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Ons is so bly dat jy gekies het om God se Woord te bestudeer. Daar lê ’n opwindende 
tyd vir jou voor om te leer oor God, sy karakter, sy weë en die verhouding wat ons 
met Hom het. Ons is seker dat God se Woord vir jou die kennis en motivering sal 
bied om jou te help om waardig jou roeping in Jesus Christus te wandel. Net so is 
ons ook seker dat jy persoonlik uitgedaag, aangemoedig en verander sal word deur 
die krag van sy bonatuurlike Woord. 

Ons wil graag met jou in verbinding bly sodat ons jou kan vertel van al die wonderlike 
dinge wat God deur Precept doen. Sal jy met ons kontak behou? Ons wil jou storie 
hoor van hoe God jou aangeraak het as gevolg van induktiewe studie van sy Woord. 

Besoek ons Precept Africa-webtuiste by www.precept.org.za of vind ons op Facebook 
by Precept Africa. 

Ter afsluiting wil ons jou bedank vir jou toewyding ten opsigte van die getroue 
bestudering van God se Woord om jou “beproef voor God te stel as ’n werker wat 
hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny” 
(2 Timótheüs 2:15, 1953-Afrikaanse Vertaling). Ons deel ’n spesiale band met jou 
op grond van ons liefde vir God se Woord. 

Ons sien uit daarna om van jou te hoor.
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LES EEN 
Hoofstuk een tot vier

In die bylaag: 
 Waarnemingswerkblaaie van Exodus 1-4
 Exodus-oorsigwerkblad
Kruisverwysings

Hoe seker is die beloftes wat God so lank gelede gemaak het?

Wanneer jy God se Woord oopmaak, moet jy onthou dat dit (die Bybel) God se 
boek is wat aan jou gegee is sodat jy Hom kan ken en sy weë kan verstaan, Hom 
met jou hele hart, verstand, liggaam, siel en gees kan liefhê en hierdie liefde kan 
bewys deur aan sy gebooie gehoorsaam te wees. Daarom is dit wys om elke studie 
met gebed te begin en God te vra om deur sy Gees, deur sy Woord, tot jou te spreek.

Onthou, geliefde van God, dat die vyand van jou siel nie wil hê dat jy met die Woord 
besig moet wees nie. Daarom sal hy sy uiterste bes doen om jou te verhinder en jou 
aandag van jou studie te probeer aflei. Maar hy kan jou nie keer om te volhard nie.

Onthou ook dat die goeie dikwels die vyand van die beste kan wees. Besig wees 
met die werk van God kan jou weghou van die Woord van God. Nogtans is dit 
uit die Skrif duidelik dat die Woord van God die grondslag is van alles wat ons 
glo en doen. Om dit te verwaarloos is gelykstaande aan ’n poging om sonder kos 
te leef en te werk, wat tot siekte en die dood sal lei. Jy kan nie die studie van God 
se Woord verwaarloos en geestelik gesond wees nie. Kyk na die kerk vandag en jy 
sal sien hoe waar hierdie stelling is.

Om hierdie inleiding af te sluit moet jy onthou dat dit beter is om een dag se werk 
klaar te kry as om niks te doen nie. Doen dus wat jy kan. Moenie toelaat dat die 
feit dat jy soms nie in staat is om elke week se studie te voltooi jou keer om te doen 
wat jy kan nie. Hierdie studie is geestelike voedsel; kry soveel daarvan as jy kan.

1. Om werklik die boek Exodus na waarde te skat en om die betekenis te 
verstaan van die gebeure gedurende hierdie fase van die geskiedenis van Israel 
is dit nodig dat ons ons studie begin met verskeie Skrifgedeeltes uit Génesis.

DAG
EEN

Exodus
Les 1: Hoofstuk 1-4

© 2021 Precept South Africa 1

Hierdie 
les sluit 

in:

Precept South Africa
Ringwoodrylaan 187 
Pinelands, 7405, Suid-Afrika



Exodus
Les 1: Hoofstuk 1-4

© 2021 Precept South Africa2

Kom ons kyk na die belofte wat God aan Abraham, Isak en Jakob gemaak 
het — die belofte van ’n land as ’n ewige besitting. Terwyl jy elke verwysing 
naslaan, moet jy miskien die woord land* merk. Teken ook aan wat jy uit die 
teks aangaande die land leer. As die teks antwoorde op enige van die 5 W-  
en H-vrae bied (wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe) skryf dit langs die 
betrokke vers neer.

