Genesis
Algemeen
In het Hebreeuws heet het boek „be-resjit’ = in het begin, naar de woorden waar het mee begint.
In het Grieks heet het „Genesis’ = geboorte, ontstaan, omdat het de oergeschiedenis bevat.
Zonder Genesis zouden wij over de oorsprong van het menselijk geslacht volledig in het duister
tasten. We zouden dan vandaag nog, net als de heidenwereld, op fabels zijn aangewezen. Stelt
men echter de scheppingsgeschiedenis van Genesis naast die oude volkssagen en het nieuwste
natuuronderzoek, dan komt uit die samenvoeging voor de onderzoeker van de Schrift een
stralend licht der waarheid voort, een vaste basis voor de hele bijbel.
Tijdvak
Het boek Genesis begint met het verslag van de schepping en eindigt met de dood van Jozef in
Egypte. Het beslaat een periode van bijna 2500 jaar en begint bij het jaar 4000 VC tot 1677 VC.
(Wees voorzichtig met deze data, er bestaan hierover verschillende theorieën).
Schrijver
De Joodse overlevering heeft, evenals de oudchristelijke gemeente, Genesis steeds als het woord
van Mozes gezien. Jezus Christus zelf spreekt over dit boek als van “Mozes” (Joh. 5:46; Luc.
24:27,…). Het laat zich verstaan, dat Mozes zich bediend heeft van verschillende bronnen, en dat
gedeelten als hfdst. 36:31-39 aan zijn manuscript werden toegevoegd- want ten tijde van Mozes
waren er nog geen koningen in Israël (vs. 31).
Algemeen kunnen we ervan uitgaan dat Mozes de eerste 5 boeken van het Oude Testament (De
Pentateuch) geschreven heeft, gebruikmakende van verschillende bronnen. Maar dat ook het
basiswerk van Mozes in een latere periode is aangevuld tot wat we nu kennen.
Boodschap
Het eerste boek van de bijbel is een getuigenis van Gods almacht en regering. Het openbaart ons
Gods plan voor de verlossing en toerusting van de mensheid en laat ons zien hoe Hij dit plan
volvoert ondanks menselijke mislukking en ongehoorzaamheid.
Genesis is het boek van het begin: de schepping (hfst.1); de geschiedenis van de mens, inclusief
de blauwdruk van het huwelijk (hfst.2); zonde en dood (hfst.3); de belofte van verlossing (3:15);
de menselijke beschaving (4:16); Babel (hfst.11)en het Joodse volk (hfst.12). De zaken die in het
boek Genesis een begin maken, zetten zich voort doorheen de Bijbel en worden voltooid in het
boek Openbaringen.
Genesis is het boek over verwekking; het beschrijft de stamboom van Adam tot het ontstaan van
het volk Israël. Tien verschillende geslachtsregisters staan in Genesis opgetekend. Het verhaal
concentreert zich op zes personen en hun families; Adam (1-5); Noach (6-10); Abraham (11-25);
Isaak (26-27) Jacob (28-36) en Jozef (37-50). Deze geslachtslijsten lijken ons misschien saai,
maar ze zijn belangrijk voor het nasporen van de afstamming van de Verlosser.

Genesis is het boek over geloof. Adam geloofde en noemde zijn vrouw Eva (de levende) omdat
hij geloofde dat uit Eva „de weg, de waarheid en het leven‟ zou geboren worden. Noach geloofde
en bouwde een ark. Abraham geloofde en verliet zijn huis en zijn familie om naar het beloofde
land te gaan. Abraham en Sara geloofden en God gaf hun een zoon. God gaf Zijn beloften en trad
vervolgens op ten behoeve van hen die Hem vertrouwden, net zoals Hij dat vandaag nog doet!
Genesis is het boek over Gods uitwerkingen. God werkte geduldig aan Zijn kinderen, om van
hen te maken wat Hij wilde. Ze bleven dikwijls in gebreken, maar God gaf hen niet op. Hij is
nog steeds de God van Abraham, Isaak en Jacob, en Hij kan ook in jouw leven alles uitwerken
wat Hij zich voorgenomen heeft ondanks onze tekorten en falen.
Indeling
1. Het verslag van de schepping, hfdst. 1 en 2




