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LES 19  ONS BEHOORT AAN GOD: GOD SORG VIR ONS AL MAAK ONS 
OUERS EN BOETIES EN SUSSIES ONS SEER 

 
Kom ons kyk wat het ons al alles van die Here en onsself geleer! 
 
Ons behoort aan die Here. Ons het al gesien dat die Here ons as Sy eiendom 
gemerk het; ons is in die Here se volle Naam gedoop en dit wys vir ons ons 
behoort heeltemal aan God en Hy sorg altyd dat alles vir ons goed is. 
 
Ons behoort aan die Here: Hy het ons volgens Sy spesiale plan gemaak en Sy 
skepping ons blyplek gemaak. Ons is Sy beeld: Hy gebruik ons waarvoor Hy wil. 
 
Ons behoort aan die Here: Hy het gekies om ons lief te hê en ons hoef nooit 
bang te wees vir Hom nie. Ons noem Hom altyd, dankbaar, ons Vader.  
 
Ons behoort aan die Here: soos met Abram, kan die Here ons enige plek laat bly 
en na enige plek toe laat trek. Ons trek en bly waarheen die Here ons roep om 
vir Hom lief te hê en te werk – ons trek nie soos Lot agter geld aan nie. 

 
1. Die geskiedenis van Josef: God gebruik seerkry om vir ons goed te wees 
 
Ons gaan saam kyk na die lewe van Josef. Hy was die agterkleinkind van 
Abram. Abram was sy oupagrootjie. Kan julle die kalfie-voorbeeld onthou? As die 
beeste aan die boer behoort, wie s’n is die kalfie? En as hierdie kalfie grootword 
en weer kalfies kry, wie s’n is die kalfies? Dit is nog steeds die boer s’n! So wys 
Josef se lewe vir ons God sorg vir Sy kinders en hulle kinders en hulle 
kleinkinders en hulle agterkleinkinders. 
 
Hoekom is Josef se lewe so belangrik? In Abram se lewe het ons gesien dat God 
ons kan laat trek en bly net waar Hy wil. Hy sal orals vir ons sorg, want die hele 
wêreld is Syne. 
 
In Josef se lewe sien ons nog ’n manier waarop God vir ons sorg. Kyk wat sê 
Josef in Genesis 50: “19 

Maar Josef het hulle geantwoord: “Moenie bang wees nie. Ek 

is nie God nie. 
20 

Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy 

het gesorg dat ’n groot volk nou in die lewe gebly het. 
21 

Moenie bang wees nie. Ek sal 

sorg dat julle en julle kinders kos het.” Josef het hulle jammer gekry en hulle 

gerusgestel.” 

 
Josef sê vir almal wat hom altyd seergemaak het– “Julle wou my kwaad 
aandoen, maar God wou daarmee goed doen.”  
 

Vir die volgende paar lesse gaan ons nou na iets nuuts kyk: kan die Here 
vir ons bly sorg al maak mense ons seer? 



Les 19 Ons behoort aan God: God sorg vir ons al maak ons ouers ons seer                  2/7 

Dit is die belangrike deel van Josef se lewe wat ons moet raaksien: baie mense 
het hom seergemaak. Hoekom? Want hulle wou hom kwaad aandoen. Hulle wou 
gehad het dat dit met hom moet sleg gaan. Hulle wou nie gehad het dat dit met 
Josef goed gaan nie. Dit is wat dit beteken om iemand kwaad aan te doen, jy wil 
sorg dat dit met iemand sleg gaan.  
 
Kyk wat sê Josef: hulle het hom seergemaak en gedink dat as hulle hom 
seermaak, dan sorg hulle dat dit met hom sal sleg gaan. Maar het dit met Josef 
sleg gegaan? Nee! Hy sê God het dit met hom goed laat gaan.  
 
