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Voorwoord
Wat lees je in de Bijbel?
Ken jij de Bijbel? De Bijbel is een heel dik Boek. De Bijbel is ook
heel oud. De Bijbel is het belangrijkste Boek dat er bestaat. De
Bijbel is het Woord van de Heere God. De Heere God heeft aan
mensen de Bijbel gegeven. Zo kunnen wij veel leren over de Heere
God. Wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij zegt tegen de mensen. Ook
nu nog is het voor jou van levensbelang om te weten wat de Heere
God tegen jou zegt.
Dit dagboek helpt je erbij om elke dag in de Bijbel te lezen.
Elke dag begint met een klein stukje tekst uit de Bijbel. Daarna
lees je in begrijpelijke woorden waar het over gaat en wordt
het uitgelegd. Wanneer je elke dag, van zondag tot en met
zaterdag, in dit dagboek leest, dan heb je in één week één thema
doorgenomen. Aan het eind van elk thema staat een stukje ‘om
over na te denken’. Er zijn 52 thema’s, het is een dagboek voor een
heel jaar. De Bijbel heeft jou veel te vertellen!
We hopen dat je zelf nog vragen hebt over de Bijbel.
Je kunt ons bereiken via de contactgegevens op pagina 3 of kijk
op www.bijbelcentrum.nl.
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Lezen • Genesis 1 vers 1:
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
In het eerste boek van de Bijbel lees je dat de hemel en de aarde
door God is gemaakt. Helemaal in het begin was het donker op
de aarde. Altijd. Maar de Heere God zei: Er zij licht! En toen werd
het licht. De Heere God maakte de dag en de nacht. Daarom
wordt het nu ’s avonds donker en ’s morgens weer licht. Altijd.
Wat is de Heere God machtig!

Maa nd ag • De Heere
God maakte

THEMA 1

het licht

De Heere God maakte
de hemel en de aarde

Zond ag • De Heere Go
d maakte

de lucht en de wolken

Lezen • Genesis 1 vers 7:
En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de
wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die
boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
Op de tweede dag maakte de Heere God de lucht. ‘Uitspansel’, staat er in de
Bijbel. Heb je wel eens goed naar de lucht gekeken? De lucht is elke dag weer
anders. Soms is de lucht mooi blauw met witte wolken. ’s Winters is de lucht
vaak grijs. Uit de donkere wolken komt regen of sneeuw. Dat heeft de Heere God
allemaal gemaakt. En hoger dan de lucht is de hemel. Daar woont de Heere God
Zelf. Hij wordt daar aanbeden door heel veel engelen. De mensen die echt in de
Heere Jezus geloven, gaan als ze sterven ook naar de hemel toe.
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Di ns dag • De Heere
God maakte

de zee en het land

Lezen • Genesis 1 vers 10:
En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren
noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.
Ben je wel eens bij de zee geweest? Dan zie je alleen maar water, zo ver je kunt
kijken. In het begin was er overal water op de aarde. Maar de Heere God bracht
al het water in de zee. Het land maakte Hij droog. Dat hoefde Hij alleen maar
te zeggen en toen gebeurde het. Het land was nog helemaal bruin. Daarom
liet de Heere God er mooi, groen gras op groeien. Hij maakte mooie bomen en
bloemen. Dat deed Hij op de derde dag. Aan het eind van de dag keek Hij naar
de aarde. En de Heere God zag dat het goed was wat Hij gemaakt had.

Woens dag • De Heer
e God maakte

zon, maan en sterren

Lezen • Genesis 1 vers 16:
God dan maakte die twee grote lichten; het grote licht tot heerschappij
des daags, en het kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.

8

Het was wel licht op de aarde, maar het was nog koud. ’s Nachts was het
helemaal donker. Daarom maakte de Heere God op de vierde dag lichten
aan de hemel. Een groot, warm licht voor overdag. Dat is de zon. En een ander
licht voor de nacht, dat is de maan. En ontelbaar kleine lichtjes die je ’s nachts
ziet schijnen. Dat zijn de sterren. Kijk je er wel eens naar? Naar de zon kun je
niet kijken. Die is te fel. Maar de zon maakt je wel warm. In de Bijbel staat dat
de Heere God net als de zon is. Als het donker in je hart is door de zonden die je
doet, kan Hij het licht maken.

Donderdag • De Heer
e God maakte de

vogels en de vissen

Lezen • Genesis 1 vers 20:
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een
gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde,
in het uitspansel des hemels.

Vr ijd ag • De Heere Go
d maakte

THEMA 1

Het was mooi op de aarde, maar nog wel heel stil. Je hoorde niets. Daarom
maakte de Heere God op de vijfde dag de vissen en de vogels. De vissen in
de sloot en in de zee: het kleine stekelbaarsje en de grote walvis. En de
vogels in de lucht: de kleine mus en de grote reiger. Toen hoorde je overal
het fluiten van de vogels. Ze zongen hun lied voor de Heere God, Die hen
had gemaakt. Ze maakten hun nestjes in de bomen. Aan het eind van de
dag keek de Heere God naar de aarde en Hij zag dat het goed was.

de dieren en de mens

Lezen • Genesis 1 vers 27:
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Op de zesde dag maakte de Heere God alle andere dieren. De kleine muis en de
grote olifant. De hond, de poes, het paard. Hij hoefde het alleen maar te zeggen
en dan waren ze er. Toen zei de Heere God: Laat Ons mensen maken naar Ons
beeld. De Heere God maakte een mens die op Hem leek. Hij maakte ook een
vrouw voor die mens. Weet je hoe Hij dat deed? Niet door het alleen maar te
zeggen. Hij maakte Adam van het stof van de aarde. En daarna maakte Hij Eva uit
een rib van Adam. Adam en Eva leken op de Heere God. Vind je dat niet mooi?
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Za terd ag • De Heere
God rustte va

n Zijn werk

Lezen • Genesis 2 vers 3:
En God heeft den zevenden dag gezegend en dien geheiligd;
omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk
God geschapen had om te volmaken.

