
Zondag 2 augustus 2015 - De zegen van Abraham
- Ps. Hoo Handojo

Openbaring 3: 20•
Jezus klopt aan de deur. Hoor je Zijn stem? Laat je Hem binnen? Hij wilt ◦
maaltijd houden met je.
Je relatie met God is niet statisch. Het is organisch, dynamisch. Je eet toch ◦
ook niet iedere dag, maanden aan een stuk, hetzelfde eten…? De meesten 
hebben graag wat variatie in het eten.
God is niet ver weg. Hij wil met je meegaan waar je ook naartoe gaat. Het is ◦
een relatie. Hij wilt samen maaltijd hebben met je.

Jehovah = de naam van God. Hij verlangt een relatie te hebben met de mens, een 
verbond.

Johannes 8: 19, 23-24•
Jezus en de Vader zijn één. Er is maar één God, 3 persoonlijkheden (de Vader, ◦
de Zoon, de Heilige Geest)
vers 24: 'Ik Ben' = Jehovah. Zonder relatie met Jehovah ga je sterven in je ◦
zonden. Wat betekent relatie hebben met God? 

Ten eerste: wedergeboorte en bekering.‣

Abraham. Hij is een voorbeeld van leven in geloof.

Galaten 3: 6-9, 13-14•
De zegen van Abraham komt tot de niet-joden via Jezus Christus. Door het ◦
geloof in Jezus Christus.

Genesis 12: 1•
Abraham moest weggaan uit zijn oud leven. Hij moest alles achterlaten en ◦
God vertrouwen. Hier was Abraham 75 jaar oud.

Jozua 24: 2•
Terah, de vader van Abraham, diende andere goden. Daarom vroeg God aan ◦
Abraham om deze omgeving te verlaten.



Genesis 12: 2-5•
De redding is gratis. Het ontvangen van Gods zegen vraagt gehoorzaamheid ◦
aan God.

Genesis 13: 16-17•
Genesis 15: 6-7•

"Ik ben Jehovah.", zegt God.◦
Genesis 17: 1-7•

God sloot een verbond met Abraham toen hij 99 jaar oud was. Dit is 24 jaar ◦
na Gods eerste belofte aan Abraham. God beloofde o.a. dat Abraham een 
vader zal zijn van vele volken. Op dit moment had hij nog niet eens een kind. 
Pas toen hij 100 jaar oud was, werd Isaak geboren. Menselijk gezien was dit 
onmogelijk. Enkel omdat God het deed gebeuren, was het mogelijk.
Abram werd Abraham. De laatste naam betekent dat God bij Abraham is.◦


