
Members In Christ Church of Zimbabwe

In 26 lesse oor die Ou Testament, hoor en sien ons God se openbaring van Homself.

C. Verbond tot uittog.
C1. Abraham en Isak: Die God wat ‘n volk begin.
C2. Jakob en Josef: Die God wat Sy volk bewaar.

D. Van die uittog tot die bou van die tempel.
D1. Moses: Die God wat Sy volk uit slawerny lei.
D2. Die God wat Sy wette gee.
D3. Die God wat godsdienstige gebruike gee.
D4. Die mens wat nie op God vertrou nie.
D5. Josua: Die God wat Sy beloftes nakom.
D6. Rigters: Die mens wat reg doen in sy eie oë.
D7. Dawid: Die God wat ‘n ewige koninkryk beloof.

E. Verdeling van die ryk tot die ballingskap.
E1. Elia en Elisa: Die enigste God.
E2. Jona: Die God van ander volke ook.
E3. Hosea: Die Bruidegom van die ontrou bruid.
E4. Jesaja: Die God van hoop.
E5. Jeremia: Die God wat gaan straf.

F. Die ballingskap.
F1. Daniël: Die God in beheer van alles.
F2. Esegiël: Die God wat alle volke laat besef wie Hy is.

G. Ballingskap tot Christus.
G1. Haggai: Die God wat herstel.
G2. Sagaria en Maleagi: Die God 
van die toekoms.

B. Die Oergeskiedenis
B1. Die God wat alles gemaak het.
B2. Adam en Eva: Die mens wat in sonde val.
B3. Noag: Die God wat sonde straf.

H. Ander boeke in die Ou Testament.
H1. Vyf rolle: Die God wat by Sy volk is.
H2. Wysheidsboeke: Die God wat wysheid gee.
H3. Psalms: Die God aan wie al die eer toekom.

A. Alfa: Die begin.
A1. In die Ou Testament openbaar God homself
en wys vooruit na Jesus Christus.

Z. Omega: Die einde.
Z1. Die God met ‘n vaste 
plan vir die einde.
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Agtergrond vir les A1: Die Ou Testament wys vooruit na Jesus Christus.

C. Verbond tot uittog
Isak se offer gebeure wys vooruit na 
Jesus as die plaasvervangende Lam.

D. Van die uittog tot die bou van die tempel.
Die Ou Testament wys vooruit na Jesus as die 
Hoëpriester wat vir ons sonde versoening gedoen 
het en ook as die Koning wat ewig regeer.

E. Verdeling van die ryk tot die ballingskap.
Die Ou Testament wys ook vooruit na Jesus 
as Profeet.

F. Die ballingskap
Die Ou Testament wys vooruit dat 
wanneer Jesus weer kom, die wat 
nie glo nie, gestraf gaan word...

G. Ballingskap tot Christus
...en as Hy weer kom, sal die wat 
wel glo, herstel word en die 
ewige lewe verkry.

B. Die Oergeskiedenis
Johannes 1 wys Jesus was al daar voor die 
skepping en deur Hom is alles gemaak.

H. Ander boeke in die Ou Testament
Die ander boeke wys Jesus is ons wysheid 
en aan Hom kom al die eer toe.

A. Alfa: Die begin
Die hele Ou Testament wys 
vooruit na Jesus Christus.

Z. Omega: Die einde
Almal wat in Jesus Christus 
glo, sal vir ewig in die lig 
van Sy heerlikheid leef.

Daarna het Hy vir hulle gesê: “Dit was my woorde wat Ek 
tot julle gerig het toe Ek nog saam met julle was, dat 
alles wat in die Wet van Moses en die Profete en die 
Psalms oor My geskryf is, vervul moet word.” (Luk 24:44) 

Die Wet van Moses

Die Profete

Hoe werk die Bybel?
Die Bybel het twee dele, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou en die Nuwe

Testament is verdeel in boeke. Daar is 66 boeke in die Bybel. Elke boek is in stukkies
opgedeel wat ons hoofstukke noem. Laastens is elke hoofstuk in nog korter stukkies

opgedeel; ons noem dit versies.



A1: Inleiding. Die Ou Testament wys vooruit na Jesus Christus.
Vlak 2: Ek sien in Lukas 24:
1. Wat het die vroue by die graf gesien (Luk 24:2)

2. Wie het hulle toe daar gesien (Luk 24:4-5)?

3. Wat het Petrus by die graf gesien (Luk 24:12)?

4. Wat sê Jesus vir die Emmausgangers oor dit wat hulle nie kon sien nie (Luk 24:24-27)?

5. Wat het gebeur dat hulle toe kon sien dat dit Jesus self was wat by hulle was (Luk 24:30-31)?

6. Wat het die dissipels gedoen toe hulle Jesus gesien het (Luk 24:37)?

7. Wat moes hulle sien om te glo (Luk 24:37-40)?

8. Watse waarheid moes hulle in die Woord (Bybel) raaksien (Luk 24:44-46)?

9. Wat het hulle gesien in verse 50-53?

Vlak 1: Ek hoor Lukas 24.
Luister na Genesis 1.

