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Geloof en gebeure ten goede:
Genesis 15:1-6 en Genesis 50
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Gen 15
1 Ná verloop van tyd het die woord van die Here tot Abram gekom in 'n visioen:
“Moenie bang wees nie, Abram! Ek is 'n skild vir jou. Jou loon is baie groot.”
2 Maar Abram het gesê: “Here, my Heer, wat sal U vir my gee? Kinderloos gaan ek
heen. Die erfgenaam van my huis is Eliëser van Damaskus.” 3 Abram het ook gesê:
“Kyk, vir my het U nie 'n nageslag gegee nie. Kyk, 'n seun uit my huishouding gaan my
erfgenaam wees.”
4 Maar kyk, die woord van die Here kom toe tot Abram: “So iemand sal nie jou
erfgenaam wees nie, slegs een wat uit jou liggaam voortkom, hy sal jou erfgenaam
wees.”
5 Toe neem Hy Abram na buite en sê: “Kyk maar op na die hemel en tel die sterre – as
jy in staat is om hulle te tel!” En Hy sê vir hom: “So sal jou nageslag wees.”
6 Hy het die Here geglo. En Hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken.
Bladsy 6

Genesis 50
1 Josef het op sy vader neergeval, by hom gehuil en hom gesoen. 2 Josef het sy
dienaars, die genesers, beveel om sy vader te balsem. Die genesers het Israel toe
gebalsem. 3 Daarvoor was 'n volle veertig dae nodig, want soveel dae neem dit om te
balsem. Die Egiptenare het sewentig dae lank oor hom gerou. 4 Toe die dae van rou
oor hom verby was, het Josef met die huis van die farao gepraat en gesê: “As ek guns
geniet in julle oë, gaan praat asseblief direk met die farao en sê, 5 ‘ My vader het my
laat sweer deur te sê: “Kyk, ek gaan sterf. In my graf wat ek vir my uitgekap het in die
land Kanaän, daar moet jy my begrawe.” Laat ek dan nou asseblief optrek, sodat ek
my vader kan gaan begrawe en terugkeer.’ ” 6 Die farao het gesê: “Trek op en gaan
begrawe jou vader, soos hy jou laat sweer het.”
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Genesis 50
7 Josef het toe opgetrek om sy vader te gaan begrawe. Al die dienaars van die farao,
die oudstes van sy paleis en al die oudstes van Egipteland het saam met hom opgetrek,
8 ook Josef se hele huis, sy broers en sy familie. Net hulle kinders, hulle kleinvee en
hulle beeste het hulle in die Gosenstreek agtergelaat. 9 Saam met hom het sowel
strydwaens as spanne perde opgetrek. Dit was 'n besonder plegtige stoet. 10 Toe hulle
by Goren-Haätad oorkant die Jordaan aankom, het hulle daar 'n groot en besonder
plegtige roubeklag gehou. Hy het sewe dae lank 'n rouseremonie gehou vir sy vader.
11 Die bewoners van die gebied, die Kanaäniete, het die gerou by Goren-Haätad
gesien en gesê: “Dit is 'n plegtige rouseremonie vir die Egiptenare.” Daarom het hulle
die plek wat oorkant die Jordaan is, Abel-Misrajim genoem.
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Genesis 50
12 Sy seuns het met hom gemaak presies soos hy hulle beveel het: 13 Sy seuns het
hom na die land Kanaän geneem en hom begrawe in die grot op die stuk grond van
Magpela, oos van Mamre, die stuk grond wat Abraham vir 'n begraafplek as eiendom
gekoop het by Efron, die Hetiet. 14 Josef het na Egipte teruggekeer nadat hy sy vader
begrawe het – hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader
te gaan begrawe.
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Genesis 50
15 Toe Josef se broers besef dat hulle vader nou dood is, sê hulle: “As Josef 'n wrok
teenoor ons koester, gaan hy ons beslis terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom
aangedoen het.”
16 Hulle het toe vir Josef laat weet: “U vader het voor sy dood opdrag gegee, 17 ‘ So
moet julle vir Josef sê: “Vergewe tog asseblief die oortreding van jou broers en hulle
misstap – dat hulle jou soveel kwaad aangedoen het.” ’ Dus, vergewe dan asseblief die
oortreding van die dienaars van die God van u vader.” Josef het gehuil toe hulle met
hom praat.
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Genesis 50
18 Sy broers het ook self gegaan, voor hom neergeval en gesê: “Kyk, ons is u slawe.”
19 Maar Josef het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie, want is ek in God se plek?
20 Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad,
met die doel om te doen wat vandag gebeur – om 'n groot volk aan die lewe te hou.
21 Dus, moenie bang wees nie! Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien.”
So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat.
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Genesis 50
22 Josef het in Egipte bly woon, hy en sy familie. Hy het honderd-en-tien jaar lank
geleef. 23 Josef het die derde geslag van Efraim se nakomelinge gesien. Ook die
kinders van Magir, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore. 24 Josef het vir
sy broers gesê: “Ek gaan sterf, maar God sal beslis aan julle aandag gee en julle uit
hierdie land laat optrek na die land wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en
Jakob.” 25 Josef het toe die Israeliete 'n eed laat aflê met die woorde: “God sal beslis
aan julle aandag gee; neem dan my beendere hiervandaan saam.” 26 Josef het gesterf
toe hy honderd-en-tien jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en in Egipte in 'n kis
geplaas.
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Fokus verse
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Gen 15:6

