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Inleiding
Wat fijn dat jullie aan de slag gaan met Samenleren! In dit dagboek vind
je 25 weken lang elke dag een bijbelgedeelte om samen te lezen. Met
elkaar kunnen jullie daarover praten aan de hand van twee gespreksvragen. Als afsluiting van jullie bijbelmoment als gezin staat er een psalm of
lied vermeld. De psalmen zijn gekozen uit de berijming van 1773 of te vinden op www.denieuwepsalmberijming.nl. De liederen om te zingen komen
uit Op Toonhoogte. Ook zijn er liederen die je mag beluisteren, deze vind je
op internet.
Op zondag staat een uitgebreidere opdracht, puzzel of receptje rondom
het bijbelgedeelte. Leuk om met elkaar daarmee aan de slag te gaan.
De weken 21 t/m 24 vormen de adventsweken. Week 25 begint met Kerst
en eindigt met Oudejaarsdag.

Een paar dingetjes die je zult tegenkomen:
• Soms krijg je de opdracht om een tekst te onderstrepen of om iets
anders in je bijbel te noteren. Hebben jullie een (gezins)bijbel waarin
geschreven mag worden?
• Bij sommige vragen mag je iets tekenen of schrijven. Het is leuk als
iedereen daarvoor een eigen schrift(je) heeft.
• Bij week 10 heb je een krijtstift nodig waarmee je op het raam kunt
schrijven. Hebben jullie die?
• Vanaf week 1 valt het op dat de HEERE zoveel belooft aan Abram. Tel
je de beloften mee die hij krijgt? Zet er iedere keer een voor!
• Een
betekent een belofte aan David en al zijn nakomelingen die
na hem koning zijn geworden.
• Een
geeft aan dat je een papiertje mag knippen en opprikken. Noteer op het papiertje de naam van de nieuwe koning. Schrijf erbij hoe
oud hij is en hoelang hij regeert.
• Tot slot worden er enkele vragen gesteld aan je ouder(s). Natuurlijk
hoop ik dat je beide ouders (nog) hebt. Maar als dat niet zo is, mag je
het aanpassen aan jullie situatie.
Ik bid jullie als gezin gezegende momenten toe rondom de Bijbel. Het is
mijn wens dat jullie samen leren uit Gods Woord. Dat je meer leert over
God, de Bijbel en jezelf. Dat God steeds groter wordt in jullie gezin – en dat
jullie AMEN leren zeggen op Gods Woorden en beloften!

Wijnanda Hogendoorn
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Week 1

Ongeveer 2000 jaar voor Christus woont vader Terah met zijn drie zonen
Abram, Nahor en Haran in Ur. In de tijd dat zij daar woonden, was die stad
een rijke stad.
Als Haran sterft, blijft zijn zoon Lot achter. Het gezin van Terah vertrekt vanuit Ur naar Kanaän en Lot gaat mee. Onderweg komen ze langs de plaats
Haran en blijven daar wonen. In Haran sterft vader Terah. Daar, in Haran,
spreekt God tegen Abram. Wat gaat Abram doen?

LEES
Genesis 11:27-12:7

WEETJE…
Toen Abram in Haran (dat ligt in Mesopotamië) woonde, diende hij
de afgoden (Hand. 7:2) de zon, maan en sterren.

VRAGEN
• Hoe zou jij het vinden als God tegen jou zou zeggen dat je moet verhuizen? Kun je het uitleggen?
• Welke vragen zou je aan Abram en Sarai willen stellen?

LEER DEZE WEEK UIT JE HOOFD!
Jozua 1:5b – Ik zal met je zijn. Ik zal je niet loslaten en je niet verlaten.

BID DEZE WEEK VOOR…

ZINGEN
Op Toonhoogte 275 – Wijs mij de weg naar Sions gouden stad (regel
4 + 5)

VERWERKING
Ben jij weleens verhuisd?
Abram was het gewend om van de ene plaats naar de andere te
trekken. Hij was een nomade. Op zijn levensreis heeft hij veel meegemaakt. Na lang reizen is hij in Kanaän en bouwt een altaar voor de
HEERE om Hem te aanbidden (vers 7).
Hoe ziet jouw levensreis er tot nu toe uit? Op welke momenten heb je
Gods leiding ervaren?

DOEN
Teken je eigen levensreis. Begin met je stamboom. Geef een paar
belangrijke momenten aan op jouw levensweg.
Op welke momenten was God duidelijk aanwezig in jouw leven?

EXTRA
Mag jij in je bijbel schrijven? Zet dan een voor de belofte die God
aan Abram geeft. Doe dat de komende weken bij iedere belofte die
Abram krijgt.

EGYPTE
Week 1
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Abram is in Kanaän en de HEERE belooft: Dit land is voor jou en jouw familie. Ik zal je zegenen. Onder Gods zegen trekt Abram van de ene plaats
naar de andere. Als er ineens hongersnood uitbreekt, blijft hij niet in het
beloofde land, maar gaat hij naar Egypte.

LEES
Genesis 12:7-20

VRAGEN
• Waar is Abram bang voor als hij op het punt staat Egypte binnen te
gaan? Hoe lost hij dat op?
• Op welke momenten ben jij bang voor de waarheid? Wat doe je dan?

ZINGEN
Psalm 15:2 (OB) – Die waarheid met zijn hart blijft spreken (regel 5)

LOT

Week 1
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Met hun kuddes trekken Abram en Lot het land door. Na verloop van tijd
zijn hun kuddes en bezittingen zoveel gegroeid, dat het lastig wordt om
bij elkaar te blijven. Abram laat Lot kiezen in welk deel van het land hij wil
wonen. Lot kiest voor Sodom en Abram blijft in Kanaän.