Hoe het God dit met hom goed laat gaan? Kyk weer na die woorde van Josef! 
“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen.” Waarmee het 
God gesorg dat dit met Josef goed gaan? Met al die seerkry wat mense vir hom 
veroorsaak het. God het hierdie seerkry gevat en dit gebruik om te sorg dat dit 
met Josef goedgaan. 
 
Mense het gedink dat as hulle Josef seermaak, dit met hom sleg sal gaan. Maar 
God het hulle seermaak gevat en gesorg dat dit vir Josef goed is. Dit is die groot 
ontdekking wat ons nou in Josef se lewe gaan maak.  

 
2. Josef word in ’n baie deurmekaar huis groot 
 
Kom ons kyk hoe deurmekaar dit in die huis was waarin Josef grootgeword het: 
  
“Jakob het in Kanaän gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. 
2 

Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, sewentien, toe hy 

kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. 

Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. 
3 

Van al sy seuns was Israel 

die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef 

lang klere met moue gemaak. 
4 

Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir 

enige van hulle, het hulle ’n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê 

nie.
5 

Op ’n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer 

van hom nog groter. 
6 
Hy het vir hulle gesê: “Luister na die droom wat ek gehad het. Ons 

was op die land besig om gerwe te bind 
7 

en skielik gaan staan my gerf regop en julle 

gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne.” 
8 
Toe sê sy broers vir hom: “Jy 

verbeel jou jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk jy sal oor ons regeer?” Oor sy 

drome en sy praatjies het hulle ’n nog groter afkeer van hom gekry. 
9 

Hy het ook nog ’n 

ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê: “Ek het weer gedroom. 

Die son en die maan en elf sterre het voor my kom buig.” 
10 

Toe hy dit vir sy pa en sy 

broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê: “Wat vir ’n soort droom is dit wat 

God gebruik al die seerkry wat mense vir Sy kinders veroorsaak en sorg 
dat Hy vir hulle goed is, al kry hulle seer. Mense kan ons nooit só 

seermaak  dat dit met ons só sleg gaan dat God nie meer vir ons goed 
kan wees nie. 
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jy gehad het? Verbeel jy jou ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig?” 
11 

Sy 

broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly dink.” (Genesis 37) 

 

Josef se pa het twee vrouens, Lea en Ragel, gehad. Hy wou nie met sy eerste 
vrou, Lea, trou nie. Hy was nie lief vir haar nie. Hy was lief vir haar sussie, Ragel. 
Maar hulle pa het vir Josef se pa, Jakob, gesê dat hy net met Ragel kan trou, as 
hy eers met Lea trou. Toe trou hy met twee vrouens. Eers met een vir wie hy nie 
lief was nie, en toe met Ragel, vir wie hy baie lief was. 
 
So! Josef het ’n ma en ’n stiefma gehad!  
 
Maar dit is nie al nie. Sy stiefma en eie ma kon eers nie kinders hê nie. Hulle was 
bang dat Jakob, Josef se pa, hulle sal los as hulle nie kinders het nie. Toe het 
hulle vir Jakob gevra dat hy saam met hulle bediendes kinders sal hê. Hierdie 
twee bediendes se name was Bilha en Silpa. Dit beteken dat Josef nie net ’n 
stiefma gehad het nie, maar dat hy boeties gehad het wie se ma’s nooit met sy 
pa getroud was nie. Hulle was maar net die bediendes se kinders. 
 
Kan julle sien hoe deurmekaar was die huis waarin Josef grootgeword het? 
 
Hy het ses halfboeties gehad wie se ma’s nie sy eie ma was nie: Ruben, Simeon, 
Levi, Juda, Issaskar, en Sebulon. Hy het net een eie boetie gehad, Benjamin. 
Maar sy ma is dood toe sy eie boetie gebore is. Hy het twee halfboeties gehad 
wie se ma sy stiefma se bediende was, Gad en Aser. Hy het ook twee 
halfboeties gehad wie se ma sy eie ma se bediende was: Dan en Naftali. 
 
