
Les 12: Ragel  
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Genesis 29 - 32 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Lekkers met verskillende geure (bv. vrugte-suiglekkers) 

Bak met yswater 

Albasters 

Lesinhoud 

Onthou julle nog ons les van verlede week? Jakob was besig om weg te vlug van sy 

broer Esau af, nadat hy vir Esau bedrieg het. Na ‘n lang reis kom Jakob toe by ‘n put 

aan. Hier praat hy met die wagters en hulle vertel hom dat sy oom Laban se dogter, 

Ragel, nou net daar aangekom het met haar pa se vee. Jakob help haar vee om te drink 

en groet vir Ragel. Hy vertel haar dat hulle familie is. Laban was ook baie bly om sy 

suster, Rebekka, se seun te sien. Nadat Jakob ‘n maand by Laban gewerk het, het Laban 

aangebied om Jakob te betaal vir sy werk. Jakob het egter intussen op Ragel verlief 

geraak en hy sê vir Laban hy sal sewe jaar verniet vir hom werk, as hy dan met Ragel 

kan trou. Laban het gesê: “Dis reg!” Die Bybel vertel vir ons dat Ragel mooi gebou was 

en nog beeldskoon ook. Omdat Jakob so verlief was, het die sewe jaar vir hom verby 

gevlieg. Die aand van die troue het Laban sy oudste dogter, Lea, gestuur in Ragel se 

plek. Die troutent was donker en met haar sluier aan het Jakob eers die volgende 

oggend besef hy het met Lea getrou. 

Kan julle dink hoe vies was Jakob oor hierdie bedrogspul! Laban het toe verduidelik 

dat in hul kultuur, die oudste dogter (Lea), eerste moes trou. Jakob kon as troosprys, 

na sewe dae, Ragel as sy tweede vrou neem. Hy moes egter nog sewe jaar verniet vir 

Laban werk vir hierdie voorreg. Jakob het Ragel baie liewer gehad as vir Lea, maar 

Ragel het kinderloos gebly. Lea het ‘n klomp kinders gehad, Ruben, Simeon, Levi, Juda, 

Issaskar, Sebulon en Dina. Ragel se slavin, Bilha, het ook twee seuns, Dan en Naftali, 

gehad. Lea se slavin, Silpa, het ook kinders gehad naamlik, Gad en Aser.  Uiteindelik is 

Ragel se gebed verhoor en sy het ‘n seun gehad wat sy Josef genoem het.  



Jakob wou nou wegtrek van sy skoonpa, maar Laban gaan ‘n ooreenkoms met hom 

aan. “Moenie trek nie, Jakob. Jy kan al die gestreepte, bont en swart skape vir jou hou 

as betaling vir al jou harde werk.” Laban was egter skelm en het dadelik al die 

gestreepte, bont en swart vee na sy seuns, wat 3 dae weg was, gevat. Nou het hy net 

spierwit vee oor gehad wat spierwit lammetjies sou hê! Van toe af het God dit so laat 

gebeur dat Laban se skape nét bont lammers gekry het en Jakob het ‘n ryk man 

geword! 

Nou was Laban regtig vies vir hom en Jakob het besluit om sy vrouens en vee te vat en  

terug te trek na sy pa, Isak, toe. 

Vragies vir slim oortjies 

•  Op watter dogter van Laban het Jakob verlief geraak? 

•  Met wie is Jakob eerste getroud? 

•  Wat was Ragel se eerste seun se naam? 

Waar pas RAGEL in op ons Odos-pad? 

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Ragel se kaartjie in waar sy pas. 

Besprekingspunte 

God sien onregverdigheid raak. 

•  Was daar al ‘n gebeurtenis in jou lewe waar jy gevoel het iets was regtig baie 

on-regverdig? Vertel ons daarvan. 

•  Kan jy by God hulp vra oor onregverdigheid? 

•  Waaroor dink julle bid mense die meeste? (Ons kan oor enigiets met die Here 

 praat). 

Lewensles 

Ons kan oor enigiets met die Here praat. Die Here het Ragel se gebed verhoor. 

Ons gebed vir vandag Here Jesus, ons weet U het reeds vir ons ‘n man of ‘n vrou 

uitgesoek vir eendag wanneer ons reg is om te trou. Bewaar ons maat en hou hom of 

haar asseblief getrou aan U. Amen 

 

 



Idees vir VET Pret 

M&M’s/Smarties/vrugtelekkers. Maak ogies toe en kyk of jy kan proe watter kleur jy 

eet.  Soos wat ons dalk deurmekaar raak met die geure omdat ons nie mooi kan sien 

wat die kleur is nie, so het Jakob deurmekaar geraak met Lea en Ragel. 

Vers vir die week 

Genesis 30: 22 

“God het op Ragel ag geslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos 

gelaat nie. Sy het swanger geword en ‘n seun in die wêreld gebring en toe sê sy: “God 

het my skande weggeneem.” 

Net vir die lekker 

Arme Jakob moes allerhande toetse doen om met die regte vrou te trou! Gebruik ‘n 

bak met yswater en albasters. Deel die klas in 3 groepe. Elke kind moet nou ‘n albaster 

met sy tone uit die water haal. Neem die tyd van die groepe. Die groep wat dit die 

vinnigste doen is die wenners! 