Wie was die Emmausgangers?
Twee mense wat van Jerusalem af

oppad terug was na ‘n dorpie met die 
naam Emmaus. Hulle het na Emmaus 

toe gegaan en daarom noem die 
Bybel hulle Emmausgangers.



Agtergrond vir les B1: Die God wat skep.

Dag 7

Die God wat voor alles daar was

Dag 1
Die God wat lig skep.

Dag 2
Die God wat lug skep.

Dag 6
Die God wat al die diere 
en die mens skep.

Dag 4
Die God wat die son, maan en sterre skep.

Dag 3
Die God wat die land, 
see en plante skep.

Dag 5
Die God wat voëls en seediere skep.

Dag 7
Die God wat rus.



B1. Die God wat skep.

Vlak 1: Ek hoor Genesis 1. Vlak 2: Ek sien in Genesis 1:

1. Wat sien God in Gen 1:4?

2. Wat sien God in Gen 1:10?

3. Wat sien God in Gen 1:12?

4. Wat sien God in Gen 1:18?

5. Wat sien God in Gen 1:21?

6. Wat sien God in Gen 1:31?

7. Wat sien jy van God in Gen 1:1?



Agtergrond vir les B2. Adam en Eva: Die mens wat in sonde val.

Die boek Genesis:

Skepping Sondeval Vloed Toring Abraham Isak Jakob Josef

Die mens wat in sonde val (wat sonde doen).

Die God wat sonde straf.

In die vorige les het ons geleer van die skepping en hoe goed

God alles gemaak het. Na die skepping, leer die Bybel ons van 

die sondeval. Die sondeval is toe Adam en Eva nie geluister het 

wat God gesê het nie. Hulle het toe sonde gedoen. Dit het 

ongelukkig nie daar gestop nie. Mense het regdeur die Ou

Testament (nes vandag) aangehou om sonde te doen. In die 

res van die Ou Testament sien ons hoe God ons meer van 

Homself leer en daar is kort-kort leidrade wat wys na Jesus wat 

ons van ons sondes gaan kom red.



B2. Adam en Eva: Die mens wat in sonde val.

Vlak 2: Ek sien in Genesis 3:

1. Wat het Adam en Eva by God gehoor (Gen 2:16-17, 3:2)?

2. Die slang vertel toe ‘n ander storie. Wat het Eva by die 
slang gehoor (Gen 3:1)?

3. Nadat Eva hierdie dinge gehoor het, wat het sy gesien
(Gen 3:6a)?

4. Nadat Eva gehoor en gesien het, wat het sy toe gedoen
(Gen 3:6b)?

5. Wat sien Adam en Eva nadat hulle in sonde geval het 
(Gen 3:7)?

6. Wat is die straf op hulle sonde (Gen 3:14-17)?

Vlak 1: Ek hoor Genesis 3.
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Agtergrond vir les B3. Noag: Die God wat sonde straf.

Genesis 4 Genesis 5 Genesis 6-9 Genesis 11

Onthou jy dat elke boek in die Bybel opgedeel is in hoofstukke? Die eerste elf hoofstukke van Genesis word die Oergeskiedenis genoem. “Oer” beteken iets is baie oud. Hier sien ons

dat net sodra die mense weer op die regte pad is en probeer het om reg te lewe, doen hulle maar net weer sonde. Ons kan ook sê hul verval in sonde.

Ons kyk nou in hierdie les na die verhaal van Noag se ark en die vloed. Dit is ‘n goeie voorbeeld van hoe God in die oertydperk die mense meer van Homself geleer het (openbaar het).

Adam en Eva probeer weer om 
reg te lewe nadat hulle uit die 

paradys weg is.

Hulle seun, Kain, slaan toe sy
boetie, Abel, dood.

God gee weer aan hulle ‘n 
seun, Set. Ons sien dat God die 

geslagslyn bewaar het.

Ons lees van Henog wat regtig probeer het 
om nie sonde te doen nie. God het hom in 

die hemel opgeneem.

Ongelukkig het die mense kort daarna so baie
sonde gedoen dat God ‘n groot vloed gestuur

het (Noag en die ark).