Schepping van de kosmos, 1:1
Schepping van de aarde, 1:2- 2:3
Schepping van de mens, 2:4-25

2. De oergeschiedenis van de mensheid, hfdst. 3-11








De zondeval en zijn gevolgen, 3
Kaïn en Abel, 4:1-24
De „oervaders‟ van Abel tot Noach, 4:25- 5:32
Zondvloed, Noach, 6:1- 9:29
Lijst van de volkeren, 10
Torenbouw in Babel, 11:1-9
Geslachtsregisters van Sem tot Abraham, 11:10-32

3. De aartsvaders (patriarchen), hfdst. 12-50





Abraham, 12-23
Isaak, 24-26
Jakob, 27-36
Jozef, 37-50

Sleutelwoord: schepping
Typologie
Adam
Adam is de tegenhanger van Christus, de laatste Adam. Hier slechts de belangrijke heenwijzing
naar Hem:
Eersteling van een geslacht. De eerste Adam is de eersteling van de volken der aarde, de laatste
is de eersteling van wie de hemel bewonen.
De dood is door één mens in de wereld gekomen- evenzo het leven: Rom. 5:17.

In het uur der verzoeking lijdt de eerste Adam de nederlaag- de laatste, Christus, overwint: Rom.
5:19.
De eerste mens “werd een levende ziel“, de laatste Adam een “levendmakende geest“: 1 Kor.
15:45.
De eerste mens is “uit de aarde, stoffelijk”, de tweede is “uit de hemel”, 1 Kor. 15:47.
Isaak
De offerande van Isaak is een heenwijzing naar de offerdood van Jezus Christus op Golgota.
De berg Moria: Gen. 22:2, Joh. 3:16, Hebr. 1:2.
Het hout voor het offer droeg Isaak zelf: Gen. 22:6, Christus droeg zijn kruis: Joh. 19:17.
Waar is het lam? Gen. 22:7, „zie, het lam Gods!‟: Joh. 1:29. „God zal Zichzelf voorzien van een
lam ten brandoffer’: Gen. 22:8, „Van tevoren gekend- voor de grondlegging der wereld‟: 1 Petr.
1:19-20, Openb. 13:8.
Abraham spaarde zijn eigen zoon niet: Gen. 22:16, „…die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft‟:
Rom. 8:32.
Abraham dacht: God kan uit de dood opwekken: Gen. 22:5, Hebr. 11:17-19, God heeft Zijn Zoon
opgewekt: Hand. 2:32.
Namen voor God
De verschillende namen die God in dit boek worden gegeven, werpen elk door hun eigen
speciale betekenis, een verschillend licht op Gods ondoorgrondelijk, geheimnisvol wezen. De
voornaamste zijn:









ELOHIM= God (afgeleid van Eloha, bijv. in 1:1). Deze naam komt in het Oude
Testament ongeveer 2700 maal voor. Men kan zich afvragen of deze meervoudsvorm niet
een heenwijzing is naar de drie-eenheid van God.
JAHWE (Jehova) = de naam van Israëls verbonds-God. In onze vertaling, evenals in de
oude Griekse, de Septuagint, vertaald met „HEER‟ (Grieks: Kyrios: heer). De Joden
durfden de naam van Jahwè niet uit te spreken: bij het voorlezen van de bijbel zei men in
plaats van Jahwè: Adonia. De vertalers handelden naar dezelfde regel. De vier
hoofdsletters zorgden voor het onderscheid met de plaatsen waar Adonia geschreven
staat.
EL SJADDAI= de almachtige God (17:1). Deze uitdrukking vinden we voornamelijk in
de tijd van de aartsvaders. Hij laat ons God zien als de Geweldige, die de gebeurtenissen
in de geschiedenis van de wereld en de mensen in Zijn hand heeft, en bij Wie alles in
dienst moet staan van de verwezenlijking van Zijn plannen.
ELJON= de Verhevene, of beter, de Allerhoogste (14:18). God treedt ons onder deze
naam tegemoet als de Heer des hemels en der aarde.
ADONAI= de Heer (15:2), wordt meestal gebruikt als er verband is met de zegeningen
van het verbond. Adonia staat 134 maal in de plaats van Jahwe. Onze vertaling geeft:
Here of Heer (niet met vier hoofdletters, zoals waar Jahwe in de tekst staat).