Gebruik die sleutelwoordbladwyser op die agteromslag van jou Precept-
werkboek. Skryf elke sleutelwoord neer en dui aan hoe jy van plan is om 
dit te merk op jou Waarnemingswerkblaaie of in jou Bybel. Dit sal handig 
wees om jou te herinner hoe jy vantevore te werk gegaan het en jy kan nuwe 
sleutelwoorde byvoeg namate jy met die studie van Exodus vorder. Die woord 
verbond* behoort altyd op jou sleutelwoordlys te wees omdat alles wat God 
doen, op verbond berus.

*Dwarsdeur hierdie werkboek dui ’n sterretjie by/langs ’n woord aan 
dat daar ’n voorgestelde merk of simbool is wat op die keersy van die 
sleutelwoordbladwyser voorkom.

a. Génesis 12:1-7 — Volgens Handelinge 7:2-5 en Génesis 15:7 het die 
Here se oproep tot Abraham gekom terwyl hy en sy familie in Ur van 
die Chaldeërs gewoon het.

b. Génesis 13:14-18

c. Génesis 15:13-18
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d. Génesis 26:1-6

e. Génesis 28:10-15

f. Génesis 37:23-28

g. Génesis 41:41

h. Génesis 46:2-4

2. Lees Génesis 50. As jy dit nog nie vantevore gedoen het nie, merk alle 
verwysings na Egipte en alle verwysings na die land* wat met ’n eed 
aan Abraham, Isak en Jakob belowe is. Onthou ook dat God, volgens  
Génesis 32:24-28, Jakob se naam na Israel verander het. Dus verwys albei 
name na dieselfde man en word albei name as wisselvorme gebruik.
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3. Aan die einde van hierdie les is daar ’n kaart wat vir jou die grense aandui 
van die land wat aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob as ’n ewige 
besitting belowe is. As God hierdie land aan Abraham en sy nageslag belowe 
het, sal dit so wees?

4. Lees nou, met alles wat jy uit Génesis geleer het in gedagte, Exodus 1. Die 
boek Exodus is ingesluit in die bylaag aan die einde van hierdie studiegids. 
Ons noem hierdie gedeelte die Waarnemingswerkblaaie.

a. Terwyl jy deur die hoofstuk lees, moet jy alle verwysings na plekke met 
’n dubbellyn onderstreep, want hierdie verwysings beantwoord die vraag 
“waar” en gee aan jou die geografiese konteks van die begin van Exodus.

b. Merk ook verwysings wat aan jou ’n aanduiding gee van “wanneer” 
iets gebeur het. Ons stel voor jy merk tyd met ’n groen sirkel. As dit ’n 
tydfrase is, trek ’n sirkel om een woord en trek ’n kronkellyn onder die 
res van die frase.

c. Neem nou die hoofkarakters in hierdie hoofstuk waar. Lys hulle en die 
feite wat jy oor hulle te wete gekom het op die bladsy onder die opskrif 
Die hoofkarakters in Exodus 1 aan die einde van hierdie les. Skryf die 
feite neer wat jou sal help om hierdie mense te verstaan. Hierdie feite sal 
aan jou antwoorde bied op die vrae wie, wat, wanneer, waar, waarom 
of hoe. Skryf neer wat jy omtrent die kinders van Israel, die koning van 
Egipte, na wie as die Farao verwys word, en die vroedvroue geleer het.

Ons fokus vandag op Exodus 2 en die geboorte en vroeë jare van Moses, ’n man 
wie se naam jy telkens in die Woord van God sal aantref. Jy gaan so baie uit 
hierdie wonderbaarlike boek leer, geliefde, en ons beskou dit as ’n groot voorreg 
om dit saam met jou te bestudeer. Wat ’n voorreg het God aan ons gegee dat ons 
deel mag wees in een van die edelste ondernemings in ’n mens se lewe — om God 
se Woord te leer. Hierdie is suiwer, onvervalste waarheid — waarheid wat jou vir 
elke goeie werk in die lewe sal toerus! Terwyl jy meer en meer omtrent God en sy 
weë ontdek, sal jy vind dat die lewe soveel makliker is om te verstaan en te hanteer 
omdat jy die insig en wysheid van God sal hê om jou te lei.