6 Hy het die Here geglo.
En Hy het
dit vir hom
as geregtigheid toegereken.
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Gen 50:20

20 Julle het kwaad teen my beplan,
maar God het
dit vir iets goeds in gedagte gehad,
met die doel
om te doen wat vandag gebeur –
om 'n groot volk aan die lewe te hou.
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Groot treë deur die boek Genesis
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Opsomming van die eerste 2000 jaar
6 Het God die mens dan so sleg en verkeerd geskape?
God het die mens goed en na sy beeld geskape, sodat hy God
reg kan ken, liefhê en dien.
Adam 930 jaar
7 Waar kom die verdorwe aard van die vandaan?
Ons verdorwe aard kom uit die val en die ongehoorsaamheid
van ons eerste voorouers, Adam en Eva in Noag
die paradys.
950 jaar

God skep
Sondeval

Abel
Kain

Noag

Set

Sonde neem toe…

vloed

Abraham
Toring

Gen 1-11
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480 jaar

Nuwe verbond

14 geslagte
tot ballingskap

14 geslagte
tot Christus

Konings
Na ballingskap

Ballingskap

Reg in eie oë

Slawe

Jesus Christus

Verbond hertsel

14 geslagte
Abraham tot Dawid
Aartsvaders
Uit&In
Rigters

512 jaar

390 jaar

Verbond met Dawid

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

430 jaar
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430 jaar

Verbondsvoorskrifte

Verbond met Abraham

Abraham 175 jaar
16 En die beloftes is aan Abraham en sy Saad toegesê. Daar staan
nie “en aan die sade” soos wat 'n mens na baie sou verwys nie,
maar soos wat 'n mens na een verwys: “en aan jou Saad” – dit is
Christus. 17 Dit is wat ek bedoel: Die wet wat vierhonderd-endertig jaar later gekom het, maak nie die verbond wat vroeër
deur God bekragtig is, kragteloos, en daardeur die belofte tot niet
nie. 18 Immers, as die erfenis op die wet berus, berus dit nie meer
op die belofte nie. Maar God het dit uit genade
vir Abraham
deurof Zimbabwe
Members
In Christ Church
'n belofte geskenk. (Gal 3:16-18)
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430 jaar

Members In Christ Church of Zimbabwe

Verbond met Abraham

Jakob (Israel) sterf

F. Verbondsvoorskrifte
E. Tien plae en uittog

Abraham 175 jaar
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20 Word alle mense dan deur Christus verlos soos hulle in
Adam verdoem is?
Jesus Christus verlos net die mense wat in Hom deur 'n ware
geloof ingelyf word en al sy weldade aanneem.