Gespreksvragen: Genesis
Algemene vragen









Wat staat er in het gedeelte?
Wat kun je leren van God (Vader – Zoon – H. Geest)?
Wat staat er over de mens?
Geef een na te laten zonde.
Geef een te volgen voorbeeld.
Vertel iets wat je aanspreekt.
Wat doe je ermee in de praktijk?

Gespreksvragen Genesis hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 25
Genesis 1 tot 4















Waarom denk je dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft?
Vergelijk de eerste drie scheppingsdaden van God met de laatste drie scheppingsdaden,
zie je enkele overeenkomsten?
Wat betekent het voor jou dat God jou geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis
(1:26)?
Wat kreeg de mens van God? (1:26-30)
Wat betekent volgens jou de boom van kennis van Goed en Kwaad? Waarom mocht de
mens hiervan niet eten?
God heeft ons als sociaal wezen gemaakt, wat betekent dit voor jou persoonlijk (2:18)?
Het eerste onderwijs dat God aan Adem en Eva geeft is heel bijzonder en specifiek,
waarover gaat dit? (2:24-25)
Hoe kan zonde een weg vinden tot het hart en het handelen van de mens? (3:1-6)
Wat zijn de gevolgen van de zonde? Wat wordt er allemaal verbroken door de
zonde?(3:7-24)
Welke straf krijgen de mens en Satan voor de zonde?
Welke hele bijzondere tekenen van hoop en genade zie je na de zonde in de volgende
verzen:
- Gen. 3:15
- Gen. 3:20
- Gen. 3:21
Waarom bracht Abel een „beter‟ offer dan Kaïn? (verg. Heb. 11:4; 1 Joh. 3:12)
Welke verschillen zie je in de lijn van Kaïn en de lijn van Seth? (4:17-26)

Genesis 6 tot11









Een vreemde geschiedenis lezen we in de eerste verzen van hoofdstuk 6. Wie zijn
volgens jou „de zonen van God‟, „de zonen van de goden‟? (verg. Judas 1:6-7 en 2 Petrus
2:4)
Wat is volgens jou de reden van de zondvloed? (6:5)
Hoe zou jij reageren als God je roept om iets „buitengewoon‟ te doen?
Welke veranderingen waren er in de natuur vanwege de zondvloed? (zie Gen. 8:22)
Welke veranderingen zijn er voor de mens ? (zie Gen. 6:3 en 9:1-3)
Welk verbond sluit God met Noach en wat houdt dit verbond in? (9:8-17)
Waarom denk je dat het volk van God een grote toren wilde bouwen? (Hfdst. 11)



Welke straf krijgt de mens voor zijn hoogmoed? Is dit altijd het gevolg van hoogmoed?

Genesis 12










God roept Abraham om zijn land te verlaten, durf jij het aan om met God op weg te
gaan?
Wat een prachtige belofte lezen we in Gen. 12:2-3. Wat houdt Gods zegen concreet in?
Heeft deze zegen ook iets met jou te maken?
God zegt: “Met u of door u zullen alle geslachten gezegend worden”; waaruit blijkt dit?
Abraham bleef steken in Haran. Wat zijn de dingen waardoor jij al eens blijft steken in je
geestelijk leven?
Wat zegt het jou, geestelijk gezien, dat het beloofde land bewoont is?
Welke bemoediging ervaar jij in het feit dat de God van Abraham ook jouw God is?
Wanneer is het goed en wanneer is het niet goed om naar Egypte te gaan? (vergl. Gen.
46:3-4; Num. 14:4; Jer. 31:1; Matth. 2:13)
Hoe reageer jij op een geestelijke hongersnood?
God reageert zo anders tegenover Abraham en Farao, wat kan je hieruit leren?