1. Lees die Waarnemingswerkblad van Exodus 2.

a. Merk elke verwysing na Moses in ’n kenmerkende kleur of wyse.  Ons 
gaan jou nie vra om Moses dwarsdeur Exodus te merk nie; maar omdat 
hierdie ons inleiding tot Moses is, en dit belangrik is om al die feite 
agtermekaar te kry, is dít ons voorstel vir hierdie hoofstuk.

DAG
TWEE



Exodus
Les 1: Hoofstuk 1-4

© 2021 Precept South Africa 5

b. Moenie vergeet om verwysings na geografiese plekke en tyd te merk nie. 
Dit is belangrike waarnemings.

2. Sodra jy klaar is, moet jy die belangrikste insigte oor Moses wat die 5 W- en 
H-vrae beantwoord, insluitende die verse waarin hulle voorkom, in die ruimte 
hieronder neerskryf. Môre gaan ons kyk na sommige Nuwe Testamentiese 
Skrifgedeeltes waaruit ons verdere insig oor Moses sal verkry.

3. Word jou hart nie gevul met opwinding wanneer jy aan die einde van vandag 
se studie Exodus 2:24 lees en wat die betekenis agter die woorde “en God het 
gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob” is, waar daardie 
verbond, volgens Génesis, gesluit is nie? Skryf in die ruimte hieronder watter 
kruisverwysing jy sou gebruik om hierdie vers aan ander te verduidelik.
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Het jy nie gister se les geniet, waar ons net lank genoeg stilgestaan het om waarlik 
’n beter begrip te verkry van Moses se geboorte en die vroeë jare van sy lewe nie! 
En was jy nie opgewonde oor die manier waarop ons soewereine God sy doelwitte 
bereik nie! Watter sekerheid behoort dit in jou lewe in te bring, en daardie sekerheid 
sal net toeneem, geliefde, met die studie van hierdie fundamentele boek.

1. Vandag moet jy Handelinge 7:15-30 lees. Indien jy egter tyd het, sal dit goed 
wees om te kyk wat hierdie verse voorafgaan wanneer Stéfanus, geïnspireer 
deur die Heilige Gees, aan die Jode ’n opsomming lewer van die geskiedenis 
van Israel voordat hulle hom gestenig het.

Merk weer elke verwysing na Moses. As jy bykomende insigte oor Moses en 
sy lewe verkry, skryf dit by die inligting wat jy op die vorige bladsy by Dag 
Twee gelys het.

2. Lees nou Hebreërs 11:22-29 en doen presies soos jy hierbo met die gedeelte 
in Handelinge gedoen het. Hierdie gedeelte in Hebreërs sal ons verby die tyd 
van Exodus neem, maar dit sal ons beslis wys hoe Moses gelewe het.

3. Geliefde, dit is altyd goed om na te dink oor wat jy gelees het en dit met God 
te bespreek.  Is daar enigiets wat jy geleer het wat as voorbeeld op jou lewe 
kan toepas? Enige insigte oor God, wat jou in besonder sal help, wetende dat 
God nooit verander nie?

Al het jy ook net twee of drie minute hiervoor, is dit steeds die moeite werd 
om stil te word en dinge wat jy geleer het, te oordink. Skryf dan ’n sin of twee 
neer. Jy sal so baie oor God leer dwarsdeur die studie van Exodus. Ons het ’n 
Joernaal oor God in die bylaag ingesluit sodat jy jou gedagtes kan neerskryf.
Wees net stil en onthou dat Hy God is.

DAG
DRIE
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4. Ten slotte: Terwyl jy hierdie Nuwe Testamentiese Skrifgedeeltes oor Moses 
waargeneem het, het jy enige nuwe insigte in sy lewe, of enigiets wat die 
volgorde van gebeure belig, bekom? Lys hulle in die ruimte hieronder, want 
dit is ’n bewys van hoe die Skrif die Skrif interpreteer of verduidelik. Jy kan 
ook hierdie verwysings in die kantlyn van jou Bybel langs die betrokke verse 
in Exodus aanteken.

Besef jy hoeveel jy net in hierdie laaste drie dae geleer het, geliefde van God? En jy 
het dit sélf gesien! Volhard … jy gaan so baie omtrent God leer dat dit jou lewe sal 
verander, en dat dit jou ’n diepte van begrip sal gee oor die rede waarom God so 
dikwels in sy Woord na jou verwys as “geliefde”.