THEMA 1

De Heere God was klaar met Zijn werk. Wat ging Hij op de zevende dag doen?
Hij rustte van Zijn werk. Niet omdat Hij moe was. De Heere God is nooit moe.
Maar omdat Hij wilde kijken naar alles wat Hij had gemaakt. En zie, het was
zeer goed! De Heere God zei: Ik rust op de zevende dag. De mensen moeten dat
ook doen. Zes dagen mogen ze werken, maar de zevende dag moeten ze rusten.
Dat is Mijn dag. Dan mogen ze aan Mij denken en blij zijn om wat Ik heb gedaan
en nog doe. Daarom gaan christenen op de rustdag naar de kerk, het huis van
de Heere God, om daar over Hem te horen, tot Hem te bidden en over Hem te
zingen.

Om over na te denken
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De Heere God heeft in zes dagen
de hemel, de aarde, de dieren en de mensen gemaakt.
De eerste mensen heetten Adam en Eva. Zij waren geschapen
naar Gods gelijkenis. Dat betekent: zij leken op de Heere God en
waren Hem gehoorzaam. De Heere God heeft ook jou gemaakt.
Ben je Hem ook gehoorzaam?

De aarde was mooi. Maar één plekje was heel mooi: de hof van
Eden. In die tuin mochten Adam en Eva wonen. Er stonden veel
bomen met heerlijke vruchten. Van al die bomen mochten Adam en
Eva eten. Behalve van één: de boom der kennis des goeds en des
kwaads. De Heere God zei: Als je daarvan eet, zul je sterven. Adam
en Eva wilden graag doen wat de Heere God zei. Ze kenden de Heere
God goed, net als jij een vriend kent. “Zorg goed voor deze mooie
tuin,” zei de Heere God tegen Adam en Eva. En dat deden ze.

THEMA 2

Lezen • Genesis 2 vers 15:
Zo nam de HEERE God den mens en zette hem in den
hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren.

Adam en Eva zijn
ongehoorzaam

Zond ag • Een mooie
tuin

Maa nd ag • De duive
l liegt tegen Eva
Lezen • Genesis 3 vers 4:
Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood
niet sterven;
Op een dag is Eva in de tuin. Ze hoort een stem. Wie is dat? Ze kent die stem
niet. Het is een slang die praat. Kan dat? Nee, maar in de slang zit de duivel.
Hij praat tegen Eva. Hij zegt: “Is het waar, dat je van de Heere God niet van
deze boom mag eten?” “Ja,” zegt Eva, “anders zullen we sterven.” “Dat moet
je niet geloven,” zegt de duivel. “Je zult niet sterven. Als je van die boom eet,
word je net zo machtig als God.” Hoor je dat? De duivel zegt dat het niet waar
is wat God zegt. Maar… hij liegt zelf!
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Di ns dag • Eva en Ad
am luisteren na

ar de duivel

Lezen • Genesis 3 vers 6:
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze en dat hij een lust
was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te
maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met
haar, en hij at.
Eva kijkt eens naar de boom. De vruchten zien er heerlijk uit! Ze pakt er één
en… eet hem op. Nu is Eva niet blij meer. Ze heeft naar de duivel geluisterd. Ze
is ongehoorzaam geweest aan de Heere God. Dat voelt ze in haar hart. Ze roept
Adam. “Adam, neem ook een vrucht van deze boom. Ze zijn lekker.” Adam doet
wat Eva zegt. Nu is Adam ook niet meer blij. Ze zijn allebei ongehoorzaam
geweest. Ze hebben gezondigd. Zullen ze nu sterven?

Woens dag • De Heer
e God zoekt Adam

en Eva op

Lezen • Genesis 3 vers 9:
En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij?
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De Heere God komt! Adam en Eva horen het. Anders waren ze altijd blij als de
Heere God kwam. Nu niet. Nu zijn ze bang. Ze verstoppen zich in de bosjes.
De Heere God roept Adam: “Waar ben je?” Adam zegt: “Hier ben ik. Ik heb me
verstopt omdat ik geen kleren aan heb.” “Wie heeft dat tegen je gezegd?” zegt
de Heere God. “Heb je van de boom gegeten?” Adam zegt:”Eva heeft mij van
die boom gegeven en toen at ik.” Maar Eva zegt: “De slang zei dat ik dat moest
doen.” Hoor je dat? Ze geven een ander de schuld dat ze van die boom hebben
gegeten. Ze hebben niet geluisterd naar de Heere God en dat is zonde.

Donderdag • De Heer
e Jezus zal komen
Lezen • Genesis 3 vers 15:
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen
uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en
gij zult Het de verzenen vermorzelen.

THEMA 2

Nu geeft de Heere God de slang straf. Hij zegt: “Je moet voortaan altijd op je buik
door het stof kruipen.” En tegen de duivel zegt God: “Ik zal vijandschap zetten
tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Je zult
vanaf nu altijd tegen Mij en Mijn kinderen vechten. Je zult steeds proberen om
hen ongehoorzaam te laten zijn. Maar eens zal er Iemand geboren worden, die
jou voor altijd zal overwinnen. Hij is sterker dan dat jij bent.” Weet je Wie dat is?
De Heere Jezus, Gods eigen Zoon. Daarom mag je tot de Heere God bidden,
ook als je verkeerde dingen hebt gedaan. De Heere God wil het vergeven, om
Jezus’ wil.

