
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studielessen, handleiding en CD rom voor de bovenbouw 

 

 

 

 



Onderwerpen die aan de orde komen: 
 

 

LES 1: HET BEGIN VAN EEN ONGELOOFLIJKE REIS (GENESIS 11:27–12:3) 

LES 2: ALS ANGST DE BAAS IS GENESIS 12:10–20) 

LES 3: LIEGEN IS GEEN OPLOSSING (GENESIS 12:10-20) 

LES 4: WAT JE KIEST IS BELANGRIJK (GENESIS 13:10-18; GENESIS 14:11-12) 

LES 5: GODS VERBOND MET ABRAHAM (GENESIS 15)  

LES 6: DE GOD DIE ZIET (GENESIS 16:1-16) 

LES 7: GEEN JALOERSHEID EN BOOSHEID MEER 

LES 8: NAMEN ZIJN BELANGRIJK (GENESIS 17) 

LES 9: ‘ONMOGELIJK’ STAAT NIET GODS WOORDENBOEK (GENESIS 18:1-15) 

LES 10: DE PIJN VAN AFWIJZING (GENESIS 21:1-21) 

LES 11: KUN JIJ JEZELF HELEMAAL GEVEN? (GENESIS 22) 

LES 12: WAT KOST ECHTE AANBIDDING? 

LES 13: WAT IS GELOOF? 

LES 14: STA OP EN GA IN GELOOF 
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GEBRUIKTE SYMBOLEN 

 

 

 

 

Zoek op in de Bijbel  

 

 

 

 

Belangrijk om over na te denken.  

 

 

 

 

 

Samen praten 

 

 

 

 

 

Samen bidden 

 

 

 

 

 

Je leider zal voor je bidden/ je zegenen 

 

 

 

 

 

Schrijf op  

 

 

 



LES 3: LIEGEN IS GEEN OPLOSSING (GENESIS 12:10–20) 
 

Het Bijbelgedeelte is hetzelfde als in les 2. Ging les 2 over Abrams keuzes die hij maakte uit 

angst, spreken we er in deze les over dat angst nooit op zichzelf staat. Abram koos ervoor te 

liegen omdat hij bang was voor mensen. Ook al lijkt deze leugen niet zo heel erg, Sarai was zijn 

halfzuster (Genesis 20:12). Het laat wel duidelijk zien dat je zelf in de problemen raakt door te 

liegen en anderen daarin meesleurt.  

Een leugentje om bestwil is nog altijd een leugen. Liegen kan een gewoonte worden. Abraham 

deed het in Genesis 20 weer. Hij zegt zelfs dat het een vooropgezet idee was dat hij had 

verzonnen nog voordat hij uit Ur vertrok. (Genesis 20:13). Later zien we dat zijn zoon Izaäk 

precies hetzelfde deed (Genesis 26:7) 

Als we eenmaal de weg zijn ingeslagen dat we onze eigen keuzes maken in plaats van erop te 

vertrouwen dat God ons zal leiden, als we dus als het ware ‘naar Egypte’ gaan, dan begeven we ons 

op de weg van de wereldse manier van ‘probleemoplossen’.  

Dan missen we heel veel van Gods zegeningen die Hij al voor ons klaar heeft liggen.  

Ons geloof in God bepaalt hoeveel van Zijn zegen wij zullen ervaren. 

Weglopen van wat God het beste vindt voor ons betekent altijd:  

� Leven in een neerwaartse spiraal 

� Wandelen op een oneerlijke weg 

� Een leven vol rampspoed 

� Veel teleurstellingen 

 

Hoe slagen we voor onze geloofstest? Wij krijgen met soortgelijke geloofstesten te maken als 

Abraham. Ook wij zullen worden uitgedaagd door de omstandigheden, door mensen en dingen om 

ons heen. Hoe we daarop reageren, zal ons geloof versterken of juist verzwakken.  

Het is niet altijd makkelijk om een ‘Koninklijk’ leven te leiden in Egypte. Liegen is makkelijk maar 

de waarheid is vaak hard. 

 

Liegen. Sta jij bekend als iemand die eerlijk is of twijfelen mensen aan je woorden en je 
echtheid? Sta jij bekend als leugenaar of weten de mensen dat wat je zegt, ook waar is? Zijn 

jouw woorden net zo betrouwbaar als je vingerafdruk?  

Doe jij wat je zegt? Spreek je de waarheid, ook al weet je dat het je wat kost? 

God is heel serieus over liegen. Het staat zelfs in de 10 geboden en in Openbaring 22:15 

Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de 
afgodendienaars en allen die met plezier liegen en bedriegen. 

Spreuken 12:22  

De HERE verafschuwt leugens, maar wie waarachtig leeft, vindt genade in Gods ogen. 
Liegen wordt ook in Spreuken 6:17 genoemd als een van de 7 dingen die God haat.  

In Johannes 8:44 spreekt Jezus tegen de Farizeeërs: 

U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al sinds het begin een 
moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij 
kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. 

