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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 in verbinding bly? 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 
Génesis 37―39 

In die bylaag: 
 Waarnemingswerkblaaie van Génesis 37-39
 Génesis-oorsigwerkblad
 Joernaal oor God
Kruisverwysings

JALOESIE

“… en so het hy die vader van Isak geword en hom op die agtste dag besny; en 
Isak het die vader van Jakob geword, en Jakob van die twaalf aartsvaders. En 

die aartsvaders was jaloers op Josef… ”1 

HARTSTOG

“… jou skoondogter, het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery!”2 

EN HARTSEER

Daar was ’n man en sy naam was Josef. Hy het ongeveer 4 000 jaar gelede geleef. 
Hy was ’n man deur en deur, ’n mens net soos ons. Hy moes baie van dieselfde 
versoekings, beproewings en toetse trotseer wat ek en jy trotseer. En daarom is 
daar baie wat ons uit sy lewe kan leer. Dit kan ons help in die stampe en stote van 
ons eie lewe.

Josef word vroeër in die boek Génesis gemeld, maar sy verhaal begin in hoofstuk 
37. In die bylaag agter in die boek vind jy Génesis 37–50 gedruk. Dis jou 
Waarnemingswerkblaaie.

1. Lees Génesis 37:1-4.

a. Merk met ’n duidelike kleur elke verwysing na Josef, asook enige 
voornaamwoorde wat na hom verwys.

1 . Handelinge 7:8-9
2 . Génesis 38:24

DAG
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b. Kyk waar jy vir Josef gemerk het en lys dan alles wat hierdie eerste vier 
verse vir jou sê oor hom.

2. Ons wil hierdie geleentheid gebruik om jou ’n beter begrip van Josef se 
agtergrond te gee.

a. Soos jy in Génesis 37:1-3 opgemerk het, word na Josef se vader verwys met 
twee name: Jakob en Israel. Jakob is die seun van Isak én die kleinseun 
van Abraham. God het verbondsbeloftes aan Abraham gemaak sowel as 
aan Isak en hul nageslag.

In Génesis 28 gee Hy die beloftes ook aan Jakob. Lees Génesis 28:13-15 
en skryf neer wat jy leer oor God se beloftes aan Jakob.

b. Génesis 32:22-30 vertel vir ons hoe Jakob sy tweede naam, Israel, gekry 
het. Skryf neer wat jy leer met betrekking tot die verandering van sy 
naam, wie dit verander het en waarom hy die naam gekry het.
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c. Lees Génesis 35:22b-29 en skryf neer

1) Hoeveel seuns Jakob gehad het.

2) Wie Jakob se vader was en hoe oud hy was toe hy gesterf het.

3) Die naam van Jakob se broer.

4) Hieronder is ’n lys van die geboorte-orde van Jakob (Israel) se 
seuns, asook die name van hul moeders. Lees dit versigtig deur 
en wanneer jy by Josef kom, onderstreep sy naam en let op na sy 
moeder se naam.

Die geboorte-orde van Jakob (Israel) se seuns

Moeder Seun

Lea

Ruben (gebore 1921 v.C.)
Símeon
Levi
Juda

Bilha (Ragel se slavin)
Dan
Náftali

Silpa (Lea se slavin)
Gad
Aser

Lea
Íssaskar
Sébulon

Ragel
Josef (gebore 1914 v.C.)
Benjamin

3. Kom ons kyk nou wat ons kan leer oor Josef se moeder, Ragel. Slaan die 
volgende verse na en maak ’n lys van wat jy oor Ragel leer.

a. Génesis 29:16-30
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b. Génesis 29:31–30:8

c. Génesis 30:22-24

d. Génesis 35:16-20

4. Het enigiets jou opgeval wat jou kan help om Jakob (Israel) se partydigheid 
vir Josef én sy broers se vyandigheid teenoor hom te verstaan? Dit sal jou help 
as jy jou insigte neerskryf. Lys dit hieronder.

