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20. Bid-bid vorentoe 
Genesis 24:1-67 

 

Tema  
Dis 'n groot voorreg om te weet dat die Here wat beloftes gee, tree vir tree saam met ons 
stap en dat ons heelpad met Hom daaroor kan praat. 
 

Agtergrond en interpretasie 
Die Abraham-verhaal wat by hoofstuk 12 begin het, is besig om klaar te maak. Die volgende 
persoon rondom wie 'n groot groep verhale gebou is, is die persoon van Jakob. Isak is die 
skakel tussen hierdie twee 'groot figure'. As beloofde seun wat die 'groot nageslag' wat aan 
Abraham beloof is, moet voortdra, is dit nogal belangrik met wie hy trou. In hoofstuk 23 tot 
by 25:11 word die dood van Sara en Abraham beskryf. Tussen die dood van die stammoeder, 
Sara en die stamvader, Abraham, word nou die huwelik van die seun beskryf. Die verhaal 
loop oor vier groot momente:' 
1. Die probleem: Abraham stuur sy slaaf om 'n vrou te gaan soek wat nie uit die Kanaäniete 
kom nie, maar uit die omgewing van waar hy en sy pa Tera aanvanklik weggetrek het, 
naamlik Mesopotamië (24:1-10). Ons aanvaar dat hy na die omgewing van Haran gegaan 
het, waar Abraham en sy pa Tera tydelik gebly het, en nie na Ur waar hulle oorspronklik 
vandaan gekom het nie. 
2. Die slaaf gaan bid-bid op weg en ontmoet Rebekka (24:11-27). Sy gebede wentel om die 
trou van God aan Abraham (vers 12, 14, 27). Die seëning wat God gee, kom wanneer die 
slaaf die regte familie daar in die vreemde kry, en 'n mooi maagd vind, net soos wat hy vir 
die Here gevra het. 
3. Die slaaf by Rebekka se familie (24:28-61). In hierdie gedeelte herhaal die slaaf die 'storie' 
ter wille van die effek om te bevestig hoe die Here hom gelei het. Spanning word opgebou 
deur die afskeidproses toe haar familie vra dat sy nog 'n dag of tien moet bly voordat sy kan 
gaan. Die slaaf wil nie wag nie, want alles is reg: Die Here het hom in sy doel laat slaag. 
Wanneer sy vertrek, is dit weer met seënwense ... 
4. Die oplossing: Die slaaf bring Rebekka tot by Isak en hulle trou (24:62-67). Wanneer die 
slaaf vir Isak 'alles vertel' (vers 66), is die saak afgehandel. Die Here het voorsien, en Isak val 
in by die plan! Sy was mooi, en hy het haar liefgekry. Sy troos hom ook na sy ma se dood. 
 
In hierdie hele verhaal is die Here agter die skerms. Hy tree nie na vore as 'n rolspeler wat 
self aan die woord kom nie. Tog maak die verhaal seker dat die leser verstaan dat Hy in die 
uitwerk van omstandighede daar was. So werk dit dikwels vandag ook nog uit: Alleen in 
terugskoue sien ons die hand van die Here in die verloop van omstandighede. Dit nooi ons 
uit om in geloof aan hierdie Hand te loop. 
 

Bybelgedeeltes en hoofgedagtes 
 

Bybelgedeelte/momente 
(lees of vertel) 

Hoofgedagtes van die ontmoeting 

Moment 1: Lees Genesis 24:1-4 
en vertel vers 5-9 

 Abraham stuur sy slaaf. 



Die coolste plan LP3 Jaar 1 © Jeugfokus 2017 
 

 

Moment 2: Lees Genesis 24:10-
15, vertel vers 15-25 en lees vers 
26-27 

 Die slaaf gaan bid-bid op soek en vind Rebekka. 

Moment 3: Vertel Genesis 24:28-
54 en lees vers 55-61 

 Rebekka se familie stem in en neem afskeid. 

Moment 4: Lees Genesis 24:62-
67 

 Rebekka ontmoet Isak en hulle trou. 

 

Uitkoms 
 Insig: Die Here werk in die gewone lewe en ons sien dit soms eers raak as ons terugkyk. 

 Respons: Die Here nooi my om my lewe met Hom te deel – daarom kan ek so bid-bid 
deur elke dag gaan. 

 

Hulpmiddels by die storie  
 Paneel 2 

 Portret van Isak 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging  
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam: Bring saam: 

1. Penne / potlode 
2. Kryt 
3. Stiffiegom 
4. Strook papier vir elkeen by Welkom 

1. Penne / potlode 
2. Stiffiegom 
3. Strook papier vir elkeen by Welkom 

Voor die tyd:  Voor die tyd:  

1. Knip vooraf stroke papier – ongeveer 20 
cm lank en 2 cm breed. Indien dit uit 
verskillende kleure bestaan, nog te beter! 
Elkeen moet ten minste een strook kry. Sien 
by Welkom. 