Weereens bewaar God die geslagslyn en spaar
vir Noag en sy gesin.

Na die vloed, was daar ‘n nuwe begin 
met Noag en sy gesin.

Weereens het die mense in sonde 
verval en nie na God geluister nie. By 

die toring van Babel het God hul
gestraf. Hy het hulle verskillende tale 

laat praat en hul kon nie mekaar
verstaan nie.



B3. Noag: Die God wat sonde straf.

Vlak 1: Ek hoor Genesis 6. Vlak 2: Ek sien in Genesis 6 en 9:

1. Wat het God gesien (Gen 6:5,12)?

2. Wat het die sondige mense gesien (Gen 6:22)?

3. Wat het gebeur dat die water begin sak het (Gen 
8:1)?

4. Wat het Noag gedoen om te sien of die water al 
gesak het (Gen 8:8)?

5. Wat moes Noag raaksien na die vloed (Gen 9:9)?

6. Wat sal ons vandag nog sien na reën (Gen 9:13)?

7. Waaraan herinner die reënboog God as Hy dit sien
(Gen 9:16)?
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Agtergrond vir les C1. Abraham en Isak: Die God wat ‘n volk begin.

Die God wat ‘n ram in Isak se 
plek gee.

Die God wat Sodom en 
Gomorra vernietig.

Die God wat 
Abraham roep.

Die God wat ‘n verbond met 
Abraham sluit.

Die God wat ‘n vrou 
vir Isak gee.

Genesis 12 Genesis 15 Genesis 18 Genesis 22 Genesis 24

Abraham Isak

In die vorige les het ons gekyk na verhale in Genesis waar die mense sonde gedoen het, God die sonde gestraf het en steeds die nageslag gered het. Nou gaan ons meer leer oor

die aartsvaders. Daar is vier aartsvaders: Abraham, Isak, Jakob en Josef. In hierdie boekie wil ons graag ook uitkom by die onbekende dele van die profete, so in plaas daarvan om 

na elkeen van hierdie aartsvaders te kyk, doen ons net een les in die tyd van Abraham en Isak en een les in die tyd van Jakob en Josef.

Hierdie les gaan oor Abraham en sy seun Isak. Goed roep vir Abraham om weer ‘n nuwe begin te maak. Daarna belowe God aan Abraham dat hy ‘n land en ‘n groot nageslag sal

kry. Hierdie belofte noem ons ‘n verbond.  Verder lees ons van twee stede, Sodom en Gomorra, waar die mense heeltemal verval het in sonde. God straf die sonde en vernietig

Sodom en Gomorra. Vyf en twintig jaar nadat God vir Abraham belowe het dat hy ‘n groot nageslag gaan hê, het Abraham nogsteeds nie sy eie seun gehad nie. Eers toe hy 100 jaar

oud was, en Sara (sy vrou) 90 jaar oud was, het ‘n wonderwerk gebeur en Isak is gebore. God het toe Abraham se geloof getoets en vir hom gevra om Isak te offer. Tog het die Here 

‘n ram gestuur wat in die plek van Isak geoffer kon word. Later lees ons hoe Isak ‘n vrou gekry het. Ons sien duidelik dat God in beheer is van alles wat gebeur.



C1. Abraham en Isak: Die God wat ‘n volk begin.

Vlak 1: Ek hoor Genesis 22.
Vlak 2: Ek sien in Genesis 15 en 22:

1. Wat wou Abraham hê God moes raaksien (Gen 15:3)?

2. Wat is dit wat God wou hê Abraham moet raaksien (Gen 15:5)?

3. Het Abraham die teken wat God vir hom gegee het om te sien, geglo (Gen 15:6)?

4. Wat het Abraham gesien in Gen 15:17-18?

5. Wat het Isak nie gesien nie (Gen 22:7)?

6. Wat het Abraham gesien (Gen 22:13-14)?
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Agtergrond vir les C2. Jakob en Josef: Die God wat sy volk bewaar.

Jakob Josef

Jakob bedrieg om die 
seën te kry.

Die God wat Sy verbond 
met Jakob bevestig.

Die God wat Jakob 
twaalf seuns gee.

Josef se broers 
verkoop hom as slaaf.

Die God wat by 
Josef is in Egipte. 

Die God wat Sy volk red 
in die hongersnood.

Genesis 27 Genesis 28 Genesis 29-30 Genesis 37 Genesis 39-41 Genesis 42-50

In die vorige les het ons vir Abraham en Isak leer ken. Isak het twee seuns gehad: Jakob en Esau. Jakob was ongelukkig besig met verkeerde dinge en het net aan homself gedink. 

