
Opdrag 1: Abraham

“God het vir hom gesê: “Vat jy seun, jou enigste seun, wat jy liefhet, en gaan na die landsteek 
Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat Ek vir jou sal aanwys.”

1. Vraag: Wie is die man in die Bybel vir wie God hierdie vreemde opdrag gegee het? 
Antwoord: Abraham (Gen 22:2)

2. Vraag: Wat was die belofte wat God aan Abraham gemaak het? 
Antwoord: Baie, baie mense sal uit hom voortkom, hy sal die vader wees van baie nasies. 
(Gen 17:2;4)

3. Vraag: Hoe oud was Abraham en Sara toe Isak gebore was?
Antwoord: Abraham ‘n 100 jaar en Sara 90 jaar oud. (Gen 17:17)

4. Vraag: Hoekom het God hierdie vreemde opdrag aan Abraham gegee? 
Antwoord: Hy wou kyk of Abraham Hom sou dien en gehoorsaam aan Hom sou wees deur 
selfs sy enigste seun, aan Hom te offer.(Gen 22:12;18))

5. Vraag: Het God Abraham toegelaat om Isak te offer? 
Antwoord: Nee, ‘n Engel van die Here het hom gekeer net voordat hy sy seun wou slag.
(Gen 22:10-12)

6. Vraag: Waaraan laat hierdie vreemde opdrag jou dink?
Antwoord: God wat Sy enigste Seun vir ons laat slag het.

Opdrag 2: Elia

“Gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit, anderkant die Jordaan. Jy kan 
water uit die spruit drink, en Ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg.”

1. Vraag: Wie is die man aan wie God hierdie vreemde opdrag gegee het? 
Antwoord: Elia (1 Kon 17:2-4)

2. Vraag: Hoekom was daar ‘n droogte gewees? 
Antwoord: Elia het vir die koning gesê dat dit nie sal reën of dou vir die volgende paar jaar, 
tensy hy so sê nie. (1 Kon 17:1)

3. Vraag: Hoe het God vir Elia gesorg tydens die droogte? 
Antwoord: Eers deur die kraaie wat vir hom kos gebring het, en toe deur die weduwee
(1 Kon 17:4; 9)

4. Vraag: Hoe het die kraaie vir hom gesorg? 
Antwoord: Hulle het in die oggend en in die aand vir hom brood en vleis gebring.(1 Kon 17:6)



5. Vraag: Watter wonderwerk het God in die weduwee se huis gedoen sodat sy vir Elia kon sorg? 
Antwoord: Die meel en die olie het nie minder geraak totdat dit begin reën het nie                      
( 1 Kon 17:14)

6. Vraag: Hoe lank was die droogte gewees? 
Antwoord: Ongeveer 3 jaar lank (1 Kon 18:1)

7. Vraag: Watter kragtige dade het God deur Elia gedoen? (1 Kon 17:17-24; 1 Kon 18:30-39; 
      2 Kon 1:9-12; 1 Kon 18:46; 2 Kon 2:8) 

      Antwoord: 

     1    Kon 17:17-24  -  Elia wek die weduwee se seun uit die dood op.
1 Kon 18:46   -  Elia hardloop voor Agab se wa uit.
1 Kon 18:30-39  -  Elia bid vir vuur uit die hemel wat alles op die altaar verbrand
2 Kon 1:9-12      -   Elia roep vuur uit die hemel wat 102 mense verbrand
2 Kon 2:8   -   Elia verdeel die Jordaan rivier met sy mantel na twee kante toe

Opdrag 3: Esegiël

“Toe sien ek daar is ‘n hand na my toe uitgesteek, en in die hand was ‘n boekrol. Die hand het die 
boekrol voor my oopgerol. Die stem het vir my gesê: “Mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol 
en gaan praat met die mense van Israel”

1. Vraag: Wie is die man aan wie God hierdie vreemde opdrag gegee het? 
Antwoord: Esegiël (Eseg 2:9-Eseg 3:2)

2. Vraag: Hoekom moes Esegiël die boekrol eet? 
Antwoord: Hy moes die boekrol eet en met die mense van Israel gaan praat (Eseg 3:1)

3. Vraag: Wat was op die boekrol geskryf? 
Antwoord: Klaagliedere, treurliedere en smartroepe (Eseg 2:10)

4. Vraag: Hoe het die boekrol gesmaak? 
Antwoord: Dit was soet soos heuning gewees (Eseg 3:3)

Opdrag 4: Esegiël

“God het vir hierdie man gesê om vir 390 dae op sy linkersy en dan 40 dae op sy regtersy te lê.” 