1. Lees Exodus 3:1-4:17. Merk alle verwysings na tyd en plekke net soos jy 
dit vantevore gedoen het. Wanneer jy plekke merk, moenie vergeet om die 
berg van God as ’n geografiese plek te merk nie, aangesien dit dwarsdeur 
Exodus baie betekenisvol is. Merk berg van God en die sinonieme daarvan op 
’n onderskeidende manier dwarsdeur die boek.

Wanneer jy oorgaan na hoofstuk 4, moet jy die woord staf merk.

a. Wie is die hoofkarakters in hierdie Skrifgedeelte?

b. Wat is die hoofonderwerp van Exodus 3:1-4:17?

DAG
VIER
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c. Wanneer vind die gebeure in Exodus 3:1-4:17 plaas?

d. Waar vind dit plaas?

e. Waarom vind dit plaas? Wat het tot al hierdie dinge aanleiding gegee?

f. Het jy enige sleutelwoorde raakgesien wat gedurende die eerste lesing uit 
die teks “gespring” het? Indien wel, lys hulle in die ruimte hieronder en 
bedink ’n manier om hulle te merk. Nadat jy hulle gelys het, kan jy hulle 
dienooreenkomstig merk.

2. Noudat ons Exodus 3:1-4:17 gelees het, gaan ons ons aandag vir die res van 
die week op Exodus 3 vestig. Ons is seker jy het opgelet dat die gesprek tussen 
Moses en God nie by Exodus 3:22 geëindig het nie. Dit sal egter van nou af die 
fokus wees van ons studie sodat jy nie deur tuiswerk oorweldig sal word nie.

3. Lees Exodus 3 weer ’n keer. Dit sal goed wees om dit hardop te lees. Dit 
help jou om meer van wat jy lees te onthou wanneer jy dit oor en oor 
hardop lees. Merk die volgende sleutelwoorde: ellende* (smart, verdrukking), 
jammerklagte* (geroep). Kyk ook na Exodus 1:11-12 en Exodus 2:23 en 
merk dieselfde woorde waar hulle in hierdie verse voorkom. Terwyl jy met 
Exodus 2:23 besig is, bedink ’n manier om die woord slawerny te merk en 
merk dit dienooreenkomstig.

4. Dink nou na oor die situasie waarin Israel verkeer het. Probeer om jou te verbeel 
hoe dit moes wees om onder sulke omstandighede te leef … die totale slawerny, 
die sweep van die wrede opsigter. Miskien is jy daar — verslaaf, maar nie deur 
’n opsigter wie se sweep maklik met die blote oog gesien kan word nie.

Jy kan vandag se studie afsluit deur Johannes 8:31-36 te lees. Miskien glo jy 
soos die Jode (kinders van Israel) dat daar ’n God is, soos in vers 31 opgeteken 
is. Miskien erken jy sy Seun, Jesus Christus, maar is jy waarlik sy dissipel, sy 
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leerling en volgeling? Is jy verslaaf, in slawerny, geteister deur aanhoudende, 
knaende sonde? Of is jy vrygemaak? Dink na oor die lering in Johannes 8:31-
36 en stel dit parallel aan die beeld van die Egiptenaars. Is dit nodig dat jy as 
gevolg van jou slawerny, jou swaarkry uitroep na God? Indien wel, doen dit, 
geliefde.  God het jou met ’n rede in hierdie kursus geplaas.

1. Begin jou studietyd deur Exodus 3 weer te lees. Merk die vrae wat in hierdie 
hoofstuk deur Moses gestel word in ’n onderskeidende kleur. Merk slegs die 
vrae, niks anders nie. Om hulle in te kleur, sal jou help om hulle vinnig raak 
te sien en dit is belangrik.

2. Let nou op die vrae wat Moses volgens Exodus 3:11, 13 aan God vra. Skryf 
die vrae in die tabel hieronder neer en skryf dan God se reaksie op elkeen. 
Wanneer jy God se reaksie neerskryf, lys die hoofpunte van sy (God se) 
antwoord. Moenie die volle teks hieronder oorskryf nie; maak eerder seker 
dat jy elke ding wat God sê gaan gebeur, uitsonder.