Deesdae, wanneer daar weens egskeidings en hertroue só baie “gemengde” gesinne is, 
kan jy die toepaslikheid van Josef se verhaal sien?

Dalk is jy in dieselfde bootjie of bevind jy jou nou in ’n soortgelyke situasie. Dit sal 
interessant wees om te kyk hoe alles afloop en watter lesse geleer en toegepas kan word.
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Elke keer wanneer jy ’n Bybelboek bestudeer, pak dit stadig genoeg aan sodat jy 
vaardighede vir waarneming kan ontwikkel. En omdat die Bybel God se boek is, 
moet jy Hom vra dat Hy jou sal help om raak te sien en te verstaan wat Hy geskryf 
en vir jou bewaar het. Begin daarom altyd jou studie met gebed.

Ons gaan vandag Génesis 37 paragraaf vir paragraaf lees en die teks waarneem en 
merk sodat ons presies kan verstaan waaroor die teks handel. Die les skyn lank te 
wees, maar dit is nie. Dit lyk net so, omdat ons stap vir stap deur hierdie hoofstuk 
gaan werk. Moenie paniekerig raak nie; doen net wat jy kan. Onthou, dit is beter 
om ten minste één waarheid te leer as om alles te mis.

1. Lees Génesis 37:5-11.

a. Wanneer jy ’n hoofstuk waarneem, begin met die opvallende – let 
eerste op die mense. Kyk wat die teks oor hulle sê. Lys hieronder al die 
hoofkarakters, die belangrikste persone, in hierdie paragraaf. 

b. Gebruik een of twee sinne om op te som waaroor hierdie paragraaf gaan.

c. Hoe voel Josef se broers oor hom volgens die teks? Of anders gestel: 
Watter woorde in die teks beskryf hul gevoelens?

DAG
TWEE
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d. Merk elke keer waar die woord gehaat in Génesis 37:3-11 voorkom. As 
jy nie weet hoe om haat te merk nie, kan jy dalk ’n donker gekleurde 
hart teken met ’n streep daaroor. Let op wie vir wie haat; waarom en hoe 
hierdie haat manifesteer.

e. Vervolgens, het jy enige ander belangrike woord opgemerk wat verskeie 
kere voorkom en jou help om te verstaan waaroor die teks gaan d.w.s. 
wat die hoofonderwerp is? Skryf hierdie woord hieronder neer en merk 
dit dan op ’n onderskeidende manier wanneer dit in Génesis 37:5-11 
voorkom. Merk ook enige voornaamwoorde wat in die plek van hierdie 
sleutelwoord gebruik word.

f. Terwyl jy die teks waarneem, gee spesiale aandag aan Josef se drome. 
Ondersoek en beantwoord die volgende vrae. Gee kort antwoorde.

1) Wat het Josef gedroom?

2) Wat verstaan sy broers is die betekenis van sy drome?

3) Wat ontlok dit by Josef se broers?

4) Wat verstaan Josef se vader oor die betekenis van die drome en wat 
maak hy met hierdie inligting?
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2. Lees nou Génesis 37:12-17.

a. Wanneer jy ’n Skrifgedeelte waarneem, moet jy sorgvuldig let op enige 
melding van geografiese verwysings, want dit beantwoord daardie 
ondersoekende vraag: Waar? Merk elke verwysing na geografiese plekke 
deur dit dubbel te onderstreep in groen. Volg en merk Josef se reis op die 
kaart Die omswerwinge van Abraham (in die bylaag) aan. 

b. Wat gebeur in hierdie paragraaf? Som dit op in nie meer as twee sinne nie.
Verbeel jou jy vertel vir iemand anders waaroor hierdie paragraaf gaan.