Hy het met ‘n skelmstreek sy boetie Esau se eersgeboortereg gesteel. Esau was so kwaad en wou vir Jakob doodgemaak het. Jakob moes uit die land uit vlug vir sy lewe en het by 

sy oom, Laban, gaan bly. Oppad daarheen, het hy ‘n spesiale droom gehad. God het in hierdie droom aan hom verskyn. In die droom het God hom herinner aan die belofte (die 

verbond) wat Hy met sy oupa Abraham gesluit het. By sy oom Laban, het hy met Lea en Ragel getrou. Daar was jaloesie tussen die twee vroue. Saam met sy vroue het Jakob twaalf

seuns gehad. Hulle het later die twaalf stamme van Israel geword. ‘n Hele klomp jaar later het Jakob terug getrek na Kanaän. Oppad terug het God Jakob se naam verander na

Israel toe. Hierdie naam het toe ook later die naam van God se volk geword.

Een van die twaalf seuns se naam was Josef. Ons ken sy verhaal baie goed. Sy broers was baie jaloers op hom en het hom op die ou end as ‘n slaaf aan Egipte verkoop. Maar selfs in 

die vreemde land, Egipte, was God by Josef en dit het so goed met hom gegaan dat hy later die onderkoning van die magtige land Egipte geword het. Dit het gemaak dat hy, toe 

daar groot droogte was en nie genoeg kos vir die mense nie, sy familie kon red. Die hele familie het toe na Egipte getrek.



C2. Jakob en Josef: Die God wat sy volk bewaar.

Vlak 1: Ek hoor Genesis 45:1-46:7.
Vlak 2: Ek sien in Genesis 45:1-46:7.

1. Wat  het Josef in ‘n droom gesien as jong seun (Gen 37:5-8)? 

2. Wat was die gevolg daarvan (Gen 37:28)?

3. Wat het die Farao in sy droom gesien (Gen 41:25-32)?

4. Wat was die gevolg daarvan (Gen 41:45)?

5. Wat het sy broers gesien toe hulle weer kos in Egipte gaan koop het (Gen 45:12-13)?

6. Wat sien jy uit hierdie geskiedenis van Josef oor God (Gen 45:7-8, 50:19-20)?
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Agtergrond vir les D1. Moses: Die God wat Sy volk uit slawerny lei.

Die God wat Moses red.

Eksodus 1-2

Die God wat Moses roep.

Die God wat Farao wys wie is 
die enigste God deur 10 plae.

Die God wat Sy volk 
verlos uit slawerny.

Die God wat die 
Pasga instel.

Eksodus 3-4

Eksodus 5-11

Eksodus 12-13 Eksodus 14-15

In die vorige twee lesse het ons van die aartvaders Abraham, Isak, Jakob en Josef geleer. Ons het ook geleer dat hierdie familie aan die einde van Genesis na Egipte toe getrek he,t

om te oorleef. God het hulle (die Israeliete – kinders van Israel) so beskerm. In Eksodus lees ons dat hierdie hulle later slawe geword het in Egipte. Daarna begin die verhaal van 

Moses wat, deur God, in die koning se paleis gebly het totdat hy 40 jaar oud was. Daarna het hy vir 40 jaar in die woestyn gaan skape oppas. Hierdie was nie toevallig nie. God het 

met alles ‘n plan. Toe hy die skape opgepas het, het hy die woestyn leer ken. Al het hy dit nie toe geweet nie, was dit later in sy lewe baie belangrik toe hy die Israeliete deur die 

woestyn moes lei. God het aan Moses in ‘n brandende bos verskyn. God het gesê Hy is: “Ek is”. Daar het God vir Moses geroep om die Israeliete uit Egipte (waar hul nou slawe

was) weg te neem. Soos ons goed weet was 10 plae nodig gewees voordat die koning (die Farao) van Egipte ingestem het dat die Israeliete maar mag gaan. Met die tiende plaag

moes die Israeliete ‘n lam slag en die bloed aan hulle deurkosyne smeer. Daardie nag het die eersgeborenes in al die huise gesterf, maar by die huise waar die bloed gesmeer was, 

het die dood verby gegaan en die eersgeborenes het nie gesterf nie. Die volk moes van toe af die Pasga vier. Pasga betekern “verbygaan”. Elke jaar daarna moes hulle ‘n lam slag 

om hierdie gebeure te onthou. Die farao het die volk toe laat trek, maar kort daarna het hy van plan verander en sy weermag gestuur om die Israeliete te probeer stop. Weereens

het God hulle gered. Hy het hulle op droeë grond deur die rooisee laat trek, maar toe die weermag by die see aankom, het Hy hulle laat verdrink. 



