
13. GRENDELTYD WHATSAPP KINDERKERK LES: 

‘n Vrou vir Isak – Genesis 24 

Abraham was bekommerd oor Isak want hy wou nie hê dat hy met een van die Kanaänitiese 

vrouens trou wat daar naby hulle gebly het nie, omdat hulle nie die ware God aanbid het soos 

hy en Isak nie.  Hy vra toe sy oudste en beste slaaf om hom te help. 

“Gaan na die land waar ek vandaan kom en soek vir Isak ‘n vrou daar onder my familie,” het hy 

vir sy slaaf gesê.  Hy het geweet dat sy familie hulle kinders ook van God sou leer.  Die slaaf 

het toe tien kamele vol geskenke gelaai en na die land gegaan waar Abraham se familie bly. 

“O Here, wys asseblief vir my die regte vrou vir Isak,” het hy gebid.  Hy besluit toe om naby 

‘n fontein te wag waar die jong meisies van die dorp altyd kom water skep.  Hy sal dan vir ‘n 

paar van die meisies bietjie drinkwater vra en as een van hulle sê sy sal vir sy kamele ook 

water gee, sal hy weet sy is die vrou wat God vir Isak gekies het. 

Die man het skaars klaar gebid toe kom daar ‘n pragtige jong meisie, Rebekka, aangeloop met 

‘n kruik op haar skouer.  Hy vra haar toe vir ‘n bietjie drinkwater. 

“Graag,” sê sy, “en ek sal sommer vir die kamele ook water skep.” 

Die slaaf was baie bly toe hy dit hoor, want hy het geweet dat God dit so laat gebeur het.  

Rebekka se familie was baie bly om van Isak te hoor en wou haar graag met hom laat trou.  

Die slaaf was ook gelukkig, want God het self Isak se vrou vir hom uitgekies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ‘n Vrou vir Isak – Genesis 24 

Inleidende aktiwiteit:  

Skryf woorde op papiertjies wat voorkom in die Bybelstuk van vandag.  Vou die papiertjies 

toe en laat elkeen ‘n woordjie trek.  Hulle mag nie wys wat hulle woordjie is nie.  Laat elkeen 

nou ‘n woordjie uitbeeld deur ‘n prentjie te teken.  Gee so tien minute op die meeste tyd vir 

elkeen om te teken.  Nou kan julle die kunswerke vir mekaar wys en probeer raai wat die 

woordjie was wat elkeen getrek het. 

Woorde wat julle kan gebruik:  Water, kamele, troue, geskenke, familie, bid. 

Vra: 

As jy vandag ‘n persoon moes gaan ontmoet wat jy nog nooit gesien het in lewende lywe of 

selfs op ‘n foto nie, hoe sou jy daardie persoon kan uitken? 

Vandag lees ons van iemand wat vir ‘n baie spesiale teken gevra het om die regte persoon te 

vind. 

Lees nou saam die Bybelstuk – ‘n Vrou vir Isak 
 

Vrae: 
 

1. Hoekom wou Abraham nie hê dat Isak met ‘n vrou van Kanaän moes trou nie? (Die mense van 

Kanaän het nie in God geglo nie.) 

2. Waarheen het Abraham sy slaaf gestuur om ‘n vrou vir Isak te vind? (Na die land waar 

Abraham gebore is.) 

3. Hoe het Abraham se slaaf geweet watter vrou die regte vrou vir Isak sou wees? (Hy het 

gebid tot God dat die vrou wat vir hom water en ook vir sy kamele water offer ook die regte 

vrou vir Isak sou wees.) 

4. Wat was die meisie se naam wat Isak se vrou sou word? (Rebekka) 

 

Aktiwiteit: Gesels saam en maak ‘n lys van eienskappe wat julle dink goed sal wees in ‘n 

huweliksmaat. 

Gesels saam: 

 Die slaaf het ‘n baie groot werk gekry om te doen.  Hy het God vertrou om hom die regte 

vrou vir Isak te wys.  Kan ons God vertrou vir die klein dingetjies en die groot dinge wat 

ons nodig het?  Selfs om die man/vrou te stuur waarmee ons eendag sal trou? 

Gebedsgids: 
 

 Sê dankie vir God dat ons Hom met ons hele lewens kan vertrou. 

 


