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Overgang Genesis 11 tot Genesis 12 = Vloekverhaal (toren) naar Gods 
antwoord in Abram. 

In 12 verandert perspectieve: van de hele aarde naar één land: Kanaän 
(tussen Babel en Egypte); van eeuwen in één vers naar 25 jaar in 12 
hoofdstukken (leven van Abraham).  

Rode draad: De vraag naar de drager van de zegen (Gen. 3:15 – 
nakomeling van Adam) bepaalt de verhaallijn. 

Niet de aartsvaders zijn interessant maar de God van de aartsvaders; 
Hij belooft hen ZEGEN, VOLK/NAKOMEN, LAND. 

Hij sluit met hen een verbond (of vernieuwd het oude). 

Het onmogelijke wordt belooft – dit vraagt om geloof en gehoorzaam 

Genesis 17:8 
Heel Kanaän, het land waar je 
nu als vreemdeling woont, zal 
ik jou en je nakomelingen voor 
altijd in bezit geven (Gen. 12:7; 
13:8; 15:7; 17:8; 28:4; Ex. 6:4;) 

Genesis 12:2 
Ik zal je tot een groot volk 
maken, ik zal je zegenen, ik zal 
je aanzien geven, een bron van 
zegen zul je zijn. (Gen. 13:16; 
15:5; 18:18; 22:17; 26:4; 28:3,14; 
32:12; 35:11; 46:3; 47:27; 48:4) 

GALATEN 3  
13 Christus heeft ons vrijgekocht  

van de vloek der wet door voor  

ons een vloek te worden;  

want er staat geschreven:  

Vervloekt is een ieder,  

die aan het hout hangt. 
14 Zo is de ZEGEN van Abraham tot de heidenen gekomen in 

Jezus Christus, opdat wij de belofte van de GEEST ontvangen 
zouden door het geloof. 
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18Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ 
zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van 
Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. 

Genesis 15:18  

Wie geeft de zegen door? 
Abraham --> 1. Ismael?  
  --> 2. Izaäk 

Izaäk    --> 1. Ezau?  
  --> 2. Jakob (Gen. 27:27-29) 

Jakob -->  1. Ruben? (Gen. 35:22 - schande met Bilha) 
 2. Simeon? 3. Levi? (Gen. 34:25 – moord in Sichem) 
 4. Juda (Gen. 49:10) 

 In Juda’s handen zal de scepter blijven,  
 tussen zijn voeten de heersersstaf,  
 totdat hij komt die er recht op heeft,  
 die alle volken zullen dienen. 

1) Inleiding: reis naar Kanaän en belofte van nakomelingen (12:1-9) 

 2) Abram liegt m.b.t. Sara in Egypte; God beschermt haar in paleis (12:10-20) 

  3) Lot gaat naar Sodom (13:1-18) 

   4) Abram neemt het op voor Lot en Sodom door militaire actie (14:1-24) 

    5) Belofte van een zoon van Abram zelf (15:1-21) 

     6) Geboorte van Ismaël; belofte aan Hagar over Ismaël (Gen. 16:1-16) 

      7) Jahwes verbond met Abram; nieuwe namen (Gen. 17:1-21) 

     6) Besnijdenis van Ismaël en Abraham; belofte aan Ismaël (Gen. 17:22-27) 

    5) Belofte van een zoon van Sara (Gen. 18:1-15) 

   4) Abraham neemt het op voor Lot en Sodom door gebed (Gen. 18:16-33) 

  3) Lot verlaat Sodom (Gen. 19:1-38) 

 2) Abraham liegt m.b.t. Sara in Gerar; God beschermt haar (Gen. 20:1-18) 

1) Afsluiting: geboorte van de nakomeling Izaäk (Gen. 21:1-7) 
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Gen 22: 8 

‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me 
zeggen, mijn jongen?’ 
antwoordde Abraham. ‘We 
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, 
‘maar waar is het lam voor het 
offer?’ Abraham antwoordde: 
‘God zal zich zelf van een 
offerlam voorzien, mijn 
jongen.’  

Gen 22: 8 

‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me 
zeggen, mijn jongen?’ 
antwoordde Abraham. ‘We 
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, 
‘maar waar is het lam voor het 
offer?’ Abraham antwoordde: 
‘God zal zich zelf van een 
offerlam voorzien, mijn 
jongen.’  

De volgende dag zag hij 
(Johannes de Doper) Jezus naar 
zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is 
het lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt.  

Joh. 1: 29 
1) Jahwes keuze voor de jongere zoon: Izaäk (21:8-19) 

 2) Huwelijk van niet-verkozen oudere zoon: Ismaël (boogschutter) en buitenl. vrouw  (21:20-21) 

  3) Strijd met koning Abimelech van Gerar over bronnen van Abraham (21:22-34) 

   4) Eren van Gods zegenbelofte: Abrahams offer (waarde van het leven van Izaäk) (22:1-19) 

    5) Stamboom van niet verkozen Nahor de broer van Abraham (22:20-24) 

     6) Dood van Sara – graf in Machpela (Gen. 23:1-20) 

      7) Jahwes kiest Rebekka als vrouw voor Izaäk (Gen. 24:1-67) 

     6) Dood van Abraham – graf in Machpela (Gen. 25:1-10) 

    5) Stamboom van niet verkozen Ismaël de broer van Izaäk (Gen. 25:11-18) 

   4) Spot van Gods zegenbelofte: Ezau (waarde van zijn leven / eten (Gen. 25:19-34) 

  3) Strijd met koning Abimelech van Gerar over bronnen van Abraham (Gen. 26:1-33) 

 2) Huwelijk van niet-verkozen oudere zoon: Ezau (boogschutter) en buitenl. vrouw (Gen. 26:34-35) 

1) Jahwes keuze voor de jongere zoon: Jakob (Gen. 27:1-28:4) 


