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Les Een
In die begin . . .

Die volgende, in die Bylae: 
 Waarnemingswerkblaaie van  Génesis 1 en 2 
Kruisverwysings 
Woordstudies 

Bereshit is die Hebreeuse naam vir die boek Génesis. Dit beteken “in die 
begin.” En dít is presies wat jy op die punt staan om te bestudeer. In slegs 
vier kort weke sal jy Génesis 1 en 2, moontlik die mees omstrede en besproke 
hoofstukke in God se Woord, van naderby beskou. Die omstredenheid van 
Génesis 1 en 2 het sy oorsprong in die inhoud daarvan, wat handel oor die 
begin van die wêreld, die mensdom en die huwelik. 

Soos jy waarskynlik weet, bestaan daar ’n wye verskeidenheid teorieë, 
filosofieë, idees en konsepte aangaande die skepping van die wêreld, lewende 
wesens, die mens — en die huwelik; wat geld as ’n huwelik?

Terwyl jy met hierdie studie besig is, sal ons taak eenvoudig wees om waar 
te neem wat God se Woord, die Bybel, omtrent hierdie onderwerpe sê.

Ons sal Génesis induktief benader, wat beteken dat jy daarna sal streef om 
self te ontdek presies God se Woord in hierdie boek van die begin jou leer. 
Ons wil saam met die psalmis sê: “Want Ú het my geleer” (Psalm 119:102b).

Die metode wat ons gebruik, behels waarneming, interpretasie en toepassing. 
Eerstens gaan jy die teks deeglik waarneem om vas te stel wat dit sê — en 
wanneer jy seker is wat dit sê, sal jy probeer om dit korrek te interpreteer, 
sodat jy sal weet wat dit beteken. Ter afsluiting sal jy hopelik die waarheid 
wat jy ontdek het, op jou eie lewe toepas.

Wat beteken toepassing in die volle sin van die woord? Eerstens mag dit 
beteken dat jy jou denke oor wat jy glo, moet verander om in ooreenstemming 
met God se Woord te wees. Tweedens sal jy, wanneer jy glo wat God sê, jou 
lewe dienooreenkomstig verander. Geloof is om God op sy Woord te neem; 

Génesis Deel 1
Les 1, Hoofstuk 1
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en die eenwording van man en vrou hoor?

2. Lees nou Génesis 1 hardop. Terwyl jy daarmee besig is, merk elke verwysing na 
God, insluitende die voornaamwoorde. Kies ’n kleur of simbool vir God, sodat 
jy elke keer ’n verwysing na Hom maklik kan uitken. Indien jy toegang het 
tot The New Inductive Study Bible of The New How To Study Your Bible deur Kay 
Arthur, sal jy daarin voorbeelde vind van hoe om woorde wat dikwels in die 
Bybel voorkom, te merk.

3. Wat leer jy uit die merk van die verwysings na God? Kyk na elke plek waar jy 
Hom gemerk het en lys hieronder wat Génesis 1 jou omtrent God leer. Wees 
bondig.

1. Hoe begin Génesis, die boek van die begin? Aan die einde van hierdie studie 
sal jy die teks van Génesis 1 en 2 vind. Ons noem dit Waarnemingswerkblaaie. 
Indien jy alreeds ’n Voorskrif op Voorskrif-kursus gedoen het, sal jy weet dat 
ons binnekort dié teks sal merk. Nou moet jy egter net lees. Lees noukeurig. 
Sodra jy klaar is, kan jy eenvoudig jou gedagtes oor wat jy gelees het, aanteken. 
Dink na oor die teks. Hoe tref dit jou? Watter vrae het jy? Hoe vergelyk dit met 
wat jy in jou samelewing oor die begin van die wêreld, die lewe, die mensdom 

om te glo wat Hy sê.

Dag
Een 
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4. Hoor jy jouself sekere frases herhaal terwyl jy die hoofstuk hardop lees? Noem 
die betrokke frases. Skryf hulle hieronder neer, en merk dan elke frase in ’n 
kenmerkende kleur op jou Waarnemingswerkblad, sodat jy die herhaalde frases 
maklik van mekaar kan onderskei. (As jy ’n nuwe Voorskrif-student is en ’n 
bietjie onseker voel oor wat ons jou vra om te doen, lees “Focusing in on the 
Details” in The New How To Study Your Bible.)

