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Wetenswaardigheden uit het leven van Abram/Abraham. 

Gen.11:26-25:18 

DEEL 1 =>Wetenswaardigheden.  DEEL 2 =>Bedenkingen. 

DEEL 1 : Enkele wetenswaardigheden uit het leven van Abram! 

Afstamming / stamboom van Abram: (Gen.11:10-26;1Kron.1:1-

27; Luk.3:23-38)                                                                                                        

Abram stamt uit de geslachtslijn van Sem, de zoon van Noach, 

teruglopende tot de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van 

God! Oplopende tot Jozef, tot Jezus !                                        

Terah is de vader van Abram. (Gen.11:27; 1 Kron.1:26-27)                                           

Terah en zijn zoons dienden eerst andere goden, voordat de Heer 

Abram riep! (Joz.24:2-3;)                                                                                        

Abram heeft twee broers:Nahor en Haran. (Gen.11:27)                        

Abram is geboren in Ur van de Chaldeeën. (Gen.1:27-28,)                          

De HEERE God had een plan met Abram, zonder dat Abraham het 

in eerste instantie wist!                                                                                

De HEERE God  legt het achteraf uit aan Abram!(Gen.15:7-21) 

Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft!                                                                                                       

Stefanus legt het ook uit!(Hand.7:1vv)                                                     

De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, 

toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde.                                                                 

De schrijver van Hebreeën legt het ook uit!(Hebr.6:13-18;11:8,9vv) 

Abram heeft geduldig op de vervulling van Gods belofte om hem 

nageslacht te geven moeten wachten!                                                          

Door het geloof is Abram, toen hij geroepen werd, gehoorzaam 

geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel 

ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen 

zou! 

Gen.12:1-4=>” 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. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam 

groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u 

zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op 

weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem 

mee. Abram was vijenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran 

vertrok.”                                                                                                       

Abram heeft op verschillende plekken een altaar voor de HEERE 
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gebouwd.  Waar hij bij sommigen de Naam van de HEERE aanriep!                                                                                                   

In Sichem(Gen.12:6-7)                                                                              

In Bethel.(Gen12:8)                                                                                

In Mamre.(Gen.13:18)                                                                                         

Op een berg in het land Moria. De plaats wordt niet bij name 

genoemd, maar Abraham noemt die plek: De HEERE zal erin voorzien 

en vanaf toen werd die plek genoemd: Op de berg van de HEERE zal 

erin voorzien worden.(Gen.22:1-18)                                                               

Abram was 75 jaar oud toen God hem riep en hij vertrok uit 

Haran. (Gen.12:4)                                                                                          

Abram was 86 jaar oud toen Ismaël geboren werd. (Gen.16:16)                                  

Abram was 100 jaar oud toen Izak geboren werd.(Gen.21:1-5)                            

Abram was 175 jaar oud toen hij stierf. (Gen.25:7-10)                                              

Izak en Ismaël hebben hem begraven in de grot van Machpela. 

De vader van Lot stierf in Ur der Chaldeeën.(Gen.11:27)                                                                                               

Lot wordt door Terah meegenomen wanneer Terah vertrekt uit Ur 

der Chaldeeën. Zij gingen wonen in Haran. (Gen.11:31)                                                      

Lot wordt door Abram meegenomen als hij gehoor geeft aan Gods 

opdracht om weg te gaan uit zijn familiekring. (Gen.12:4) 

De HEERE God verschijnt verschillende keren aan Abram. 

(Gen.12:7;17:1-22;18:1-33;18:22-33;) 

De HEERE spreekt verschillende keren tegen Abram. (Gen.12:1-

4,7;13:14-17;15:1,4-5;7,9,13-15;17:1-8,9-14,15,19-21;18:10,13-

14,26,28,29,30,31,32;21:12-13;22:2,9;) 

Uitdaging: 

Lees hfst11-25 van Genesis thuis na. Ontdek zelf nog meer 

wetenswaardigheden. Ontdek het belang van de gebeurtenissen in het 

leven van Abram en welke lessen er uit te halen zijn voor ons vandaag. 

 