Abraham 175 jaar

Verbond met Abraham

6 Hy het die Here geglo.
En Hy het
dit vir hom
Members In Christ Church of Zimbabwe
as geregtigheid toegereken. (Gen 15:6)
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21 Wat is 'n ware geloof?
'n Ware geloof is 'n gewisse kennis waardeur ek alles wat in
God se Woord staan vir waaragtig hou, en dit is 'n vaste
vertroue wat die Heilige Gees deur die Evangelie in my hart
werk dat God my sondes ter wille van Christus vergeef het.

Verbond met Abraham

Abraham 175 jaar
Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word,
'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.
2 Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof
aangaande die mense van ouds getuig is. (Heb 11:1-2)
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3 Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord
van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie
uit die sigbare ontstaan nie. (Heb 11)

Members In Christ Church of Zimbabwe
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Adam 930 jaar
Abel
4 Deur geloof het
Abel 'n beter offer as
Kain aan God
gebring, waardeur
getuig is dat hy
regverdig was toe
God oor sy gawes
getuienis gelewer
het; en deur geloof
praat hy nog steeds,
al het hy gesterf.

Henog 365 jaar
5 Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die
dood gesien het nie, en “hy is nie gevind nie, omdat
God hom weggeneem het”. Want voordat hy
weggeneem is, is van hom getuig “dat hy God behaag
het”. 6 Sonder geloof is dit onmoontlik om God te
Members In Christ Church of Zimbabwe
behaag; want wie tot God nader, moet
glo dat Hy
bestaan, en dat Hy dié beloon wat Hom soek. (Heb 11)
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7 Deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag
ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en
omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark
voorberei vir die redding van sy huis. Daardeur het hy
die wêreld veroordeel, en 'n erfgenaam geword van
die regverdiging volgens geloof. (Heb 11)
Noag 950 jaar
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Jakob (Israel) na Egipte

Verbond met Abraham

Abraham 175 jaar
8 Deur geloof was
Abraham gehoorsaam
toe hy geroep is om uit te
trek na 'n plek wat hy as
erfenis sou ontvang, en
hy het weggetrek, sonder
om te weet waarheen hy
gaan. (Heb 11)

11 Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle, as
bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van
liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. 12
Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle,
wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers
is, God op die dag van besoeking kan verheerlik,
omdat hulle julle goeie dade gesien het. (I Pet 2)
9 Deur geloof het hy as bywoner in die land van die
belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en het hy
in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die medeerfgename van dieselfde belofte. 10 Want hy het die
stad verwag wat fondamente het, waarvan God die
argitek en boumeester is. (Heb 11)
Members In Christ Church of Zimbabwe
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Abraham 175 jaar
5 Toe neem Hy Abram na buite en sê: “Kyk maar op na
die hemel en tel die sterre – as jy in staat is om hulle te
tel!” En Hy sê vir hom: “So sal jou nageslag wees.”
6 Hy het die Here geglo. En Hy het dit vir hom as
geregtigheid toegereken. (Gen 15)
Members In Christ Church of Zimbabwe
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2 As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom
daarop te beroem. Maar nie voor God nie. 3 Want wat sê die Skrif? “Abraham het God
geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken.” 4 Iemand wat werk, se loon
word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. 5 Iemand wat egter nie
werk nie, maar glo in die Een wat die goddelose regverdig verklaar – vir hom word sy
geloof as regverdiging toegereken. (Rom 4)