1. Knip vooraf stroke papier – ongeveer 20 
cm lank en 2 cm breed. Indien dit uit 
verskillende kleure bestaan, nog te beter! 
Elkeen moet ten minste een strook kry. Sien 
by Welkom. 
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Die storie 
 
Begin 
Hoeveel keer dink julle moet 'n mens op 'n dag bid? (Luister na die antwoorde.) 

Dis goed om sekere tye te hê waarop jy bid, anders sal ons wat so baie wil doen en 
rondhardloop sê ons kry nie nog tyd vir bid ook nie. Maar daar is iets wat baie wonderlik is 
wat ons weet as ons die Bybel lees. Die Here is altyd by ons. Bid kan wees om op enige plek 
en op enige tyd met Hom te praat. 

Abraham het begin oud word en toe sterf Sara. Wie kom nou in die plek van Abraham en 
Sara as hulle al twee dood is. Een plek is gevul: Isak kom in Abraham se plek. Maar Isak was 
nog nie getroud nie, en ou vader Abraham het gedink dis die regte ding om te doen: Hy moet 
help om vir Isak die regte vrou te kry, soos wat dit in daardie tye gebeur het. Die ouers het 
dikwels twee jongmense se troue gereël en dan het hulle mekaar leer liefkry. 
So wat doen Abraham? Kom ons lees. 
 
Hoor  
Moment 1: Genesis 24:1-9 – Abraham stuur sy slaaf 
Dit was 'n verskriklike belangrike werk wat hierdie slaaf moes doen. Hy vra toe vir Abraham 
wat moet gebeur as die vrou nie wil saamkom Kanaän toe nie. Van een ding was Abraham 
seker: Isak mag nie teruggaan na sy familie daar ver in Mesopotamië nie, want die Here het 
hulle juis daar laat wegtrek en hierdie nuwe land Kanaän aan hulle gegee. Al troos wat 
Abraham vir sy slaaf kon gee, was dat die Here sy engel vooruit sal stuur en sorg dat alles reg 
afloop.  

Abraham se slaaf het toe beloof hy sal die vrou gaan kry en hy het met tien kamele en 
allerhande mooi goed vertrek. Nou hoe gaan hy haar kry. Toe hy naby die stad kom waar 
Abraham se familie gewoon het, het hy gewonder hoe hy nou die regte vrou gaan kry. Wat 
doen hy? 
 
Moment 2: Genesis 24:10-27 – Die slaaf gaan bid-bid op soek en vind Rebekka 
So maklik! Die meisie was mooi en ongetroud! Toe sy in die fontein afklim om water te gaan 
kry en terugkom, het hy haar ingewag en vir haar gevra of hy 'n bietjie water uit haar kruik 
kon drink. Sy was baie gaaf en het gesê hy kan gerus drink ... en sy sal vir sy kamele ook gaan 
skep! Dit was net wat die slaaf vir die Here gevra het! 

Hy gee toe vir haar van die mooi goed wat hy saamgebring het en vra of sy dalk dink daar 
is plek by haar pa se huis om te oornag. Toe vertel sy hom wie haar pa is en dit is sowaar 
Abraham se familie, en verder sê sy daar is genoeg plek vir hom en ook vir die kamele. 
Wat doen die slaaf toe? Hy bid … Lees vers 26-27. 

Dis darem wonderlik dat hierdie slaaf ook weet die Here se troue liefde is met Abraham 
en dat dit die Here is wat alles reg laat uitwerk. 
 
Moment 3: Genesis 24:28-61 – Rebekka se familie stem in en neem afskeid 
By die huis het Rebekka se broer, Laban, gesien watter geskenke sy alles gekry het, en hy het 
dadelik die slaaf van die ryk man wat hom gestuur het, genooi om by hulle te kom oorbly. 
Toe dit etenstyd is en hulle vir die slaaf kos gee, het hy besluit om te vertel hoe dit gebeur 
het dat hy daar geland het. Hy het vir Rebekka se pa, Betuel, en haar broer Laban woord vir 
woord herhaal wat Abraham gesê het en toe vir hulle vertel wat gebeur het. 
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Toe antwoord Laban en Betuel: “Wat gebeur het, is van die Here. Ons het vir jou daaroor 
niks te sê nie. Rebekka is hier by jou. Vat haar saam en gaan terug. Sy moet die vrou word 
van die seun van jou eienaar. Dit is wat die Here gesê het.” Toe Abraham se slaaf hoor wat 
hulle sê, het hy diep voor die Here gebuig. 

Die slaaf het toe allerhande geskenke vir Rebekka en haar familie gegee. Toe die slaaf die 
volgende oggend sê hulle moet nou vertrek, was dit baie swaar vir die familie om haar 
sommer net so te laat gaan. Hulle wou toe hê die slaaf moet nog 'n dag of tien wag, maar hy 
wou nie. Hy wou sy werk klaarmaak. Die familie vra toe vir Rebekka hoe sy voel ... en sy het 
gesê sy is reg om te gaan. Haar familie het haar met baie mooi seënwense gegroet en sy kon 
van hulle slavinne saamneem. 