3. Lees nou Génesis 37:18-24.

a. Vers 18 begin met “hulle”. Wie is “hulle”? Wanneer jy die teks waarneem, 
moet jy altyd let op die voornaamwoorde en seker maak jy weet na wie 
“hulle” verwys.

b. Sien jy enige sleutelwoord(e) of sinoniem(e) wat jy voorheen in Génesis 
37:5-11 gemerk het? Indien wel, merk dit op dieselfde manier. Wenk: let 
op hoe na Josef in vers 19 verwys word.

c. Wat wou Josef se broers aan hom doen? Soek enige verwysings wat 
daarna verwys en merk dit op dieselfde manier. Dit is ’n sleutelfrase.

d. Watter broer het dit teengestaan? Waar lê hy in die geboorte-orde?

e. Wat stel hierdie broer voor moet hulle met Josef doen? 
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f. Som nou in een of twee sinne op wat in hierdie paragraaf gebeur.

4. Vervolgens gaan ons nou na Génesis 37:25-28. Lees hierdie paragraaf en 
voltooi dan die volgende:

a. Wie is die hoofkarakters in hierdie paragraaf? Lys hulle en beskryf 
kortliks elkeen se rol.

b. Merk dieselfde sleutelwoorde wat jy in die vorige paragraaf gemerk het, 
asook enige verwysing na die doodmaak of bloedvergieting van Josef. 
Onthou ook om enige geografiese plekke te merk.

c. Weer eens, som in een of twee sinne op wat in hierdie paragraaf gebeur.

5. Ten slotte, lees Génesis 37:29-36.

a. Het jy opgemerk hoeveel keer na Josef se rok verwys word? Met dit 
in gedagte, gaan terug en merk dit as ’n sleutelwoord in die hoofstuk. 
Dan kan jy die sage van die veelkleurige rok volg. Sommige glo dat die 
Hebreeuse woord aandui dat dit ’n vollengte kleed was.

As jy na die verskeie verwysings kyk, kan jy ’n idee vorm van wat hierdie 
rok vir Jakob beteken het. Lys jou waarnemings hieronder.
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b. Merk sleutelwoorde. Kyk uit vir geografiese verwysings. 

c. Let op na uitdrukkings van emosie en skryf dit hieronder neer.

d. Som nou die inhoud van hierdie paragraaf op in een of twee sinne.

e. Ten slotte, skryf aan die begin van jou Waarnemingswerkblad neer waar 
Josef hom bevind aan die begin van die hoofstuk. Skryf dan aan die 
einde van jou werkblad neer waar Josef is by die einde van die hoofstuk. 
Skryf ook neer wat Jakob se status aan die begin van die hoofstuk en aan 
die einde van die hoofstuk is.

6. Dink nou ’n tydjie ná oor Génesis 37. Skryf die hooftema van dié hoofstuk 
in die ruimte langsaan hoofstuk 37 in die Génesis-oorsigwerkblad. 

As jy dit doen ná die voltooiing van elke hoofstuk — van hoofstuk 37 tot 
50 — dan het jy aan die einde van jou studie ’n nuttige opsomming van dié 
deel van die boek Génesis.

7. Hierdie verhaal van Josef is nie alleen ’n historiese verslag van die seuns 
van Jakob nie, maar dit dien ook ’n ander doel. Lees Romeine 15:4. Dink 
daaroor na oor hoe hierdie hoofstuk ons dalk kan leer as ons in soortgelyke 
situasies beland; oor hoe dit ons dalk kan help om te volhard; om bemoedig 
of gewaarsku te word of watter hoop dalk daaruit kan kom – indien enige op 
hierdie stadium. Ons lees so dikwels van ander mense in dieselfde situasies of 
omstandighede en hul verhouding met God. En of dit negatief of positief is, 
dit help ons om te evalueer wáár ons is of waarhéén ons op pad is.