D1. Moses: Die God wat Sy volk uit slawerny lei.

Vlak 1: Ek hoor Psalm 105:23-45.

Vlak 2: Ek sien in Psalm 105:23-45.
(Dit vertel dieselfde geskiedenis as Eksodus 1-15.)

1. Wat het God gesien (Eks 2:23-25)?

2. Wat het Moses gesien (Eks 3:1-3)?

3. Hoeveel plae het die Farao gesien (Eks 4-12)?

4. Wat sou God doen as Hy die bloed aan die kosyn met die tiende plaag sien (Eks 12:13,23)?

5. Wat moes die ouers hulle kinders vertel as hulle die Pasga vieringe sien (Eks 12:24-27)?

6. Wat het die volk gesien na hulle uit Egipte getrek het (Eks 14:10)? Wat is God se antwoord
wat moes hulle eintlik raaksien (Eks 14:13-14)?

7. Wat het die volk besef toe hulle sien dat God enige iets kan doen (Eks 14:30-13)?
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Agtergrond vir les D2. Die God wat Sy wette gee.

Die God wat Sy heiligheid wys.

Eksodus 19

Die God wat Sy tien gebooie gee.

Eksodus 20-24

Die volk wat die verbond verbreek.

Eksodus 32-33

Die God wat die verbond hernu.

Eksodus 34

In die vorige les het ons gesien hoe almagtig God is. Hy het Sy almag in die tien plae gewys en toe Hy die Israeliete op droeë grond deur die rooisee gelei het. In hierdie les sien ons

God het Sy volk gelei na ‘n berg met die naam Sinaï en vir hul die tien gebooie (Sy wette) gegee. In Eksodus 19 leer God vir ons dat Hy heilig is. As ons sê God is heilig beteken dit dat

God anders is as mense en dat Hy nie soos ons mense sonde doen nie. Ons lees dat die volk (die Israeliete) hul ook moes heilig voordat God vir hul die tien gebooie kon gee. Hulle

moes hulself was en fokus op die belangrike gebeurtenis. Ons lees in Eksodus 20-24 weereens van die verbond wat God met die aartsvaders gesluit het (Les C1 en C2) en dat God 

hier die verbond ook sluit met Sy volk. Die tien gebooie was tien wette (amper soos 10 reëls) wat die volk moes nakom uit dankbaarheid vir wat God alles vir hul gedoen het. Dit

was die deel van die verbondsvoorwaardes. In Eksodus 32-33 sien ons hoe die volk reeds binne 40 dae die verbond verbreek en sonde doen. Maar God bly lief vir Sy volk en in 

Eksodus 34 hernu Hy weer Sy verbond met die volk. Hy het toe weer die wet op kliptafels vir Sy volk gegee.



D2. Die God wat Sy wette gee.
Vlak 2: Ek sien in Eksodus 19-20:2:

1. Wat het die volk gesien net voor hulle by die berg Sinaï aangekom het (Eks 19:4)?

2. Wat het die volk gesien net voor God vir hulle die wet gegee het (Eks 19:16-19)?

3. Hoe het God Homself verder bekend gemaak na die volk die goue kalf gemaak het (Eks 34:5-7)?

4. Wat het Aäron en die volk gesien, dat hulle bang geword het vir Moses (Eks 34:29-30)?

5. Hoe word die wet opgesom (Eks 6:3-4, Rom 13:8-10)? (In korter woorde, wat sê die wet?)

6. Wat moes die volk hulle kinders laat sien van die wet (Deut 6:6-9)?

Vlak 1: Ek hoor Eksodus 19-20:2.

Moses met die kliptafels van die wet
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Agtergrond vir les D3. Die God wat godsdienstige gebruike gee.

14de Pasga -
Christus gekruisig.

17de, Eerste gerf -
Christus opgestaan.

Lente.
Eerste maand:

(ons Maart - April), 
gars oes.

50 dae later, Pinkster
(Fees van die weke)

Heilige Gees uitgestort.
Wet van kliptafel na hart.

Lente.
Derde maand: 
(ons Mei-Jun),

koring oes.

Herfs.
Sewende maand: 

(ons Sept-Okt),
saaityd.

1ste Fees van trompette.

Die oordeel kom…

10de, die Groot 
Versoendag.

Somer.
Sesde maand:
(ons Jul-Aug),
vyeblare bot.

Winter.
Twaalfde maand:

(ons Februarie - Maart),
amandel bloeisels.

Die lente kom… Fees van ongesuurde
brood, 7 dae.

Loofhuttefees, 
7 dae.

Die tabernakel.