Vr ijd ag • De gevolgen
van de zo

nde

Lezen • Genesis 3 vers 16, 17 en 19:
Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart.
En tot Adam zeide Hij: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.
Als je een lange dag op school hebt gehad, ben je vast wel eens moe. Adam
en Eva hoefden nooit te werken. Ze werden nooit moe. Maar toen kwam de
zondeval: ze waren ongehoorzaam aan de Heere God en aten van die ene boom.
“Nu moet je voortaan heel hard werken voor je brood,” zegt de Heere God tegen
Adam. En tegen Eva zegt Hij: “Je zult pijn en verdriet hebben. En alle mensen
zullen eens moeten sterven.” Eerst was er dus op aarde geen pijn, dood en
verdriet. Nu wel. Dit is gekomen door ongehoorzaamheid tegenover God. Dat is
heel erg, maar deze straf is wel verdiend.
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Za terd ag • Weg uit he
t paradijs
Lezen • Genesis 3 vers 23:
Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden
Daar gaan Adam en Eva: weg uit de mooie tuin. “Jullie kunnen hier niet meer
wonen,” zegt de Heere God. “Jullie moeten nu gaan werken op het land.” Bij de
ingang van de tuin staat een engel met een zwaard. Niemand kan er meer in.
De Heere God heeft Zelf kleren gemaakt voor Adam en Eva. Nu hoeven ze zich
niet meer te schamen. Zo zorgt de Heere God voor hen. Weet je dat de Heere
ook voor jou zorgt?

THEMA 2

Om over na te denken
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In het paradijs was er nooit verdriet, pijn of honger.
Adam en Eva deden ook geen zonden. Alles was volmaakt.
Totdat… eerst Eva en toen ook Adam luisterden naar de duivel.
Dat was heel erg want ze waren de Heere God ongehoorzaam en
dat is een grote zonde. Ze moesten weg uit het paradijs.
Omdat wij familie van Adam en Eva zijn, is ons hart ook vol
zonden. Wat erg dat we dat niet zien. Hoe kan het nu weer goed
komen tussen ons en de Heere God?

Zond ag • De mensen
zijn boos

THEMA 3

De Heere God woont in de hemel, maar Hij kijkt op de aarde. Hij ziet
alle dingen. Alle mensen, alle dieren, alles wat gebeurt. Adam en Eva
hebben kinderen gekregen. En die kinderen kregen ook weer kinderen.
Adam en Eva zijn gestorven toen ze oud waren. Er wonen nu veel mensen
op de aarde. En al die mensen luisteren niet naar de Heere God. De
Heere God is er boos om. Hij zegt: “Ik zal die mensen straffen. Ik wil al
die ongehoorzaamheid niet meer zien.” Alle mensen? Nee, want er is
nog een mens, die de Heere God liefheeft. Hij heet Noach.

Noach

Lezen • Genesis 6 vers 6 en 8:
Toen berouwde het den HEERE dat Hij den mens op de aarde
gemaakt had. Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.

Maa nd ag • Noach bo
uwt de ark
Lezen • Genesis 6 vers 14:
Maak u een ark van goferhout, met kamers zult gij deze ark maken,
en gij zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek.
Klop, klop… hoor eens! Noach is aan het timmeren. Hij maakt een heel grote boot,
een ark. Dat moet van de Heere God. “Ik zal heel veel water op de aarde brengen,”
zegt de Heere God, “zodat alle mensen zullen verdrinken. Maar jij mag in de ark,
met je vrouw en je kinderen. Want jij hebt naar Mij geluisterd.” Mogen de andere
mensen niet in de ark? Ja hoor, maar dat willen ze niet. Ze geloven niet wat de
Heere God zegt. Noach doet alles wat de Heere God zegt. Want wat de Heere God
zegt, is waar! Doe jij alles wat de Heere zegt?
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Di ns dag • Noach bren
gt de dieren

in de ark

Lezen • Genesis 7 vers 2:
Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn
wijfje, maar van het vee dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.
Noach staat bij de deur van de ark. Er komen heel veel dieren aan. Van alle
dieren zijn er twee: een mannetje en een vrouwtje. Van sommige dieren zijn er
zelfs meer. Ze komen zomaar naar de ark toe. De Heere God stuurt hen.
Noach heeft voor alle dieren een hok gemaakt. Er is ook voer. Als alle dieren in
de ark zijn, gaan Noach, zijn vrouw en zijn kinderen ook naar binnen. De Heere
God doet Zelf de deur dicht. Wat erg voor de mensen die niet naar de Heere
God wilden luisteren! Noach, zijn vrouw en kinderen mochten wel in de ark. Zo
zorgt de Heere God voor Noach en voor de dieren.

Woens dag • Veertig
dagen regen
Lezen • Genesis 7 vers 17:
En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden
en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.
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Rijden doe je op de weg, maar varen doe je natuurlijk op het water. Noach zit in de
ark, maar er is geen water. Totdat… de Heere God het heel hard laat regenen. Er
komt water op de hele aarde. Het water komt steeds hoger. De ark gaat drijven.
Wel veertig dagen en nachten regent het. Het water komt tot boven de bomen, tot
boven de huizen, tot boven de bergen. En de mensen op de aarde? Zij verdrinken.
Ze wilden niet in de ark. Nu is het te laat. Wat erg als je niet wil luisteren naar de
Heere God. Noach is veilig in de ark. Zijn familie en de dieren ook.

Donderdag • De aard
e is weer droog
Lezen • Genesis 8 vers 13:
Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe, en zie,
de aardbodem was gedroogd.

Vr ijd ag • Noach dank
t de Heere

THEMA 3

Wat zit Noach lang in de ark! En de dieren ook. Ze hebben al zo lang het groene gras
en de blauwe lucht niet gezien. De Heere God ziet het. Hij laat de regen ophouden. De
ark staat op een berg. Maar het water is nog steeds heel hoog.Dan doet Noach een
raampje open. Hij laat een raaf wegvliegen. En even later laat hij een duif wegvliegen.
De duif komt nog een paar keer terug. Maar de derde keer blijft ze weg. Ze
heeft een plekje gevonden om een nestje te maken. De aarde is droog! Nu
doet Noach de ark open. Alle mensen en dieren mogen er weer uit.

