
Leerplan

Week 10

Abraham word uitgedaag met die vraag: “Tot 

hoe 'n mate is jy bereid om God te vertrou?'. 

God nooi Abraham om Hom weereens te 

vertrou net soos die eerste keer toe Abraham die 

opdrag gekry het om te trek. Kinder offers was 

nie vreemd in daardie tyd nie en hier word van 

Abraham gevra om gehoorsaam te wees. 

Abraham weet egter, soos God in die eerste 

opdrag getrou was, sal God ook nou getrou 

wees. God bevestig weereens in hierdie 

handeling dat God Self die een is wat aan Sy 

kinders gee wat nodig is. God is die versorger. 

Abraham het geen beheer of mag voor sy 

verhouding met God gestel nie en so vir ons 

gewys dat alles wat oor ons mag het en tussen 

ons en God staan verwyder moet word. Hierdie 

loutering kan swaar wees, maar God sal ook 

daarvoor gee wat nodig is.  Lees weer gerus die 

vers: Genesis 22:8

Fokus

Teksvers 

Genesis 22:8

BYBELMEMORISERING

Maandag: Memoriseer die teks, en dink na oor die vraag: Waar sien jy die muur tans in jou lewe 
raak?
Dinsdag: Memoriseer die teks.
Woensdag: Memoriseer die teksvers, en dink na oor die vraag: Op watter manier kan jy met Abram 
assosieer? Waar moet jy mag en beheer laat gaan?
Donderdag: Memoriseer die teksvers.
Vrydag – Sondag: Haal die vers aan in gesprekke met jou gesin en mense om jou en deel met hulle 
dat God die een is wat gee en dat Hy jou dra en deur help.

Vrae vir bespreking

3. Gesels oor die punt dat God ons soms moet stroop van mag en beheer voordat ons besef dat Hy
in beheer is, oor alle mag beskik en Hy alleen vertrou moet word.

Verhoudings, pensioen, medies ens (Hoe gee jy ook die beheer daarvan aan God oor?)

2. Hoe voel jy oor 'n God wat so versoek aan 'n ouer rig?

1. Watter emosies ervaar jy wanneer jy hierdie versoek van God aan Abraham aanhoor?

4. Noem praktiese voorbeelde waar dit vir jou swaar sal wees indien God jou daarvan stroop –

8 Abraham het geantwoord: “My 
seun, God sal sy eie offerlam 
voorsien.” Daarna het hulle twee 
saam verder gestap.
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