15 – God bly belowe 
1. In Genesis 12 het ons gesien hoe die Here vir Abram geroep het om weg te trek na die 
land wat die Here vir hom sal wys. Die Here het beloof Hy gaan Abram 'n groot nasie maak, 
Hy gaan hom seën en 'n belangrike man maak. En ook dat die Here ander volke deur Abram 
gaan seën. Abram het geglo wat die Here beloof het en getrek! 
2. In Genesis 15:1-6 lees ons hoe die Here weer vir Abram beloof dat Hy hom sal beskerm en 
'n beloning sal gee. Abram het toe met die Here daaroor gepraat dat hy nie kinders het nie, 
en dat die Here vir hom 'n nageslag beloof het. Abram het vir die Here gesê al wat hy nou 
kan doen, is om maar sy goeie slaaf Eliëser soos 'n kind te behandel wat alles sal erf. Maar, 
nee, die Here hou by sy woord: Abram sal sy eie kind hê, en dat sy nageslag soveel soos die 
sterre aan die hemel sal wees. God beloof weer, en Abram glo (15:6). 
3. Toe raak ou Sarai, Abram se vrou bekommerd. Sy is al te oud om 'n kind te hê, so, sy sal 
maar 'n plan maak. Sarai het 'n slavin, Hagar, gehad, d.i. iemand wat jy gekoop het en wat vir 
jou moes werk en alles doen wat jy vir haar sê. Sarai se plan was toe dat Abram maar by haar 
slavin Hagar moet slaap, en as Hagar dan 'n kind kry, dan sal hulle die kind soos hulle eie 
grootmaak. So het dit dan ook gebeur. Hagar het 'n seuntjie gekry en hom Ismael genoem.  

Abram was toe al 86 jaar oud, sê die Bybelskrywer. Die tyd gaan toe verby totdat ou 
Abram kort by die 100 jaar oud is. Miskien was hy tevrede dat hy tog nou 'n seun gehad het. 
Maar die Here was nie tevrede nie. Toe verskyn die Here weer aan Abram en sê hy en Sarai 
gaan tog regtig 'n kind hê, al was Abram al 100 en Sara 90. Die Here sê toe Hy verander nou 
hulle name. Abram word nou Abraham en Sarai word nou Sara. Ons verstaan nie presies wat 
die name in die outyd beteken het nie, maar die Here koppel beloftes aan die name: 
Abraham gaan die vader van baie word, en uit Sara sal daar 'n kind en selfs kleinkinders wat 
konings gaan word, gebore word. (Die Here het toe ook vir Abraham gesê van toe af moet 
elke seun wat gebore word, besny word. Dit is 'n bloed-teken wat die Here gee en wat sê Hy 
het aan Abraham 'n nageslag beloof – mense wat die Here s'n is.)  

Daar is Abraham en Sara toe soos nuwe mense met nuwe name, al is hulle stokoud. 
Abraham het maar net daaroor gelag, want hy kon dit amper nie glo nie (17:17). Hulle het 
nou weer die belofte van die Here gekry en die Here het nog 'n teken daarby gesit ook. So, 
Ismael, Hagar se seun is nog nie die beloofde kind nie. 
4. Onthou julle die drie manne wat gekom het toe Sodom en Gomorra verwoes is en Lot 
moes vlug – een was die Here, en die ander twee engele? Hulle het eintlik na Abraham en 
Sara toe gekom. Terwyl die mans onder die boom gesit en eet het, het een van hulle vir 
Abraham gesê dat as hy oor 'n jaar terugkom, sal Sara 'n seun hê. Sara het daar eenkant 
gehoor wat hy sê, en gelag want sy het gedink sy is al te oud. Toe vra die man vir Abraham 
waarom sy vrou lag. Sara het so groot geskrik dat sy sommer gesê het sy het nie gelag nie.  
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Moment 2: Genesis 21:1-21 – Isak word gebore; Ismael word weggestuur 
En so het dit gebeur. 'n Jaar later het Sara toe 'n babaseun. En wat noem hulle hom? Isak, dit 
is 'gelag' want Abraham en sy het gelag omdat hulle gedink het dis nie moontlik nie. 
'n Tyd daarna het daar 'n hartseer ding gebeur toe Ismael vir Isak gelag het. Sara was so 
kwaad dat sy vir Abraham gesê het hy moet vir Hagar en Ismael wegstuur. So het dit toe ook 
gebeur. En toe kom die groot toets. Kom ons lees dit (stadig en dramaties). 
 