Josef is die tweede jongste boetie van twaalf seuns. Sy eie boetie is te klein om 
mee te speel en al die ander boeties is net halfboeties, met ander ma’s. Sy eie 
ma is dood toe sy eie boetie gebore is. 
 
Josef het in hierdie deurmekaar huis grootgeword. 
 
3. Josef se pa, Jakob, het hom liewer gehad as vir die ander boeties 
 
Dink julle dit is maklik om die kleinste boetie te wees met tien ander boeties wat 
ander ma’s het wat nie jou eie ma is nie? Wat gaan hulle met hom doen? Hulle is 
meer en groter en sterker as hy! Hulle gaan hom seermaak. Hulle gaan hom 
altyd boelie en uitstoot. 
 
Kyk nou wat doen Josef se pa met hom! “ 3 

Van al sy seuns was Israel die liefste vir 

Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met 

moue gemaak.” Josef se pa het hom liewer gehad as vir al die ander seuns. 
Onthou – Josef was die eerste seun van die vrou wat Jakob regtig liefgehad het. 
Die ander seuns se ma’s het sy pa nie regtig liefgehad nie. En omdat hy liewer 
vir Josef was as vir die ander broers, koop hy vir Josef die beste en mooiste 
klere, terwyl sy broers net gewone, alledaagse klere moet dra. Dit is soos 
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wanneer jou pa vir jou altyd klere by ’n winkel soos Hi-caz koop, maar vir al die 
ander boeties en sussies klere by Pepstores koop. 
 
4. Dit is snaakse liefde wat seermaak 
 
Het Josef se pa hom regtig lief? Wat dink julle? As jou pa vir jou altyd die 
mooiste en duurste klere koop terwyl jy die kleinste boetie is, maar al die ander 
groot boeties moet net gewone klere dra – dink julle Jakob is regtig lief vir Josef? 
Is dit hoe jy graag sal wil hê jou pa met jou en jou boeties en sussies moet 
maak? 
 
Kyk wat gebeur met Josef omdat sy pa so maak! “. 4 

Toe sy broers sien dat hulle pa 

vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle ’n afkeer van Josef gekry en het hulle 

niks goeds oor hom gesê nie.” Hulle het niks van Josef gehou nie. Hulle het net 
slegte goed oor hom begin sê. Sy pa het gemaak dat Josef se broers hom 
gehaat het omdat hy Josef voorgetrek het. 
 
Maar kyk wat het dit van Josef gemaak! Wat het hierdie voortrekkery van Josef 
gemaak? “Josef was nog jonk, sewentien, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy 

broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy 

broers by hulle pa aangedra.” Omdat Jakob Josef spesiaal liefgehad het, het dit 
van Josef ’n klikbek gemaak. Hy het gedink hy is nie een van die boeties nie. Hy 
het gedink hy en sy pa is saam teen sy boeties. Sy pa se voortrekkery het van 
Josef ’n klikbek gemaak.  
 
Wie van julle hou van boeties en sussies wat maak of hulle saam met Pa en Ma 
teen julle is? Niemand nie! Dit het van Josef ’n mislike boetie gemaak – wat 
eensaam en alleen grootgeword het tussen halfboeties wat hom gehaat het. 
 
 Hierdie voortrekkery was nie spesiale liefde nie – dit was slegte liefde. Jakob het 
nie vir Josef reg liefgehad nie. Hy het ’n skewe liefde gehad – so amper asof hy 
probeer het om Josef se ma nog lief te hê, al was sy al dood. Hy het dalk probeer 
om Josef se ma se liefde te voel – al was sy nie meer daar nie – deur vir Josef te 
bederf.  
 
Sy pa het hom met skewe liefde seergemaak: dit het sy lewe net nog moeiliker 
gemaak tussen groter boeties wat nie sy eie boeties was nie. Dit het gemaak dat 
hulle hom gehaat het. Dit het gemaak dat hy ’n klikbek word en nie homself as 
een van die boeties gesien het nie. 
 