Genesis 13 tot 15







Wanneer is het voor gelovigen goed om ieder zijn eigen weg te gaan?Aan welke
voorwaarden moet zo‟n keuze voldoen?
Lot liet zijn keuze bepalen door wat hij zag. Waardoor bepaal jij je keuzes in je leven?
Lot ging al heel snel in Sodom wonen, onder de mensen, wat betekende dit voor hem?
Abraham kiest ervoor om de buit niet zelf te houden; wat kunnen wij hieruit leren?
God sluit een verbond met Abraham. Telkens weer moet er bloed vloeien om een
verbond te sluiten. Wat kun je hiervan leren?
God voorspelt al aan Abraham dat het volk Israël 400 jaar zal moeten lijden (15:13)
voordat Hij het zal redden uit de macht van Egypte (Uittocht uit Egypte). Herken je in je
eigen leven dat er eerst verdrukking en lijden is vooraleer er redding en doorbraken zijn?

Genesis 16 tot 18









Opnieuw een heel bijzonder hoofdstuk (16). Wat vindt je ervan dat God Abraham in zijn
hele leven nooit heeft vermaand of gestraft, terwijl hij zo dikwijls het leven in eigen
handen nam? Wat zegt dat over God?
Abraham neemt het leven en Gods beloften in eigen handen wat is het gevolg hiervan?
We zien een duidelijk conflict tussen Hagar, Sarai en Abraham (16 verzen 4,5,6,9) Wat
vind je van de oplossing die geboden wordt? Hoe ervaar je de houding van Sarai?
Wat vindt je van Gods beloften uitgesproken over Ismaël? (16:11-12)
God komt telkens weer naar Abraham toe en laat hem Zijn beloften zien. Wat kan je hier
zelf van leren? Wat kan je leren van de houding van Abraham?
Hoe kon Abraham weten of hij wel of niet voor Gods aangezicht wandelde? Hoe kun jij
dat weten ? (verg. Fil. 4:7)
Hoofdstuk 18 is ook heel bijzonder. Omschrijf eens de intieme relatie die Abraham en
God met elkaar hebben? Wat valt je hierin op?










Abraham bidt niet alleen voor zijn neef Lot, maar voor de hele stad Sodom. Wat leert jou
dit over voorbede?
Wat denk je over de aanhoudendheid van Abraham? Is die goed of slecht?
God zegt dat Hij de stad niet zal verwoesten als er tien rechtvaardigen zijn. Wat zegt dit
over Gods karakter?
Wat zou er gebeurt zijn als Abraham ook in Sodom had gewoond?
Verhoort God het gebed van Abraham? Waarom wel/niet?
Noem eens wat facetten uit het leven van Lot in Sodom waaruit zijn dubbelheid, zijn
innerlijke verdeeldheid zichtbaar worden? Noem eens wat positieve en negatieve kanten?
Wat kunnen wij daarvan leren? ( Zie Jac.1:7 en 4:8 )
Waarom is het oordeel over Sodom draaglijker dan voor Kapernaüm?(verg. Matth.11:24)
Wat zegt dat over ons?

Genesis 20 tot 25



















Ondanks het grote geloof van Abraham zien we ook telkens weer zijn zwakte als mens.
Opnieuw waagt hij het leven van zijn vrouw door haar uit te geven als zijn zus. Wat kan
je hier persoonlijk van leren?
God weerhield Abimelech om te zondigen tegen Sara, waarom weerhield Hij David niet
om te zondigen tegen Bathseba?
Waarom toont Abimelech vriendschap naar Abraham toe? (21:23)
In hoofdstuk 21 wil Sara Ismaël en Hagar wegsturen omwille van Isaak en haarzelf. Wat
vind je van de reactie van God? (21:11-12)
God is rechtvaardig, hoe blijkt dit uit het verhaal van Ismaël en Isaak?(21:20)
Waardoor zag Hagar de put niet en waardoor herkenden de Emmaüsgangers Jezus niet?
Wat een indrukwekkend hoofdstuk is hoofdstuk 22. Wat leer jij van de houding van
Abraham?
Waarom spreekt Abraham God niet tegen net zoals Hij gedaan had bij Sodom?
Abraham brengt een brandoffer op de berg Moria. Dezelfde berg waar David een
brandoffer brengt en besluit die plaats te kopen om onder Salomo de tempel van God
daar te bouwen. Welke extra waarde krijgt het offer van Abraham hierdoor?
Abraham was uitverkoren om te lijden. Net zoals Isaak, Jacob, Jozef, Job, Paulus, enz.
Ook het volk Israël en wij, als christenen, worden geconfronteerd met lijden. Wat
betekent het volgens jou om te lijden om Christus‟ wil?
God zal Zichzelf voorzien ( 22:8 ) en de Here zal erin voorzien (22:14). Wat betekenen
deze woorden voor jou?
Hoofdstuk 23 leert ons iets over Sara. Sara gehoorzaamde Abraham en noemde hem
heer.(1 Petrus 3:6) Wat leert je dit van Sara?
Als Sara gestorven is moet Abraham zich zelf de vraag stellen of hij goed geweest is voor
zijn vrouw. Wat zal zijn antwoord geweest kunnen zijn volgens jou?
Abraham wordt een vorst Gods genoemd. Sara betekent vorstin. Waaruit blijkt haar
vorstelijk gedrag?
Uiteindelijk geeft God Abraham een eigen stuk land in het beloofde land, het land
Kanaän. Toch maar een kleine toezegging van Gods belofte, of toch niet?