God

Lezen • Genesis 8 vers 20:
En Noach bouwde den HEERE een altaar, en hij nam van al het reine
vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar.
De deur van de ark staat open. Daar gaan de dieren, uit de ark. Ze mogen weer
een plekje zoeken om te wonen. Noach doet eerst iets anders. Hij wil de Heere
danken dat Hij hem en zijn gezin bewaard heeft. Daarom stapelt Noach grote stenen
op elkaar. Dan legt hij er takken op. Hij neemt een paar vogels en dieren waar er
meer dan twee van zijn. Die doodt hij en hij legt ze op het hout. Ze zijn voor de Heere
God. Hij steekt het hout aan. De Heere God ruikt het vuur van het offer. Hij ziet het
hart van Noach. Hij weet dat Noach Hem liefheeft en Hem wil danken. De Heere God
is er blij mee! Dank jij de Heere ook voor de dingen die je van Hem krijgt?
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Za terd ag • De regenb
oog
Lezen • Genesis 9 vers 13:
Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des
verbonds tussen Mij en tussen de aarde.
Wat zie je als het regent en de zon schijnt? De regenboog! Die heeft de Heere
God gemaakt. Weet je waarom? De Heere God zegt tegen Noach: “Ik maak een
verbond, een afspraak, met jou. Ik beloof je dat Ik het nooit meer zo erg zal laten
regenen op de aarde. De aarde zal nooit meer helemaal onder water staan.
En om dat te laten zien, maak Ik de regenboog. Mijn boog heb Ik gegeven in de
wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.”
Dat doet de Heere God nog. Als je de regenboog ziet, moet je er aan denken dat
de Heere God doet wat Hij heeft beloofd.

THEMA 3
Om over na te denken
Zie je hoe erg het is als je niet
naar de Heere God luistert en niet gelooft wat Hij zegt?
Noach geloofde de Heere God wel en was gehoorzaam.
Hij had de Heere lief. Dat had de Heere hem gegeven; zo maar. We
noemen dat genade. Vraag jij dat ook maar aan de Heere God. Hij
kan dat nog geven. Dan zal je voor eeuwig veilig zijn.
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Zond ag • De Heere Go
d roept Ab

Wat doe je als je ergens naar toe moet, maar je weet de weg niet? Je
gebruikt de Tomtom of je gebruikt een routebeschrijving. Abram woont
in het land Ur. Hij gaat ook op reis. Maar… hij weet niet waar hij naartoe
gaat. De Heere God Zelf roept Abram. “Ga weg uit je land, bij je familie
vandaan, naar het land dat Ik je wijzen zal.” Abram weet zelf de weg niet.
Hij weet zelfs niet naar welk land hij zal gaan. Maar de Heere God weet
het! Hij gaat met Abram mee. Dan zal hij niet verdwalen. Dan komt hij
veilig in het beloofde land.

Maa nd ag • De Heere
God belooft

Abram iets

Lezen • Genesis 12 vers 2 en 3:
En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot
maken, en wees een zegen. En Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
De Heere God zegt nog iets tegen Abram: “Ik zal u tot een groot volk maken.” Dat
betekent dat Abram en zijn vrouw Saraï veel kinderen en kleinkinderen zullen krijgen.
Het zullen er zoveel worden dat het een groot volk wordt. Maar… Abram is al 75 jaar
en Saraï is ook al oud. Ze hebben geen kinderen. Kan dat nog wel? Abram gelooft van
wel. De Heere God zegt het toch? En wat de Heere belooft, doet Hij ook! De Heere God
zegt ook: “Ik zal u zegenen.” Dat betekent dat de Heere God goed voor Abram en zijn
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kinderen zal zorgen. Alle mensen zullen kunnen zien dat de Heere God voor Abram

THEMA 4

Lezen • Genesis 12 vers 1:
De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en
uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land
dat Ik u wijzen zal.

Abram gaat op reis

ram

Di ns dag • Abram ga
at op reis
Lezen • Genesis 12 vers 4:
En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had.
De Heere God zei tegen Abram: “Ga naar het land dat Ik je wijzen zal.”
En Abram doet het. Hij is gehoorzaam en luistert naar de Heere God. En jij?
Abram pakt zijn spullen in. Hij breekt de tent af waar ze hebben gewoond.
En dan gaan ze: Abram, Saraï, alle schapen en geiten, zijn neef Lot en zijn
vrouw. Wat een lange rij! De Heere God brengt hen veilig in Kanaän, het
beloofde land. Daar bouwt Abram een altaar voor de Heere God. Hij dankt de
Heere God dat Hij zo goed voor hem zorgde.

Woens dag • Lot kies
t het mooiste

voor zichzelf

Lezen • Genesis 13 vers 11:
Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het
oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander.
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Ruzie is niet leuk. Je roept boze woorden en misschien geef je elkaar zelfs een
klap of een schop. Hoe komt dat toch? Jij wil iets en die ander wil het ook. En dat
kan niet. De herders die voor de schapen van Abram en Lot zorgen, maken ook
ruzie. Ze willen allemaal het mooiste plekje voor de schapen. “Wij waren hier
eerst, ga weg!” roepen ze. “Nee,” roepen de anderen, “wij willen hier ook.”
Zo kan het niet doorgaan. Abram zegt tegen Lot: “Jij mag eerst een plekje kiezen,
dan neem ik wat over is.” En wat doet Lot? Hij kiest het mooiste plekje voor
zichzelf! Is dat goed?

Donderdag • Abram
, tel de sterren
Lezen • Genesis 15 vers 5:
Toen leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar den hemel
en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt, en Hij zeide tot hem: Zo zal
uw zaad zijn.

THEMA 4

De Heere God vergeet Abram niet. Hij zegt: “Wees niet bang, Abram. Ik geef je alles
wat je nodig hebt.” “Wat zult U mij dan geven, Heere God?” vraagt Abram. “Ik ben
oud. En ik heb nog steeds geen zoon gekregen. Wie moet er voor alles zorgen als
ik gestorven ben?” Dan neemt de Heere God Abram mee naar buiten.
Het is donker. Aan de hemel staan ontelbaar veel sterren. Die heb jij vast
ook wel eens gezien. “Kijk eens naar boven Abram,” zegt de Heere God,
“en tel de sterren eens.” Maar dat kan Abram niet. Het zijn er teveel!