In die vorige les het ons gesien hoe God ‘n verbond met 

Sy volk gesluit het. In die jaar wat hulle by die berg Sinaï

gebly het, het God ook vir die volk geleer hoe Hy wou hê

hulle Hom moet aanbid. Hy het instruksies gegee hoe 

die tabernakel gebou moes word. ‘n Tabernakel was 

amper soos ‘n kerk en die volk het God daar aanbid. Hy 

het priesters aangestel wat in die tabernakel moes werk. 

Die volk moes elke jaar sekere feeste vier wat hulle

moes herinner aan wat God vir hulle in die verlede

gedoen het. Die prentjies wys al die feeste wat hulle

moes laat onthou wat God alles vir hulle gedoen het. Dit

het ook vooruitgewys na Jesus wat nog sou kom.



D3. Die God wat godsdienstige gebruike gee.

Vlak 1: Ek hoor Levitikus 23.

Vlak 2: Ek sien in Levitikus 23:

1. Hoekom was offers nodig (Lev 1:1-4)?

2. Wat was die werk van priesters (Num 3:5-8, Lev 
23:20)?

3. Hoekom moes net die stam van Levi priesters 
wees (Num 3:13-14)?

4. Wat moes die hoëpriester een keer per jaar 
doen (Lev 16:33-3, 23:27-284)?

5. Hoekom moes die volk sekere feeste hou in die 
jaar (Lev 23:40-43)?

6. Hou ons nog vandag hierdie godsdienstige 
gebruike?



Members In Christ Church of Zimbabwe

Agtergrond vir les D4. Die mens wat nie op God vertrou nie.

Die God wat die volk lei met 
‘n wolk- en vuurkolom.

Numeri 9-12

Die volk wat nie vertrou dat 
God hulle die land sal gee nie.

Die God wat die volk as straf 40 jaar 
deur die woestyn laat trek het.

Die God wat die volk waarsku 
deur Moses se toesprake.

Die God wat die volk straf, 
sodat hulle vertroue kan leer.

DeuteronomiumNumeri 21-36Numeri 13-14 Numeri 15-20

In die vorige twee lesse was die volk vir ‘n jaar by Sinaï. Die verhaal van hierdie tydperk begin in Eksodus 19. Vanaf Eksodus 19 af, tot aan die einde van Eksodus, die hele boek

Levitikus en selfs die eerste deel van Numeri (Num 1 – Num 9) , is die verhaal van hierdie tyd. Van Numeri 9 af, sien ons die volk trek weer verder en na net so ses maande was hul

reg langs die beloofde land. Moses het toe twaalf mans gekies om verkenners te wees en te gaan kyk hoe dit in die beloofde land lyk. Hulle moes mooi beplan het hoe om die land 

vir hulle te neem. Toe hierdie verkenners terugkom, was tien van hulle baie bang. Hulle het vertel dat die mense soos reuse gelyk het. Die ander twee verkenners, Josua en Kaleb, 

het gesê God sal die land vir hulle gee. Die volk was toe baie omgekrap en het geweier om die land binne te val. Omdat hulle God nie vertrou het nie, het God hulle gestraf en

moes hulle nog 38 jaar deur die woestyn trek. Almal ouer as 20 jaar is in die woestyn dood.  Ons lees later ook hoe die volk een keer gekla het dat die manna (die brood uit die 

hemel) sleg was. God het toe slange gestuur om die mense te pik. Hulle het vir God gevra om hulle te help. God het vir Moses gesê om ‘n koperslang op ‘n paal te sit. Die wat na

die slang opgekyk het, en geglo het, het bly lewe. Die volk het toe weer by die beloofde land aangekom. In die boek Deuternomium vertel Moses die volk drie keer wat God gedoen

het en wat die volk moes doen. 



D4. Die mens wat nie op God vertrou nie.
Vlak 2: Ek sien in Numeri 14:

1. Wat het die verkenners gesien waaroor hulle
saamgestem het (Num 13:26-27, 14:8)?

2. Wat het tien van die verkenners gesien
waaroor hulle nie saamgestem het nie (Num
13:28-20)?

3. Wat het die volk toe onlangs gesien wat hulle
moes help om nie te twyfel of God die vyand
kan oorwin nie (Num 14:21-22)?

4. Wat sou almal ouer as twintig nie sien nie as 
deel van die straf van God op hulle ongeloof
(Num 14:22-24)?

5. Aan die einde van die veertig jaar het die volk 
weer gekla en God het hulle gestraf met giftige
slange. Waarna moes hulle kyk om te bly lewe
(Num 21:8-9)?

Vlak 1: Ek hoor Numeri 14.
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Agtergrond vir les D5. Josua: Die God wat Sy beloftes nakom.