5. Het jy die verwysing na die verskillende dae opgemerk?

a. Hoeveel dae word in hierdie hoofstuk genoem?

b. Wanneer begin ’n dag en wanneer eindig dit, volgens die teks?
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6. Waarneming is die grondslag van akkurate interpretasie en korrekte toepassing. 
Indien die grondslag nie goed gelê is nie, sal dít wat daarop gebou word 
verbrokkel. Wanneer jy die teks, énige teks, Bybelteks of énige ander onderwerp 
waarneem, moet jy leer om die 5 W’s en H-vrae (wie, wat, wanneer, waar 
waarom en hoe) te vra. Vra hulle oor en oor, ondervra die teks doelgerig — 
totdat jy presies weet wat dit sê. 

a. Wie is die hoofkarakter in Génesis 1?

b. Wat leer jy omtrent Hom? Jy het dit alreeds aangeteken deur die verwysings 
na God te merk en te lys wat die teks aan jou bekendmaak. Wanneer jy ’n 
lys maak, gebruik slegs die feite! Onthou jy is besig om waar te neem — 
alleenlik wat die teks sê, sonder om jou eie mening, met ander woorde jou 
persoonlike kommentaar oor die teks, by te voeg.

c. Is daar enige verwysings na wanneer in hierdie hoofstuk? Wanneer iets 
gebeur het of gedoen is? Merk tyd op ’n kenmerkende manier, byvoorbeeld 
met ’n groen sirkel. Doen dit op jou Génesis 1 Waarnemingswerkblad.

d. Is daar enige verwysing na waar (’n plek)? Ja, “die hemel” is ’n plek en so 
ook “die aarde”, daarom moet jy hulle merk. Ons stel voor jy onderstreep 
alle verwysings na waar met ’n dubbele groen lyn. Wanneer jy merk, moet 
jy hier die hele frase merk, soos op die aarde; die uitspansel van die hemel.

 Dan, en hierdie is net ’n voorstel, kan jy die hemel ligblou en die aarde bruin 
(grond is bruin!) inkleur, sodat hulle op die bladsy sal uitstaan en jy maklik 
die aarde van die hemel kan onderskei. Sover dit merkwerk aanbetref, is 
die reël dat jy doen wat jou pas. Stop en merk die verwysings na “waar” in 
Génesis 1.

e. Waarom? Is daar enige antwoorde op dié vraag in hierdie hoofstuk, of, 
anders gestel, redes vir dinge? Gewoonlik merk ons hulle nie, maar jy moet 
oplet na enigiets wat jou sal help verstaan waarom iets gesê of gedoen is. Kyk 
byvoorbeeld na Génesis 1:14-18 en lys hieronder waarom die ligte gemaak is.
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f. Uiteindelik kom ons by die H — hoe. Gee Génesis 1 enige aanduiding van 
hoe enigiets gedoen is of hoe dit gebeur het? Indien wel, skryf dit hieronder 
neer.

Goeie werk! Genoeg vir vandag. As jy nou besig raak met die taak van die lewe (en die lewe is 
nogal ’n taak, nè!) dink na oor wat jy uit die Woord van God geleer het — en die implikasies 
daarvan. Byvoorbeeld, as dít waar is, watter verskil kan dit aan my gedagtes, houding, handeling 
met mense en ander gebeurlikhede in die lewe maak? Dít word die oordenking van God se Woord 
genoem — en dit sal ’n gesonde oordenking wees omdat jy God se Woord geëer het deur na Hom 
te luister.

1. Vandag keer ons terug na Génesis 1. Daar is nog dinge om waar te neem, en hoe 
meer jy waarneem, hoe meer sal jy onthou. Die merk van die teks help jou om 
dit te “sien” — en dit versterk die geheue.

2. Lees weer deur Génesis 1:

a. Indien jy nog nie die herhaalde woord toe omkring het nie, doen dit, aangesien 
dié woord die opeenvolging van tyd en gebeure aandui. Insgelyks, as jy nie 
die frase En God het gesê op ’n kenmerkende manier gemerk, of in ’n spesiale 
kleur onderstreep het nie, doen dit nou.

b. Het jy die sin En dit was aand en dit was môre, die             dag in ’n kenmerkende 
kleur of wyse onderstreep? Aangesien dié sinnetjie tyd aandui, merk baie van 
ons dit met ’n groen kronkellyn wat verbind word met die groen sirkel wat 
ons vir tyd gebruik.

c.  Het jy die sin Toe sien God dat dit goed was, of enigiets wat woordeliks daarmee 
ooreenstem, op ’n kenmerkende manier gemerk? Indien nie, is dit nou tyd 
om dit te doen.

Dag
Twee 
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3. Skryf nou in die kantlyn van die teks wat God op elke dag gedoen het. Gebruik 
op hierdie stadium ’n potlood, ingeval jy later iets wil verander.

4. Vul op die tabel aan die einde van die les in presies wat elke dag ontstaan het, 
saam met enigiets wat jy wil onthou oor wat God geskape het. Dit sal help om 
jou waarnemings te vestig en sal jou voorsien van ’n beknopte kaart oor wat die 
Bybel leer aangaande die dae en die orde van die skepping.

Terwyl jy hiermee besig is, dink jy miskien:

"Dis nie wat ek geleer is nie!
Is dit wetenskaplik?

