
ONS LEER KEN GESINNE  
IN DIE BYBEL  

Wat die Bybel ons oor Abraham vertel in GENESIS 12 
 

1Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou 
mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 
2Ek sal jou 'n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou 'n man van 
groot  betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. 3Ek sal seën 
wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die 

volke van die aarde geseën wees.” 4Abram het toe weggetrek, ge-
hoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom 
getrek. Abram was vyf en sewentig toe hy uit Haran weggetrek 

het. 5Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings 
wat hulle  bymekaargemaak het en al die slawe wat hulle in Haran 
aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaän toe. 
Nadat hulle in Kanaän aangekom het, 6het Abram deur die land 

getrek tot by Sigem se aanbiddingsplek by die groot  
waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaäniete die land bewoon. 

7Toe het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê: “Aan jou 
nageslag gee Ek hierdie land.” Abram het daar 'n altaar gebou vir              

                              die Here wat aan hom verskyn het. 

 

Sy tweede 
vrou was 
KETURA 

 

Sy eerste 

vrou was  

SARA 

 

ABRAHAM  
het getrek. 
Hy het God 
VERTROU. 

Hulle seun se 
naam was  

ISAK 

Hulle kinders 
se name was: 

Simran 
Joksan 
Medan 
Midian 
Jisbak 
Suag  
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ABRAHAM 
het getrek. Hy was  
GEHOORSAAM  

aan God. 

Abraham het 
nog ‘n seun 

gehad, 
ISMAEL. 

ABRAHAM 
het vir God 
AANBID. 

Vertel jou 
OUERS hoe  
ABRAHAM 

se gesin  
gelyk het. 

Het jy geweet God het Abram en Sarai se name 
verander? (Genesis 17:5 en 15) 


