
 ֶלְך־ְלָ֛ך
Ga voor jezelf

א  ַוֵּיָר֤
Hij verscheen

Avr(ha)am als voorbeeld



Handelingen 20:9 
En een zekere jongeman, van 
wie de naam Eutychus was,  

zat in het venster en werd door 
een diepe slaap overmand,  

doordat Paulus zo lang sprak.  





Genesis 12:1-3  
Adonai nu zei tegen Abram:   
Gaat uit uw land, uit uw familiekring  
en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.  
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken;  
en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen,  
en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken;  
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 



ם ֶלְך־ְלָ֛ך ֵמַאְרְצָ֥ך  אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ֹ֤ ַוּי
Rashi: 
ga voor je eigen bestwil. 
Als je hier blijft dan kan ik je niet zegenen  
maar als je er op uit gaat  
kom je in een land  
waar ik je tot een groot volk zal maken. 

Nachmanides zegt:  
Ga uit eigenbelang  
en verlaat alles uit liefde tot Elohim.  



Gaat u uit uw land,  
Ga uit uw familiekring  
en Ga uit het huis van uw vader,  
en ga naar het land dat Ik u wijzen zal.

Hebr 11:8  
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, 
gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats  
die hij tot een erfdeel ontvangen zou.  
En hij is weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. 



2 Corr. 6:17 
Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de de Eeuwige,  
en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 

2 Corr 6:16  
Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden?  
Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  
Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen,  
en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 

Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Eeuwige. 



Genesis 12:2  
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken;  
en u zult tot een zegen zijn. 

Genesis 11:4  
En zij zeiden:  
Kom, laten wij voor ons een stad bouwen,  
en een toren waarvan de top in de hemel reikt,  
en laten we voor ons een naam maken,  
anders worden wij over heel de aarde verspreid!  



Genesis 17:1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was,  
verscheen de Eeuwige aan Abram en zei tegen hem:  
Ik ben God, de Almachtige!  

Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 



1e keer           In Ur der Chaldeeën                               Handelingen 7:2 
2e keer         Als hij in Sichem is                                     Genesis 12:7 
3e keer         In een visioen                                              Genesis 15:1 
4e keer       Abram negenennegentig jaar oud         Genesis 17:1 
5e keer        Bij de eiken van Mamre,                            Genesis 18:1  
6e keer        Op de berg Moria                                       Genesis 22:15-16



Genesis 22:15-16  
Daarna riep de Engel van Adonai  
tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel.  
Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt Adonai:  
Omdat u dit gedaan hebt  
en Mij uw zoon, uw enige,  
niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen  
en uw nageslacht zeer talrijk maken,  
als de sterren aan de hemel  
en als het zand dat aan de oever van de zee is. 



           4 altaren 

Bij Sichem.                                          Genesis 12:7 
 
Tussen Bethel en Ai.                       Genesis 12:8  
 
Bij de Terebinten van Mamre.       Genesis 13:18  
 
Op de berg Moria.                           Genesis 22:9  



Abraham als type van Israel. 
Abraham vertrekt vanuit de afgodische wereld naar Kanaan 
Israel vertrekt vanuit Egypte naar Kanaan. 

Abraham trof daar Kanaanieten aan zoals dat later ook met Israel 
gebeurt. 

Abraham legerde bij Ai, dat was de eerste plaats die Israel 
veroverde in Kanaan. 

Abraham vanwege hongersnood naar Egypte 
Israel, Jacob met al zijn zonen, vanwege hongersnood naar Egypte 



Abraham als type van Israel. 
Egypte werd gestraft met plagen vanwege Sarai, de vrouw van Abram.  Genesis 12:17  
Later is dat ook zo bij Israel. 
Toen zond Ik Mozes en Aäron en Ik trof Egypte met plagen.  Jozua 24:5 

Beiden werden haastig uitgeleide gedaan.               
En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en zij 
begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit.     Genesis 12:20 

En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het 
midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten,   Exodus 12:31 



Beproevingen van Abraham. 

1. God zegt Abram dat hij zijn vaderland  moet verlaten 
2.               Hij krijgt te maken met hongersnood 
3.               De Egyptenaren grijpen Sara en brengen haar naar Farao 
4.               Abram krijgt te maken met oorlog met 4 koningen 
5.               Hij trouwt met Hagar nadat hij geen kinderen kreeg van Sara 
6.               B’rith milah op hoge leeftijd 
7.               Koning Abimelech van Gerar neemt Sara gevangen. 
8.               God verteld hem om Sara weg te sturen. 
9.               Zijn zoon Ismaël raakt vervreemd



Genesis 22:1 
En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham  

op de proef (ָנָסה nasah:)stelde. 

Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei:  Zie, hier ben ik. 

Ultieme beproeving van Abraham. 

nés ֵנס               nasah ָנָסה

Psalms 60:6 Maar nu hebt U een banier (נֵס nés) gegeven aan wie U vrezen, 

om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela 



Rom 8:29 

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft,  

heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd  

om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,  

opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 