Moses se vrae God se reaksie

DAG
VYF
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3. Soos hierdie week in die Woord ten einde loop, sal dit goed wees om na te 
dink oor alles wat jy omtrent God geleer het gedurende jou waarneming van 
Exodus 1-3. Dit sal ’n ware bouer van geloof in jou lewe wees. Wanneer jy 
nadink oor die baie dinge wat jy oor God waargeneem het, skryf hulle in die 
Joernaal oor God in die bylaag. 

Terwyl jy deur hierdie wonderlike oefening werk, sal jy dit baie voordelig vind 
om nie te jaag nie, maar om tyd af te sonder om God deur gebed en lofprysing 
te aanbid … of miskien deur te bely dat jy gefaal het om in die lig van wie God 
is te lewe. Om God te aanbid is om aan Hom erkenning te gee vir wie Hy is, 
om Hom na waarde te skat en dienooreenkomstig op te tree.

4. Ten slotte geliefde: Skryf die hooftemas van Exodus 1-3 op die Exodus-
oorsigwerkblad in die bylaag. Moenie oor die temas besorg wees nie, hulle 
moet maar net aandui wat die algemene strekking van elke hoofstuk is.

Het jy sy (God se) “welgedaan” gehoor terwyl jy jou eerste week van studie voltooi het? 
Ons is seker jy het Hom behaag omdat jy waarlik geluister het na wat Hy te sê het. Jy 
het noukeurig aandag daaraan gegee!
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Hierdie kaart is gebaseer op inligting uit The Moody Atlas of Bible Lands, Moody Press, 1985.
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DIE HOOFKARAKTERS IN EXODUS 1
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Exodus
Les 2: Afstammelinge van Moses en Aäron
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DIE MEUBELS VAN DIE TABERNAKEL

Ark en versoendeksel

Hebreërs 9:3-9

Tafel van die die toonbrode

Johannes 6:51

Kandelaar

Openbaring 4:5
Johannes 1:9, 8:12
Openbaring 21:22-23
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Die tentdoeke

Hierdie aansig toon elke laag van die tentdoeke of dekkleed wat teruggevou is om die laag daaronder 
te wys.

Die voorhangsel

Hierdie aansig is bedoel om die voorhangsel binne-in die tabernakel te wys.

Johannes 14:6
Matthéüs 27:51
Hebreërs 10:19-20
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Koperaltaar

Hebreërs 10:10-12 (1-12)

Reukaltaar

Koperwaskom
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DIE HOËPRIESTER EN SY KLERE

Die skouerkleed

Die borstas

Die rok van die skouerkleed
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Die tulband
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DIE SALWING EN AANSTELLING VAN GOD SE PRIESTERS
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Bylaag





EN dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het; saam met 

Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin:

2 Ruben, Símeon, Levi en Juda;

3 Íssaskar, Sébulon en Benjamin;

4 Dan en Náftali, Gad en Aser.

5 En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was sewentig siele. Maar 

Josef was in Egipte.

6 En Josef het gesterwe, en al sy broers en daardie hele geslag.

7 Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het 

vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle.

8 Toe staan daar ’n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie.

9 Dié het aan sy volk gesê: Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en 

magtiger as ons.

10 Kom, laat ons ’n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder 

nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen 

ons veg en uit die land optrek nie.

11 Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met 

harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en 

Raämses gebou.

12 Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle 

uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel.

13 Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien

14 en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande 

werk in die landerye — al dié werk wat hulle met hardheid deur hulle laat 

verrig het.
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15 En die koning van Egipte het met die Hebreeuse vroedvroue — die een se 

naam was Sifra en die ander se naam Pua — gespreek

16 en gesê: As julle die Hebreeuse vroue by ’n geboorte help, moet julle na die 

geboortestoel kyk: as dit ’n seun is, maak hom dood; maar is dit ’n dogter, laat 

haar lewe.

17 Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte 

aan hulle gesê het nie, maar die seuntjies laat lewe.

18 Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, en hy sê vir hulle: Waarom 

het julle dit gedoen en die seuntjies laat lewe?

19 En die vroedvroue sê vir Farao: Die Hebreeuse vroue is nie soos die Egiptiese 

nie, want hulle is sterk — voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle 

al gebaar.

20 Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het 

vermenigvuldig en baie magtig geword.

21 En omdat die vroedvroue God gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk.

22 Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: Al die seuns wat gebore word, moet 

julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe.