 

Dus als we liegen lijken we op de duivel. Bijna altijd als we in de Bijbel over de duivel lezen, liegt 

hij. Van Genesis tot Openbaring is hij mensen aan het misleiden door leugens te vertellen. In 

Openbaring is het de verpersoonlijking van de Antichrist die zúlke grote geloofwaardige leugens 

vertelt dat ze het einde van de wereld inluiden.  

 



Roddelen over iemand is in veel gevallen een gedeeltelijke waarheid over iemand vertellen, of je 
verandert de feiten zo dat het ook net niet waar is. Als je de volgende keer weer luistert naar 

roddels, bedenk dan, dat iedereen die TEGEN je roddelt ook OVER je zal roddelen! 

 

Overdrijven. Als je overdrijft dan vertel je dingen net even anders als dat ze in werkelijkheid 
zijn. Bijvoorbeeld: een visser overdrijft vaak over de maat van de vis die hij heeft gevangen. Het 

maakt zijn verhaal mooier dan het in werkelijkheid is. 

 

Halve waarheden – dan vertel je niet het hele verhaal. Een ouder vraagt aan zijn tiener waar 
hij/zij heengaat. ‘Naar Jan zijn huis’ is het antwoord. Dat is waar. Maar hij vertelt er niet bij dat 

ze daarna samen naar de film gaan. Je breekt de geest van de wet als je dit doet. Daarom laat de 

rechtbank je altijd zweren dat je de waarheid spreekt en niets dan de waarheid, want halve 

waarheden zijn ook een leugen.  

Abraham Lincoln heeft eens gezegd: Niemand heeft zo’n goed geheugen dat hij een succesvol 
leugenaar kan worden.  
Als je begint met liegen moet je daarna nog een leugen verzinnen om de eerste leugen te 

onderbouwen. Uit een onderzoek in de VS blijkt dat slechts 56% van de kinderen thuis leert dat 

ze niet mogen liegen. Als we ervoor kiezen om te liegen of halve waarheden te vertellen dan 

heeft dat ook gevolgen voor andere mensen. Het hof van de Farao werd opgezadeld met heel veel 

plagen omdat Sarai had gelogen. 

Dat gebeurt als je er met de vrouw van een ander vandoor gaat. Dat kan nooit goed gaan ook al 

probeer je het met leugens te verdoezelen. Dan gaat het misschien een poosje goed maar op den 

duur niet meer. Dit is zeker het geval als de vrouw in kwestie de moeder van de door God 

beloofde zoon moet worden.  

Natuurlijk, het was Abrams keus om naar Egypte af te reizen maar God brak in: ‘Stop Abram, nu 

ben je te ver gegaan.’ 

Dat doet God voor Zijn kinderen. Hij houdt van ze, Zijn goedheid en genade zijn eindeloos groot.  

Zo beschermt God de levens van Zijn kinderen, ondanks hun fouten en zonden. Soms moet je heel 

diep zinken voordat je naar God luistert. Maar zelfs dan heeft Hij genade met jou. Laat God je 

hart doorzoeken tijdens deze tijd van voorbereiding. Geef Hem toestemming om je hart te 

doorzoeken of er ook leugens zijn in jouw leven. Reken ermee af voordat je het met de kinderen 

gaat bespreken.  

 

Oplossing voor de puzzel: 

Abram 

Sarai 

Egypte 

Leugens 

Farao 

Hongersnood 

Zuster 

Ziekte 

Angst 

Keuzes 

Mooi 

Huishouden 

Ezels 

Echtgenoot 

Aanbidding 

Altaar 

Kanaän 

 

De eindzin luidt als volgt: Kies om eerlijk te zijn.  



LES 3: LIEGEN IS GEEN OPLOSSING.(GENESIS 12: 10–20) 

 

Lees eerst Genesis 12:10–20 

 

 

*Wat is het probleem?_____________________________________________________ 

*Wat besloot Abram?____________________________________________________ 

*Wat vergat hij te doen?___________________________________________________ 

*Wat had God hem beloofd? Kijk nog even naar Genesis 12:2-3 en 7 

________________________________________________________________________ 

*Zou Abram God kunnen vertrouwen ook als er hongersnood is? 

________________________________________________________________________ 

Abram was bang dat er niet genoeg eten zou zijn en hij vertrouwde niet op God. Hij vroeg ook 

niet aan God wat hij moest gaan doen maar nam zelf een besluit. 

 

Zoek Spreuken 3:5-6 even op.  

Wat staat daar over het maken van keuzes? 

o Vraag je vrienden om raad 

o Doe wat je denkt dat goed is 

o Doe niets 

o Vertrouw helemaal op God 

Wat doet God dan? (Spreuken 3:6) ______________________________________ 

 

 

Wat betekent dat? 

Praat erover met elkaar. 

 

 

 

Abram besluit zelf om naar Egypte te gaan en dat was niet de plaats waar God hem hebben wilde. 

Abram was bang. Hij was bang voor wat er met hem zou gebeuren.  