Abraham 175 jaar
20 Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie;
trouens, hy het sterker geword in die geloof, en het die eer aan God gegee. 21 Hy was vas
daarvan oortuig dat God dit wat Hy beloof het, ook kan doen. 22 Daarom “is dit vir hom
as regverdiging gereken”.
23 Dat dit vir hom as regverdiging gereken is, is nie net ter wille van hom opgeskryf nie,
24 maar ook ter wille van ons vir wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat
Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. 25 Hy is ter wille van ons oortredings
Members In Christ Church of Zimbabwe
oorgelewer, en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. (Rom 4)
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59 Watter waarde het dit vir jou as jy alles glo wat in die
Twaalf Artikels staan?
Deur alles in die Twaalf Artikels te glo is ek in Christus voor God
regverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe.
60 Hoe is jy regverdig voor God?
AbrahamNet
175deur
jaar'n ware geloof in Jesus Christus word al my sondes so
volkome vergewe asof ek nooit enige sonde gedoen het nie.
61 Waarom sê jy dat jy net deur die geloof regverdigheid is?
My geloof self maak my nie regverdig nie; net die verdienste
van Christus maak my regverdig; maar ek kan hierdie weldaad
net deur die geloof my eie maak.
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Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
11 Deur geloof het ook Sara, alhoewel reeds
onvrugbaar, en nie meer jonk nie, krag ontvang om
bevrug te word, aangesien sy Hom wat dit beloof het,
getrou geag het. 12 Daarom is daar uit een man, wat so
te sê dood was, 'n nageslag gebore, in getal so veel
soos die sterre van die hemel, en soos die ontelbare
sandkorrels op die strand langs die see (Heb Members
11)
In Christ Church of Zimbabwe
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17 Deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as offer
aangebied, en was hy op die punt om sy enigste te offer – hy
wat die beloftes ontvang het, 18 aan wie gesê is, “Deur Isak sal
daar vir jou 'n nageslag wees” 19 – omdat hy gereken het dat
God die mag het om ook uit die dood op te wek, waaruit hy,
figuurlik gesproke, hom ook terugontvang het. (Heb 11)
Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
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Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Israel na Egipte

Israel = Die Here red

Verbond hernu Bet-El

Jakob = bedriër
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31 Die Here het gesien dat Lea die nie-geliefde is, en Hy het
haar moederskoot oopgemaak; maar Ragel was onvrugbaar.
32 Lea het swanger geword en aan 'n seun geboorte gegee. Sy
het hom Ruben genoem, want sy het gesê: “Ja, die Here het my
ellende raakgesien, want nou sal my man my liefhê.” (Gen 29)

Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Ruben, Simeon
Levi
Juda

Moses
Christus
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1 Toe Ragel sien dat sy nie vir Jakob kinders in die wêreld kan bring nie, was sy afgunstig
op haar suster. Sy het vir Jakob gesê: “Gee vir my kinders! Indien nie, dan sterf ek!” 2 Jakob
het kwaad geword vir Ragel en gevra: “Is ek in die plek van God, wat van jou die vrug van
die moederskoot weerhou?” 3 Sy sê toe: “Hier is my slavin Bilha. Gaan by haar in, sodat sy
op my knieë geboorte kan gee en ook ek deur haar 'n familie kan opbou.” (Gen 30)

Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Ruben, Simeon
Levi
Juda
Dan en Naftali
Gad en Aser
Issaskar en Sebulon
Dina

Moses
Christus
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22 God het ook aan Ragel gedink. God het haar verhoor en haar moederskoot
oopgemaak. 23 Sy het swanger geword en aan 'n seun geboorte gegee. Sy het
gesê: “God het my bespotting weggeneem!” 24 Sy het hom Josef genoem en
gesê: “Mag die Here vir my nog 'n seun byvoeg.” (Gen 30)

Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Ruben, Simeon
Levi
Juda
Dan en Naftali
Gad en Aser
Issaskar en Sebulon
Dina
Josef
Benjamin

Moses
Christus
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Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
God in beheer
Josef as slaaf verkoop
Israel = Die Here red
12 stamme
Jakob = bedriër
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God in beheer
Josef as slaaf verkoop
Israel = Die Here red
12 stamme
Jakob = bedriër

4 Josef sê toe vir sy broers: “Kom tog nader na my!” Hulle het nadergegaan, en toe
sê hy: “Ek is Josef, julle broer; julle het my verkoop om na Egipte geneem te word.
5 Maar moet julle nou nie ontstel en julleself verwyt omdat julle my verkoop het
en ek hier beland het nie; want dit is vir die behoud van lewens dat God my voor
julle uit gestuur het. 6 Ja, daar was nou al twee jaar lank hongersnood in die land,
en daar
is nog175
vyf jaar
jaar waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. 7 Maar God
Abraham
het my voor julle uit gestuur
omjaar
vir julle 'n nakomelinge te vestig op aarde, en om
Isak 180
julle in die lewe te hou met dieJakob
oog op
'n jaar
groot uitredding. 8 Dus, dit is nie julle
147
wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my as 'n vader vir die farao
aangestel, as 'n heer vir sy hele huishouding en 'n regeerder oor die hele
Egipteland. (Gen 45)
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21 Deur geloof het Jakob, terwyl hy sterwend was, elkeen
van die seuns van Josef geseën, en “het hy in aanbidding
gebuig oor die bopunt van sy staf”. (Heb 11)

Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Israel gered
God in beheer
Josef as slaaf verkoop
Israel = Die Here red
12 stamme
Jakob = bedriër
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Israel gered
God in beheer
Josef as slaaf verkoop
Israel = Die Here red
12 stamme
Jakob = bedriër

8 “Juda, jy, jou broers sal jou prys! Jou hand sal op die nek van jou
vyande wees; die seuns van jou vader sal diep voor jou buig. 9 'n
Leeuwelpie is Juda; van die prooi, my seun, het jy opgestaan. Hy sak
af, gaan lê soos 'n leeu, soos 'n leeuwyfie. Wie sal hom opjaag? 10
Die septer sal nie van Juda wyk nie, ook nie die heerserstaf tussen sy
voete nie, totdat Hy aan wie dit behoort, kom, en volke aan Hom
gehoorsaam
11 Aan 'n wingerdstok maak hy sy donkiehings vas,
Abraham 175is.jaar
aan 'n edeldruif dieIsak
vul van
donkiemerrie. Hy was sy bokleed in
180 sy
jaar
Jakob
147 jaar
wyn, en sy klere in die sap van
druiwe.
12 Die oë is donkerder as wyn,
die tande witter as melk. (Gen 49)
Juda

Christus
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Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Juda
Christus
20 Julle het kwaad teen my beplan,
maar God het
dit vir iets goeds in gedagte gehad,
met die doel
Members In Christ Church of Zimbabwe
om te doen wat vandag gebeur –
om 'n groot volk aan die lewe te hou. (Gen 50)
Bladsy 40

65a Aangesien ons net deur die geloof deel het aan Christus
en al sy weldade, waar kom so 'n geloof dan vandaan?
Die Heilige Gees werk die ware geloof in ons.
29 Dit is immers ter
8 Want uit genade is julle
Abraham 175 jaar
wille van Christus aan
verlos, deur geloof. En Isak 180 jaar
julle as gawe gegee om
juis dit kom nie uit julle
Jakob
147 jaar
nie net
in Hom
te glo
self nie; dit is die gawe
nie, maar ook vir Hom
van God. (Ef 2:8)
Juda
te ly. (Fil 1:29)

5 Jesus antwoord: “Amen,
amen, Ek sê vir jou: As
iemand nie uit water én
Gees gebore word nie, kan
hy die koninkryk van God nie
binnegaan nie. (Joh 3:5)

Members In Christ Church of Zimbabwe
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65b Waardeur werk die Heilige Gees die geloof in ons harte?
Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte deur die
verkondiging van die heilige Evangelie.
23 Julle is immers weer gebore,
Abraham 175 jaar nie uit verganklike saad nie, maar
Isak 180 jaar
uit onverganklike saad – deur die
Jakob 147 jaar
lewende en blywende woord van
God. (I Pet 1:23)
Juda
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Al hierdie konsepte kom saam hier in Romeine 8
24 Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig
hoop nie; want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? 25 Maar as ons hoop op
dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. 26 So kom die Gees ons
ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid
nie; maar die Gees tree self vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie.
27 Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat Hy volgens
die wil van God vir die heiliges intree. 28 Ons weet dat God alles ten goede laat
meewerk vir hulle wat Hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is; 29
want Hy het hulle wat Hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om
gelykvormig aan die beeld van sy Seun te word, sodat Hy die Eersgeborene onder
baie broers kan wees; 30 en diegene wat Hy vooruit bestem het, het Hy ook geroep;
en diegene wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek; en diegene wat Hy
vrygespreek het, het Hy ook verheerlik. (Rom 8)