Vr ijd ag • Abram gelo
oft in de He

ere God

Lezen • Genesis 15 vers 6:
En hij geloofde in den HEERE en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.
Abram zal een zoon krijgen. Hij gelooft het. Zoveel sterren als er zijn, zoveel
kinderen zullen er worden geboren! Het lijkt net of het niet kan. Want Abram en
Saraï zijn oud. Maar toch zal het gebeuren! Want bij de Heere is niets onmogelijk!
Abram gelooft vast wat de Heere God zegt. De Heere God ziet het. Hij is er blij
om. De Heere God weet dat Abram zondig is. Hij doet vaak verkeerd. Maar toch
gelooft hij in de Heere God. Daarom staat er in de Bijbel: En hij (Abram) geloofde
in de Heere; en Hij (de Heere) rekende het hem tot gerechtigheid. Dat betekent:
Het is goed, Abram, dat je in Mij gelooft. Ik zal zeker doen wat Ik beloofd heb.
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Za terd ag • Abram tr
ouwt met Hagar
Lezen • Genesis 16 vers 1:
Doch Saraï, Abrams huisvrouw, baarde hem niet en zij had een
Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar.
Jij hebt vast wel eens wat beloofd aan iemand, maar misschien was je het
vergeten. Zo is dat bij ons, maar bij de Heere God niet. Wat Hij belooft, gebeurt
ook, al moet je soms lang wachten. God heeft Abram een zoon beloofd. Maar
Abram moet wachten. Saraï krijgt nog steeds geen kindje.
Ze zegt tegen Abram: “Weet je wat? Ik krijg toch geen kindje meer. Trouw ook
maar met Hagar, mijn dienstmeisje. Dan kan zij kinderen krijgen en dan heb je
toch een zoon.” Dat was geen goed plan van Saraï. Maar toch luistert Abram
naar haar. Hij neemt Hagar als tweede vrouw. Dat vindt de Heere God niet goed.

THEMA 4
Om over na te denken
Lot kiest het mooiste voor zichzelf en
denkt niet aan zijn oom Abram. Maar de Heere God zorgt
voor Abram. Wij denken meestal ook het eerste aan onszelf.
De Heere God wil dat we eerst aan Hem denken en aan andere
mensen. Dat is heel moeilijk voor ons. Vraag of de Heere God jou
wil geven om Hem lief te hebben en de ander.
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Nu zijn er twee vrouwen in de tent van Abram: Saraï en Hagar. Saraï is
de oudste, Hagar moet naar haar luisteren. Na een poosje is Hagar in
verwachting van een kindje. Ze is heel blij. Ze denkt: “Ik krijg een kindje
en Saraï niet. Nu is Saraï niet meer de baas over mij.” Ze luistert niet
meer naar Saraï. Boos gaat Saraï het aan Abram vertellen. Abram zegt:
“Je mag Hagar straf geven als het nodig is.” En dat doet Saraï. Maar dat
wil Hagar niet en loopt daarom ver weg van de tent van Abram.

THEMA 5

Lezen • Genesis 16 vers 4 en 6:
En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij
ontvangen had, zo werd haar vrouwe veracht in haar ogen.
En Saraï vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht.

De Heere God doet
wat Hij heeft beloofd.

Zond ag • Hagar vluc
ht

Maa nd ag • De Heere
God zoekt Ha

gar op

Lezen • Genesis 16 vers 11:
Ook zeide des HEEREN Engel tot haar: Zie gij zijt zwanger en zult een
zoon baren; en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de HEERE uw
verdrukking aangehoord heeft.
Moe zit Hagar bij de waterput. Ze heeft ver gelopen. Ze wil even uitrusten. Dan komt
er een Man naar haar toe. Het is een Engel, een boodschapper van de Heere God,
maar dat weet Hagar niet. De Engel zegt: “Hagar, waarom ben je hier?” Dan vertelt
Hagar alles. De Engel zegt: “Je moet teruggaan en weer naar Saraï luisteren. Maar
Ik zal ook voor jou en voor je kindje zorgen. Het is een jongetje en je moet het Ismaël
noemen. Dat betekent: God luistert.” Nu weet Hagar dat de Engel de opdracht van
de Heere God gekregen heeft om haar dit te vertellen. En nu luistert Hagar wel. Ze
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Di ns dag • De Heere
God komt bi

j Abraham

Lezen • Genesis 18 vers 2:
En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden drie mannen
tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der
tent, en boog zich ter aarde.
Abram heeft een nieuwe naam gekregen van de Heere God. Hij heet nu
Abraham. En Saraï heet nu Sara. Die namen betekenen dat zij veel kinderen
zullen krijgen. Op een dag komen er drie mannen bij de tent. Abraham loopt
naar hen toe en zegt: “Wilt u iets eten?” Dat willen de mannen wel. Sara gaat
lekkere koeken bakken en Abraham haalt het mooiste kalf uit zijn kudde. Dat
slacht hij en hij maakt het vlees klaar. Abraham weet nog niet wie die mannen
zijn. Het is de Heere God en twee engelen. Maar het lijken net gewone mannen.
Ze komen bij Abraham op bezoek. Abraham zorgt goed voor hen.

Woens dag • De Heer
e God belooft

een zoon

Lezen • Genesis 18 vers 14:
Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal Ik tot u
wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben.
“Waar is Sara?” vraagt één van de mannen. Abraham wijst naar de tent. “Over een
jaar zal ze een kindje krijgen. Een jongetje,” zegt de Man. Sara hoort het. Ze moet
lachen. “Zal ik nog een kindje krijgen?” denkt ze. “Ik ben al zo oud.” Dat is zo. Sara
is al zo oud als een oma. Maar toch zegt die Man het. De Man zegt: “Waarom lacht
Sara?” Hij ziet haar niet, maar Hij hoort het wel! Sara zegt: “Ik heb niet gelachen.”
Ze liegt. Dat is erg, want dat mag niet van de Heere God. Nu weet Abraham dat het
de Heere God is, want Hij weet alles. Hij weet ook wat jij zegt, denkt en doet.
24 Zul je daarop letten en de Heere God geen verdriet doen?