Moment 3: Genesis 22:1-19 – Abraham word getoets 
Oor hierdie storie wil 'n mens nie baie praat nie. Dit was 'n verskriklike ding wat Abraham 
moes doen. Maar hy was bereid om dit te doen. Hy het klaar vir Isak in die Here se hande 
afgegee, toe die Here alles omdraai en sê die toets is verby. Abraham het gewys hy hou niks 
vir die Here terug nie. 
 
Dink  
Miskien sou ek en jy vir die Here gesê het daar moet iewers 'n fout wees as ons Abraham 
was. Miskien laat die Here ook goed met ons gebeur wat ons laat voel dit is 'n fout. Die groot 
vraag wat die Here elke keer aan ons stel, is: Vertrou jy My met alles wat jy het? 
 
Leef 
Hoe lief het God ons? So lief dat Hy sy Seun gegee het. Hoe lief is ons vir Hom? Abraham se 
storie sê maar net: Vertrou die Here elke dag met alles wat jy het. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom  
Gee vandag vir elke groepslid iets besonders om vir hulle te sê hulle is baie waardevol. Dit 
kan 'n teksvers, boekmerk, klippie, skulpie of iets met 'n hartjie op wees. 
 Groet mekaar met julle unieke groet. 
 
Wegspring 
Gesels met die groep hieroor: 
1. Die eerste vier gebooie van die Tien Gebooie gaan almal oor God. Kan julle onthou 
waaroor elke gebod gaan en hoe die prentjies lyk wat daarby staan? 
2. Abraham moes leer om hierdie Here lief te hê en altyd op Hom te vertrou. Jesus het gesê 
ons moet die Here ons God liefhê met ons ___________ (hele) hart en met ons ___________ 
(hele) siel en met ons ___________ (hele) verstand. 
 
Werksaam 
Laat die kinders die aktiwiteite in die werkboek doen. 
1. Verbind die kolletjies van nommer 1-18 in die prentjie in jou werkboek. Wat sien jy? 
2. Teken die volgende 5 stukke op die regte plekke in op die prentjie in jou werkboek. Daar is 
stippellyne om jou te help. 
3. Teken die takke van die bos rondom hulle. 
4. Wat het Abraham vir Isak gesê toe Isak gevra het waar die lam is wat geoffer moes word? 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
Speel die bordspeletjie met mense by die huis en antwoord die vrae in die blokkies waarop 
jy land. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Gee vandag vir elke groepslid iets besonders om vir hulle te sê hulle is baie waardevol. Dit 
kan 'n teksvers, boekmerk, klippie, skulpie of iets met 'n hartjie op wees. 
 Groet mekaar met julle unieke groet. 
 
Wegspring 
Gesels met die groep hieroor: 
1. Die eerste vier gebooie van die Tien Gebooie gaan almal oor God. Kan julle onthou 
waaroor elke gebod gaan en hoe die prentjies lyk wat daarby staan? 
2. Abraham moes leer om hierdie Here lief te hê en altyd op Hom te vertrou. Jesus het gesê 
ons moet die Here ons God liefhê met ons ___________ (hele) hart en met ons ___________ 
(hele) siel en met ons ___________ (hele) verstand. 
 
Wonder 
Dink in stilte oor al die vrae wat jy al vir die grootmense in jou huis gevra het. Watter vraag 
was die moeilikste een? Het hulle vir jou ŉ antwoord gegee wat jy kon verstaan? 
 
Werksaam 
Laat die kinders die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. Lees weer Genesis 22:1-14. Skryf al die woorde wat met “sien” te doen het in jou 
werkboek neer. Wat dink jy wou die skrywer ons laat sien?  
2. Lees Hebreërs 11:17-19. Verduidelik vir mekaar wat hierdie verse sê. 
3. Voltooi hierdie sin so goed jy kan: Omdat ek weet die Here sien tot daar ver voor, kan ek … 
4. Hoekom laat die Here ons soms lank wag voordat Hy sy belofte laat waar word? 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Lees weer die storie in Genesis 22:1-19 en gesels dan saam hieroor: 

 Vertel vir mekaar wanneer julle hierdie storie die eerste keer gehoor het en hoe dit julle 
laat voel het. 

 As jy Abraham was, wat sou jy ná die tyd vir iemand oor God vertel het? En wat sou jy vir 
jouself gesê het? 

 Toets die Here ons vandag nog op sulke “verskriklike” maniere soos vir Abraham? 
 


