
 
 

 

 

 

 

ABRAM WORDT GEROEPEN DOOR GOD  

 

Abram woonde met zijn vrouw Sarai in een dorpje Haran bij een grote rivier. Ze wonen daar samen 

met hun familie. Hij had daar niet altijd gewoond. Hij was in Ur geboren maar zijn vader had hem, 

Sarai en neef Lot meegenomen op weg naar het land Kanaän. Ze waren gestopt in Haran en daar 

gebleven.  

 

Abram en Saraï hadden geen kinderen. Ze waren al heel oud en ze dachten dat ze nooit meer kinderen 

zouden krijgen. Maar God had grote plannen met Abram. Ze moesten daarvoor wel weer op reis naar 

een ander land. Abram hoorde dat God hem riep en zei: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie en ga 

naar een land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je vader maken van een groot volk. Ik zal zorgen dat iedereen 

weet wie Abram is en jouw naam kent.’ 

 

Abram luisterde naar God en deed wat God vroeg. Hij pakte zijn spullen en ging samen met Sarai op 

reis. Ze namen zo veel mogelijk mee op reis. Zijn bedienden gingen mee en zijn vee. Ook zijn neef Lot, 

de zoon van zijn broer ging mee op reis naar Kanaän. De rest van de familie bleef in Haran.  

 

Na een lange reis door de woestijn kwamen ze in Kanaän. Abram reisde door naar een heilige plaats 

die Sichem heet, bij de eik van More. Daar maakte Abram een altaar van stenen om God te bedanken 

en te bidden. God liet zich zien aan Abram en hij zei tegen Abram dat het land Kanaän van Abram zou 

zijn. Niet alleen van Abram maar ook van zijn kinderen en alle kinderen die daarna zouden komen. 

Abram trok verder naar een andere plaats. Die plek heette Betel. Ook daar maakte hij weer een altaar 

om God te bedanken en te bidden.  

 

Maar Abram was nog steeds niet klaar met zijn reis! Er kwam hongersnood in het gebied waar hij 

woonde. Hij ging nog verder, naar de Negeb. Daar bleef hij want daar was genoeg te eten.  

 

 