1. Vraag: Wie het hierdie opdrag van die Here gekry?
     Antwoord: Esegiël (Eseg 4:1-6)

2. Vraag: Hoekom moes Esegiël op sy sye lê?
Antwoord: Hy moes Israel en Juda se sonde dra die volle getal dae wat hy op sy sye gelê het. 
Soveel jare as wat hulle bly sondig het, soveel dae moes hy lê (Eseg 4:4-5)

3. Vraag: Watter ander vreemde opdragte het God nog vir Esegiël gegee?  (Eseg 4:12-15;          
Eseg 5;1-5; Eseg 24:16-18; Eseg 37:1-15)



Antwoord:

Esegiël 4:12-15     -      Kos op beesmis gaargemaak
Esegiël 5:1-5         -      Sy baard en sy hare met ‘n swaard afgesny en die hare op   
                                     verskillende maniere gebruik as teken.
Egesiël 24:16-18   -      Sy vrou sterf en hy mag nie oor haar treur nie.
Eseg 37:1-15         -      Profeteer oor dooie bene

Opdrag 5: Gideon

“God het hulle gered deur 300 mans. Hulle moes ‘n erdekruik oor ‘n fakkel sit, en wanneer hulle op 
die ramshoring blaas, moes hulle die kruik breek.”

1. Vraag: Wie het hierdie opdrag van die Here gekry?
Antwoord: Gideon (Rig 7:2-21)

2. Vraag: Watter twee wondertekens het Gideon vir God gevra om vir hom te doen, sodat hy 
seker kon wees dat dit God is wat met hom praat? 

Antwoord: (Rig 6:36-40)

1ste teken – as hy ‘n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol terwyl die 
grond droog bly. 
2de teken – net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is.

3. Vraag: Hoekom wou God Gideon in ‘n geveg instuur met net 300 man, as daar 32 000 manne 
was wat kon gaan veg het? 
Antwoord: Israel sou teen God gespog het en gesê het “Ek het myself gered” (Rig 7:2)

4. Vraag: Hoe het God die 300 man gekies? 

Antwoord: (Rig 7:3;5)

- Die wat bewe en bang is moes teruggaan huistoe.
- Die wat water met die hand opskep om te drink het geveg – die ander wat dit soos ‘n hond 

met die tong opgelek het, moes teruggaan huistoe.

5. Vraag: Waarom het God die manne nie laat veg met wapens nie, maar ‘n vreemde opdrag 
gegee om fakkels en erdekruike te gebruik? 
Antwoord: God het gewys dat dit Hy is wat die oorwinning behaal het, want die manne het nie 
eers wapens by hulle gehad nie – HY het die leër van Midian in hulle mag oorgegee (Rig 7:15)

Opdrag 6: Hosea

“Gaan trou met ‘n prostituut wat buite-egtelike kinders het”

1. Vraag: Wie was die man wat hierdie vreemde opdrag van God gekry het?
      Antwoord: Hosea (Hos 1:2)

2. Vraag: Hoekom het God so ‘n vreemde, amper onmenslike opdrag vir Hosea gegee?
Antwoord: God het gesê dat die land besig was om te hoereer en heeltemal ontrou aan die 
Here te word. Hy wou op hierdie manier vir die land wys waarmee hulle besig was (Hos 1:2b)



3. Vraag: Wat was Hosea se vrou se naam gewees?
Antwoord: Gomer (Hos 1:3)

4. Vraag: Hoeveel kinders het Hosea self by haar gehad, en wat moes hy hulle noem?
Antwoord: Seun – Jisreël; Dogter – Sonder ontferming; Seun – Nie my volk nie (Hos 1:3-9)

5. Vraag: Hoekom moes hy hulle sulke snaakse name gee?
Antwoord: Elkeen se naam het iets beteken van wat God met Sy volk sou doen.

