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deze is van:

De vader van Maurits werkt bij een groot
bedrijf. Op een dag zegt hij: “Jongens, mijn baas
heeft gezegd dat ik voor vier jaar in China moet
gaan werken. Ze hebben daar iemand nodig van
ons bedrijf die alles weet van de machines. Jullie
mogen allemaal mee. We gaan verhuizen.”
Maurits schrikt. Verhuizen? Moet hij naar een ander land? En
zijn vrienden dan en zijn neefjes en nichtjes? Naar welk school
moet hij dan? En hij spreekt toch geen Chinees? Dan kan hij toch
niet begrijpen wat de meester zegt op zijn nieuwe school?
Het duizelt Maurits.
’s Avonds in bed ligt hij te huilen. Hij wil niet naar een ander
land. Waarom kan papa niet gewoon in Nederland blijven werken?
Hij bidt: “Heere, wilt U zorgen dat ik niet weg hoef? Kunt U papa
geen andere baan geven, zodat hij in Nederland kan blijven?”
Maurits kan niet in slaap komen.
Heb je er wel eens bij nagedacht hoe bijzonder het was dat
Abraham gehoorzaam deed wat God vroeg? Hij liet alles
achter en wist zelfs niet naar welk land hij ging. De Heere gaf
Abraham geloof om Hem te volgen. Al gaat jouw weg niet naar
een ander land, de Heere vraagt je wel Hem te volgen op je
levensweg. Ga je, net als Abraham, in het geloof
achter de Heere aan?

2

3

Weet je het nog?
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schrijf de antwoorde n in de vakjes
hiernaast.
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1.		 Abraham gehoorzaamde de Heere door het…
2.

ilie…
		 Abraham moest zijn land en zijn fam

3. 		 Tijdens de reis blijft hij een tijdje in …
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4. 		De Heere belooft Abraham dat Hij hem tot
een groot … zal maken.

5. 		Er reist ook een neef van Abraham mee.
Die heet …

Wat lee s je in de ge le kol om?

6. 		 Abraham woonde eerst in de plaats …
7. 		 De Heere belooft dat hij Abraham rijk zal …
8. 		 Abraham is getrouwd met …
9. 		 Het beloofde land heet…
10.
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Abraham verlangde naar de stad die

…. heeft.
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Om over te praten
1. Waarom gaat
A bra ham weg ui
tU
2. H oe komt het
dat A bra ham de r?
H ee re
gehoorzaam is?
3. W
 aaraan kan je
z ie n dat A bra ha
m
gehoorzaam is?
4. L ee s G en es is
12: 1-3. In wel k
ve rs den k
je dat de komst
van de H ee re Je
zus
be loofd wordt?
5. W
 aarnaar z iet
A bra ham uit, ne
t als all e
gel ovigen ?
6 . Wat wil de H
ee re on s le ren
ov er het
gel oof van A br
a ham?
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