Donderdag • Izak ge
boren
Lezen • Genesis 21 vers 2 en 3:
En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom,
ten gezetten tijd, dien hem God gezegd had. En Abraham noemde den naam
zijns zoons die hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak.

THEMA 5

Ben je wel eens bij een klein baby’tje geweest? Wat is dat lief, hè? Het heeft heel
kleine handjes en vingertjes. De papa en mama zijn er heel blij mee. Abraham en
Sara zijn ook blij, want ze hebben een kindje gekregen. Een jongetje. Precies zoals
de Heere God het had gezegd. Zie je wel, Sara? De Heere God doet wat Hij
belooft. Nu gelooft Sara het ook. Ze moet weer lachen. Maar nu omdat ze zo
blij is. Het kindje heet Izak. Dat betekent: hij lacht. De Heere God heeft
Abraham en Sara blij gemaakt. Zou iets voor de Heere God te wonderlijk zijn?

Vr ijd ag • Ismaël en Iz
ak
Lezen • Genesis 21 vers 8:
En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham
een groten maaltijd op den dag als Izak gespeend werd.
Izak is groot geworden. Hij is nu geen baby meer. Hij kan nu zelf eten en drinken.
Daarom geeft Abraham een feest. Ismaël is er ook bij. Maar hij doet niet aardig
tegen Izak. Hij lacht hem uit omdat Izak kleiner is dan Ismaël. Dat is gemeen.
Zul je kleinere kinderen niet uitlachen of plagen? Sara ziet het. Ze zegt tegen
Abraham: “Stuur Hagar en Ismaël maar weg.” Dat wil Abraham niet. Maar
de Heere God zegt: “Doe het maar, Abraham. Want uit Izak zal het grote volk
geboren worden. Niet uit Ismaël.”
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Za terd ag • Hagar en
Ismaël wegg

estuurd

Lezen • Genesis 21 vers 19-20:
En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging en vulde
de fles met water en gaf den jongen te drinken. En God was met den
jongen, en hij werd groot; en hij woonde in de woestijn en werd een
boogschutter.

THEMA 5

De volgende morgen geeft Abraham Hagar brood en een fles water. Dan moeten
Hagar en Ismaël weg. Verdrietig loopt Hagar door de woestijn. Daar is het heel
warm. Ze drinken van het water tot het op is. Ismaël wordt moe. Hij kan niet
meer lopen. Hagar laat hem onder een struik liggen. Zullen ze hier allebei
sterven? Maar de Heere God ziet hen. Hij zegt: “Wees niet bang. Ik zal voor jullie
zorgen.” Dan ziet Hagar een waterput. Die zag ze eerst helemaal niet! Ze geeft
Ismaël te drinken. Dan gaan ze weer verder. Ismaël heeft verkeerd gedaan, hij
heeft Izak uitgelachen, en toch zorgt de Heere voor hem. Heeft hij dat verdiend?

Om over na te denken
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De Heere God doet wat Hij belooft. Hij geeft aan
Sara een zoon. Het is een wonder dat de oude Sara een zoon
krijgt. Een nog groter wonder is dat vele jaren later de Heere
Jezus geboren is. De Heere God stuurde Zijn Zoon naar de aarde
om de zonden van Zijn kinderen weg te nemen. Bid of de Heere
Jezus ook jou je zonden wil laten zien en ze wegneemt. Dan leer je
luisteren naar de Heere God en Zijn Woord, de Bijbel.

Heb jij nog een opa of oma? Dan ga je daar vast wel eens naar toe.
Opa en oma zijn ouder dan je vader en moeder. Vijftig, of zestig of
zeventig jaar. Misschien heb je ook nog een heel oude opa en oma.
Van tachtig of negentig jaar. Je hebt net in de Bijbel gelezen hoe oud
Sara was: 127 jaar! Toen kwam voor Sara de tijd dat ze ging sterven.
Voor Abraham was dat verdrietig, maar voor Sara zelf niet. Ze mocht
bij de Heere God in de hemel komen.

THEMA 6

Lezen • Genesis 23 vers 1, 2 en 19:
En het leven van Sara was honderd zeven en twintig jaar.
En Sara stierf. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw
Sara in de spelonk.

De Heere God
zorg t voor Izak

Zond ag • Sara sterft

Maa nd ag • Een vrou
w voor Izak
Lezen • Genesis 24 vers 1 en 4:
Abraham nu was oud en welbedaagd; en de HEERE had Abraham in
alles gezegend. Maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap
trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult.
Nu is Abraham alleen, met Izak. Hij weet dat het niet meer lang duurt, of hij zal
ook sterven. Dan is Izak helemaal alleen. Abraham denkt: “Izak moet een goede
vrouw hebben, die hem helpt.” Hij roept zijn knecht, Eliëzer. “Jij moet naar het
land gaan waar ik vandaan kom,” zegt hij. “Daar moet je een goede vrouw zoeken
voor Izak. Een vrouw die de Heere God liefheeft.” Eliëzer belooft dat hij dat zal
doen. Hij luistert goed naar Abraham. Want hij houdt zelf ook van de Heere God.
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Di ns dag • Eliëzer bi
j de put
Lezen • Genesis 2 vers 14:
Zo geschiedde , dat die jongedochter, tot dewelke ik zal zeggen: Neig
toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw
kemels drenken; diezelve zij, die Gij Uw knecht Izak toegewezen hebt.
Eliëzer gaat op reis, met wel tien kamelen. Op de rug van de kamelen zitten
tassen met allerlei mooie spullen. Na een lange reis komt Eliëzer in het land waar
Abraham heeft gewoond. Bij een waterput stopt hij. De kamelen hebben dorst
gekregen. Maar… hoe moet hij nu een goede vrouw voor Izak vinden? Hij kent de
meisjes in dit land niet. Dan bidt hij tot de Heere God: “Heere God, wilt U zelf de
goede vrouw naar mij toe sturen? De vrouw die mij en de kamelen drinken geeft,
mag die de vrouw voor Izak zijn?” Wat denk je, zou de Heere God zijn gebed horen?