Opdrag 7: Jesaja

“Trek jou klere uit en ook jou skoene. Hy het drie jaar lank sonder klere en sonder skoene 
rondgeloop”

1. Vraag: Wie is die man aan wie God hierdie vreemde opdrag gegee het?
Antwoord: Jesaja (Jes 20:2-3)

2. Vraag: Hoekom het God vir Jesja so ‘n vreemde opdrag gegee?
Antwoord: Hierdie vreemde opdrag was ‘n lewende getuie teen Egipte en wat God met hulle 
sou doen. (Jes 20:2)

3. Vraag: Toe God vir Jesaja as profeet geroep het, het die serafs (engele) sy mond eers met ‘n 
gloeiende kool aangeraak. Hoekom het hulle dit gedoen?
Antwoord: Jesaja het gesê dat elke woord uit sy mond onrein was, die seraf het sy mond 
aangeraak om sy oortredings te vergewe en sy sonde te versoen (Jes 6:5-7)

4. Vraag: Oor Wie het Jesaja baie geprofeteer?
Antwoord: Oor Jesus, oor Sy koms, Sy lyding en sook Sy oorwinning 
(Jes 7:14; Jes 9:5-6; Jes 53)

Opdrag 8: Moses

“Hierdie man moes baie vreemde opdragte uitvoer. Sy kierie neergooi dat dit in ‘n slang verander. 
Die Nyl se water in bloed verander. Die see laat oopkloop met sy kierie. ‘n Stuk hout in bitter water 
gooi om dit soet te maak”

1. Vraag: Wie was hierdie man gewees?
Antwoord: Moses (Eks 14:21; Eks 15:23-25)

2. Vraag: Hoekom moes Moses die see oopkloof met sy kierie?
Antwoord: Die Egiptenaars het hulle agterna gesit en die see was voor hulle gewees 
(Gen14:10)

3. Vraag: Hoe het die Israeliete oor die Here en oor Moses gevoel nadat hulle veilig deur die see 
was? 
Antwoord: Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, Sy dienaar (Eks 14:31)

4. Vraag: Wat was die plek se naam waar die water bitter was?
Antwoord: Mara (Eks 15:23)

5. Vraag: Wat het die Israeliete gedoen toe hulle by Mara kom en die water is bitter?
Antwoord: Hulle het begin kla by Moses (Eks 15:24)



6. Vraag: Hoekom het die Here vir hulle bitter water gegee om te drink?
Antwoord: Die Here het hulle op die proef gestel (getoets) (Eks 15:25c)

Opdrag 9: Petrus

“Gaan see toe en gooi hoek in, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal 
jy ‘n silwermuntstuk daarin kry.”

1. Vraag: Wie gee die opdrag?
Antwoord: Jesus (Matt 17:26-27)

2. Vraag: Aan wie gee Jesus die opdrag om te gaan visvang?
Antwoord: Petrus (Matt 17:26-27)

3. Vraag: Waarvoor moes Petrus die muntstuk gebruik?
Antwoord: Om die tempelbelasting te betaal. (Matt 17:27)

4. Vraag: Hoekom het Jesus gesê moet hulle die tempelbelasting betaal?
Antwoord: Hulle moes die mense nie aanstoot gee nie. (Matt 17:27)

Opdrag 10: Josua

“Hulle moes sewe maal om die stad loop, die sewende maal het die priesters die ramshoring 
geblaas, die manne het geskree en die stad se mure het inmekaar geval”

1. Vraag: Wie het hierdie vreemde opdrag van die Here gekry?
Antwoord: Josua (Jos 6:2-5)

2. Vraag: Wie was Josua gewees?
Antwoord: Hy was Moses se assistent gewees, en het Moses opgevolg na sy dood 
 (Jos 1:1-2)

3. Vraag: Hoekom het die Here so ‘n vreemde opdrag vir Josua gegee?
Antwoord: Hy wou die stad, die koning en soldate in Josua se mag oorgee (Jos 6:2)

4. Vraag: Wat moes die manne skree?
Antwoord: “Die Here gee die stad aan julle oor” (Jos 6:16b)

5. Vraag: Wanneer het die stad se mure inmekaar geval?
Antwoord: Toe die ramshorings blaas en die manne die aanvalskreet skree (Jos 6:20)



      