Byvoorbeeld, het enigiets soortgelyk met jou gebeur? Was daar konflik in jou 
gesin — voortrekkery, partydigheid van ’n ouer teenoor ’n kind? Het jy te doen 
gehad met verterende jaloesie? Het lede van jou gesin ooit teen jou saamgespan?
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Sien jy jouself in enige van hierdie karakters? Is daar ’n verband tussen jou 
en Josef? Of dalk tussen jou en Ruben of Juda? Of is jy soos Josef se broers, 
so deurtrek met jaloesie dat jy skaars ordentlik of vriendelik met hulle kan 
praat? Het jou jaloesie in haat verander? Is daar moord in jou hart?

As daar ’n verband is tussen jou en enige van hierdie situasies, of as jy weet 
van ander wat daarin is, dan moet jy sorgvuldig op let wat in die volgende 
hoofstukke gebeur. Word nou ’n oomblik stil en bid daaroor. Dalk wil jy selfs 
’n gebed aan ons Vader skryf en vir Hom vertel wat jy uit dit alles wil leer.

Skryf enige praktiese insigte wat jy persoonlik verkry het uit jou waarnemings 
van hierdie hoofstuk, neer.

1. Die skrywer van Génesis kondig aan die begin van hoofstuk 37 aan waaroor 
die volgende gedeelte in die boek Génesis handel. Let op na die frase: “Dit is 
die geskiedenis van Jakob.”

Die frase “Dit is die geskiedenis van …” kom die heel eerste keer voor in 
Génesis 2:4. Die letterlike Hebreeus lees: “Dit is die stamboom van die hemel 
en die aarde…” Die Afrikaanse Bybel vertaal Génesis 6:9; 25:19; 36:1, 9 en 37:2 
met “Dit is die geskiedenis van …,” maar vertaal Génesis 5:1; 10:1; 11:10, 27 
en 25:12 met “Dit is die stamboom van …” na gelang wat beskryf word. 

In Génesis 37 fokus God eers op Jakob se seun, Josef. Dan in Génesis 38 
skuif Hy ons aandag na ’n ander seun van Jakob.

DAG
DRIE
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Lees Génesis 38. Let op na die hoofkarakters in dié hoofstuk. Lys hulle hieronder.

2. Lees nou weer Génesis 38. Doen waarnemings van die hoofstuk op dieselfde 
manier soos wat jy in Génesis 37 gedoen het.

a. Kyk uit vir herhalende sleutelwoorde en merk dit.

b. Onthou om elke geografiese verwysing dubbel te onderstreep.

c. Merk elke verwysing na tyd, want dit help jou om die “wanneer” van 
iets te ontdek.

d. Kyk uit vir verwysings na die Here in hierdie hoofstuk. Wat leer jy oor 
God uit hierdie verwysings? Dit is nuttig om ’n Joernaal oor God te hou 
terwyl jy die Woord van God bestudeer. Dit is ’n ware geloofsbouer. 

Ons het aan die einde van hierdie werkboek in die bylaag ’n paar bladsye 
ingesluit om jou joernaal te begin soos jy Génesis 37-50 bestudeer. Elke 
keer as jy ’n nuwe insig oor God raakloop, skryf die boek, hoofstuk en 
vers neer, asook wat jy oor Hom uit die teks leer. Die joernaal word 
dan ’n wonderlike hulpmiddel om God te aanbid. Om Hom te aanbid 
is om te kyk na sy waarde en om Hom die eerbied en lof te gee wat sy 
Naam werd is.

3. Alhoewel daar geen aantekening is van die Wet op dié tydstip van die 
geskiedenis van Israel nie3, is dit duidelik uit die teks dat dit wat op ’n latere 
tydstip in die Wet geskryf is omtrent die plig van die swaer (Génesis 38:8), 
tóé al deel van die kultuur was.

Lees die volgende Skrifgedeeltes en skryf langsaan elkeen wat dit sê omtrent 
die voortplanting van die nageslag van ’n gesinslid. Soos jy hierdie twee 
gedeeltes bestudeer, sal jy sien hoe lank hierdie gebruik van die wet al in 
gebruik was.

