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Les 20 ONS BEHOORT AAN GOD: GOD SORG VIR ONS, AL SPAT ALLES 
UITMEKAAR IN ONS FAMILIES 
 
Ons is besig om te kyk hoe God vir ons sorg, al maak mense ons seer. Die Here 
vat al die seermaak van mense wat vir ons sleg wil wees, en gebruik hierdie 
seerkry om vir ons goed te wees. Dit is hoe die Here vir Josef gesorg het. “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.”(Genesis 50) 

 
Josef sê vir almal wat hom altyd seergemaak het: “Julle wou my kwaad aandoen, 
maar God wou daarmee goeddoen.”  
 
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 besig is om in Josef se lewe te maak.  
 
Kom ons kyk weer na ’n ander deel van Josef se lewe waar hy seerkry, maar 
God dit gebruik om vir hom goed te wees: 

“11 
Sy broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly dink.

12 
Josef se 

broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sigem. 
13 

Toe sê Israel vir Josef: “Kyk, jou 

broers pas die kleinvee op in Sigem. Ek wil jou na hulle toe stuur.” Josef het geantwoord: 

“Goed, Pa!” 
14 

Toe sê Israel vir hom: “Gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met 

die kleinvee en kom vertel my alles.” Israel het hom van die laagte by Hebron af gestuur 

na Sigem toe. 
15 

Hy het daar in die veld rondgesoek, en toe kom ’n man by hom en dié vra 

vir hom: “Wat soek jy?” 
16 

Josef antwoord hom: “Ek soek my broers. Kan jy my dalk sê 

waar hulle die kleinvee oppas?” 
17 

Toe sê die man: “Hulle het van hier af versit. Ek het 

gehoor hulle sê hulle wil na Dotan toe gaan.” Josef is toe agter sy broers aan en hy het 

hulle by Dotan gekry. 
18 

Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, 

het hulle ooreengekom om hom dood te maak. 
19 

Hulle het naamlik vir mekaar gesê: 

“Kyk, daar kom die ou dromer aan. 
20 

Kom ons maak hom dood en gooi hom in ’n put. 

Ons kan sê ’n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome.” 
21 

Ruben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê: “Nee, ons 

moet hom nie doodmaak nie. 
22 

Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put 

hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie.” Ruben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red 

en hom na sy pa toe kon terugstuur.
23 

Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle 

trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, 
24 

en vat hom en gooi hom 

in die put. Dit was ’n droë put, sonder water. 
25 

Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe 

hulle weer sien, kom daar ’n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op 

pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. 
26 

Toe sê 

Juda vir sy broers: “Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te 

hou? 
27 

Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons 

broer, hy is bloedfamilie.” Juda se broers het na hom geluister, 
28 

en toe daar van die 

Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 
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twintig stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop en dié het hom Egipte toe gevat. 
29 

Toe 

Ruben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Ruben het sy klere geskeur 
30 

en 

teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê: “Die kind is weg! Wat moet ek nou 

doen?”
31 

Maar sy broers het ’n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die 

bloed gedoop. 
32 

Toe stuur hulle Josef se klere met ’n boodskap vir hulle pa: “Ons het dit 

opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is.” 
33 

Israel het dit herken en gesê: “Dit is my 

seun se klere. ’n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet!” 
34 

Jakob het sy klere 

geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. 
35 

Al sy kinders het vir 

Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê: “Ek sal bly treur 

oor my seun tot ek by hom in die dood is.” So het Josef se pa bly treur oor hom. 
36 

Die 

Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die farao se paleis 

verbonde as hoof van die lyfwag.” (Genesis 37) 

1. Josef se pa Jakob doen ’n baie gevaarlike ding 
 
Josef se pa weet dat Josef ’n klikbek is en hy weet dat sy broers niks van hom 
hou nie. Maar kyk wat doen hy! Josef se broers het weggetrek in die veld in om 
gras te kry vir hulle skape en bokke, omdat die gras na die oestyd by hulle al 
minder geword het. Kyk wat doen Jakob: 14 “

Toe sê Israel vir hom: “Gaan kyk of 

alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles.”  

