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WEEK 4  

’n Spesiale belofte van ’n spesiale seun 
 

ONS KAART 

Soos die wêreldpopulasie na die vloed weer vermeerder het, het sonde ook weer vermeerder. 
Hierdie situasie het tot ’n klimaks gekom met die toring van Babel in Genesis 11. God het die 
trotse bouers van die toring geoordeel deur hulle taal te verwar en hulle te versprei. Teen 
hierdie donker agtergrond het God weereens gewys wie Hy is. Hy het een man gekies, Abram 
en aan hom ’n spesiale Seun beloof wat seën vir die hele aarde sou bring.  

   
VERS VIR DIE WEEK: Genesis  
 
Genesis 15: 6: “En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.”  

MAANDAG 

Genesis 12:1-5: God belowe aan Abram ’n groot seëning.  

 1. Wat sal God doen aan Abram se vriende (a) en Abram se vyande (b) (v3)?  

  God sal Abram se vriende seën (a) en sy vyande vervloek (b) 

 2. God het aan Abram gesê om sy land, familie en huis te verlaat en na ’n plek te gaan 
wat God hom sou wys (v1). Hoe het Abram dit reggekry om so ’n moeilike bevel te 
gehoorsaam (Hebreërs 11:8)?  

  Hy was in geloof gehoorsaam.  

  Maak nie saak hoe moeilik God se bevele is om te gehoorsaam nie, Hy sal 
gehoorsaamheid in die geloof seën.  

   Vra vir geloof om aan God se gebooie gehoorsaam te wees maak nie saak hoe 
moeilik dit is nie.  

DINSDAG 

Genesis 15: 1-6 God belowe aan Abram ’n seun 

 1. Wat het God aan Abram gesê (v.1)?  

  Hy het vir hom gesê om nie bang te wees nie, want Hy is vir hom ’n skild.  
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 2.  Wat leer ons uit Abram se reaksie op God se beloftes (v.6)? 

  Dit leer ons om in God se Woord te glo.  

Dit is nie genoeg om God se beloftes te hê nie, ons moet dit ook glo.  

Vra God om geloof te gee sodat ons Sy beloftes kan glo en geregverdig kan wees deur die  

geloof.  

WOENSDAG 

Genesis 16: 1-6: God toets Abram se geduld.  

 1. Wat het Abram gedoen toe Sarai geen kinders kon kry nie (v.3)?  

  Hy het Hagar geneem as sy tweede vrou.  

 2. Wat was die gevolg van Abram se sondige immoraliteit (v. 5-6)? 

  ’n Gestryery in sy huis en gesin.  

Maak nie saak hoe redelik sonde lyk nie, dit lei altyd tot pyn en lyding.  

Vra God om ons van sonde en lyding te verlos deur Sy planne te volg, nie ons idees nie.  

   

DONDERDAG 

Genesis 17: 1-5: God sluit ’n verbond met Abram.  

 1. Wat beteken Abram se nuwe naam (v5)? 

  ’n Vader van baie nasies.  

 2. Hoe word ons een van Abram sê baie kinders (v.5, Galasiërs 3:7, 9)? 

  Deur dieselfde geloof te hê as wat Abram gehad het 

  Abram is die vader van gelowiges en daarom die vader van ontelbare nasies. 

  Vra God om ons met dieselfde geloof van Abraham te vul sodat ons ook deel 
uitmaak van hierdie familie.  

   

VRYDAG 

Genesis 17:6-10: God beveel Abraham om besny te word 
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 1. Wat is die sentrale belofte van God se verbond (v.8)? 

  Ek sal jou God wees 

 2.  Wat moet ons sê in reaksie op God se beloftes? 

  Ons sal U volk wees.  

God wil ons God wees en Hy wil hê ons moet Sy volk wees. 

Vra God om ons God te wees en ons te neem as Sy volk, deur Jesus Christus.  

SATERDAG 

Genesis 17: 15-22: God verseker Abraham 

 1. Hoekom was dit so moeilik vir Abraham om te glo dat hy ’n kind sou kry (v.17)?  

  Want hy was reeds 100 jaar oud en Sarah 90.  

 2.  Wat was verkeerd met Abraham se reaksie op God se beloftes (v.17)?  

  Hy het gelag.  

God se beloftes is ’n ernstige saak wat ons nooit voor moet lag nie. 

Kom ons bely die kere wat ons gelag het vir wat ons gedink het die onmoontlike is van God se  

beloftes.  

SONDAG 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  
 

Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  