3. Die Wet is eers 430 jaar later gegee, na die Abrahamverbond, toe die kinders van Israel uit 
Egipte getrek het. (Génesis 15:12-16; Galásiërs 3:16-17).
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a. Deuteronómium 25:5-10

b. Matthéüs 22:23-33

4. Lees Matthéüs 1:1-3 en let op wie in die geslagsregister van Jesus Christus, 
die Messias, opgeneem is. Maak dit jou nie opgewonde om die hand van God 
in hierdie gebeure in Juda se lewe te sien nie?

5. Ten slotte, skryf die tema van Génesis 38 op die Génesis-oorsigwerkblad neer.

Geliefde, die lewe is dalk moeilik as gevolg van al die onverwagte, ongewenste stampe 
en stote. En tog weet ons nooit wat God in gedagte het nie! Al mag ons nie alles weet 
of verstaan soos wat dit duidelik word en ook wat God se uiteindelike doel is nie, 
word ons geroep om eenvoudig getrou aan God en sy voorskrifte te bly, ongeag die 
omstandighede. Die vraag word dan: Is ek?
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1. Vandag se opdrag is maklik. Volg die instruksies wat jy gevolg het toe jy die 
ander hoofstukke waargeneem het. Lees Génesis 39 en merk die teks.

a. Merk ook die woorde seën (geseën) en sondig. Al word sondig nie in hierdie 
hoofstuk herhaal nie, is dit altyd raadsaam om die woord (sonde en sy 
afleidinge) te merk as jy dit in jou Bybel raakloop. Daarom bedink ’n 
manier hoe om dit regdeur jou Bybel te merk. So sal dit altyd maklik wees 
om dit raak te sien en te leer wat God sê sonde is en dit gevolglik te vermy. 
Merk ook op dieselfde manier sinonieme soos ongeregtigheid en oortreding.

b. Dalk help dit jou om in die kantlyn van jou Waarnemingswerkblad te lys 
wat jy alles oor Josef geleer het. 

As jy klaar is, dink na oor wat jy waargeneem het. Is daar enige eienskappe 
wat jy bewonder, respekteer of verlang om te hê, behalwe Josef se fisiese 
voorkoms? Dit blyk dat ons so vasgevang is deur die fisiese dat ons 
dikwels die karakter gedeelte van wie ons is, nalaat.

2. Gebruik nou ’n oomblik en plaas jouself in Josef se “sandale.” Hoe sou jy op 
dié tydstip gevoel het as jy in Josef se plek en posisie was, soos dit aan die 
einde van hierdie hoofstuk beskryf word? Hoe sou jy reageer as dit met jou sou 
gebeur? Hoe sou jy oor God voel? Hoe sou jy teenoor God optree? Skryf jou 
antwoord neer. Oordink dan hoe jy behoort op te tree.

DAG
VIER
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3. Skryf die hooftema van Génesis 39 op jou Génesis-oorsigwerkblad en dan is 
jy klaar vir vandag. Dit sal tog goed wees om tyd in gebed en bepeinsing deur 
te bring. Dink na oor wat jy leer; praat met God daaroor en vra Hom wat jy 
moet doen met alles wat jy leer.

1. Kom ons oordink weer wat jy gister waargeneem het toe jy Génesis 39 bestudeer 
het. Lees die hoofstuk weer deur en beantwoord dan die volgende vrae:

a. Was Josef se reaksie tipies van die morele kultuur van vandag? Verduidelik 
jou antwoord.

b. Sou Josef werklik gesondig het deur ’n seksuele verhouding met Mev. 
Pótifar te hê? Waarom? 

Slaan die volgende Skrifgedeeltes na en skryf neer wat die Woord van 
God oor seks buite die huwelik en die gevolge daarvan leer.