5. Die Here laat Josef voel wat sy taak en roeping in die lewe is 
 
Aan wie behoort Josef? Hy behoort aan die Here. Hy is die Here se kalfie. Hy is 
die Here se beeld. Die Here gaan Josef gebruik waarvoor die Here hom nodig 
het. Die Here gaan hom laat trek en laat bly daar waar die Here hom nodig het. 
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Sy pa maak hom eensaam, alleen en ’n mislike boetie. Sy broers stoot hom uit 
en praat net sleg van hom. Hulle wil Josef seermaak en dit met Josef laat sleg 
gaan. 
 
Terwyl Josef so sukkel in hierdie moeilike en deurmekaar gesin, kom wys die 
Here vir hom waarvoor Hy hom gaan gebruik en waarheen Hy Josef gaan stuur. 
Die Here doen dit met twee drome: 
 
 
6 

Hy het vir hulle gesê: “Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land 

besig om gerwe te bind 
7 

en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan 

daar rondom en hulle buig voor myne.”…  
9 

Hy het ook nog ’n ander droom gehad en hy 

het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê: “Ek het weer gedroom. Die son en die maan en 

elf sterre het voor my kom buig.” 
 
Die Here wys vir Josef met hierdie twee drome dat die Hy hom eendag gaan 
gebruik as ’n koning en dat Josef se pa en broers hom as koning sal erken. Hulle 
sal voor hom buig. Die eerste droom wys dat sy broers voor hom gaan buig. En 
die tweede droom wys dat sy pa en sy vrou en al sy broers voor hom sal buig. 
 
Josef het self gewonder wat die Here bedoel en het toe orals geloop en praat oor 
hierdie drome wat hyself ook nog glad nie kon verstaan nie. Hy wou graag hê 
iemand moet hom help en sê waaroor hierdie drome gaan. 
 
6. Almal is kwaad vir Josef oor wat die Here hom voor gaan gebruik, maar 
sy pa bly sy pa 
 
Kyk nou hoe seer het Josef se pa, Jakob, hom gemaak. Wat gebeur nou? Die 
Here wys vir Josef waarvoor Hy hom eendag gaan gebruik – en nou is almal in 
die familie kwaad en raak hulle aan die baklei. 
 
Omdat hulle so ŉ deurmekaar familie is, voel almal kwaad, skuldig en jaloers en 
luister hulle nie na wat die Here vir Josef gewys het nie. 
 
Josef se pa skrik. Hy het seker gedink sy voortrekkery het Josef nou laat voel dat 
hy die baas in die huis is. Hy het gedink dat sy voortrekkery nou vir Josef laat 
voel dat hy ook sy pa en sy vrou se baas is, nie net sy boeties se baas nie. 
Omdat Jakob skuldig voel oor sy voortrekkery, raas hy met Josef oor wat die 
Here vir hom gewys het, in plaas daarvan om eers te luister. 
 
Omdat Josef se pa hom bederf het, luister sy boeties nie na wat hy sê nie. Al wat 
hulle hoor, is dat hierdie klein boetie dink hy is belangrik en dat hulle voor hom 
moet kruip en buig. Nou haat hulle hom sommer meer – hy dink hy is hulle baas. 
 
Dit is hoe dit gaan in so ŉ deurmekaar huis waar ’n pa so deurmekaar getrou en 
rondgeslaap het – en dan nog sommer een kind liewer het as ’n ander kind – 
almal baklei altyd oor alles. Almal probeer mekaar slegmaak en seermaak. 
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Hulle glo dat hulle dit net vir hulleself beter kan maak as hulle dit vir ander sleg 
kan maak. Josef word in so ŉ huis groot. 
 