 

Wat doen Josef se pa? Hy stuur Josef om ’n honderd kilometer ver te gaan kyk 
wat sy broers doen – en om alles wat sy broers doen, vir sy pa te kom vertel. Sy 
pa weet hy is ’n klikbek en sy broers haat hom. Sy pa weet dit is ver en hy is nie 
by die seuns nie. Sy pa stuur hom met sy klere wat mooier is as wat die ander 
seuns het, om te gaan kyk wat hulle doen en om vir sy pa te kom vertel wat hulle 
doen. 
 
Sy pa trek Josef weer voor. Hy is die seun wat vir Pa moet gaan kyk en vertel 
wat die ander kinders doen. Hierdie voortrekkery is omdat die pa vir Josef 
misbruik. Hy maak Josef belangriker as sy broers. Sy pa maak hom sy 
vertroueling teen sy broers. 
 
Dit is ’n baie gevaarlike ding wat sy pa doen – hy maak Josef baie seer. Want sy 
pa maak Josef sy broers se vyand. 
 
Pa’s en ma’s doen dit baiekeer met kinders. Hulle maak asof een of meer van die 
kinders hulle vertrouelinge teen die ander kinders is. Maar dit is nooit regtig so 
nie. Dit is ouers wat hulle kinders misbruik. Hulle speel kinders teen mekaar af en 
trek kinders voor – net sodat hulle kan kry wat hulle as ouers wil hê. Wanneer 
ouers dit met kinders doen, dan maak hulle kinders mekaar se vyande. Baie 
boeties en sussies, neefs en niggies en baie kindervriende word mekaar se 
vyande en baklei met mekaar omdat ouers kinders voortrek en teen mekaar 
gebruik. 
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Dit is ’n baie gevaarlike ding wat ouers met kinders doen – om hulle teen mekaar 
af te speel en te maak asof een nader aan Pa en Ma is as die ander. Dit maak 
kinders mekaar se vyande. 
 
2. ’n Klein dingetjie laat alles ontplof 
 
Toe Josef se broers hom so met sy deftige klere sien aankom, was dit vir hulle 
net een te veel. Hulle weet dadelik wat gaan gebeur as hy sien wat hulle alles 
doen en dan loop hy nog met sy deftige klere in die veld rond. Dit is soos 
wanneer broers in die lande moet werk met kakieklere aan, en dan kom kleinboet 
daar aangestap met sy “Mister Cass” klere aan om te kom kyk waaroor hy kan 
gaan klik. 
 
Hulle is woedend en sweep mekaar dadelik op om hom dood te maak. 
 
Dit is hoe haat, jaloesie, verbitterdheid, wraak en woede werk. Dit lyk asof alles 
rustig is en almal goed en gaaf is. Maar dit is nie regtig so nie. Dit lyk maar net 
van buite af so. Binne-in mense is daar slegte dinge besig om te kook. 
 
Dit is net soos met ’n vuurspuwende berg! So ’n berg lyk mooi, rustig en na ’n 
lekker blyplek met al die rustige waterstroompies wat teen hom afloop en met al 
die groen woude vol singende voëls en woelige diere. Maar binne-in die berg 
kook die rooiwarm lawa. Dit kook en kook totdat dit dan skielik bo uitbars en alles 
stukkend brand. 
 
Hulle jaloesie en woede bars oop en hulle besluit sommer so in hulle woede om 
hom dood te maak – want hulle is mos ’n honderd kilometer weg van die huis af 
en Pa sal nooit weet wat gebeur het nie. Dis nou net Josef en sy broers, sonder 
Pa wat hom kan beskerm. 
 
3. Die Here laat hulle plan nie gebeur nie 
 
Hulle besluit om Josef dood te maak. Hulle plan is om te wys dat die roeping wat 
die Here vir hom gewys het, om koning te word, nie sal gebeur nie. Daarom gaan 
hulle hom doodmaak. Kyk hoe sê hulle dit: “. 19 

Hulle het naamlik vir mekaar gesê: 

“Kyk, daar kom die ou dromer aan. 
20 

Kom ons maak hom dood en gooi hom in ’n put. 

Ons kan sê ’n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome.” 

