
 

  Farao geplaagd voor Abrams leugen   
Thema  Gehoorzaamheid  

Zonde en straf 
Berouw en wederkeer 
Vergeving 

Onderbouw/ 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Farao geplaagd voor Abrams leugen 
Bijbelgedeelte Genesis 12 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
1-9 
 
 
 
11-13 
 
17 
 
18, 19 

Hier lezen we Abrams onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Hij vraagt niet, 
maar doet wat de Heere hem gebiedt. Hij roept de Heere ook aan en heeft 
Hem nodig. De Heere helpt en is nabij. Gehoorzaamheid aan het gezag wordt 
beloond.  
Abrams leugen om zichzelf te beschermen. Hier zien we de eigenliefde 
bovenaan staan en eigen gekozen oplossingen om erger te voorkomen. 
De straf lijkt hier de verkeerde te treffen, toch is het Gods trouwe zorg, 
ondanks Abrams verkeerd handelen. 
De les die Abram hier moet leren is ook voor ons een les. Wees altijd eerlijk, 
ook al lijkt het dan soms dat het dan niet goed komt.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 43 vraag en antwoord 112, het 
negende gebod 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 24  

Psalm / Lied Psalm 15: 2 
Psalm 37: 15 
Psalm 119: 1 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• In dit Bijbelgedeelte gaat het over gehoorzaamheid wat beloond wordt. 
Regels, die van bovenaf gesteld zijn en ook Gods wet moeten we 
gehoorzamen, omdat ze goed voor ons zijn en ook beloond worden.  

• Eerlijkheid tegenover leugen. Hier zien we dat we eerlijk moeten zijn in 
ons handelen, ook al lijkt het niet goed uit te pakken. Hier zouden we 
het ook kunnen hebben over klikken, wat soms als argument gebruikt 
wordt om dingen niet te (durven) zeggen. In het geval van pesten is 
melden altijd noodzakelijk, ook niet betrokken kinderen hebben hierin 
een taak.  

• We zouden het ook kunnen hebben over een oplossing in eigen handen 
nemen. Op zich is het goed dat ook kinderen nadenken over een goede 
oplossing, maar soms is het te moeilijk en moeten ze niet buitenom 
een leerkracht handelen. Hiervan kan alleen maar narigheid komen. 

• Het is belangrijk om te beseffen dat we als omstander ook een rol 
hebben. We kunnen onszelf ook verdacht maken als omstander, terwijl 
we er eigenlijk niet mee te maken hebben. 

 


