
Aktiwiteite:

In hierdie ‘les’ gaan ons na twee drome kyk wat God vir Jakob gegee het, maar voordat ons 
daarby kom gaan ons gou eers ‘n aktiwiteit doen en ‘n speletjie speel sodat ons die drome 
beter sal verstaan.

Aktiwiteit 1:

Doen die instruksie aktiwiteit wat aangheg is. Die doel van die aktiwiteit is om te kyk hoe 
goed julle instruksies kan volg.

Speletjie 1:

Speel Simon says…. Dis weereens ‘n speletjie om te kyk hoe goed die gesin instruksies kan 
volg. Daar is drie weergawes aangeheg. Hierdie speletjie kan op verskillende maniere 
gespeel word. 

- Simon says ….. teken
- Simon says ….. in reverse
- Simon says ….. gewone een

Inleiding:

In ons volgende geheime boodskappe van God gaan ons kyk na twee drome wat Jakob 
gehad het, maar voordat ons daarmee begin kom ons kyk eers wat julle van Jakob af weet.

Vraag 1:
Jakob was een van ‘n tweeling gewees, wie was Jakob se tweeling broer gewees?

Antwoord: Esau

Vraag 2:
Jakob kon baie lekker kosmaak. Wat het sy broer in ruil vir hom gegee vir ‘n pot lensiesop?

Antwoord: Sy eersgeboortereg

Vraag 3:
Wat het Jakob se ma hom help kry net voor sy pa gesterf het?

Antwoord: Esau se eersgeboortereg



Vraag 4:
Jakob het na sy oom Laban gevlug omdat hy bang was vir Esau. Daar het hy op een van sy 
oom se dogters, Ragel, verlief geraak. Hy moes 7 jaar vir haar werk, maar wat het sy oom 
op sy huweliksnag met hom gedoen?

Antwoord: Hy het die ander suster, Lea, vir hom as vrou gegee.

Vraag 5:
Hoe kon Jakob toe vir Ragel, die vrou wat hy eintlik wou gehad het kry?

Antwoord: Hy moes nog 7 jaar vir haar werk.

Vraag 6:
God het Jakob se naam later verander, wat was dit gewees.

Antwoord: Israel

Vraag 7:
Die volk Israel is uit Jakob (Israel) se seuns gebore, elke seun was ‘n stam van Israel gewees. 
Hoeveel seuns het Jakbob (Israel) gehad?

Antwoord: 12 – Die 12 stamme van Israel



Gebruik die ‘Pigpen’ geheime alfabet kode hieronder om die boodskappe te ontsyfer.

1. Nadat Jakob van sy ouers af weg is om by sy oom Laban vir hom ‘n vrou te gaan soek, 
het hy een nag ‘n spesiale boodskap van God gehad. Waarvan het hy gedroom? 
(Gen 28:12)

2. Watter tipe droom het God vir Jakob gegee?



3. Toe Jakob wakker word, het dit wat hy gedroom het, hom bang gemaak. Hy het gesê dat 
die Here op daardie plek was, en dat hy dit nie besef het nie. Wat het hy die plek 
genoem? (Gen 28:17)

4. Jakob het die volgende oggend die klip wat hy as kopkussing gebruik het regop gesit, en 
olie daaroor gegooi. Wat het hy die plek genoem? (Gen 28:19)

5. God het ‘n paar jaar na Jakob se eerste droom, weer in ‘n droom met hom gepraat. Wie 
het in die droom na hom geroep? (Gen 31:11)

6. Wat was die Engel se opdrag aan hom in die droom? (Gen 31:13)

7. Watter tipe droom was hierdie gewees?



Lees God se boodskappe aan Jakob in Genesis 28:12-15 en Genesis 31:10-13

Hierdie twee drome wat God vir Jakob gegee het, het hoop en rigting vir sy lewe kom gee. 
Dink gou vir ‘n oomblik waar Jakob sou gewees het indien God NIE in die twee drome aan 
hom verskyn het nie. Die eerste droom het hom hoop gegee dat daar ‘n toekoms vir hom is, 
en dat God se hand oor hom sal wees.

In die tweede droom het God hom gered van dit wat Laban besig was om hom aan te doen, 
maar ook om hom op die regte plek te hê vir God se volgende seisoen in sy lewe. 

As God jou met ‘n spesiale boodskap – ‘n droom – bederf is dit vir ‘n spesifieke doel, en 
moet jy oplet en luister. God bedien vandag nog sy kinders met drome, God gee vandag nog 
opdragte en beloftes, hoop, deur drome vir Sy kinders.

1. ‘n Leer met engele

2. Oor die toekoms

3. Poort van die Hemel

4. Bet – El

5. Die Engel van God

6. Gaan terug na jou land

7. ‘n Opdrag