 

  Nou sien ons waaroor is hulle regtig kwaad. Dit gaan nie net oor die 
voortrekkery of die klik nie. Dit gaan oor waarvoor die Here hom geroep het en 
waarvoor die Here hom wil gebruik – om koning te wees. Hulle wil wys dat hulle 
kan keer dat die Here se plan met Josef gaan uitwerk. Hulle wil wys dat hulle 
ander planne met Josef kan maak, wat maak dat God se plan nie meer met 
Josef kan werk nie. 
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Maar kyk wat gebeur. Ruben is die oudste broer. Hy is eintlik die broer wat vir 
Josef die kwaadste moes wees, want Josef vat sy plek as die oudste broer by sy 
pa. Die Here werk dit in Ruben se hart om te keer dat sy broers se haat en 
jaloesie Josef doodmaak. Hy maak vinnig ’n noodplan. Hy wys hulle dat hulle nie 
hulle broer mag vermoor nie. Hulle moet hom in ’n put gooi dat hy self kan 
doodgaan. Dit is ’n vinnige noodplan: hulle glo Josef sal doodgaan, maar hy sal 
Josef later stilletjies uit die put uithaal en weer na sy pa toe terugstuur. Ruben 
voel hy wil sy kleinboet beskerm teen die moordplanne van sy jaloerse en kwaad 
broers. 
 
So gebruik die Here vir Ruben om die planne van Josef se broers om hom 
kwaad aan te doen, te keer. Josef se broers wil hom kwaad aandoen. Maar God 
gebruik dit om vir Josef goed te wees. God bly steeds goed en sorg steeds vir 
Josef – al spat alles nou tussen die broers uitmekaar. 
 
4. Die Here laat Ruben se plan ook nie werk nie 
 
Ruben se plan is dat Josef moet teruggaan na sy pa toe. Maar die Here het ’n 
ander plan met Josef – hy wil hom ’n belangrike man in die magtige land Egipte 
maak. 
 
Hoe kry die Here dit reg om Josef binne-in hierdie magtige land in te vat waar net 
Egiptenare belangrike mense kan wees, nie skaap-, bees- en bokboere uit die 
veld nie? 
 
Kyk wat gebeur! Terwyl sy broers sit en eet, kom daar Arabiere met kamele 
verby. Hulle was besigheidsmanne. Hulle besigheid was om alles wat nodig was 
om die lekker duur parfuum en kosbare salwe te maak wat die ryk mense in 
Egipte gebruik het, op te koop en dan in Egipte te gaan verkoop. Hulle was regte 
smouse. Hulle sou enigiets koop en verkoop om geld te maak. 
 
Josef se broers sit en wag dat Josef doodgaan, maar God is vir Josef goed. Hy 
laat verkoopsmanne verbykom en verander hulle gedagtes. 
 
Kyk waaraan dink Josef se broer Juda: “26 

Toe sê Juda vir sy broers: “Watter nut het 

dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? 
27 

Kom ons verkoop hom aan die 

Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie.” Juda se 

broers het na hom geluister, 
28 

en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het 

die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir twintig stukke silwer aan die Ismaeliete 

verkoop en dié het hom Egipte toe gevat.” 

 

Hy dink so: hoekom moet hulle Josef laat doodgaan as hulle kan geld kry vir 
hom? Daarom is sy plan om hom as slaaf te verkoop. ’n Slaaf was ’n mens wat, 
net soos skape en beeste, vir geld verkoop is om vir ander mense te werk. ’n 
Slaaf was die besitting van die een wat hom gekoop het. Sy koper kon met hom 
maak net soos hy wou. Hy kon hom laat werk so hard en so lank as wat hy wou. 
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Hy kon hom kosgee of laat honger ly net soos hy wou. Hy kon hom laat leef of 
doodgaan net soos hy wou. Slawe moes alles wat mense aan hulle doen, net so 
aanvaar – sonder om iets te sê of enige iets te kan doen vir hulleself. Hulle mag 
nie eers gewys het hulle is ongelukkig nie. 
 
In Egipte was daar groot bouwerke aan die gang en hulle het baie slawe nodig 
gehad. Oor die hele wêreld van die Nabye Ooste is mense gevat en verkoop as 
slawe vir die bouwerk in Egipte.  
 
