ABRAM GEROEPEN
Ik voel me vandaag:

Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaaglied.
Ezechiël
Daniël
Hozea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

2 Kroniek.
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen

1 Kroniek.

2 Koning.

1 Koning.

1 Samuël
2 Samuël

Leviticus
Nummeri
Deut.
Jozua
Richteren
Ruth

Exodus

LEZEN

Genesis

Oude Testament (= oude verbond)

1. Uit dit Bijbelboek komt
het onderwerp van de preek: ..................................................................................................................................................................................... hoofstuk .................................................................................
2. Het Bijbelboek staat in het:

vers ..................................................................................

Oude Testament (OT)

Nieuwe Testament (NT)

(oude verbond, verhalen
voordat Jezus werd geboren)

(nieuwe verbond, verhalen over
Jezus en Zijn leerlingen)

3. Het Bijbelboek valt onder de categorie

De naam van dit bijbelboek betekent ‘oorsprong’ of ‘ontstaan’. En dat past prachtig bij wat er in dit boek onder andere
beschreven wordt: het ontstaan van de aarde, de oorsprong van de
mensheid, Gods begin met Adam en Eva, Gods nieuwe start met mensen
na de zondvloed en Gods begin met het volk Israël. Het boek laat dus
zien dat God altijd aan het begin staat én dat God de mens steeds weer
een nieuw begin (een nieuwe kans) geeft als het mis gaat.

DE LITURGIE

Zingen

Geloofsbelijdenis

Zingen

Zingen

Gebed

Binnenkomst
kerkenraad

Stil gebed

Zegen

Kerkenraad
vertrekt

Naar de kerk

Collecte

Afkondigingen

Dankgebed en
voorbede

OT

	Geschiedenis (Joz.-Est.)

OT

	Wijsheid en Poëzie (Job-Hooglied | Lied, gedicht)

OT

Profeten (Jes.-Mal. | Voorspellende uitspraak over de toekomst
| boodschap van God via profeet)

4. We bidden en danken voor:
...................................................................................................................................................................................................................

PUZZEL

Bijbellezen

Groet

	De wet (Gen.-Deut. | Thora, de 5 boeken van Mozes)

vouwlijn

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als
dat onderdeel van de liturgie is geweest.
Let op! De plaatjes staan door elkaar!

De wet

Votum
en groet

OT

Zingen

Preek

Zingen

Veel geschiedenissen in de Bijbel spelen zich af in Israël.
Maar er zijn ook Bijbelse personen die naar een ander land
gaan, of in een ander land leven. Wat dacht je bijvoorbeeld
van Jozef, die een soort onderkoning van Egypte werd?
En ook Abram, Sarai, Daniël, Paulus en Esther bleven niet
altijd in Israël.
Abram en Sarai waren
de eerste mensen in de
Bijbel die naar Egypte
trokken. Waarom verlieten ze hun land? Los
de puzzel op en je weet
het. Alle woorden die
je hier ziet, hebben iets
met Egypte en de Bijbel
te maken. Je ziet steeds
twee woorden naast
elkaar met ertussen een
leeg, blauw vakje. De
woorden hebben één
letter hetzelfde. Schrijf
die letter in het blauwe
vakje. Welk woord verschijnt er onder
de pijl?

hagel

hysop

farao

Mozes

Nijl

zeven

plaag

ongedierte

Exodus

zweren

broers

Mirjam

kistje

slaaf

Aäron

wijn

Jakob

vroedvrouw

rood
droom

Jozef
Juda

Idee en uitvoering: bijMaris en HGJB. Puzzel: Alma Knol en Joke Broekman. Oplossingen: hongersnood. Schaduw 1-2, 3-4-5 en 6-7 zijn hetzelfde. Tijdlijn: Beleef de Bijbel, Hanna Holwerda.

BIJ DE
PREEK

Met God op reis

God gaat mee

1. Lees het bijbelgedeelte eerst helemaal door. Lees dan de verzen één voor één
door en denk aan hoe Abram zich op dat moment voelde. Teken bij elk vers een
smiley om dit te laten zien. Kies uit: blij, verdrietig, bang, verbaasd.

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

1. De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit
uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land
dat Ik u wijzen zal.
3. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie
u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Abram gaat ook op reis. Maar hij weet
niet waar naartoe! God wijst hem de
weg. We reizen met hem mee en zien
wat hij onder weg tegenkomt en hoe hij
leert om op God te vertrouwen. God
heeft hem namelijk een belang rijke
belofte gegeven: Hij reist met Abram
mee! Jij mag ook zeker weten dat God
elke dag met jou meereist!

4. Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE
tot hem gesproken had, en Lot ging met hem
mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud,
toen hij uit Haran vertrok.

5. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al
hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran
verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en
zij kwamen in het land Kanaän.
7. Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik
dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem
verschenen was.

6. En Abram trok door
dat land heen tot aan
de heilige plaats bij
Sichem, tot de eik van
More. De Kanaänieten
woonden toen in dat
land.

2. Welke
schaduwen zijn
hetzelfde?

Achterlaten:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Terugkrijgen (ontvangen):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Kijk daar gaat Abram! Hij gaat op
reis naar een land dat hij niet kent.
Zie je die wegwijzer? Die stond er
natuurlijk nog niet in de tijd van
Abram. Maar, toch wist Abram wel
waar hij naartoe moest. Weet jij Wie
hem de weg wijst? Weet jij ook naar
welk land hij moet reizen? Schrijf
maar op in de wegwijzer.

................................................................................................................................................................

3. Als je verhuist
naar een ander land,
moet je van alles achterlaten. Dat is niet
gemakkelijk en kan
je verdrietig maken.
Maar, je krijgt (ontvangt) er ook zeker
iets voor terug. Denk
maar aan Abram. Wat
laat Abram achter?
En wat krijgt hij ervoor
terug?

OM THUIS TE ZINGEN:
oth 159 GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN // opw kids 211 ONDER, BOV EN, VOOR EN ACHTER // opw kids 139 HIJ ALLEEN