Woens dag • Het gebe
d van Eliëzer

verhoord

Lezen • Genesis 24 vers 20 en 21:
En zij haastte en goot haar kruik uit in den drinkbak, en liep weder
naar den put om te putten, en zij putte voor al zijn kemels. En de man
ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken of de HEERE zijn weg
voorspoedig gemaakt had of niet.
Eliëzer doet zijn ogen weer open. En wat gebeurt er? Er komt een jonge vrouw naar
de put. Rebekka heet ze. Ze ziet de knecht van Abraham zitten. “Zal ik water voor u
putten, en voor uw kamelen?” vraagt ze. Eliëzer knikt. Hij is verwonderd. Heeft de
Heere God zijn gebed zo snel verhoord? Rebekka geeft Eliëzer te drinken en ook
de kamelen. Nu weet Eliëzer dat dit de vrouw is, die de Heere God heeft gestuurd.
28 Hij haalt mooie sieraden uit zijn tas en geeft ze aan Rebekka. Dat is een cadeau van
Abraham. Dan dankt Eliëzer de Heere God, Die zijn gebed heeft verhoord.

Donderdag • Eliëzer
bij Laban

Rebekka is naar huis gerend. Ze wil haar moeder laten zien wat ze heeft gekregen.
Dan komt haar broer, Laban, naar de put. Hij zegt tegen Eliëzer: “Kom toch
binnen, in ons huis. Ik heb ook een plaats voor uw kamelen.” Eliëzer gaat
mee. Er wordt eten en drinken voor hem neergezet. Dat is lekker, na zo’n
lange reis! Maar Eliëzer eet nog niet. “Ik wil eerst vertellen waarom ik ben
gekomen,” zegt hij. En dan vertelt hij alles wat hij aan Abraham heeft
beloofd. En hoe de Heere God zijn gebed verhoorde. De vader van Rebekka
luistert goed. “De Heere God heeft dit gedaan,” zegt hij.

Vr ijd ag • Rebekka ga
at mee

Lezen • Genesis 24 vers 57 en 58:
Toen zeiden zij: Laat ons de jongedochter roepen en haar mond
vragen. En zij riepen Rebekka en zeiden tot haar: Zult gij met dezen
man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken.
De moeder van Rebekka is een beetje verdrietig. Straks zal Rebekka met Eliëzer
mee gaan. Naar Abraham en Izak. Ze zegt: “U gaat toch nog niet weg? Laat Rebekka
nog tien dagen hier blijven.” Maar Eliëzer wil graag zo snel mogelijk terug. Dan
vragen ze het aan Rebekka. “Wil je mee met Eliëzer en wil je de vrouw van Izak
worden?” Rebekka knikt. Ze antwoordt: “Ik zal trekken”, dat betekent dat Rebekka
mee wil gaan. Dan vindt haar moeder het goed dat ze mee gaat. De Heere wil het
immers ook? Als de Heere het wil, is het altijd goed.
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THEMA 6

Lezen • Genesis 24 vers 32 en 33:
Toen kwam die man naar het huis toe, en men ontgordde de kemels, en
men gaf den kemels stro en voeder; en water om zijn voeten te wassen en de
voeten der mannen die bij hem waren. Daarna werd hem te eten voorgezet;
maar hij zeide: Ik zal niet eten, totdat ik mijn woorden gesproken heb.

Za terd ag • Izak en Re
bekka
Lezen • Genesis 24 vers 67:
En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam
Rebekka en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief.
Rebekka is met Eliëzer meegegaan. Ze hebben een verre reis gemaakt. Nu zijn
ze bijna bij de tent van Abraham. Dan ziet Rebekka een man in het veld lopen.
Het is Izak. Hij was in het veld om te bidden. Hij vroeg de Heere God of Hij een
goede vrouw mocht krijgen.
Rebekka laat haar kameel stoppen. Ze stapt af en gaat naar Izak toe. Eliëzer
vertelt alles wat er is gebeurd. Nu weet Izak dat hij Rebekka echt van de Heere
God heeft gekregen. Wat is de Heere goed! Hij heeft ook het gebed van Izak
verhoord!

THEMA 6
Om over na te denken
Eliëzer krijgt antwoord op zijn vraag
aan de Heere God. Rebekka komt naar hem toe. Zij wordt
de vrouw van Izak. Zo zorgt de Heere God voor Izak dat hij niet
alleen is als zijn vader en moeder gestorven zijn. Vraag of de
Heere God ook voor jou wil zorgen, dan hoef je nooit meer
alleen te zijn.
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Izak en Rebekka moeten wel twintig jaar wachten tot ze een kindje van
de Heere God krijgen. Ze bidden er vaak om. En de Heere God hoort hun
gebed. Er groeien twee kindjes in de buik van Rebekka: een tweeling!
Rebekka voelt dat de baby’s onrustig zijn. Het lijkt wel of ze vechten!
Ze bidt: “Heere, waarom is dat?” De Heere zegt: “Je zult twee kinderen
krijgen, en de meerdere zal de mindere dienen”. Rebekka weet nu nog
niet wat de Heere bedoelt. Maar later zal ze het begrijpen. Dan worden
er twee jongetjes geboren: Ezau en Jakob. Ezau heeft veel haartjes op

THEMA 7

Lezen • Genesis 25 vers 21 en 24:
En Izak bad den HEERE zeer, in de tegenwoordigheid van zijn
huisvrouw, want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet Zich van
hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. Als nu haar
dagen vervuld waren om te baren, zie,zo waren tweelingen in haar buik.

Voor wie is de zegen
van de Heere God?