Die God wat verkenners 
beskerm deur die 
heidense vrou Ragab.

Josua 1-2

Die God wat die volk deur 
die Jordaan laat trek.

Die God wat Jerigo 
se mure laat val.

Die God wat die 
son laat stilstaan 
sodat die volk die  
geveg kan wen.

Die God wat die 
land verdeel tussen 
die twaalf stamme.

Josua 3-5 Josua 6 Josua 7-9 Josua 10-12 Josua 13-22 Josua 23-24

Die God wat Sy volk 
leer deur Sy dienaar 
Josua.

Die God wat Sy volk 
straf as hulle 
ongehoorsaam is.

In die vorige les het ons gekyk na alles wat in die woestyn gebeur het. In hierdie les sien ons die volk stuur weer verkenners uit. In die stad Jerigo het Ragab hulle gehelp en

weggesteek. Josua was toe, na Moses, die nuwe leier van God se volk. Hierdie keer het die volk vir God vertrou en het Hy hulle op droeë grond deur die Jordaan rivier in die 

beloofde land ingelei. Die manna het opgehou toe hulle die eerste opbrengs (kos) van die land kon eet. Hulle het al die mans besny en die Pasga gevier. Daarna het God die 

oorwinning aan hulle gegee: Jerigo se mure het omgeval en God het selfs die son laat stilstaan dat die volk ‘n geveg kon wen. Wat toe later gebeur het by Ai wys ook vir ons dat God 

Sy volk straf wanneer hulle nie geluister het en gehoorsaam was nie. Daarna is die land toe in twaalf dele verdeel. Onthou jul nog dat Jakob twaalf seuns gehad het (Les C2)? Hierdie

twaalf het toe twaalf families geword; die Bybel noem dit twaalf stamme. Elke stam het toe ‘n deel van die land gekry.

Ons kyk in hierdie les spesifiek na wat gebeur het by Jerigo.



D5. Josua: Die God wat Sy beloftes nakom.
Vlak 2: Ek sien in Josua 5 en 6:

1. Hoekom kon die vorige geslag nie die beloofde land sien
nie (Jos 5:6)?

2. Wat se tekens van die verbond het hulle gesien net nadat
hulle deur die Jordaan rivier getrek het (Jos 5:7-8)?

3. Watse wonder het hulle direk daarna gesien ophou (Jos 
5:11-12)?

4. Wat het die mense van Jerigo vir ses dae lank gesien (Jos 
6:11-15)?

5. Wat het die volk op die sewende dag gesien (Jos 6:20-
21)?

6. Wat het Ragab gesien (Jos 6:21-23)?

Vlak 1: Ek hoor Josua 5 en 6.
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Agtergrond vir les D6. Rigters: Die mens wat reg doen in sy eie oë.

Rigters 3-5

Die God wat die 
volk deur ‘n 
vroue rigter red.

Die God wat Sy almag 
wys deur Gideon en 
net driehonderd man.

Die God wat die volk red 
deur Jefta wat ‘n 
vreemde belofte maak.

Die God wat die volk 
red deur Simson wat 
val vir heidense vroue.

Die volk wat 
doen wat reg is 
in hulle eie oë.

Rigters 1-2, 17-21Rigters 6-9 Rigters 10-12 Rigters 13-16

In die vorige les het ons gesien hoe God vir die volk hul eie land gegee het net soos Hy belowe het. Hier, in die boek Rigters, sien ons net een geslag verder hoe hulle van God se 

magtige dade vergeet het. Hulle het nie al die volke uitgeroei soos God gesê het hulle moet nie en het tussen die ander volke begin bly. Hierdie ander volke was nie kinders van God 

nie en het allerhande verkeerde dinge gedoen. God se volk het toe ook hierdie verkeerde dinge begin doen en afgode begin aanbid. God het hulle dan gestraf en hulle het swaar

gekry. As dit baie swaar gegaan het, het die volk vir God gevra om hulle te help. God het hulle dan uit genade gehelp en vir hulle elke keer ‘n leier gegee. Hierdie leiers noem ons

rigters. Elke keer sien ons dat die volk maar net weer begin het om sonde te doen elke keer as die rigter dood is. Hierdie het oor en oor gebeur vir min of meer 350 jaar. Die boek

Rigters wys ons elke keer dat die mense gedoen het wat reg was in hul eie oë en nie wat reg was in God se oë nie. 