Bladsy 43

Abraham 175 jaar
Isak 180 jaar
Jakob 147 jaar
Juda

Christus

22 Deur geloof het Josef, toe hy op sy einde was, van die
uittog van die kinders van Israel melding gemaak, en het
hy opdrag gegee in verband met sy beendere. (Heb 11)
Members In Christ Church of Zimbabwe
Josef 110 jaar
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Samevatting tot U eer
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Abraham glo, maak jy ook so
Abraham het in die onmoontlike geboorte geglo (Gen 18)
en kry toe 'n nageslag soos die sterre daarbo. (Heb 11:11-12)
As jy glo aan Jesus se onmoontlike geboorte, (Luk 1:34-37)
skenk Hy aan jou die wedergeboorte! (II Kor 4:6, Joh 3:3-6)
Uit geloof hou Abraham 'n mes teen sy seun se nek, (Gen 22)
want hy was oortuig dat God hom uit die dood op sou wek. (Heb 11:17-19)
As jy glo Jesus het uit die dood opgestaan
sal die Lam vir jou sondes na God toe gaan. (I Pet 1:19, Joh 1:36, Op 13:8)?
Abraham het van 'n land net Sara se graf ontvang, (Gen 23)
maar in geloof eerder na die hemelse vaderland verlang. (Heb 11:13-16)
As jy glo die belofte van 'n nuwe land sal in vervulling gaan, (II Pet 3:8-10)
sal jy saam met almal in lof en eer voor Hom gaan staan. (Op 19:5-7, II Tes 1:9-10)
Bladsy 46

Gensis: 4 groot gebeure, 4 groot here
In die res van die boek
In Genesis een tot elf,
kan jy ook maar soek.
kan jy gerus maar delf.
Daar was vier oer gebeure:
Daar was vier groot here:
Skepping

Sondeval

Vloed

Toringmal Abraham

as
volksvader
geag.

Isak

Jakob

van
amper
as lam bedrieg na
eer
geslag.

Josef

leer
God in
beheer.

Members In Christ Church of Zimbabwe
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Gensis: 4 groot gebeure, 4 groot here

Maar as jy die kern soek
van hierdie eerste boek:
Skepping

Sondeval

Vloed

Die God wat alles maak,
het betrokke geraak
en ‘n verbond gegee,
met beloftes daarmee:

Toringmal Abraham

Isak

Jakob

Josef

Hy het beloof ‘n land
en kinders soos sand.
Vir die nasies
tot
Members
In seën,
Christ Church of Zimbabwe
deur Christus alleen!
Bladsy 48

Oordenking
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Oordenking
• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink.

Huisgodsiens

Verwante lees gedeeltes

Teks

Maandag
Dinsdag
Woensdag

Josef die slaaf
Josef in die tronk
Josef die koning

Gen 39:1-20
Gen 39:20-40:23
Gen 41

Donderdag
Vrydag

Josef en sy broers
Josef se familie na Egipte

Gen 45
Gen 46
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I Petrus 1
3 Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus!
Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die
dood, opnuut verwek het,
sodat ons 'n lewende hoop mag hê 4 op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of
verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word –
5 ja, vir julle wat, deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die
verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word.
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Dankbaarheid
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I Petrus 1
3 Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus!
Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die
dood, opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê 4 op 'n erfenis wat nooit
vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou
word – 5 ja, vir julle wat, deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die
verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word.
6 Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings
bedroef word. 7 Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof –
'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur
getoets word – uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar
word. 8 Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie; en al sien julle Hom nie nou
nie, glo julle in Hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, 9
omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle
siele.
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I Petrus 2
11 Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle,
as bywoners en vreemdelinge,
julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel.
12 Gedra julle goed onder die heidene,
sodat hulle,
wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is,
God op die dag van besoeking kan verheerlik,
omdat hulle julle goeie dade gesien het.
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Gebed
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Ek glo
(1) Ek glo in U, o God, my Vader, U die Almagtige, die Skepper van die hemel en die
aarde.
(2) Ek glo in U, o eniggebore Seun, Jesus Christus, my Here;
(3) U wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria;
(4) U wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die
lyding van die hel ondergaan het.
(5) Ek glo met my hele hart dat U op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;
(6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
(7) waarvandaan U sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
(8) Ek glo in U o, Heilige Gees.
(9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
(10) Ek glo dat U my sondes vergewe het
(11) Ek glo dat my liggaam weer gaan opstaan
(12) en dat ek dan vir ewig by U gaan lewe.
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