Dink julle Isak was tevrede? Kom ons lees: 
 
Moment 4: Genesis 24:62-67 – Rebekka ontmoet Isak en hulle trou 
Dis eintlik 'n baie, baie mooi verhaal. Ek dink Rebekka moes baie dapper wees om sommer 
net so vinnig saam met hierdie slaaf te gaan om met 'n vreemde man te gaan trou. En Isak 
kon nie eers sien hoe haar gesig lyk nie, maar hy het ook gehoor en besef dit is die vrou wat 
die Here vir hom gekies het. 
 
Dink  
Vandag doen ons nie sommer meer sulke dinge soos om met 'n vrou te trou wat ons nie ken 
nie. Maar een troos kom uit die verhaal na vore: Die Here het vir Abraham en Isak geken, en 
die Here het vir Rebekka en haar familie geken. Hy het hulle twee by mekaar gebring, al was 
dit deur 'n plan van Abraham en deur 'n werk wat 'n slaaf moes doen. 'n Mens haal jou hoed 
af vir hierdie slaaf wat so bid-bid die regte ding gedoen het, omdat hy ook op die Here 
vertrou het. Soos die skakels in ’n lang ketting, is God besig om met ons elkeen dinge te laat 
gebeur wat deel van sy groot ketting-plan vir ons lewe uitmaak. 
 
Leef 
Soms gaan die lewe maar net aan. Daar gebeur gewone goed, maar as ons die gewone goed 
so bid-bid aanpak, kan ons later terugkyk en sê die Here was getrou en Hy het dit reg laat 
uitwerk. Dit laat 'n mens baie wonder oor jou eie lewe vorentoe en wat nog alles gaan 
gebeur. Ons kan regtig maar net vir die Here sê ons vertrou dat Hy ons sal help en lei want 
Hy is getrou! 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar met julle spesiale groet. 

Knip vooraf stroke papier – ongeveer 20 cm lank en 2 cm breed. Indien dit uit 
verskillende kleure kan bestaan, nog beter. Elkeen wat inkom, kry 'n strook papier en plak dit 
met gom as 'n skakel aan 'n papier-ketting. As daar min groepslede is, kan elkeen 'n paar 
skakels plak. 
 
Wegspring 
Laat die groep die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. Skryf of teken in die skakels in jou werkboek vyf dinge wat ná mekaar in jou lewe gebeur 
het. Dit kan dinge uit jou hele lewe, net die laaste paar jaar of die laaste week wees.  
2. Vertel vir mekaar hoe julle skakels werk. 
 
Werksaam 
Laat die groep die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. In jou werkboek is ŉ paar skakels wat los van mekaar staan. Gesels saam en sê hoe hierdie 
skakels van 1 tot 7 op mekaar volg. Skryf die syfers 1 tot 7 groot in elke skakel. 
2. Laat elkeen in die groep een skakel kies en iets meer daaroor vertel. 
3. Die slaaf het 'n paar keer gebid. Kan julle sê by watter skakel of tussen watter skakels hy 
gebid het (Gen 24:11, 26, 52). 
 
Oplossing: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
Speel die bordspeletjie saam met jou huismense. Soek die antwoorde in Genesis 24 as julle 
vashaak. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar met julle spesiale groet. 

Knip vooraf stroke papier – ongeveer 20 cm lank en 2 cm breed. Indien dit uit 
verskillende kleure kan bestaan, nog beter. Elkeen wat inkom, kry 'n strook papier en plak dit 
met gom as 'n skakel aan 'n papier-ketting. As daar min groepslede is, kan elkeen 'n paar 
skakels plak. 
 
Wegspring 
Laat die groep die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. Skryf of teken in die skakels in jou werkboek vyf dinge wat ná mekaar in jou lewe gebeur 
het. Dit kan dinge uit jou hele lewe, net die laaste paar jaar of die laaste week wees.  
2. Vertel vir mekaar hoe julle skakels werk. 
 
Wonder 
Maak jou oë toe en wonder hoe jou pad vorentoe sal lyk. Wonder oor jou skooljare en 
daarna, blyplekke, vriende, en dalk 'n lewensmaat … 
 
Werksaam 
Laat die groep die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. Hieronder is 10 woorde wat in vandag se storie gebruik is. Waar pas die woorde in die 
storie in? 
Kamele Sara 
Seënwense Kanaäniete 
Oornag doel  
Sluier eed 
troue liefde liefgehad 
 
2. Rangskik die woorde in die regte volgorde soos dit in die storie voorkom. 
3. Hoe het Abraham se slaaf Rebekka se familie oortuig dat hy nie 'n skelm is nie en dat sy 
die regte vrou vir Isak sou wees? 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Gesels by die huis saam hieroor: 

 Kan elke mens alleen besluit oor wie die beste lewensmaat vir hom of haar sal wees? Of 
het die familie ook ŉ sê? 

 Watter eienskappe is belangrik in ŉ lewensmaat? 
 
2. Vertel vir mekaar van iets wat met julle of iemand anders gebeur het en waarin julle 
duidelik kan sien die Here het alles só laat uitwerk. 
 


