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Het eerste deel van de Bijbelstudie wordt 

gegeven door: 

 

 

 

Jeanne Vercauteren –Vandekeybus 

 

 

 

Zij is lerares en studeerde Bijbels 

Hebreeuws, verdiepte zich in de Tenach 

met commentaren van de rabbijnen en 

studies van de Messias- belijdende Joden, 

gaf Bijbelstudie bij haar thuis, op radio 

Maria en in Retie. 

 

 

  In het tweede gedeelte wordt de Bijbel 

op eigen leven toegepast met 

beantwoorden van vragen door: 

 

  Pater Nicolaas Gorts 

 

 

Hij is Prior van de Abdij in Postel en 

administrator van parochies. Hij is 

licentiaat in de                        

Godsdienstwetenschappen en in de 

filosofie. 

   
Spectaculaire afbeelding van de Bijbelse Jozef                                              

in Egypte ontdekt. Een groep Egyptische                              

archeologen en onderzoekers hebben een                      

sensationele ontdekking gedaan die het bestaan                                 

van de Bijbelse Jozef bevestigen. De Egyptische                                  

krant Al-Ahram  meldt dat archeologen bij                                 

verrassing een aantal munten hebben ontdekt                                           

uit de tijd van de Egyptische farao’s. Sommige                               

munten zijn uit de tijd dat Jozef in Egypte                                               

leefde en dragen zijn naam en afbeelding                                                                                   

. 

                                                                                                                                                                                   

                 
Afbeelding Jozef  

 

     De onderzoekers ontdekten de munten toen ze 

duizenden kleine archeologische vondsten                                                                  

nakeken die in het Egyptisch museum liggen                                          

opgeslagen. Wat de meeste archeologen voor                                                                

een soort sieraden hebben gehouden, blijken                                                                                                

in werkelijkheid munten te zijn.Net als de                                        

munten in onze tijd,  staat aan de ene kant een                                

tekst en aan de andere kant een afbeelding.                                                      

 
23/1    Gen. 37:  De geliefde zoon gehaat door zijn 

            broeders.                                                                                            

Gen. 38: Een vreemd verhaal met een diepe 

betekenis.  

                                                                                                       

Ook jij bent het geliefde kind van God!  

 

 

6/2       In het huis van vernedering en in het huis 

            van verheerlijking: Gen. 39-40-41   

 

Hoe omgaan met het kwaad en  het 

kwade? 

 

 

20/2     Van nijpende toestand naar  

             verrassende ontmoetingen: : Gen.42-43 

 

 

 Lijden omwille van het goede? 

 

 

6/3       Jozef maakt zich bekend:  Gen. 45 

            Samen in Egypte: Gen.  46-47-48                                                                                                             
 

 

De weg van vergeving en verzoening. 

 

 20/3    Profetische draagwijdte van             

Jakobs  zegen: Gen. 49   

Laatste jaren en dood van Jozef: 
Gen. 50 

            De twaalf stammen van Israël – hun           

betekenis in de wereld. 

 

27/3     Film: JOSEPH 

 