1) Exodus 20:14

2) Levítikus 20:10

3) Spreuke 6:20-35

DAG
VYF



Hou jou fokus wanneer jou drome verpletter word
Les 1: Génesis 37-39
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4) Hebreërs 13:4

As jy tyd het, kan jy die volgende Skrifgedeeltes naslaan en oplet wat 
elkeen oor die onderwerp van seks buite die huwelik leer. As jy nie 
hierdie Skrifverwysings ken nie, beveel ons aan dat jy dit iewers in jou 
Bybel skryf vir latere verwysing, sodat jy met ander kan deel wat God 
oor dié onderwerp sê.

Deuteronómium 22:13-30

Job 31:1, 9-12

Spreuke 5:1-23; 7:1-27

Matthéüs 5:27-30

Efésiërs 5:5-6

1 Thessalonicense 4:3-8

Openbaring 21:8

2. Nou kan jy die kommentare raadpleeg en sien wat hulle oor Génesis 37-39 sê.

Word jy ook getref deur die toepaslikheid van dit alles op óns dag en lewe? Byt vas! Jy 
gaan in die volgende drie weke so baie leer dat dit jou skoon sal verbaas en ons bid, ook 
hónger sal word vir meer … terwyl jy honger en dors na geregtigheid.

Seën …





Bylaag





EN Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader, in die 

land Kanaän.

2 Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van sewentien jaar die kleinvee 

opgepas saam met sy broers — hy was nog jonk — met die seuns van Bilha en 

die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor 

hulle na hulle vader oorgebring.

3 En Israel het Josef meer liefgehad as al sy seuns; want hy was vir hom ’n seun 

van die ouderdom; en hy het vir hom ’n lang rok met moue gemaak.

4 Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle 

hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie.

5 Ook het Josef ’n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het 

hulle hom nog meer gehaat.

6 Hy het naamlik vir hulle gesê: Hoor tog hierdie droom wat ek gehad het.

7 Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land toe meteens my gerf gaan 

staan en ook regop blý staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle 

voor my gerf neerbuig.

8 Toe sê sy broers aan hom: Wil jy miskien oor ons regeer? of wil jy miskien oor 

ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde.

9 Daarna het hy nog ’n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê: 

Kyk, ek het nog ’n droom gehad — die son en die maan en elf sterre het hulle 

voor my neergebuig.

Génesis
Hoofstuk 37
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Génesis
Hoofstuk 37

© 2021 Precept South Africa50

10 Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf 

en aan hom gesê: Wat is dit vir ’n droom wat jy gehad het? Moet ons 

werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die 

aarde neer te buig?

11 En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou.

12 En sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sigem gaan oppas.

13 Toe sê Israel vir Josef: Pas jou broers nie die vee op by Sigem nie? Kom, laat ek 

jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom: Hier is ek!

14 Toe sê hy vir hom: Gaan tog verneem na die welstand van jou broers en die 

welstand van die vee, en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die 

dal van Hebron weggestuur, en hy het by Sigem aangekom.

15 Daarop kry ’n man hom terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vra hom: 

Wat soek jy?

16 En hy antwoord: Ek soek my broers. Vertel my tog waar hulle die vee oppas.

17 Toe sê die man: Hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê: 

Laat ons na Dotan gaan. En Josef het agter sy broers aan gegaan en hulle in 

Dotan gevind.

18 En hulle het hom van ver af gesien. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle 

listig raad gehou teen hom om hom dood te maak.

19 En hulle het vir mekaar gesê: Daar kom daardie dromer aan!

20 Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê: ’n 

Wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word.

21 Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê: Laat ons hom 

nie doodslaan nie.

22 Ruben het ook vir hulle gesê: Moenie bloed vergiet nie; gooi hom in hierdie put 

wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie — sodat hy 

hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring.



Génesis
Hoofstuk 37
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23 En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue 

wat hy aangehad het,

24 en hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg; daar was 

geen water in nie.

25 Daarna het hulle gaan sit om brood te eet; en toe hulle hul oë opslaan, sien 

hulle meteens ’n reisgeselskap Ismaeliete wat uit Gílead kom — hulle kamele 

gelaai met speserye en balsem en gom — op pad om dit na Egipte af te bring.

