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Gods belofte aan Abraham en Isaak

1.  INLEIDING BIJ DEZE 

ZONDAG

Deze zondag is de vijfde van 
een blok met zes teksten over 
Abraham, Sara en Isaak. In deze 
verhalen gaat het over Abraham, 
Sara en Isaak als stamouders van 
het volk van Israël. 

We lezen vandaag Psalm 105:1-11, 
een psalm die gemaakt is om God 
te danken voor alles wat hij doet. 
De dichter schrijft over allerlei 
mensen uit de geschiedenis, 
onder wie Abraham en Isaak.
Voor de kinderen van 4-8 jaar 
richten we ons op de belofte van 
God die altijd blijft gelden.
Voor kinderen van 8-12 jaar 
richten we ons op het begin van 
de psalm: iedereen moet vertellen 
wie God is.

2.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Je kunt het bijbelboek Psalmen 
bijvoorbeeld indelen in genres: 
psalmen die wat betreft inhoud 
en vorm op elkaar lijken. Bekende 
genres zijn psalmen om God te 
danken, psalmen om te klagen of 
psalmen over de geschiedenis van 
het volk van Israël. 
Psalm 105 past in meerdere genres: 
Het is enerzijds een psalm om God 
te danken. Dat blijkt uit de eerste 
drie verzen, maar ook uit het laatste 
woord in vers 46: ‘Halleluja!’ Maar 
Psalm 105 is aan de andere kant ook 
een psalm over de geschiedenis 
van Israël. Met allerlei voorbeelden 
uit het verleden wil de dichter 
in herinnering roepen waarom 
iedereen God moet danken. 
Andere voorbeelden van lofpsalmen 
zijn Psalm 96 (Let op het begin van 
deze psalm!) en Psalm 150.
Andere voorbeelden van 
geschiedenispsalmen zijn Psalm 78 
en Psalm 136 (die trouwens ook bij 
de lofpsalmen past).

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

De psalm begint in vers 1-3 met een oproep om God te danken. 
Het werkwoord ‘vertellen’ in vers 2 heeft twee kanten in zich. Het 
kan naar buiten gericht zijn: met vreugde over iets vertellen (zoals 
in Psalm 104:34). Maar het kan ook naar binnen gericht zijn: alleen en in stilte over 
iets nadenken (Psalm 119:15). In Psalm 105 komen beide kanten aan bod: iedereen 
moet weten wat God gedaan heeft (vers 3), maar je moet er ook zelf over nadenken 
(vers 5).
In vers 4-6 worden voorbeelden gegeven van dingen waarvoor de lezers God 
moeten danken. Een van die dingen zijn Gods wetten. Maar ook het feit dat ze 
nakomelingen zijn van Abraham en Jakob. Isaak wordt hier in vers 6 niet genoemd, 
maar in vers 9 wel. 
De dichter heeft het dus eerst tegen de nakomelingen van Abraham, maar in vers 7 zegt 
hij dat Gods wetten voor alle mensen gelden. ’Wetten’ is hier niet negatief bedoeld! Het 
zijn juist de rechtvaardige regels waar mensen dankbaar voor mogen zijn.
De beloftes die God deed aan Abraham, Isaak en Jakob blijven 
voor altijd gelden. Deze beloftes kun je bijvoorbeeld lezen 
in Genesis 12:7 en Genesis 26:3. Ook in Exodus 32:13, 
Deuteronomium 6:10-11 en Nehemia 9:7-8 kun je lezen dat 
God het land Kanaän aan Abraham, Isaak, Jakob en hun 
nakomelingen beloofd heeft.
De belofte van God wordt ook wel ‘het verbond met 
Abraham, Isaak en Jakob genoemd’. De term ‘verbond’ 
verwijst in de wereld van de Bijbel meestal naar een 
verdrag tussen twee partijen. Maar in het geval van 
Gods verbond met Abraham heeft het woord een iets 
andere betekenis. Het gaat hier ook om beloftes van God: 
in dit geval veel nakomelingen en het land Kanaän.

In Psalm 105 gaat het ook over Jakob. De verhalen over hem komen later dit jaar aan bod, bijvoorbeeld het verhaal over de droom van Jakob in Genesis 28:10-22, en het verhaal over hoe hij zijn nieuwe naam Israël krijgt, in Genesis 32:23-32. 
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een 
kaartje met de tekst van Psalm 105:9.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen staat op het 
werkblad de tekst van Psalm 105:1.

5. WAT HEB JE NODIG

4-8 jaar 
Om te doen, eerste opdracht
-  het werkblad met de zoek de verschillen

Om te doen, tweede opdracht
Per kind:
-  de werktekening
-  voldoende ijscostokjes
-  een vel papier
-  (hout)lijm
-  potloden

8-12 jaar 
Bijbeltekst
-  een bijbel 

Om te doen, eerste opdracht
Per kind:
-  het werkblad met de puzzel
-  een pen

Om te doen, tweede opdracht
Per kind:
-  de werktekening
-  een schaar
-  gekleurd papier
-  lijm

ALLES WAT GOD 
AAN ISAAK EN REBEKKA BELOOFDE, 

BLIJFT ALTIJD GELDEN.

PSALM 105:9
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