Zond ag • Een tweelin
g

Maa nd ag • Ezau en Ja
kob

Lezen • Genesis 25 vers 29, 30 en 31:
En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld en was moede.
En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar,
want ik ben moede.Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uw eerstgeboorte.
Ezau en Jakob worden groot. Ezau wordt een sterke man, een jager. Jakob blijft
vaak bij de tent. Hij heeft de Heere God lief. Op een dag komt Ezau uit het veld.
Hij is moe van het jagen. Jakob heeft iets lekkers gekookt: linzenmoes. “Mag ik
ervan eten?” vraagt Ezau. Maar Jakob schudt zijn hoofd. “Dan moet je eerst iets
beloven. Jij bent de oudste. Jij krijgt later de zegen van de Heere God van onze
vader. Je mag van de linzenmoes eten, maar dan wil ik later die zegen krijgen.”
Ezau haalt zijn schouders op. Wat geeft hij nou om die zegen van de Heere God
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Di ns dag • De zegen
voor de oudste
Lezen • Genesis 25 vers 33 en 34:
Toen zeide Jakob: Zweer mij op dezen dag, en hij zwoer hem; en hij verkocht
Jakob zijn eerstgeboorte. En Jakob gaf Ezau brood en het linzenkooksel;
en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte.
Jakob wilde graag de zegen van de Heere God krijgen van zijn vader. Weet je
waarom? De Heere God had iets beloofd aan zijn opa, aan Abraham. “Ik zal u
tot een groot volk maken.” Weet je het nog? Dat is de zegen van de Heere God.
Abraham heeft het ook tegen Izak gezegd. En later zal Izak die zegen aan zijn
eigen zoon geven. Aan de oudste: Ezau. Daar is Jakob verdrietig om! Hij houdt
van de Heere God en hij wil zo graag de zegen van de Heere God krijgen.
Daarom wil hij zo graag de oudste zijn.

Woens dag • Izak en
Ezau
Lezen • Genesis 27 vers 3 en 4:
Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in
het veld en jaag mij een wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen, zoals
ik ze gaarne heb, en breng ze mij, dat ik ete, opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterve.
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Izak is heel oud geworden. Hij kan niet meer zien, hij is blind. Hij weet dat hij niet
meer lang zal leven. Op een dag roept hij Ezau. “Wil je voor mij een dier schieten
in het veld en het lekker klaarmaken? Dan zal ik je daarna de zegen van de
Heere God geven.” Dat wil Ezau wel! Hij pakt zijn boog en zijn pijlen en gaat weg.
Izak weet niet wat er is gebeurd. Dat Ezau aan Jakob heeft beloofd dat hij de
zegen mocht krijgen. En Ezau vertelt het niet. Zo krijgt hij straks toch de zegen
van de Heere God!

Donderdag • Rebekk
a en Jakob

Rebekka heeft gehoord wat Izak zei. Ezau zal de zegen krijgen. Maar dat is niet
goed! Rebekka weet nog wat de Heere God zei voordat Ezau en Jakob werden
geboren: “de meerdere zal de mindere dienen”. De oudste moet naar de
jongste luisteren. En Jakob is de jongste. De zegen is voor hem, dat wil de
Heere God. Ze roept Jakob en zegt: “Ga eens twee geitjes halen. Dan zal
ik ze lekker klaarmaken voor je vader. Je moet ze bij hem brengen en
dan zal hij jou zegenen. Hij kan toch niet zien dat je Ezau niet bent.” En dat doet

Vr ijd ag • Het plan va
n Rebekka
Lezen • Genesis 27 vers 15 en 16:
Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Ezau, haar grootsten
zoon, die zij bij zich in huis had; en zij trok ze Jakob, haar kleinsten
zoon, aan. En de vellen van de geitenbokjes trok zij over zijn handen
en over de gladdigheid van zijn hals.
Daar komt Jakob met twee geitjes. Rebekka slacht ze en maakt het vlees lekker
klaar. Nu kan Jakob het naar zijn vader brengen. Izak ziet toch niet dat Jakob het is.
Maar, denkt Rebekka, als Izak nu eens aan de armen van Jakob voelt? Dan voelt hij
geen haartjes! En Ezau heeft veel haar op zijn armen. Daarom heeft Rebekka een
plannetje. Ze neemt het vel van het geitje en doet dat over de armen van Jakob. Nu
zit er wel haar op zijn armen!
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THEMA 7

Lezen • Genesis 27 vers 6, 9 en 10:
Toen sprak Rebekka tot Jakob, haar zoon zeggende: Ga nu heen tot de
kudde en haal mij vandaar twee goede geitenbokjes; en ik zal ze voor
uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft. En gij zult
ze uw vader brengen, en hij zal eten; opdat hij u zegene vóór zijn dood.

Za terd ag • Jakob krijg
t de zegen
Lezen • Genesis 27 vers 22 en 23:
Toen kwam Jakob bij, tot zijn vader Izak, die hem betastte; en hij zeide:
De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezaus handen. Doch hij
kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijns broeders
Ezaus handen; en hij zegende hem.

THEMA 7

Jakob komt met het vlees bij zijn vader. Izak denkt dat hij Ezau is. Hij zegt: “Ben
je nu al terug?” “Ja,” zegt Jakob, “ik kwam al snel een dier tegen.” “Mag ik eens
voelen of je Ezau bent?” vraagt Izak. Jakob komt dichtbij staan. “Ja,” zegt Izak,
“de armen zijn van Ezau maar de stem is van Jakob. Ben je echt Ezau?” “Ik ben
het,” zegt Jakob. Dan legt Izak zijn handen op het hoofd van Jakob en zegent
hem. Hij zegt tegen Jakob dat hij een grote familie zal krijgen, zoals de Heere
het heeft beloofd. Nu heeft Jakob toch de zegen gekregen!

Om over na te denken
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Jakob krijgt van zijn vader de zegen
van de Heere God. Hij zal een grote familie krijgen. Maar
Jakob is niet eerlijk aan die zegen gekomen. Hij heeft gelogen
tegen zijn vader Izak en ook tegen de Heere God. Dat is
verschrikkelijk. Dat is een grote zonde. Zal de Heere God hem
voor altijd straffen? Nee, Hij vergeeft Jakob zijn leugen omdat de
Heere God van Jakob houdt.