Hierdie slawe is almal doodgewerk. Juda se plan klink so: laat ons hom verkoop 
– dan gaan hy ook doodgaan, maar dan kry ons nog boonop baie geld vir hom. 
Juda is gierig – hy wil geldmaak deur sy broer as slaaf te verkoop, waar hy hom 
sal doodwerk. Hy voel niks vir sy kleinboet nie. 
 
5. Die Here laat Juda se plan ook nie werk nie 
 
Juda wil Josef kwaad aandoen. Hy wil hê dit moet sleg gaan met Josef. Josef 
moet ’n slaaf word wat hom doodwerk. Maar Juda wil ook ryk word uit sy broer 
se seerkry. So min voel hy vir sy broer. Sy broer moet seerkry sodat hy kan ryk 
word! 
 
Werk Juda se plan? Eers lyk dit so. Die verkoopsmanne koop Josef om hom as 
’n slaaf te gaan verkoop, ’n onbelangrike slaaf wat hom gaan doodwerk en wat 
almal gaan vergeet, terwyl niemand eers weet wie hy regtig is nie. Hulle voel ook 
net mooi niks vir hom nie. Hulle dink net aan hoeveel geld hulle gaan kry, nie hoe 
seer hulle hom maak nie. 
 
Maar kyk wat gebeur in Egipte! Een van die koning van Egipte se belangrikste 
amptenare koop Josef. Hy word nie ’n slaaf wat hom gaan doodwerk nie. Hy 
word ’n slaaf van een van die koning se vertrouelinge. Josef is in Egipte waar 
God hom ’n belangrike werk en pos wil gee.  
 
Wat het God met Juda se ongevoeligheid en geldgierigheid gemaak? Wat het 
God met Juda se plan om Josef kwaad aan te doen, gemaak? Wat het die Here 
met die verkoopsmanne se gierigheid en ongevoeligheid gemaak? God het Juda 
en die verkoopsmanne se planne gebruik om vir Josef goed te wees. Hy gebruik 
sy broer en die verkoopsmanne se gierigheid, om Josef binne-in die paleis van 
die magtigste land in die wêreld te bring. Daar waar God Josef wil gebruik. 
 
6. Josef se broers maak ’n skelm plan dat sy pa hom moet vergeet 
 
As ’n mens eers begin het om sonde te doen, dan moet jy aanhou om verkeerde 
dinge te doen om dit weg te steek. Die broers het Josef verkoop vir geld. Nou 
moet hulle vir hulle pa gaan jok. Kyk hoe skelm is hulle. Hulle vat Josef se mooi 
klere en skeur dit en maak dit vol bloed. Nou gaan wys hulle dit vir hulle pa en 
hou hulle dom. Hulle maak asof hulle niks weet nie en vra of dit nie dalk Josef se 
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klere is nie. Nou wag hulle dat hulle pa self besluit en dink Josef is deur ’n leeu of 
’n luiperd opgevreet. Hulle jok slim – hulle vertel nie self die leuen nie. Hulle 
maak dat hulle pa self besluit hy weet wat gebeur het, sonder dat hulle hom 
vertel wat regtig gebeur het. Nou is dit nie hulle wat lieg nie. Dit is hulle pa wat 
self dink wat hy wil. 
 
Maar hulle plan is dat hulle pa sal dink Josef is dood en hom vergeet. Dan kan 
hulle weer saam met hulle pa leef sonder Josef wat hulle pla. Maar kyk wat lees 
ons: ” 35 

Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. 

Hy het gesê: “Ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is.” So het Josef se 

pa bly treur oor hom.” 

 

Josef se pa vergeet nie sy seun nie. Hy bly ’n pa wat sy seun altyd sal onthou en 
liefhê, al glo hy die seun is dood. Die broers se plan werk weer nie. Hulle pa 
vergeet nie vir Josef en alles is maar weer reg nie. Hulle leef nou saam met ’n pa 
wat altyd treurig is en verlang na sy seun, terwyl hulle nie vir hom kan vertel wat 
regtig gebeur het nie. Hulle moet nou altyd in skuld leef vir die dood van hulle 
kleinboetie – so het hulle geglo. 
 