Het was in die tijd en in veel van die landen de gewoonte dat als je als man in zo’n land kwam en 

de koning of de Farao vond je vrouw heel aardig, dan werd je als man gedood en kon de koning de 

vrouw voor zichzelf nemen.  

Sarai was een mooie vrouw om naar te kijken en Abram had daarom tegen haar gezegd dat ze in 

zo’n geval moest zeggen dat Abram haar broer was. Dan zou hij niet gedood worden maar dan zou 

hij in plaats daarvan als betaling mooie dingen en veel schapen krijgen. Dus, Sarai deed wat 

Abram had gezegd en de farao nam haar bij zich in het paleis om een van zijn vrouwen te worden.  

 

Had Sarai de waarheid gesproken?  

 

 

Eigenlijk was het een halve waarheid. Dat noemen we een leugentje om bestwil.  

Abram en Sarai hadden dezelfde vader maar een andere moeder, ze waren dus halfbroer en 

halfzus – maar ze was in de eerste plaats zijn vrouw. 

JA  NEE 



Was het goed van haar om te liegen? 

Als ze het niet had gezegd zou Abram misschien wel zijn gedood.  

Was het daarom goed om te doen? 

 

Ze vertelde uit ANGST een LEUGEN.  

 

Heb jij wel eens een leugentje verteld omdat je bang was om straf te krijgen? 

Of misschien heb je wel eens een leugentje verteld omdat je bang was voor de 

mening van anderen als je de waarheid sprak. 

Is het goed om een leugen te vertellen? 

Praat erover met elkaar.  

 

God vindt alle leugens verkeerd, wat voor soort leugen het ook is. Een leugentje om bestwil of om 

iemand te helpen, is ook liegen.  

Een leugen is een leugen. Halve waarheden zijn ook een leugen en God heeft er een hekel aan. 

 

 

In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen de Farizeeërs: 

U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al sinds het begin 
een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem 
vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. 
 

Waar komt liegen dus vandaan? ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leugens vertellen heeft altijd gevolgen voor je eigen leven maar ook voor het leven van anderen. 

Lees in de Bijbel wat er met de Farao gebeurden omdat Sarai tegen hem had gelogen. 

 

Lees Genesis 12:17. 

Abram en Sarai werden het land uitgezet.  

 

Jans moeder vroeg waar hij naartoe ging. ‘Naar Daan zijn huis’ was het antwoord. 

Hij zei niet dat hij daarna met Daan naar de bioscoop zou gaan om een film te kijken waarvan 

hij wist dat zijn ouders dat geen goede film vonden. Een halve waarheid (hij ging inderdaad 

wel eerst naar Daan zijn huis) is ook een leugen. 

Abram had kunnen weten dat hij niet van de honger zou omkomen als hij in 

het land wat God hem had beloofd, was gebleven. 

God had hem beloofd dat hij tot een groot volk zou worden en op dat 

moment was daar nog niet veel van te merken. Abram had kunnen weten dat 

de Farao hem niet zou doden – Gods belofte was nog niet in vervulling 

gegaan. 

JA  NEE 

JA  NEE 



Als je begint met leugens te vertellen, dan ga je daar ook naar leven. Van een leugen komt een 

leugen. Als mensen weten dat ze nooit helemaal zeker kunnen zijn of jij de waarheid spreekt, 

vertrouwen ze je niet meer. 

Als je ze dan vertelt dat God van hen houdt, zouden ze je dan geloven? 

 

Het is niet altijd makkelijk om de waarheid te vertellen. Maar uiteindelijk is het de enige weg als 

je wilt leven tot eer van God en zoals God jouw leven heeft bedoeld. God wil je namelijk 

gebruiken om anderen tot zegen te zijn. 

 

Kijk naar de woorden hieronder en denk er over na of jij je hieraan schuldig maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk eens terug aan de keer dat je deze dingen deed omdat je bang was. 

Hoe voelde dat? 

Wat gebeurde er nadat je een leugen had verteld? 

Praat erover met elkaar.  
 

 

 

 

Weet je nog dat Abram een altaar bouwde om God te aanbidden toen hij in het 

land Kanaän aankwam? In Egypte bouwde hij helemaal geen altaar en hij aanbad 

God ook niet. Waarom niet?  

Praat erover met elkaar. 

 

Als je in angst leeft, of vaak liegt, dan leef je niet dichtbij God en heb je geen 

zin om Hem te aanbidden. Dat doet zonde.  

 

Als je weet dat je op de een of andere manier een probleem hebt met liegen en als je daarmee 

wilt stoppen, dan kun je daar vandaag voor kiezen. 

 

Neem een poosje de tijd om stil te zijn bij God en laat de Heilige Geest toe 

om je dingen in gedachten te brengen van een tijd dat je veel hebt gelogen. 

Vraag God om je te vergeven en je vrij te zetten van de geest van leugen.  

 

Laat je leider voor je bidden. 



 

Zet de 

letters in de 

goede 

volgorde. 

Zet de 

letters met 

een 

nummertje 

onderaan bij 

het goede 

nummer. Dat 

is de uitslag 

van de puzzel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