Maar sy pa bly sy pa. Kyk hoe mooi vertel die Bybel dit: “Sy broers was afgunstig op 

hom, en sy pa het aan die droom bly dink.” Al het sy pa met hom baklei, het hy in sy 
hart bly dink aan die drome – want sy pa het geweet dit is ook ’n manier waarop 
die Here met mense praat.  
  
7. God is goed deur al die seerkry 
 
Kan al hierdie deurmekaarheid in die familie keer dat God vir Josef goed is en vir 
hom sorg? 
 
Dit kon maklik so gewerk het: Josef hoor net altyd by sy boeties hoe sleg hy is en 
hoe simpel hy is. Josef moet maar net altyd sien hoe sy pa die lewe vir hom 
moeilik maak deur hom voor te trek en van hom ’n klikbek te maak. Dink julle 
Josef het nie geweet hy is ’n klikbek nie? Hy het geweet, maar kon dit nie help 
nie, want dit is hoe sy pa dit wou hê. So! Josef kon só gedink het – ek is maar 
net ’n ou klikbek en net so sleg soos almal sê ek is.  
 
Wat doen die Here? Deur al hierdie gebakleiery kom wys hy vir Josef – jy 
behoort nie aan jou pa en boeties nie. Hulle gaan jou nie maak soos hulle jou wil 
hê nie. Al kry jy seer en al maak die familie jou ’n mislike boetie – hierdie seerkry 
kan nie maak dat God nie vir jou goed gaan wees nie. Dit kan nie keer dat God 
jou die mens gaan maak wat Hy wil hê en soos Hy jou wil hê nie. 
 
God gaan al hierdie seerkry nog gebruik – om vir Josef goed te wees. 
 
Dit gebeur elke dag met al die kinders wat aan die Here behoort. In al die huise 
is God besig om kinders te wys waarvoor Hy hulle eendag gaan gebruik. Dit 
gebeur op baie maniere – kinders sien waarmee is hulle goed en wat hulle goed 
kan doen. Kinders voel hulle wil iets word en iets bereik in die lewe. Kinders 
ontdek wat hulle kan doen en hulle sien geleenthede raak wat die Here vir hulle 
wys. 
 
Geen deurmekaar familie kan keer dat God ons roep en gebruik waarvoor Hy 
ons gemaak en waarvoor Hy ons beplan het nie. Pa’s en ma’s wat ons verkeerd 
liefhet en ons seermaak met hulle deurmekaar liefde, kan dit nie keer nie. Pa’s 
en ma’s wat nie reg kon leef nie en deurmekaar geleef het, kan dit nie keer nie. 
Stiefma’s en stiefboeties en -sussies kan dit nie keer nie. Familie wat kwaad is, 
jaloers is, altyd baklei en stry, kan dit nie keer nie. En al sien Pa, Ma en boeties 
en sussies nooit raak waarvoor die Here jou gaan gebruik nie, kan dit nie keer 
dat God jou gaan gebruik nie.  
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Al die seerkry wat Pa, Ma, boeties en sussies veroorsaak, kan nie maak dat hulle 
dit met jou laat gaan soos hulle wil nie. Ons behoort aan God – en Hy sorg dat 
Sy plan en liefde vir ons waar word – al maak ons gesin ons baie seer. 
 
Maar pa’s en ma’s bly ook pa’s en ma’s al is hulle ook baiekeer deurmekaar – 
daarom laat die Here hulle ook luister en bly wonder oor wat die Here met en vir 
hulle kinders doen – al voel hulle self skuldig en sleg oor hulleself. 
 
8. Opdrag 
 
Gaan dink ’n bietjie of die Here al op ’n manier vir jou gewys het waarvoor Hy jou 
eendag gaan gebruik! Vra vir Pa of Ma of hulle al so iets van jou raakgesien het. 
Want onthou – hulle dink ook in hulle harte daaraan. 
 
Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het: 
 
 
 
________________________________ 
Handtekening: ouer of voog  
 
  


