
Zondag 2 augustus 2015 - Het verbond van God
- Ps. Hoo Handojo -

Jehovah = God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Het is dezelfde God, 3 
persoonlijkheden. God is één.

Openbaring 3: 20•

Johannes 8: 19, 24•
'Ik ben' = Jehovah◦
God heeft verschillende namen. God als genezer, als voorziener, … ◦

Galaten 3: 6-9, 13-14•
Abraham is de geestelijke vader van alle volken.◦
De zegen van Abraham komt tot de christenen door het offer van Jezus ◦
Christus.

Genesis 12: 1-4•
De zegen van Abraham is er om allen te zegenen.◦
Abraham kreeg de opdracht om alles achter te laten en naar een plaats te ◦
gaan die God hem zou aanwijzen. Hij moest zijn oude leven achterlaten en 
een nieuw leven tegemoet gaan. Dit lijkt op wat we verstaan onder 
'bekering'. 

Genesis 15: 6-10, 12-15, 18•
God sloot een verbond met Abram… ◦

Genesis 14: 18-20•
Melchizedek staat hier symbool voor Jezus Christus. Hij was een priester ◦
van God, de allerhoogste.
vers 20 (in het Engels): Abraham gaf een tiende van alles wat hij had ◦
overwonnen aan Melchizedek.

Genesis 17: 1-11•
God, de Almachtige = El Shaddai (God de bevoorrader, is voorziening van de ◦
basisnoden)
Beschrijving van het verbond van God met Abraham◦

Genesis 18: 3•



Er kwamen 3 mannen naar Abrahams tent. Abraham wist dat één van deze ◦
mannen God zelf was. Daarom zei hij ook Heer (= Adonai = heer en 
meester)

Genesis 22: 1-13•
Jehovah Jireh = God, de voorziener. Dit is voorziening op elk gebied.◦
Abraham werd op de proef gesteld door God. Hij moest zijn zoon Isaak ◦
offeren.  Abraham had echter al heel lang gewacht op een zoon. Toch was hij 
gehoorzaam en deed hij wat God hem vroeg. Abraham geloofde dat God 
zelf voor een lam ging zorgen om te kunnen offeren. Zo'n groot geloof had 
Abraham in Gods voorziening.

(Psalm 37: 3-4)

Conclusie: Heb relatie met God. Erken Hem als Heer en als God.  Verlaat je 
oude leven. Gehoorzaam Hem en alle zegen van Abraham is voor jou.