In hoofdstuk 24 gaat Abraham op zoek naar een vrouw voor Isaak. Hij stuurt zijn knecht
naar het land van zijn familie. Maakt het uit waar jij jouw partner zoekt? Denk eens aan
de dochters van Lot?
De knecht laat de keuze aan God, maar kiest zelf ook. Hij gaat naar Rebecca toe. Hoe leer
je om zelf iets te ondernemen en toch ook God te vertrouwen?
De knecht wil niet eten voordat hij zijn boodschap heeft overgebracht. Wat leer je hieruit
over het belang van vasten?
Abraham is gestorven. Waarin ben je door zijn leven bemoedigd? Waarin ben je door zijn
leven gestimuleerd?

Genesis 25, Isaak









Hoe moeten we eigenlijk omgaan met Gods belofte (vb. belofte om een groot volk).
Rebecca was immers kinderloos?
Van Isaak lees je dat hij bad tot God en dat God zijn gebed verhoorde (25:21). Van
Rebecca lees je dat ze God een vraag stelde en antwoord kreeg (25:22,23). Heeft God
jouw gebed al eens concreet verhoord of jouw vraag beantwoord?
Zou God aan Rebecca Zijn verkiezing duidelijk gemaakt hebben, als Rebecca die pijnen
in haar baarmoeder niet had gehad? Wat leert ons dit?
Isaak en Rebecca waren beide gelovige mensen, toch is hun huwelijk niet zo geweldig.
Kan je wat oorzaken noemen waardom het mis ging?
Jacob koopt het eerstgeboorterecht. Noem zowel negatieve als positieve kanten van deze
daad.
Esau geeft als verklaring voor zijn begeerten:‟ik ben moe‟(25:30). Welke waarschuwing
ligt hierin voor ons?
Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep. Eva en Adam begeren een
verboden vrucht. Achab begeert de wijngaard van zijn buurman. David begeerde de
vrouw van een ander. Ze hebben allemaal veel verloren om weinig. Wat leert ons dit over
begeerten?

Gespreksvragen Genesis hoofdstuk 26 tot hoofdstuk 50
Isaak en Rebecca Hoofdstuk 26



Hoe zie je Gods bescherming en leiding in dit hoofdstuk? Hoe zie je Gods bescherming
en leiding in je eigen leven?
Isaak reageert bij Abimelech hetzelfde ten aanzien van zijn vrouw als zijn vader
Abraham deed. Wat zegt dat over het voorbeeld van een vader naar zijn zoon toe?

Jacob en Esau Hoofdstuk 27



Wat zie je in de houding van Rebecca? Herken je dit in je eigen leven?
Isaak laat zich leiden door zijn zintuigen. Hij hoort, betast, proeft en ruikt, wat doet hij
echter niet?