LEES
Genesis 13:1-18

VRAGEN
• Wat belooft God allemaal aan Abram in dit gedeelte?
• De mannen van Sodom waren slecht. Wat doe jij als jij anderen iets
ziet doen wat niet goed is? Geef eens een voorbeeld.

ZINGEN
Psalm 105:4 (OB) – Gij volk, uit Abraham gesproten, hebt veel gunsten
genoten (regel 1 + 2)

STERREN
Week 1
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Lot vertrekt, maar Abram blijft in Kanaän. Dan spreekt de HEERE tegen
hem. Hij belooft Abram dat Hij hem in dit nieuwe land als een schild zal
beschermen en dat hij een groot loon krijgt (vers 1). Abram snapt het niet,
Sarai en hij zijn nog steeds samen… Let op wat God gaat doen!

LEES
Genesis 15:1-8

VRAGEN
• Abram vindt het moeilijk om Gods beloften te geloven. Wat doet God
dan? Teken sterretjes bij die tekst in je bijbel.
• Blader terug naar Genesis 11:30. Wat is er zo bijzonder aan Gods beloften?

ZINGEN
Op Toonhoogte 454 – Tel de sterren, zo groot wordt jouw nageslacht
(regel 7 + 8)

VERBOND
Week 1
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‘Hoe kan ik weten dat dit land van mijn nageslacht wordt?’ vraagt Abram.
Als teken daarvan sluit God een verbond met hem (vers 18). Hij moet verschillende dieren halen en doormidden delen. Voor Abram was dat niet
vreemd. In zijn tijd werd een verbond altijd bevestigd met (offer)dieren.

LEES
Genesis 15:8-21

WEETJE…
De geslachte dieren zeiden eigenlijk: dit gebeurt er met je als je je niet
aan het verbond houdt.

VRAGEN
• Wat vertelt God in vers 13 en 14 aan Abram?
• Wat vind je bijzonder aan het verbond dat God sluit met Abram?

zingen
Psalm 20:2 (OB) - Hij will’ uw offerspijs gedenken (regel 1)

HAGAR
Week 1
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Na het sluiten van het verbond weet Abram het zeker: dit land waar hij nu
woont, is voor zijn familie! En God zal Zelf zorgen voor de vervulling van Zijn
beloften. Maar… Sarai is onvruchtbaar, ze hebben nog geen zoon. Wat nu?
Ze worden ongeduldig en bedenken zelf een oplossing.

LEES
Genesis 16:1-6

VRAGEN
• Op welke manier willen Abram en Sarai de beloften van God vervullen?
• Noem momenten waarop jij ongeduldig bent. Waarom is dat dan?
Hoe kun je daarmee (leren) omgaan?

ZINGEN
Psalm 115:4 (NB) – De HEER zal aan jou Zijn zegen geven (regel 4 + 6)

VLUCHTELING
Week 1
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De woorden van Sarai maken veel kapot bij Hagar en ze vlucht. Maar God
zoekt haar op in de woestijn en geeft haar Zijn belofte. Ze gaat terug naar
Abram en krijgt een zoon.
Hoe zou het zijn om te moeten vluchten? Probeer je in te denken wat een
vluchteling meemaakt.

LEES
Genesis 16:6-16

VRAGEN
• De woestijn is ook het beeld van een moeilijke periode in iemands
leven. Beschrijf deze periode voor Hagar.
• Zoek op internet een levensverhaal van een vluchteling. Wat kun jij
voor een vluchteling betekenen?

VERDER
Hoeveel heb je deze week gezet bij alle beloften van God? Ga ermee
verder, God gaat door met Zijn beloften. Let maar op!
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Week 2

Inmiddels is Abram 99 jaar oud – bijna 100! Nog steeds hebben Sarai en
hij geen kind… Weer bevestigt God het verbond dat Hij met Abram gemaakt heeft. Deze keer krijgt Abram een andere naam én een opdracht.
Zijn nieuwe naam betekent: ‘vader van vele volken’. Daarnaast moet
hij iedereen die bij hem hoort – zijn slaven en herders, alle mannen en
jongens – besnijden. Dat is het teken van het verbond dat God gesloten
heeft. Wanneer iemand besneden is, weet je dat hij bij Gods verbond
hoort.

LEES
Genesis 17:1-14

WEETJE…
In de Bijbel verandert God vaker iemands naam. Meestal wanneer
diegene een speciale taak krijgt.

VRAGEN
• Wat moet Abram doen om het verbond te houden? Noem twee dingen.
• Het doopformulier zegt dat de doop in de plaats gekomen is van de
besnijdenis. Vraag aan je ouder(s) waarom jij gedoopt bent.

LEER DEZE WEEK UIT JE HOOFD!
Genesis 17:1 – Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.

BID DEZE WEEK VOOR…

ZINGEN
Psalm 105:3 (NB) – De God van Abraham verbindt zich liefdevol aan
ieder kind (regel 5 + 6)

VERWERKING
Als de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, betekent dat
iets bijzonders voor je. Want als je gedoopt bent, hoor je bij hetzelfde
verbond als God met Abraham gesloten heeft. Wat betekent dat voor
jou?
Zoek je doopkaart op en kijk op welke datum je gedoopt bent. Schrijf
die datum in je agenda.

DOEN
Schrijf de tekst over die op je doopkaart staat en versier hem mooi.
Of… mag je in je bijbel schrijven? Zoek de tekst op en maak hem
opvallend. Iedere keer als je hem leest, moet je dan aan je doop
denken!

EXTRA
Spreek met elkaar af op welke manier jullie je doopdagen kunnen
gaan vieren.

TIP
Zet deze week op je boodschappenlijstje: 2 komkommers, 1 groene
paprika en 1 ui.