D6. Rigters: Die mens wat reg doen in sy eie oë.
Vlak 2: Ek sien in Rigters 2:

1. Hoekom moes Israel die Here liefhê (Deut 6:4-5)?

2. Wat moes Israel doen (Deut 6:18)?

3. Wat het Israel gedoen (Rig 2:11-12)?

4. Wat het die Here toe gedoen (Rig 2:14-15)?

5. Wat het die Here dan gedoen as die volk tot Hom om hulp geroep het (Rig 2:16-18)?

6. Het al hierdie dinge weer en weer gebeur (Rig 2: 19-22)? (Was dit ‘n siklus?)

7. Hoe word die boek Rigters opgesom (Rig 21:25)? Vergelyk dit met Deut 6:18.

Vlak 1: Ek hoor Rigters 2.
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Agtergrond vir les D7. Dawid: Die God wat ‘n ewige koninkryk beloof.

I Sam 10

Die God wat Saul die 
eerste koning maak.

Die God wat Saul straf
oor ongehoorsaamheid.

Die God wat Dawid as 
skaapwagter seun sien,

en hom as toekomstige
koning laat salf.

Die God wat die jong seun
Dawid, die reus Goliat laat

oorwin.

Die God wat Dawid beskerm
teen Saul se vervolging.

Die God wat Dawid op die 
troon plaas en hom ‘n 

ewige koninkryk beloof.

Die God wat Dawid wat 
deur Dawid se seun
Salomo vir Hom ‘n 
tempel laat bou.

I Sam 15 I Sam 16 I Sam 16

I Sam 17 I Sam 25, I Kron 10 II Samuel, I Kronieke 11-28 I Kon 1-12, II Kron 1-10

In die vorige les het ons gesien dat daar vir ‘n lang 

tydperk rigters (leiers) was wat die volk gelei het. As 

die boeke Samuel, Konings en Kronieke begin, lei dit

ons in ‘n tyd van konings in. Tot nou toe het God se 

volk nie konings gehad nie, maar vra toe vir God om 

vir hulle ook ‘n koning te gee soos die ander volke. 

Eintlik het hulle hiermee gesê dat God nie hul

koning is nie. God gee toe vir hulle ‘n koning. Die 

heel eerste koning van die volk was Saul. Saul was 

nog nie eens lank koning toe, toe het hy alreeds

begin om nie na God se opdragte te luister nie. ‘n 

Skaapwagter, Dawid, word toe gesalf as die 

volgende koning. Dawid was nog baie jonk, en al 

was hy alreeds gesalf as die volgende koning, was 

Saul daarna vir nog meer as 30 jaar koning gewees. 

In hierdie tyd het Dawid vir Goliat verslaan en hy

het meer gewild geraak as die koning, Saul. Saul het 

jaloers geword en wou vir Dawid doodgemaak het, 

maar God het hom beskerm. Nadat Saul dood is, 

het Dawid koning geword. Hy was ‘n goeie koning. 

Sy seun was koning Salamo en was ‘n baie wyse

koning en het ook vir God ‘n tempel gebou.



D7. Dawid: Die God wat ‘n ewige koninkryk beloof.

Vlak 1: Ek hoor II Samuel 7.

Vlak 2: Ek sien in II Samuel 7:

1. Sien jy raak wat God alles vir Dawid gedoen het (II Sam 7:8-11)?

2. Wat het die Here alles vir die volk Israel gedoen (II Sam 7:23-24)?

3. Wat belowe die Here sal hy vir Dawid doen as Dawid sterf (II Sam 77:12-15)?

4. Vir hoe lank sou Dawid se koningshuis bly voortbestaan (II Sam 7:16)?

5. Het Dawid die dinge in hierdie beloftes verdien (II Sam 7:18-19)?

6. Wat doen Dawid omdat hy onverdiende beloftes gekry het (II Sam 7:20)? 
(Onverdiende beloftes is beloftes wat iemand nie verdien nie.)
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1. The chronology of the Old Testament: A return to basics, Dr. Floyd Nolene Jones, 21st edition, 2019.

2. ESV study Bible from Crossway.

3. Pocket reference: Bible Handbook, Thomas Nelson, 1999.

4. Geloofsleer, Prof Benoon Duvenage.

5. Old Testament theology, Paul R. House, 1998.

6. Die Bybel, 1983 en 2020 vertalings.

Die dokument is saamgestel deur totUeer.blog.

Jy mag dit verniet aflaai, solank jy dit net ook verniet versprei.

Al die sketse is deur Santie Amery gemaak teen vergoeding van TotUeer.

Die sketse mag slegs saam met hierdie dokument gebruik word.

Indien jy van hierdie sketse op ander plekke wil gebruik,

moet jy die vergoeding daarvan met TotUeer ooreenkom,

wat weer op sy beurt dit sal laat terugvloei na Santie se bediening toe.

Bronne gebruik
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