
 
 

“Dit document  is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te woorden getoond. In de video woorden 

relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat 

deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen 

die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op onderstaand schriftelijke onderwijs.” 

 

Punten bij de Parasja: Lech Lecha – Hoe God spreekt 

Een nieuwe aflevering van ‘punten bij de parasja’—korte gedachten bij het wekelijkse Torahgedeelte. 

 

De Parasja van deze week heet Lech Lecha. Dat is Hebreeuws voor ‘ga heen’. Deze parasja is van 

Genesis 12:1 tot Genesis 17:27. 

 

In deze parasja maken we kennis met de aartsvader Abram, die later bekend werd onder de naam 

Abraham. 

 

God openbaart Zichzelf aan Abram en roept hem om zijn vaderland te verlaten en naar een nieuw land te 

gaan (Genesis 12:1-10). 

 

Deze Parasja vertelt ook het verhaal waarin Abram in Egypte zegt dat zijn vrouw, Sarai, zijn zuster is. 

(Genesis 12:10-20) 

 

We lezen ook over Abram en zijn neef Lot en dat hun wegen scheiden (Genesis 13) gevolgd door het 

verhaal dat Lot gevangen worden genomen en gered (Genesis 14:1-16) 

 

Daarna lezen we het verhaal waarin Abram wordt gezegend door Melchizedek (Genesis 14:17-24). We 

lezen ook over Gods verbond met Abram (Genesis 15), het schandaal met Hagar en de geboorte van 

Ismael (Genesis 16) en het verbond van de besnijdenis (Genesis 17). 

 

Over dit Torahgedeelte is ontzettend veel te zeggen. Vandaag leggen we een gedachte neer over de 

leiding van God in je leven. 

 

Genesis 12:1 

De HEERE (JHWH) 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. 

 

Heb jij weleens gewenst dat God rechtstreeks tot je sprak zoals Hij sprak met Abram? Dat Hij je precies 

vertelde wat je moest doen en waar je naar toe moest gaan? Zou het niet geweldig zijn als je je niet hoeft 



af te vragen of te twijfelen of je leven de goede richting opgaat? Misschien wil je niets liever dan dat 

God je meteen laat zien en in detail vertelt hoe de komende vijf jaar van je leven eruitzien. 

 

Het is begrijpelijk dat we het verlangen hebben om net als Abram rechtstreeks te spreken met God, maar 

het was niet zoals wij denken. Sommigen van ons stellen zich God voor als het maatje van Abram die af 

en toe langs kwam om dag te zeggen. Maar in de Bijbel lezen we slechts over acht tijdstippen waarop 

God tot Abram sprak. En dat tijdens de honderd jaren van zijn leven. Bovendien zat er soms wel tien 

jaar tussen die gesprekken. Soms sprak God dus meer dan tien jaar niet tegen hem! 

 

Als je er vanuit dat perspectief naar kijkt, dan was de relatie van Abram met God misschiet niet zoveel 

anders dan de onze. Er is geen twijfel dat God vandaag de dag nog steeds spreekt. Net als Abram hebben 

velen van ons af en toe de stem van God gehoord. We voelden ons gedrongen door de Heilige Geest om 

ergens naar toe te gaan of met iemand te praten. Maar net als Abram, gebeuren dergelijke wonderlijke 

ervaringen voor de meesten van ons niet zo vaak als we misschien willen. 

 

Dus wat doen we ondertussen, in de periodes tussen de zogenaamde ‘bovennatuurlijke’ ontmoetingen 

waarin God tot ons spreekt? Het is niet leuk als je moet afwachten. Het goede nieuws is dat dat ook niet 

hoeft! God heeft Zichzelf al geopenbaard op manieren die veel groter zijn dan de openbaringen die Hij 

gaf aan Abram. En die openbaring is rechtstreeks voor ons beschikbaar – het enige wat wij moeten doen 

is de Bijbel lezen! Inderdaad, Gods wil voor Zijn volk wordt duidelijk omschreven in de Schrift. 

 

Dus weet je niet goed wat je moet doen, wanneer je iets moet doen en waar je naartoe moet gaan? We 

geven een eenvoudig voorbeeld van hoe Gods openbaring in Zijn geschreven Woord dat voor ons 

duidelijk maakt. Stel jezelf een vraag: ‘Is het vandaag de zevende dag van de week?” Als dat zo is, dan 

zegt de Bijbel daarover dat we moeten rusten (Exodus 20:8-1, Leviticus 23:3). Dus zorg ervoor dat je 

die dag niet werkt en samenkomt met andere gelovigen. Zie je? Door het opvolgen van die simpele 

instructie in de Bijbel, doe je wat je moet doen op het moment dat je het moet doen. Makkelijk zat! 

 

We moeten beseffen dat we gezegende mensen zijn. Zo geweldig als de ervaringen van Abram waren, 

hij had niet het geschreven Woord zoals wij dat hebben. Wij hoeven niet te wachten op de openbaring 

van God. Als we Hem willen horen spreken, dan kunnen we meteen de Bijbel openslaan. 

 

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja! 

 

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

 

Sjalom! 

 

Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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