
    

 

VRAE VIR DIE WEEK SE  
BYBELSTUDIE AS GESIN  

Hebreers 11:8-9, 17-18 en Genesis 12:2-3, 13:2  
Abraham, Isak & Jakob.  

Matteus 22:32: ”Ek is die God van Abraham en die God van Jakob. God is nie `n God van 

dooies nie, maar van lewendes.” 

Weet jy wat is `n familieboom? Dit is `n organigram met baie takke wat jou leer hoe al jou fami-
lie is oor geslagte heen en beide ouers se kant. As jy dit bestudeer vind jy uit wie jou groot-
ouma en groot-groot oupa was. Dit mag onbelangrik lyk maar God is `n God van Generasies 
en hy hou daarvan om sy guns te gee van die voorgeslagte af tot by die generasies wat nog 

gebore moet word. 

Omtrent vierduisend jaar gelede het God vir Abraham, wat die voorvader van God se eie volk 
sou word, geroep. Die Here het vir Abraham gesê om uit sy land te gaan, sy familie en vader 
se huis te verlaat en na die land te gaan wat die Here vir hom sal wys. Die Here het `n belofte 
aan hom gemaak dat hy hom `n groot nasie sal maak, hom sal seën en sy naam groot sal 
maak. In Abraham sal al die geslagte geseën word. Vandag verstaan ons dat nie net die Jode 
nie, maar alle gelowiges van alle eeue deur God as Abraham se nageslag gereken sou wees. 

Die wat in God glo net soos Abraham. 

Abraham het gedoen wat die Here gevra het. Hy het die Here vertrou en Sy beloftes geglo. 
Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Hy het reg deur sy lewe, wanneer die 
Here met hom gepraat het, geluister en gedoen wat die Here gevra het. Abraham se seun Isak 
is gebore. En later uit hom Jakob en Esau. Elke toets het Abraham geslaag. Omdat Isak geglo 
het, het hy sy seuns Jakob en Esau geseën met die oog op wat God nog in die toekoms sou 
doen. Omdat Jakob geglo het, het hy albei seuns van Josef geseën en bidden voor God ge-
buig terwyl hy op sy kierie geleun het. So het oupagrootjie, oupa, pa en kleinseun elkeen op sy 

manier die Here vertrou en gehoorsaam. Elke geslag het gedeel in die seën van Abraham. 

Ongelukkig het sonde ook `n invloed op die generasies. Abraham het vir Abimelek gejok, later 
het Isak oor sy vrou gejok en Jakob het sy pa bedrieg omdat hy die eerste geboortereg wou 

ontvang. 

As jy weer na jou familieboom kyk en vind dat enige van jou voorouers die Here gedien het, 
kan jy seker wees van seën op jou lewe. Jy moet jou lewe skoon hou, omdat jou dade weer `n 

invloed gaan hê op die kinders en klein kinders wat jy nog gaan kry. 

Baie dankie Here, vir ouers en grootouers. Uhet my deel van `n spesifieke familieboom 

gemaak. Dankie vir die guns en seen wat ek kan geniet. Help my om `n goeie voorbeeld vir 

my volgende generasie te wees. 

Maandag 

1.Oor wie gaan die les? 

2. Wie was sy seuns? 

3. Wat het God van Abraham gevra? 

4. Wat se belofte het God aan hom gegee? 

 

Dinsdag 

1. Het Abraham gedoen wat God van hom gevra het? 

2. Het iemand jou al gevra om iets te doen wat moeilik was? 

3. Wat moet ons doen om God se seën te ontvang? 

4. Wat is sonde? 

 

Woensdag 

1. Wat se sonde het Abraham gedoen? 

2. En sy seun Isak en toe ook Jakob? 

3. Wat se sonde het jy al gedoen? 

4. Wat was die gevolg daarvan? 

 

Donderdag 

1. Hoe werk n familieboom? 

2. Teken julle familieboom? 

3. Ken jy `n maatjie wat nie `n familie het nie? 

4. Sê elke dag dankie vir jou familie en mense wat jou lief het? 
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