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9.1 Verbond

God 
Stel je voor dat God met je praat. Dat je de 
stem van de Machtige hoort, zodat je zeker 
weet dat God er is en dat Hij jouw God wil zijn. 
Dan zou het misschien gemakkelijker zijn om 
te geloven. Maar je hoort de stem van God 
niet rechtstreeks. Hoe weet je nu of God jouw 
God wil zijn?

Abram - Abraham
Abram heeft de stem van God gehoord. Als 
Abram 99 jaar oud is, komt God bij hem en 
zegt: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in 
verbondenheid met mij, leid een onberispelijk 
leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en 
ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’1 
Abram maakt een diepe buiging en God 
vertelt dat Hij voor eeuwig zijn God zal zijn. De 
Schepper van hemel en aarde, de Eeuwige en 
Almachtige, verbindt zich met een mens en 
met zijn hele familie. Dat is een wonder. God 
is vol majesteit en heiligheid en Abram is een 
zondig mens. Toch wil God een vaste band 
met hem, voor altijd. 

Elke dag wordt Abram aan die bijzondere 
band met God herinnerd. God geeft hem een 
nieuwe naam: Abraham, dat betekent ‘vader 
van veel volken’. Telkens als Abraham zijn 
nieuwe naam hoort, weet hij weer: ik hoor 
bij God. Abraham krijgt ook een herinnering 
die hij kan zien: als teken van de band met 
God moet hij zich laten besnijden; dat is het 
wegsnijden van een klein deel (een plooi) van 
de voorhuid van het mannelijk lid. Symbolisch 
wordt zo de erfzonde weggesneden.

Belofte
Een vaste relatie tussen God en Abraham, 
hoe kan dat? God is heilig. Maar Abraham 

draagt de zonde met zich mee. Toch sluit God 
een verbond. Dat kan alleen omdat eeuwen 
later Jezus gekomen is. Jezus betaalt met zijn 
leven voor de zonde van mensen. Het bloed 
van Jezus wast de zonde weg. Daar is het 
bloed van de besnijdenis een voorteken van. 
Zonde en dood gaan verdwijnen, God geeft 
nieuw leven. Dankzij Jezus is er een relatie, 
een verbond mogelijk tussen God en mensen.

Onberispelijk
Het is maar goed dat God het leven nieuw 
maakt. Wie met God verbonden is, moet 
onberispelijk leven1. Onberispelijk, dat 
betekent zonder zonde, zonder haat, geweld 
en jaloezie. Alle mensen, ook jij, hebben de 
neiging verkeerde dingen te doen. Gelukkig 
wacht God niet tot het je eindelijk lukt om 
volmaakt goed te leven. Dat gaat nooit lukken. 
Nee, God zegt: Ik wil jouw God zijn, Ik zorg er 
voor dat je een nieuw mens wordt . Een ander 
draagt jouw straf. Mijn heilige Geest helpt je 
om in liefde met Mij te leven.

Kind van Abraham
En jij, wat moet jij doen? 
Alleen maar geloven dat het echt waar is 
wat God zegt! Dat jij bij God mag horen. Dat 
bevestigt God bij de doop. Als je dat tot je door 
laat dringen wil je niets liever dan leven als 
een kind van God. Dan geloof je het: God wil 
mijn God zijn. Er is een vaste relatie tussen 
mij en God. 

Als je dat gelooft, ben je een kind van 
Abraham. Dan vertrouw jij net als hij, dat God 
doet wat Hij zegt. 

____

1) Gen. 17: 1,2

Leskern: God wil een relatie met mensen. Al in het Oude Testament ging 
 Hij een verbond aan met Abraham en zijn kinderen.  
 In het Nieuwe Testament vernieuwt en verbreedt Jezus het  
 verbond tussen God en mensen.
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1) Genesis 12: 1 - 3
Abram vraagt niet om een verbond. 
God begint uit zichzelf. Hij zoekt 
Abram op en sluit een verbond. 
Bijzonder hè? Wat belooft Hij 
allemaal aan Abram? 

2) Exodus 19: 3 - 6
Het is weer God die begint. Hij zoekt 
de mensen op. God geeft prachtige 
beloften. Welke lees jij?

3) Jeremia 31: 31 - 34 
God belooft een nieuw verbond. Het 
gaat weer van Hem uit. Wat belooft 
God aan jou en mij? t(vers 34)

4) Lucas 22: 17 - 20
Wie zegt deze woorden? Wat noemt 
Hij als het nieuwe verbond? Ook hier 
is het: niemand vraagt er om. God 
komt zelf naar je toe.

5) Hebreeën 9: 15
Over wie wordt hier gesproken? Wat 
is de inhoud van het verbond? 
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Eenzijdig in zijn ontstaan, 
tweezijdig in zijn bestaan.
Een verbond is altijd tussen twee of meer 
partijen. Denk maar aan een huwelijk of aan 
de Verenigde Naties, een verbond tussen 
51 landen. Bij een verbond tussen mensen 
komen de partijen als gelijkwaardige partners 
bij elkaar.
Dat is niet zo bij het verbond tussen God en 
mensen. God is meer dan de mensen. Deze 
verbondspartners zijn niet gelijkwaardig.
Het begin van het verbond ligt bij God, het 
is eenzijdig in zijn ontstaan. Het is er, omdat 
God het wil en mogelijk maakt. 