Doorslaggevend voor de zegen van Isaak is de geur: „zie de geur van mijn zoon‟ (vers
27). Wij zijn voor God een geur van Christus (2 Kor. 2:15). Wat zegt dat over Gods
zegen voor ons?
Wat een droeve geschiedenis: Isaak is bedrogen, Esau is woedend en wil een moord
plegen, Jacob moet vluchten van zijn familie, Rebecca moet haar lievelingszoon laten
gaan en zal hem nooit meer zien. Wat leren we uit deze geschiedenis?
Isaak zegt in zijn zegen dat Jacob zal heersen over zijn broer. Hiermee bevestigt hij de
belofte die God aan Rebecca heeft gedaan. Wat zegt dat over Gods handelen? Wat voelt
vreemd aan in deze gebeurtenis? Hoe had Gods wil anders kunnen geschieden?

Jacobs droom in Betel Hoofdstuk 28





Jacob noemt de plaats waar God hem verschijnt Bethel, huis Gods. Vaak noemen we
onze kerk ook huis van God. Wat zou dit betekenen voor onze samenkomsten?
Waarom zou God Jacob niet hebben vermaand over zijn bedrog?
Zou God zich gekwetst voelen toen Jacob na al de beloofde beloften zei: „indien God met
mij zal zijn‟?
Wat leer je van God wanneer je ziet dat Hij met Jacob een plan heeft en dit volbrengt?
Wat leer je hieruit voor je eigen leven?

Jacob bij Laban Hoofdstuk 29-31









Als Jacob door Laban wordt bedrogen, krijgt hij een koekje van eigen deeg. Zou dit iets
te maken hebben met de straf van God?
Lea ontvangt weinig of geen liefde van Jacob. Toen God zag dat Lea niet bemind was,
kwam Hij haar daarin tegemoet. In hoeverre kan liefde van God een gebrek aan liefde
opvullen? (Lees verzen 31-35)
Rachel werd jaloers op haar zuster. Wat kan jaloersheid allemaal uitwerken?
Jacob lijkt hier op dezelfde manier zijn kudde te verwerven als het eerstgeboorterecht en
de zegen van zijn vader. Toch lijkt Gods zegen op dit alles te rusten. Hoe verklaar je dit?
Laban wordt gezegend vanwege Jacob (30:27). Hoe moeten we dit zien de dag van
vandaag?
De omstandigheden van Jacob worden zodanig dat hij moet vertrekken; kunnen we hierin
Gods leiding zien. Hoe ervaar jij Gods leiding in je leven?
God neemt het voor Jacob op en waarschuwt Laban (31:24). Wat leert ons dat over God?
Hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven?

Jacob oog in oog met Esau Hoofdstuk 32-33






Ondanks Gods zegen blijft angst heersen in het leven van Jacob. Hoe zou dit komen? Hoe
reageert God hierop?
Jacob worstelt met God. Worstel jij soms ook eens met God?
Wat denk je: kon Jacob zich niet aan God overgeven of wilde hij dit niet?
Wat verloor Jacob bij de rivier de Jabbok, wat won hij?
Jacob probeerde het leven in eigen handen te houden. Israël was afhankelijk van God. In
wie herken jij je het meest?




Jacob en Esau verzoenen zich met elkaar. Toch wil Jacob niet met Esau verder trekken.
Waarom niet denk je?
Jacob komt anders uit de Jabbok dan dat hij erin gegaan is. Waaruit blijkt dit?

Jacob op weg naar Hebron Hoofdstukken 34-36






Jacob slaat zijn tenten op bij Sichem, wat een droevige geschiedenis speelt zich hier
af. Wat zou de aanleiding zijn, denk je, van dit kwaad?
Wat denk je over de daad van Simeon en Levi? Lees in deze context ook eens Deut. 7:3
en Joz. 23:12.
Een afgod is alles wat ons van God afhoudt. Jacob volgt deze weg voordat hij naar Bethel
gaat. Wat vindt je hiervan? Wat leer je hieruit voor je eigen leven?
Rachel sterft bij de geboorte van haar tweede kind. Ze noemt dit kind smartenkind. Jacob
geeft hem echter de naam gelukskind. Wat spreekt hieruit?
Hoe vind je Jacob als vader?