EN ’n man uit die huis van Levi het gegaan en ’n dogter van Levi geneem.

2 En die vrou het swanger geword en ’n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi 

was, het sy hom drie maande lank weggesteek.

3 Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom ’n mandjie 

van biesies geneem en dit met lymgrond en pik bestryk; en sy het die seuntjie 

daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit.

4 En sy suster het op ’n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom 

sou gebeur.

5 En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om ’n bad te neem, terwyl haar 

diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die 

mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal.

6 Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was ’n seuntjie wat huil! 

En sy het hom jammer gekry en gesê: Dit is een van die kinders van die Hebreërs.

7 Toe sê sy suster aan die dogter van Farao: Sal ek vir u ’n pleegmoeder uit die 

Hebreeuse vroue gaan roep, dat sy vir u die seuntjie kan soog?

8 En Farao se dogter antwoord haar: Ja. En die jongmeisie het geloop en die 

seuntjie se moeder geroep.

9 Daarop sê Farao se dogter vir haar: Neem hierdie seuntjie en soog hom vir my, 

en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seuntjie geneem en hom gesoog.

10 En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy 

het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê: Ek het hom mos 

uit die water getrek.

11 En in dié dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle 

harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe ’n Egiptiese man ’n Hebreeuse 

man, een uit sy broers, slaan.
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12 En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was 

nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe.

13 Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuse manne 

wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom 

slaan jy jou naaste?

14 En hy antwoord: Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink 

jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het 

gevrees en gesê: Waarlik, die saak het bekend geword!

15 En toe Farao van dié saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar 

Moses het van Farao af weggevlug en in die land Mídian gaan woon. En hy 

het by ’n put gesit.

16 En die priester van Mídian het sewe dogters gehad: dié het gekom om te put en 

die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink.

17 Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en 

help hulle en laat hulle vee drink.

18 En toe hulle by hul vader Réhuel kom, sê hy: Waarom kom julle vandag so gou?

19 En hulle antwoord: ’n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters 

verlos; en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink.

20 Daarop sê hy vir sy dogters: En waar is hy? Waarom het julle die man dan daar 

laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet.

21 En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter 

Sippóra gegee.

22 En toe sy ’n seun baar, het hy hom Gersom genoem. Want hy het gesê: Ek het 

’n vreemdeling in ’n vreemde land geword.

23 En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van 

Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp 

oor hulle slawerny het opgeklim tot God.

24 En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met 

Abraham, met Isak en met Jakob.

25 En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken.
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EN Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro, die priester van Mí-

dian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg 

van God, by Horeb.

2 Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ’n vuurvlam uit ’n 

doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die 

doringbos word nie verteer nie!

3 En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom 

die doringbos nie verbrand nie.

4 Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die 

doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.

5 En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die 

plek waar jy op staan, is heilige grond.

6 Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van 

Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was 

bevrees om God aan te sien.

7 En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; 

en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.

8 Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos 

en hulle te laat optrek uit daardie land na ’n goeie en wye land, na ’n land wat 

oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete 

en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

9 En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. 

Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk.

10 Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders 

van Israel, uit Egipte uit.
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11 Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat 

ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei?

12 En Hy antwoord: Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou ’n teken wees dat Ek jou 

gestuur het: As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien.

13 Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom 

en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my 

vra: Hoe is sy naam? — wat moet ek hulle antwoord?

14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders 

van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

15 Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: 

Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak 

en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit 

is my gedenknaam van geslag tot geslag.

16 Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle: Die HERE, die God 

van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en 

het gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is.

17 Daarom het Ek besluit: Ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek na 

die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en 

Jebusiete, na ’n land wat oorloop van melk en heuning.

18 En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die 

koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê: Die HERE, die God van die 

Hebreërs, het ons ontmoet; laat ons dan nou tog drie dagreise ver die woestyn 

intrek en aan die HERE, onse God, offer.

19 Maar Ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 

’n sterke hand nie.

20 En Ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders teister wat Ek daarin 

sal doen; en daarna sal hy julle laat trek.

21 En Ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars; en as julle 

dan trek, moet julle nie met leë hande trek nie,
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22 maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, 

silwer- en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en 

dogters sit, en so Egipte berowe.
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Hoe om ,n hoofstukstudie te doen

HOE OM ,N HOOFSTUKSTUDIE TE DOEN
KOM ONS BEGIN!