Dat God begint zie je in de geschiedenis van 
Abraham. God riep hem naar Kanaän en zegt: 
‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit 
Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je 
dit land in bezit te geven.’ 1 Dan volgt een 
bijzondere verbondsceremonie. Abram moet 
dieren halen en in tweeën hakken. Als het 
donker wordt ziet Abram een rokende oven 
en brandende fakkel tussen de dierhelften 
doorgaan. Zo sluit God een verbond met 
hem. De ceremonie is een bewijs dat God 
doet wat Hij belooft. En het komt uit! Jaren 
later is heel het land Kanaän in bezit van de 
Israëlieten. 

God wil mensen als echte verbondspartners 
behandelen. God geeft beloften en de 
mensen mogen Hem aan die afspraak 
houden. Alsof zij een gelijkwaardige partner 
zijn. Het verbond is tweezijdig in zijn bestaan. 
God neemt Abraham serieus als verbonds-
partner, want je leest: ‘De HEER dacht: 
Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden 
wat ik van plan ben?’ 2 God gaat echt een 
relatie aan! 
Het is bijzonder als een koning zijn bediende 
aan tafel nodigt en met hem praat op voet 
van gelijkheid. Die bediende zal niet weten 
wat hem overkomt! Nog meer bijzonder is 
het als God mensen naast zich vraagt in het 
verbond.
___

1) Gen. 15: 7 2) Gen. 18:17 – 21
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meneer Kaptein. ‘Het is een teken van God. 
Hij belooft dat er nooit weer zoveel water op 
de aarde komt dat alles en iedereen verdrinkt.’ 
Hij pakt de bijbel uit de la, bladert even en 
leest voor: Nooit weer zal alles wat leeft door 
het water van een vloed worden uitgeroeid. (..) 
Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het 
teken zijn van het verbond tussen mij en de 
aarde.1

‘Was dít nu natuurkunde?’ vraagt Robert als 
ze de klas uitlopen. ‘Zeker,’ reageert meneer 
Kaptein die het hoort. De natuur leert ons van 
alles over haar maker.’

Zoek op internet informatie over regenbogen 
en lees de geschiedenis na in Genesis.
____
1) Gen. 9: 9 - 16

1. Lees de tekst onder het kopje ‘Onberispelijk’. Waar lees je in dit stukje over God de 
 Vader, de Zoon en de heilige Geest? Kijk nu eens in het doopformulier. Wat beloven de 
 Vader, de Zoon en de heilige Geest aan je? Welke overeenkomsten en verschillen zie je?

2.  Het verbond tussen God en de mensen wordt wel vergeleken met een huwelijk. 
 Hieronder lees je enkele uitspraken. Zijn ze waar of niet waar?
 - In het huwelijk heb je twee partijen, de man en de vrouw. In het verbond met God zijn 
  ook twee partijen. Waar / niet waar. 
 - Je kunt Gods verbond met mensen vergelijken met een huwelijk. Beide partijen zijn 
  even belangrijk. Waar / niet waar. 
 - Gods verbond met mensen en het huwelijksverbond zijn allebei voor eeuwig.  
  Waar / niet waar.
 - Mensen moeten God vertrouwen en geloven dat het waar is wat Hij zegt. Zo moeten 
  een man en een vrouw elkaar ook vertrouwen. Waar / niet waar.
 - Net zoals een man en een vrouw niet zonder elkaar kunnen, zo kan God niet zonder 
  de mensen en kunnen de mensen niet zonder God. Waar / niet waar.

3. Bekijk de lesplaat. Wat vertelt de tekenaar met deze afbeelding over het verbond?
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Dichtbij

Natuurkunde
‘Kijk,’ fluistert Jentine en ze stoot Liset aan. 
Liset kijkt ook uit het raam. Tegen de donkere 
wolken tekent zich een regenboog af. ‘Dames,’ 
horen ze meneer Kaptein, ‘zijn jullie er ook 
bij?’ En hij gaat verder met de les: ‘...als je licht 
door een prisma laat vallen, dan…’ Verveeld 
bladert Liset in het boek. Haar blik valt op een 
plaatje en ze zegt zacht tegen Jentine: ‘Net als 
buiten.’ Allebei kijken ze weer door het raam.
‘Dat is de tweede keer,’ horen ze meneer 
Kaptein. ‘Komen jullie vanmiddag…?’ ‘Meneer, 
kijk eens naar buiten,’ roept Robert er dwars 
doorheen. En Angela verzucht: ‘O, nog wel 
een dubbele!’

Dan kijkt ook meneer Kaptein. ‘Was dit wat je 
aanwees?’ vraagt hij dan aan Liset. Die knikt. 
‘Dit is pas practicum,’ zegt meneer Kaptein 
dan. ‘De Schepper zelf laat zien hoe licht 
uiteenvalt.’ En hij legt uit hoe een regenboog 
ontstaat. Dan vraagt hij: ‘Wie weet waarvan de 
regenboog een teken is?’ Peter regeert: ‘Van 
de zondvloed.’ ‘Zo ongeveer ja,’ antwoordt 

Werkplaats


