
14.GRENDELTYD WHATSAPP KINDERKERK LES:

Esau verkoop sy geboortereg – Genesis 25:19-34

Isak en Rebekka was baie gelukkig bymekaar, maar hulle het nie kinders gehad nie.  Isak het 
ernstig gebid en gevra dat die Here hom en Rebekka moet help.  Die Here het sy gebed 
gehoor en Rebekka het swanger geword.  Sy het ‘n tweeling verwag.  Hulle het die oudste 
Esau genoem en die ander een Jakob.

Toe hulle groot word, het Esau, wat baie harig was, ‘n jagter geword.  Jakob was ‘n stil jong 
man wat sy ma graag in die huis gehelp het.  Isak het meer van Esau gehou en Rebekka meer 
van Jakob.

Terwyl Jakob eendag besig was om ‘n pot lensiesop te kook, het Esau van die veld af ingekom 
en gevra: “Gee asseblief vir my van jou sop.”

“Ek sal jou ruil vir jou reg as eersgeborene,” het Jakob geantwoord.

“Goed,” het Esau gesê, “want wat help my geboortereg my as ek besig is om van die honger 
dood te gaan!”

“Belowe my voor God dat jy dit sal doen,” het Jakob gesê.

Toe belowe Esau voor God dat hy sy reg as eersgeborene verruil vir die lensiesop.  In daardie
dae het die reg as eersgeborene beteken dat die oudste seun twee maal soveel van sy pa se 
goed moes kry as enige ander kind, en dat hy ná sy pa se dood die hoof van die gesin word.

Esau het toe die sop saam met brood geëet en aangegaan met sy werk asof hy niks snaaks 
gedoen het nie.  Eers baie jare later sou hy hieroor spyt kry, maar dit sou te laat wees om 
iets daaraan te doen.



14. Esau verkoop sy geboortereg – Genesis 25:19-34

Inleidende aktiwiteit:  Gebruik die lysie onder verskaf. Elkeen van die gesin kan die woorde 
neerskryf op ‘n stukkie papier.  Elkeen moet die lysie orden van die belangrikste na minste 
belangrik volgens hoe hulle voel.

Geld Bybel Vriende Kerk Beroemd wees
Familie Geleerdheid Geduld Goeie werk kry Mooi wees

Huis Eerlikheid Mag Slim wees Beste klere

Vra: 

 Watter dinge dink julle maak mense asof dit onbelangrik is, maar eintlik is dit baie 
kosbaar? (Familie, huwelike, skool en selfs gesondheid.) 

 Sal jy kwaad wees vir hulle omdat hulle daardie dinge het?

Lees nou saam die Bybelstuk – Esau verkoop sy eerstegeboortereg

Vrae:

1. Wat was Isak en Rebekka se seuns se name? (Esau en Jakob.)
2. Wat is ‘n geboortereg? (Die seun wat eerste gebore word, erf twee maal soveel as die

ander kinders en word hoof van die familie.)
3. Watter seun moes die eerstegeboortereg kry? (Esau)
4. Waarvoor het Esau sy eerstegeboortereg verruil? (Die lensiesop wat Jakob gemaak het.)
5. Dink julle Esau het ‘n goeie keuse gemaak?

Aktiwiteit: Goeie keuse/slegte keuse

Lees die volgende senarios en laat die gesin kies watter een van die twee opsies vir hulle klink
na die regte keuse om te maak.

 Luister na jou ma of doen net wat jy wil doen;
 Huil oor jy nie hou van die aandete wat gemaak is nie of eet wat gemaak is;
 Help ‘n maatjie wat seergekry het of lag vir jou vriend wanneer hulle seerkry;
 Gryp iets uit iemand se hand of vra mooi of jy kan sien wat hulle vashou;
 Lees net een keer ‘n week Bybel en bid nooit of lees elke dag jou Bybel en bid elke dag.

Gebedsgids:

 Vra die Here om jou te help om die regte dinge te kies.
 Sê vir God dankie dat ons Hom kan vertrou om ons op die regte pad te lei.
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