’n Hoofstukstudie help ons om te fokus op die detail in die hoofstuk om beter te verstaan  
wat die outeur sê. Elke vaardigheid word gebruik om belangrike punte te beklemtoon.

• LEES MET ,N DOEL
Almal van ons het al ’n hoofstuk in die Bybel gelees, die Bybel toegemaak, en toe besef dat ons 
glad nie weet wat ons so pas gelees het nie . . . omdat ons doelloos gelees het.
Om met ’n doel te lees ondersoek ons die teks met die 5 W- en H-vrae — Wie, Wat, Waar, 
Wanneer, Waarom en Hoe. Byvoorbeeld, as ons Johannes hoofstuk 1 lees, vra ons vrae soos:

• Oor wie handel hierdie gedeelte?
• Wanneer?
• Waar was die Woord?
• Wie is die Woord?
• Wat het die Woord gedoen?

Elke hoofstuk of vers sal nie al 5 W- en H-vrae oor ’n bepaalde onderwerp of persoon 
beantwoord nie, maar jy moet die vrae deurgaans in jou gedagtes vra terwyl jy die teks lees.

• MERK SLEUTELWOORDE EN -FRASES
Die merk van sleutelwoorde en -frases en die opstel van lyste help om die 5 W- en H-vrae  te beantwoord.

SLEUTELWOORDE is belangrike en herhalende woorde in die teks wat ons in staat stel om 
die teks te verstaan. Merk sleutelwoorde en -frases in die hoofstuk op ’n onderskeidende manier, 
tesame met voornaamwoorde en sinonieme wat daarna verwys. Gebruik kleure en/of simbole.

 Byvoorbeeld: Woord is ’n woord wat herhaal word wat onontbeerlik is vir die verstaan  
            van Johannes hoofstuk 1.
• LYSTE

Die volgende stap is om lyste op te stel oor wat die hoofstuk omtrent elke sleutelwoord sê. Kyk 
op elke plek waar jy ’n sleutelwoord gemerk het en stel ’n lys op oor wat jy leer. Die gemerkte 
woorde is ’n eenvoudige visuele leidraad oor wat die teks sê.
’n LYS is ’n samestelling van feite omtrent ’n bepaalde woord of persoon. Dit verskaf die 
antwoorde op die 5 W- en H-vrae (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) oor daardie 
woord of persoon. Gebruik die woorde in die teks.

’n Lys oor die Woord uit Johannes 1 kan as volg begin:
• was in die begin, v. 1 
• was by God, v. 1 
• was God, v. 1
• was in die begin by God, v. 2
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• MERK EN EVALUEER
KONTRASTE — dinge wat van mekaar verskil en in die konteks teenoorgesteldes is.  
Om ’n kontras te merk plaas so ’n simbool in die kantlyn by die vers(e): .

Johannes 1:17: “Want die wet is deur Moses gegee; (maar) die genade en die waarheid het     
deur Jesus Christus gekom.”

Let op na woorde wat as leidrade kan dien, soos maar en nogtans.

Johannes 4:2:  “Alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy dissipels . . .”

VERGELYKINGS — wys ooreenstemmende dinge in die teks. Om ’n vergelyking aan te dui plaas 
’n simbool in die kantlyn regoor die vers(e), so:  . Let op na die woord soos . . . 

Johannes 1:14:  “. . . en ons het sy heerlikheid aanskou, ,n heerlikheid soos van die   
Eniggeborene wat van die Vader kom . . .”

TERME VAN GEVOLGTREKKING / RESULTAAT / REDE — dui gevolgtrekking, opsomming of 
resultaat só aan:  .

Let op na woorde soos daarom, dus, gevolglik, want, omdat, om hierdie rede ens.
Johannes 1:7:   “Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal  

   deur hom sou glo.”

UITDRUKKINGS VAN TYD — dui tyd, opeenvolging van gebeure of progressie aan.  Plaas ’n sirkel 
in die kantlyn,   . Let op na woorde soos toe, daarna, wanneer, totdat, die dag van . . ., in die  
sterfjaar van . . . ens.

Johannes 1:2:   “Hy was in die begin by God.”