Dit weerspreek wat ek geglo het.
Wat moet ek nou doen, wie moet ek glo?"

Hierdie is geldige vrae en gedagtes. Om die waarheid te sê, kan jy dalk kortliks aanteken 
waar jy jou tans ten opsigte van dié lering bevind. Onthou net, ons het nog baie om te leer 
en te verwerk. Staan vas! Laat ons ons bepaal by die feite van wat God in sy Woord sê, 
dan sal jy enige moontlike teenstrydighede verstaan. Sluit jou dag af met gebed en vra God 
om jou deur sy Gees in alle waarheid te lei en te rig.

1. Nadat jy met die Outeur van Génesis gepraat het oor wat Hy geskryf het, en 
waarom, moet jy weer hardop deur Génesis 1 lees en elke verwysing na waters 
en die see op dieselfde manier merk. Terwyl jy merk, merk ook die hele frase 
wat met die water te doen het, soos tussen die waters.

2. Kyk weer na Die Skeppingsdae-tabel. Wat is die volgorde van God se 
skeppingsdade? Lyk dit asof daar enige orde is in wat God gemaak het — en 
enige spesifieke logika in genoemde orde? Skryf jou insigte neer.

Dag
Drie
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3. Het jy die frase en daar was . . . raakgesien en dit gemerk? Waarmee hou die frase 
verband? Sien jy enige doel met hierdie herhaalde frase?

4. Het jy die kontras tussen lig en duisternis opgemerk terwyl jy Génesis 1 gelees en 
herlees het? Wat neem jy in hierdie hoofstuk waar met betrekking tot dié twee?

5. Hoe sou jy, ter afsluiting, die inhoud van Génesis 1 in so min woorde as 
moontlik opsom? Gebruik sover moontlik die terminologie, die woorde wat 
God in hierdie hoofstuk gebruik. Skryf dit in die ruimte vir die Hoofstuktema 
bo-aan die Génesis 1 Waarnemingswerkblad.

Geliefde van God (want dit is wat jy dwarsdeur die Nuwe Testament deur die geïnspireerde 
skrywers van die sendbriewe genoem word), is jy nie gaande oor wat jy deur die herhaalde 
waarneming van die teks waarneem nie? Dít is die Woord van God, wat nie alleen deur Jesus 
aangehaal is nie, maar waarvan Hy gesê het dat geen jota of titteltjie daarvan sal verbygaan totdat 
alles gebeur het nie (Matthéüs 5:18).

Dankie dat jy God vrees en hierdie kennis, wat Hy vir jou bewaar het, versamel. Mag jy jou 
verbind tot selfdissipline en nie toelaat dat enigiets jou van die kennis van God te weerhou nie.

1. Wanneer God sy woord inspireer of ingee (2 Timótheüs 3:16), in wat eindig 
as die boek Génesis, stel Hy Homself in een kort, skitterende sin, wat boekdele 
spreek, voor as Elohim. In vandag se studie gaan ons dieper delf in die betekenis 

Dag
Vier
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van Elohim, maar ons moet Génesis 1:1 eers noukeuriger waarneem. Dit is die 
eerste woorde wat God ingee wanneer Hy sy heilige boek begin — ’n boek wat 
volgens 2 Petrus 1:20-21, nie deur die wil van ’n mens voortgebring is nie, maar 
deur heilige mense, gedrewe deur die Heilige Gees, opgeteken is.

a. Lees Génesis 1:1 hardop en skryf dit hieronder uit. Terwyl jy daarmee besig 
is:

1) merk “In” met ’n sirkel en trek ’n kronkellyn onder die res van die tydfrase.

2) skryf (Elohim) in hakies ná “God.”

3) skryf (bara) ná “geskape.”

b. Slaan nou die definisie van “skep”, bara in Hebreeus, na. Skryf neer wat jy 
leer, veral in die Qal-stam, as dit gegee word. Indien jy nog nooit vantevore 
’n woordstudie gedoen het nie, lees “How to Use Word Study Tools” in The 
New How to Study Your Bible.

2. Kom ons  bestudeer die naam wat vir God gebruik word in Génesis 1 deegliker. 
Elohim word meer as 2 500 keer in die Bybel gebruik. Dit is ’n interessante 
woord, omdat dit met die Hebreeuse meervoudige agtervoegsel (-im) eindig.

 Wanneer jy Génesis 1:26 naslaan, lees jy: “En God het gesê: Laat Ons mense 
maak na ons beeld . . .” [kursief bygevoeg]. Dit blyk dat die meervoudsvorm van 
Elohim duidelik word in die woorde wat deur Hom uitgespreek is.