Jozef verkocht en naar Egypte gebracht Hoofdstuk 37






Jozef wordt als tiener voorgetrokken door zijn vader. Wat vind je hiervan?
Hoe vind je de houding van Jozef zelf in dit hoofdstuk?
Wat denk je over de dromen van Jozef, welke betekenis hebben deze voor het leven van
Jozef, wat denk je dat God doorheen deze dromen wil zeggen?
Er is jaloersheid in het hart van de broers van Jozef, wat is hiervan het gevolg?
Wat is het gevolg van zonde in ons leven (Denk hierbij aan de broers die Jozef verkopen
en de uitleg naar hun vader toe)?

Juda en Tamar Hoofdstuk 38



Opnieuw een vreemde geschiedenis in het boek Genesis.
Wat kan je leren van God als je weet dat de oudste zoon verwekt door Juda en Tamar de
voorvader van David en uiteindelijk de voorvader van Jezus is?

Jozef bij Potifar en in de gevangenis Hoofdstuk 39-40






Hoe zie je Gods leiding in het leven van Jozef?
Ondanks de trouw en de reinheid van Jozef zien we dat hij in de gevangenis belandt. Hoe
zou dit komen denk je? Waarom laat God dit toe? Wat kun je hier zelf van leren?
Opnieuw zien we Gods zorg in het leven van Jozef (39:21). Heb je zelf al eens Gods zorg
ervaren in moeilijke situaties?
Hoe zou jij reageren op de dromen van de schenker en de bakker, zou jij de
vrijmoedigheid hebben om eerlijk de waarheid te vertellen? Waarom wel/ waarom niet?
Op het einde van dit hoofdstuk staat een pijnlijk vers (40:23). Herken je dit ook in je
eigen leven?

De droom van de Farao Hoofdstuk 41






Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, hoe blijkt dat uit dit hoofdstuk?
Wat kan je leren van de houding van Jozef in dit gedeelte?
Welke geschenken krijgt Jozef van de farao?
Welke „zegeningen‟ heb jij van God al ontvangen?

Jozefs broers in Egypte Hoofdstuk 42-45







Een prachtig verhaal over pijn (42:21-24), herstel, geloof en vergeving. Wat kan je
hiervan leren?
Hoe zijn ook de broers van Jozef ten goede veranderd (lees o.a. 42:29)?
Ook zien we dat God een groot werk in het leven en hart van Jacob gedaan heeft
(43:13,14). Wat kan je hier zelf van leren?
Jozef is listig in hfdst. 43 vers 34 waarom denk je dat Jozef dit doet?
Ook in vers 44 zien we weer een dergelijk list, welke?
Lees Gen. 45:27 vind je dit geen vreemd vers? Vertel waarom/ waarom niet?

Jacob met al zijn nakomelingen in Egypte Hoofdstuk 46-48





Hoe vind je de reactie van de farao op de familie van Jozef (47:5-6)?
Hoe vind je het getuigenis van Jacob tegenover de farao (47:9-10)?
Jacob zegent de kinderen van Jozef, bij deze zegen geeft hij de jongste de grote zegen
(48:19) waarom doet hij dit volgens jou, waaraan doet je dit denken?
In de laatste periode van het leven van Jacob speelt zegen een grote rol. Hoe is dat in ons
leven denk je?

Jacob zegent zijn kinderen Hoofdstuk 49





Wat valt je op in de zegen die Jacob geeft aan zijn kinderen?
Wordt Ruben zijn zonde niet te zwaar aangerekend volgens jou?
Jacob noemt Jozef een jonge vruchtboom aan een bron. Wat zegt dat over zijn leven? (vg.
Ps.1:3, Jer. 17:8)
Waarom was het voor Jacob zo belangrijk om in Kanaän begraven te worden?

Ware vergeving Hoofdstuk 50








Waarom zouden de broers zijn gaan twijfelen aan de ontvangen vergeving (vers 15)?
Wat concludeer je uit de manier waarop de broers de vergeving van Jozef willen
ontvangen? (vers 16)
Wat concludeer je daarentegen uit de reactie van Jozef? (vers 17b)
In vers 18 bieden de broers zich als slaven aan. Hoe kun je deze houding plaatsen in het
licht van vergeving?
Vers 19 laat een eerste kenmerk van echte vergeving zien. Kun jij zeggen waarom?
Vers 20 laat een tweede kenmerk van echte vergeving zien. Kun je zeggen waarom?
Is er iemand die jij nog moet vergeven? Hoe wil je dit doen?