• IDENTIFISEER ONDERWERPE OF TEMAS
Identifiseer hoofonderwerpe, gebeure of feite in die hoofstuk deur dit paragraaf vir paragraaf 
te evalueer. Die Waarnemingswerkblaaie wat voorsien word, is in paragrawe ingedeel (volgens 
die New American Standard Bible se indelings). Die begin van ’n paragraaf word aangedui 
deur ’n donkergedrukte teksversnommer. In ander vertalings word paragrawe soms deur ’n 
paragraafsimbool of ’n inkeping aan die begin van die paragraaf aangedui.

Lees elke paragraaf en skryf in die kantlyn die gebeurtenis, onderwerp of hooffeit van die paragraaf. 

 Johannes 1:6-8: 6  Daar was ’n man van God gestuur, wie se naam Johannes was.
  7  Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal  
   deur hom sou glo.
  8  Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

Om meer te leer oor hoe om ’n hoofstukstudie te doen, sowel as ander induktiewe studievaardighede, wil ons 
jou aanmoedig om ’n kopie van die boek The New How To Study Your Bible aan te skaf. Bestel die boek deur  
+27 (021) 531 1836 te skakel, vind dit aanlyn by shop.precept.org.za of besoek Precept South Africa by Ringwood 
Rylaan 187, Pinelands, 7405, Suid-Afrika.
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OOR PRECEPT
Precept is in 1970 gestig in Chattanooga, Tennessee. Ons missie is om mense te betrek by ,n 
verhouding met God deurdat hulle sy Woord leer ken. Deur die vervulling van ons missie hoop ons 
om Christene van alle ouderdomme van verskillende plekke met die lewensveranderende waarheid 
van God se Woord te bereik. Precept publiseer Bybelstudiewerkboeke en lei Bybelstudieleiers op 
om studente soos jy te help om God se waarheid self te ontdek en om daardeur getransformeer 
te word.

Ons bid dat, wanneer mense God se Woord bestudeer en leer ken, hulle Jesus Christus persoonlik 
sal leer ken en dat elke daad — elke dag —deur hul verhouding met Hom gevorm sal word. Met 
meer as 250 unieke titels van wisselende formaat het Precept ,n Bybelstudie wat net vir jou geskik 
is. Dit is tans beskikbaar in 80 tale en word in nagenoeg 185 lande gebruik.

ANTWOORD OP DIE ROEPSTEM 

Noudat jy die Woord bestudeer, en biddend daaroor nagedink het, vra jouself af of daar iets nuuts 
is vir jou om te glo of te doen. Of het dit jou beweeg om jou lewe te verander? Dit is een van die 
baie verstommende en bonatuurlike gevolge van ,n volgehoue studie van sy lewensveranderende 
Woord – dat God met ons praat.

By Precept South Africa glo ons dat ons God hoor spreek het oor ons aandeel in die Groot 
Opdrag. Hy het ons in sy Woord beveel om dissipels van mense te maak deur hulle te leer hoe 
om sy Woord te bestudeer. 

As jy ons passie, om mense in God se Woord te vestig, met ons deel nooi ons jou om by ons 
aan te sluit! Sal jy dit biddend oorweeg om ,n maandelikse bydrae tot die bediening te maak?  
Om dit te doen, kan jy die bedrag waarop jy besluit het, elektronies oorbetaal aan  
precept.org.za/get-involved/support-us, of die bedrag direk oordra na ons bankrekening. Stuur ,n 
e-pos na support@precept.org.za vir meer inligting.

PRECEPT MINISTRIES
Standard Bank, Rondebosch Tak
Rekeningnommer: 078 203 716
Verwysing: ATC én jou naam.

Bid asseblief met die oog op hoe die Here jou sal lei om dié roepstem te hoor.

KOOP MET 'N PLAN

Wanneer jy boeke, studies en oudiomateriaal nodig het, koop dit asseblief by Precept by 
shop.precept.org.za. Ons besef dat jy sommige van genoemde artikels goedkoper by gewone 
kleinhandelaars kan kry, maar wanneer jy deur ons koop, word die opbrengs gebruik vir die 
ondersteuning van ons werk, soos om:

• meer studies in ander tale te vertaal,
• ons werk in Suid-Afrika en dwarsdeur Afrika te ondersteun,
• leraars en Bybelstudieleiers in Suid-Afrika en die res van Afrika op te lei,
• mense van alle ouderdomme toe te rus met lewensveranderende Bybelstudievaardighede. 

Wanneer jy deur Precept koop, help jy om ander mense in God se Woord te vestig!