 Die vraag is dan: Wie is Ons? Kom ons laat toe dat die Skrif ons help om die 
Skrif te interpreteer en ons te laat sien wat God op ander plekke oor Homself en 
die skepping sê. Slaan elke vers na en skryf neer wat jy waarneem wat kan help 
om die “Ons” aan jou te verduidelik.
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a. Matthéüs 3:16-17 — Hierdie verse help ons eenvoudig om vas te stel wie die 
“ons” kan wees. Wie is die “wie’s” in hierdie verse?

b. Génesis 1:2 Watter van die “wie’s” wat in Matthéüs 3:16-17 genoem word, 
word ook in hierdie vers genoem, en wat word deur wie gedoen?

c. Johannes 1:1-4, 14-18

d. Hebreërs 1:1-3

e. Kolossense 1:15-17
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Dag
Vyf

f. 1 Korinthiërs 8:6

g. Openbaring 4:2, 9-11 — Indien daar enige twyfel bestaan watter Persoon 
van die Godheid hier ter sprake is, gaan voort om Openbaring 5:1-7 te lees.

Is dit nie wonderlik hoe God sy waarheid voorskrif op voorskrif aan ons ontvou nie? Dankie, 
dankie, dankie, geliefde van God, omdat jy die Woord van God eer deur dit te bestudeer sodat 
jy jou beproef voor God kan stel as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie omdat jy jouself 
gedissiplineer het ter wille van die godsvrug. 

Die woord vir “dag” in Hebreeus is yom. Yom is die mees algemene konsep van tyd 
wat in die Ou Testament voorkom. Die woord word meer as 2200 keer gebruik 
en kan die volgende beteken: “die periode van lig (in kontras met die periode van 
duisternis); . . . die periode van vier-en-twintig uur; . . . ’n vae algemene “tyd”; . . . 
’n tydstip.” 1

1. Kom ons kyk na die drie verskillende maniere waarop dag (yom) in Génesis 1 en 
2 gebruik word. Terwyl jy elke vers naslaan, vind die woord dag en let op na die 
volgende: 

1 Harris, R. L., Gleason, L. Archer Jnr. en Bruce Waltke, (reds.), Theological Wordbook of the Old Testament 
(elektroniese uitg.) (Chicago: Moody Press, 1999, © 1980), 370.
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•	 hoe	dit	in	elke	geval	gebruik	word

•	 na	watter	tipe	tydsbestek	verwys	word

•	 hoe	dit	met	die	definisies	van	yom vergelyk.

a. Génesis 1:5a

b. Génesis 1:5b, 8, 13, 19, 23, 31

c. Génesis 2:2, 3

d. Génesis 2:4

2. Volgens dit wat jy tot dusver gesien en geleer het: Wat sou jou gevolgtrekking 
oor die gebruik van die woord “dag” in Génesis 1 wees? Skryf die rede vir jou 
antwoord uit.

3. Ons kyk vervolgens na ’n ander konteks. Lees Exodus 20:1-3, 8-11.

a. Wie het in Exodus 20 gespreek en wat was sy doel?

b. Watter tipe literatuur is Exodus? Is dit geskiedenis, poësie of profesie?
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c. Wat is die betekenis van die woord “dag” in hierdie gedeelte? Hoe weet jy 
dit?

d. Die Skrif is die beste interpreteerder van die Skrif. Hoe vergelyk Génesis 2:1-2 
met Exodus 20:8-11?

4. Die volgende gedeeltes word deur sommige gelowiges aangehaal as aanduiding 
dat die skepping òf uit lang òf uit kort periodes bestaan het. Slaan elkeen van 
hulle na en, deur eenvoudig die teks waar te neem en toe te laat dat die Skrif die 
Skrif interpreteer, skryf jou insigte in die ruimtes onder elke Skrifverwysing. 
Oorweeg die teks baie deeglik, let op na die woord “soos” en skryf neer hoe 
“dag” geïnterpreteer behoort te word.

a. 2 Petrus 3:8

b. Psalm 90:4-6

5. Op grond van wat jy nou in die Woord van God waargeneem het, en deur 
God namens Homself te laat spreek, wat dink jy sê God oor die tyd wat Hy 
geneem het om alles te skep wat Hy sê Hy geskape het — en waarom?
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6. Het jy al ooit gewonder of nagedink oor waarom  mense twyfel dat die skepping 
letterlik in ses dae plaasgevind het, soos God beskryf — “aand en môre, een 
dag”? Waarom dink jy betwyfel hulle die letterlike interpretasie van Génesis 1? 
Of waarom twyfel jy, as dit die geval is?

7. Lees, om vandag se les mee af te sluit, Hebreërs 11:1-3, 6 en oordink hierdie 
verse terwyl jy voorberei om Les 2 aan te pak.

Welgedaan! Jy het Les 1 voltooi! Dink na oor wat jy self geleer het terwyl jy die Woord van God 
waargeneem het.
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