26 Toe sê Juda aan sy broers: Watter voordeel is dit dat ons ons broer doodmaak 

en sy bloed verberg?

27 Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie 

teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na 

hom geluister.

28 En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit 

opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir twintig sikkels 

silwer. En húlle het Josef na Egipte gebring.

29 Toe Ruben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie! Daarop skeur hy 

sy klere,

30 en hy gaan na sy broers terug en sê: Die seun is nie daar nie! En ek, waar moet 

ek heen?

31 Toe neem hulle Josef se rok, en hulle slag ’n bok en steek die rok in die bloed,

32 en hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: 

Dit het ons gevind. Kyk tog goed of dit die rok van u seun is of nie.

33 En hy het dit herken en gesê: Die rok van my seun! ’n Wilde dier het hom 

opgeëet. Verskeur, verskeur is Josef!

34 Toe skeur Jakob sy klere en trek ’n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun 

gerou, baie dae lank.



Génesis
Hoofstuk 37
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35 En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het 

geweier om hom te laat troos en gesê: Nee, treurende sal ek na my seun in die 

doderyk afdaal! So het sy vader hom dan beween.

36 En die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Pótifar, ’n hofdienaar van 

Farao, die owerste van die lyfwag.



IN dié tyd het Juda afgetrek, van sy broers af weg, en uitgedraai na ’n man van 

Adúllam met die naam van Hira.

2 En Juda het daar die dogter van ’n Kanaänitiese man gesien met die naam van 

Sua; en hy het met haar getrou en by haar ingegaan.

3 En sy het bevrug geword en ’n seun gebaar, en sy het hom Er genoem.

4 Daarna het sy weer bevrug geword en ’n seun gebaar en hom Onan genoem.

5 En sy het nog weer ’n seun gebaar en hom Sela genoem; en hy was in Kesib toe 

sy hom gebaar het.

6 En Juda het vir Er, sy eersgeborene, ’n vrou geneem, en haar naam was Tamar.

7 Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die HERE mishaag. Daarom het die 

HERE hom laat sterwe.

8 Toe sê Juda vir Onan: Gaan in by die vrou van jou broer en sluit die 

swaershuwelik met haar en verwek vir jou broer ’n nageslag.

9 Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie; daarom het hy, 

elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe om 

vir sy broer geen nageslag te gee nie.

10 En dit was verkeerd in die oë van die HERE wat hy gedoen het; daarom het Hy 

hom ook laat sterwe.

11 Toe sê Juda vir Tamar, sy skoondogter: Bly ’n weduwee in die huis van jou 

vader totdat my seun Sela groot is. Want hy het gedink: Anders sterwe hy ook 

soos sy broers! So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader.

Génesis
Hoofstuk 38
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12 En ná verloop van geruime tyd het die dogter van Sua, die vrou van Juda, 

gesterwe. En toe Juda klaar getreur het, het hy opgegaan na die skeerders van 

sy kleinvee, na Timna toe, hy en sy vriend Hira, die Adullamiet.

13 En hulle het Tamar te kenne gegee en gesê: Kyk, jou skoonvader gaan op na 

Timna om sy kleinvee te skeer.

14 Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met ’n sluier en 

draai haar toe; en sy het gaan sit by die ingang van Enaim wat op die pad na 

Timna lê. Want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom 

nie as vrou gegee nie.

15 Toe Juda haar sien, het hy haar vir ’n hoer gehou, omdat sy haar gesig 

toegebind het;

16 en hy het na haar uitgedraai by die pad en gesê: Kom tog, laat my by jou 

ingaan; want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie. En sy vra: Wat 

sal jy my gee as jy by my ingaan?

17 En hy antwoord: Ek sal jou ’n boklam van die kleinvee af stuur. Toe sê sy: As 

jy ’n pand gee totdat jy dit stuur.