7. Die Here bly vir ons sorg al spat alles uit mekaar 
 
Kan die Here net vir ons sorg as ons ouers het wat net altyd lief en goed vir ons 
is? Kan die Here net vir ons sorg as ons ’n gesin en familie is wat altyd vir 
mekaar goed is, en mekaar nooit seermaak nie? 
 
Kyk hoe spat hierdie gesin uitmekaar! Eers beplan Josef se broers om hom dood 
te maak. Dan gooi hulle hom in ’n put om self dood te gaan. Dan verkoop hulle 
hom om geld te kry terwyl hulle weet hy gaan homself as slaaf doodwerk. Josef 
is nou weg uit die gesin. Hulle jok vir hulle pa, maar hy word ’n ongelukkige 
oumens wat altyd treurig sit en verlang na sy seun. Hulle leef skuldig teenoor 
hulle pa en teenoor mekaar, en moet altyd hierdie geheim hou, anders is daar 
groot moeilikheid. Die hele gesin is nou ongelukkig en seergemaak. 
 
Hoekom? Omdat hulle só ’n deurmekaar gesin is – Pa trek kleinboet voor en 
misbruik hom om teen sy boeties te spioeneer. Die broers haat, en is jaloers op 
hulle kleinboet. Hulle glo nie dat die Here hom wil gebruik nie en probeer wys 
hulle planne is sterker as die Here se plan met Josef se lewe. Hulle haat hom so 
dat hulle hom vir altyd wil weghê. Hulle voel meer vir geld as vir hulle boetie. 
Ruben voel baie vir sy boetie, maar hy kon hom nie help nie en moet nou maar 
saam jok en kyk hoe hartseer sy pa is. 
 
Kan die Here in so ŉ deurmekaar gesin, vir Josef goed wees? Kan die Here in so 
deurmekaar gesin, vir Josef se pa en broers goed wees? Of is hulle gemeenheid, 
haat, jaloesie, gierigheid en ongevoeligheid te groot en te sterk vir die Here? 
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Die Here is God. Hy sorg vir ons binne-in deurmekaar gesinne met al die 
verkeerde gevoelens en houdings wat pa’s, ma’s boeties en sussies en vriende 
vir mekaar het en al die verkeerde dinge wat gesinslede aan mekaar doen.  
 
God is so groot en magtig dat hy hierdie verkeerde dinge gebruik – en sorg dat 
Hy vir ons goed is en bly. Hy laat Sy plan vir ons altyd werk. Hy sal altyd sorg dat 
ons Hom kan dien en dat ons kan doen wat die Hy ons voor gemaak het. 
 
Al die verkeerde dinge wat gesinne aan mekaar doen, kan dit nie keer nie. Die 
Here vat hierdie planne waarmee gesinne kwaad aan mekaar wil doen – en 
gebruik hierdie lelike dinge om te sorg dat Hy Sy goeie plan met ons laat werk. 
 
Wat wys dit vir ons? 
 
 Dit wys ons – ons moenie dink dat al die lelike dinge wat in ons gesin 

gebeur, kan maak dat die Here nie vir ons kan sorg nie. 
 Dit wys ons – die Here sal ook al die lelike dinge wat ek aan my ouers of 

boeties en sussies doen, gebruik om vir hulle goed te wees. Ook ek kan 
nie keer dat die Here se plan met hulle lewe, groter en sterker gaan wees 
as al my lelike gedagtes en gevoelens nie. 

 Dit wys ons – hoe ons moet glo: ons moet glo in God wat vir ons goed is 
en sterker en groter is as enige iemand in ons gesin wat ons seermaak. 

 Dit wys ons – ons glo God sal vir ons goed wees en dit met ons goed laat 
gaan – al kry ons baie seer in ons gesinne en al maak ons ook baie seer 
binne-in ons gesinne. 

  
 
. 

 
 
 
 
Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het: 
 
 
 
________________________________ 
Handtekening: ouer of voog  
 
  
 

God se mag om vir ons goed te wees, is groter en sterker  as pa’s, ma’s, 

boeties en sussies wat mekaar probeer kwaad aandoen 


