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Hij leefde in tenten, 
hij bouwde altaars

en groef putten



Genesis 12:1-4 “De HEERE 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. Ik 

zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw 

naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn… in 

u zullen alle geslachten van de aardbodem 

gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals 

de HEERE tot hem gesproken had…”
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Abraham



Vriend van God: Jak 2:23

God verbindt Zijn naam met Abraham: Ex 3:6

Vader van Geloof: Gal 3:7
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Abraham



1. Abraham leefde in tenten

Hebreeën 11:8-16 “Door het geloof is Abraham, toen hij 

geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar 

de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is 

weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het 

geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als 

in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond… Want hij 

verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de 

Ontwerper en Bouwer is… 4



1. Abraham leefde in tenten
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Ur



1. Abraham leefde in tenten

Hebreeën 11:8-16 “… Deze allen zijn in het geloof gestorven. 

Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen… zij 

hebben beleden dat zij vreemdelingen [pelgrims] en 

bijwoners op de aarde waren… Maar nu verlangen zij naar 

een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt 

God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. 

Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.”
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1. Abraham leefde in tenten
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Peregrinos: 

Santiago de 

Compostela



1. Abraham leefde in tenten
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1 Petrus 2:11 “Geliefden, ik roep u op als bijwoners 

en vreemdelingen [pelgrims] u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel”

Filippenzen 3:20 “Ons burgerschap is echter in de 

hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, 

namelijk de Heere Jezus Christus”



2. Abraham bouwde altaars

Tussen Bethel en Ai: 

“Daar bouwde hij voor 

de HEERE een altaar 

en riep de Naam van 

de HEERE aan” 

Genesis 12:8
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2. Abraham bouwde altaars

Twee manieren in God ontmoeten:

(a) Spontaan       (b) Gestructureerd
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3. Abraham groef waterputten

Genesis 26:18 “En Izak keerde terug en groef de 

waterputten weer op die zij in de tijd van zijn 

vader Abraham gegraven hadden en die de 

Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt 

hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader 

ze gegeven had.” 
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3. Abraham groef waterputten
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1. In tenten leven: als pelgrim leven

2. Altaren bouwen: spontaan en structureel

3. Putten graven: van Gods Woord drinken
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Conclusie