18 En hy sê: Wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy: Jou seëlring 

met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan 

by haar in, en sy het by hom swanger geword.

19 En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar 

weduweeskap aangetrek.

20 En Juda het die boklam gestuur deur middel van sy vriend, die Adullamiet, 

om die pand uit die hand van die vrou te gaan haal. Maar hy het haar nie ge-

vind nie.

21 Toe vra hy die mense van haar woonplek: Waar is daardie hoer wat in Enaim 

by die pad was? En hulle antwoord: Hier was geen hoer nie.



Génesis
Hoofstuk 38
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22 Daarop gaan hy na Juda terug met die berig: Ek het haar nie gevind nie. En die 

mense van die plek het ook gesê: Hier was geen hoer nie.

23 Toe sê Juda: Laat sy dit hou, dat ons nie ’n bespotting word nie. Kyk, ek het 

hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie.

24 Ná omtrent drie maande het hulle Juda laat weet en gesê: Tamar, jou 

skoondogter, het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery! En Juda sê: 

Bring haar uit, dat sy verbrand kan word.

25 Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet: By die man aan 

wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê: Kyk tog mooi aan wie 

hierdie seëlring en bandjies en staf behoort.

26 En Juda het dit herken en gesê: Sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie 

aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie.

27 En toe sy sou baar, was daar ’n tweeling in haar skoot.

28 En terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek; en die vroedvrou het dit gegryp 

en ’n rooi draad om sy hand gebind en gesê: Hierdie een is eerste gebore.

29 Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore! En sy sê: Hoe 

kragtig het jy deurgebreek! En hulle het hom Peres genoem.

30 En daarna is sy broer gebore aan wie se hand die rooi draad was. En hulle het 

hom Serag genoem.



Hou jou fokus wanneer jou drome verpletter word
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© 2021 Precept South Africa 103





GÉNESIS-OORSIGWERKBLAD
Tema van Génesis:  

Hoofstuktemas

1 Skepping in ses dae

2 Skepping van die mensdom

3 Die sondeval

4 Kain en Abel

5 Lewe onder die vloek

6 Die instelling vir die sondvloed oordeel

7 Die sondvloed

8 Die einde van die sondvloed

9 God se verbond met Noag

10 Nasies verdeel na die sondvloed

11 Babel/Tera en familie na Haran 

12 God roep Abram/Abram en Farao

13 Abram en Lot skei

14 Abram red Lot/Melgisédek

15 God se verbond met Abram

16 Hagar verwag Ismael

17 Besnydenis – Teken van die Vverbond

18 Belofte van Isak/Abraham tree in vir Sodom

19 Verwoesting van Sodom en Gomorra

20 Abraham en Abiméleg

21 Sara verwag Isak

22 Abraham offer Isak

23 Sara begrawe in Hebron

24 Rebekka word Isak se vrou

25 Abraham trou met Ketúra/Sy dood/Jakob en Esau
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Hoofstuktemas

26 God se verbond met Isak/Isak en Abiméleg

27 Isak seën Jakob

28 God se belofte aan Jakob/Jakob se gelofte aan God

29 Jakob dien vir Lea en Ragel

30 Jakob se kinders/Voorspoed

31 Jakob se verbond met Laban

32 Geskenke vir Esau/Jakob worstel

33 Jakob ontmoet Esau/Vestig in Sigem

34 Dina en Sigem

35 Jakob na Bet-el/Benjamin gebore/Ragel sterf

36 Nakomelinge van Esau

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45

46 

47 

48 

49

50 

© 2021 Precept South Africa106

Hou jou fokus wanneer jou drome verpletter word
Génesis-oorsigwerkblad



© 2021 Precept South Africa 107

Hou jou fokus wanneer jou drome verpletter word
Joernaal oor God

JOERNAAL OOR GOD
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Hou jou fokus wanneer jou drome verpletter word
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 Ringwoodrylaan 
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!

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!




