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Werkblad 20 september 2015  ds. Treurniet  
 

Hallo kinderen,  
fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 
 
De Here God komt bij Abraham op bezoek, samen met 2 engelen. 

  
Wat bijzonder!!!  

Stel je voor dat Hij bij jóú op bezoek komt, 
op de bank zit, koffie drinkt en met je praat!... 

 
God zegt nogmaals tegen Abraham: ‘Jij en Sara krijgen een zoon’.  

 

En Hij zegt nog wat: ‘Ik ga de 
steden Sodom en Gomorra 
vernietigen omdat de 
mensen heel erge zonden 
doen’.  
Dáár schrikt Abraham van! Dan gaan al 
die mensen dood. En daar woont zijn 
neef Lot en zijn gezin. 

 

Abraham vraagt aan de Here God: ‘Wilt U dan de rechtvaardige 
mensen ook vernietigen?! Misschien zijn er 
nog wel 50…. of 45, of 40, of 30, of 20, of 
10….’. Wat zullen de mensen wel van God denken als Hij ook 

de rechtvaardige mensen dood????! Abraham komt op voor 

die mensen, hij bidt op deze manier voor ze. ‘Dat kunt U toch 

niet doen?’  
Eigenlijk best wel een brutale vraag van Abraham.  

Maar hij vraagt het wel heel nederig en God vindt het niet erg.  
 

‘Nee, dan vernietig ik de steden niet’, zegt de Here God. Als er 10 

rechtvaardige mensen zijn mogen de onrechtvaardige 
mensen blijven leven.  
Maar hun straf zal dan toch later wel komen: ze mogen niet in 
de hemel komen en op de nieuwe aarde zullen ze straks niet 
mogen wonen…. 
 

Ook nu straft God de ongelovige mensen nog niet. Maar later wel, 
als ze sterven en als de nieuwe aarde komt. Dan is er geen plaats 

voor hen… Wat erg! We moeten maar veel voor ze bidden, dat ze de 
Here Jezus ook leren kennen! 
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Maar er zijn geen 10 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra.. 
God verwoest de steden. 

 
Is Abrahams gebed voor niks geweest?? 
 

De duivel wil dat we geloven dat bidden niet helpt. Maar het is niet zo, want God 
luistert echt wel serieus 
naar ons als we bidden!! Als 

we bidden om wat Hij beloofd heeft.  
 
En kijk eens: God heeft ook echt 
naar Abraham geluisterd, want Hij 
heeft voordat Hij de zondige steden 
verwoestte, Lot en zijn gezin gered!! 
 
 
Dankzij de Here Jezus mogen we 
vrijmoedig en eerbiedig tot onze Vader in 
de hemel bidden. 
Er gebeurt niet altijd wat wij in ons gebed 
vragen. Maar God komt wel aan zijn eer. 
Door zondaars te redden die hun zonden 
heel erg vinden. Maar ook door zondaars 
uit te schakelen die liever zondaar willen 

blijven.  

 
 
Vragen: 

 Uit welk bijbelboek hebben we gelezen? ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Wie komt er bij Abraham op bezoek? _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Welke 2 dingen zegt Hij tegen Abraham? 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 

 Wat zegt Abraham dan tegen God? __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Wat gebeurt er later met Sodom en Gomorra? _________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 En wat gebeurt er met Lot en zijn vrouw en kinderen? ___________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 Luistert God altijd als wij tot Hem bidden? _____________________________________ 

 Waarom gebeurt er dan niet alles waar we om bidden? __________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Fijne zondag vandaag, en tot 

vanmiddag in de kerk!  


