
Les 21  GOD SORG VIR ONS AL WIL MENSE ONS DOODMAAK EN NET ONS 

GELD VAT 

 

1. God se plan vir ons is anders as mense se planne met ons lewe 

  

God sorg vir ons, Sy kinders. Nog ’n manier waarop die Here vir ons sorg, is om 

mense se slegte planne vir ons, deel van Sy goeie plan met ons te maak. Kyk weer 

hoe sê Josef dat die Here vir hom 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) 

 

Die Here se plan is dat ons deel van Sy groot volk moet wees. Die Here se volk is Sy 

kinders wat in Hom glo en Hom liefhet. ’n Ander naam vir die Here se volk, is Sy 

“kerk”.  

 

Josef se broers, die besigheidsmense met die kamele, en die koning van Egipte het 

hulle eie planne. Hulle planne is hoe om mense dood te werk en mense dood te 

maak.  

 

Dit is twee verskillende soorte planne. Die Here se plan, en mense se planne. Die 

Here se plan is dat ons deel van Sy kerk moet wees en dat ons vir Hom kan leef. 

Slegte mense se planne is dat hulle ons geld wil vat en ons wil doodmaak.  

 

2. Mense se geldplannetjies met Josef se lewe 

 

Kom ons kyk weer watse plannetjies mense vir Josef se lewe gemaak het: “. 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.”(Gen. 37) 

 

Sy broers se plannetjie is om geld te maak. Die manier waarop hulle wil geldmaak, is 

om Josef as ’n slaaf te verkoop. Dit beteken hy moet werk sonder dat hy geld kry, 

sommer elke dag en die hele dag en nog groot dele van die nagte ook, tot hy 

sommer net van moegheid doodgaan. Hulle voel niks vir Josef se lewe nie. Hoe 

eensaam en verlate hy weg van sy eie familie en mense gaan wees, pla hulle net 

mooi niks nie. Hoe stukkend hy homself gaan werk sonder dat hy sy eie lewe kan 

leef, pla hulle ook net mooi niks nie. Hulle soek net geld. 

 

Die sakemanne se plannetjies is ook om geld te maak. Hulle koop en verkoop 

mense as slawe. Hulle bind hulle vas aan kettings en toue en vat hulle na ver plekke 



waar mense slawe gebruik om hulle groot bouplanne uit te voer. Maar al waarin 

hierdie sakemanne belangstel, is hoeveel geld hulle kan maak. 

 

Die konings en ryk mense wat hierdie slawe koop, het ook hulle eie plannetjies. 

Hulle wil ryk en lekker leef. Daarom moet slawe vir hulle verniet werk tot hulle 

sommer net dood neerslaan. Hulle mag nie hulle eie lewe hê, of met hulle eie planne 

met die lewe besig wees nie. Hulle moet net altyd ander mense se planne uitvoer. 

 

3. God se plan vir Sy kinders in Palestina 

  

Het hierdie mense se geld- en doodmaakplanne met Josef waar geword? Nee. God 

het ’n heel ander plan met Josef se lewe gehad. Die Here wou vir Sy kinders in 

Palestina sorg.  

 

Hierdie plan, weet ons vandag, het só gewerk! In Palestina kan dit verskriklik droog 

word, en dan gaan al die plante en diere dood. Daar is ook net ’n klein riviertjie met 

water, die Jordaanrivier, wat ook met elke droogte opdroog. Dan is daar ook nie 

water om te drink nie.  

 

Wat gebeur as mense nie kan eet of water drink nie? Dan gaan hulle dood! Dit is wat 

met al die Here se kinders sou gebeur het met die groot droogte wat in Palestina 

gekom het. 

 

Maar Egipteland het altyd water en kos gehad. Die Nylrivier se water kom bo uit al 

die plekke in Afrika waar dit altyd baie reën. Daarom word die Nylrivier nooit droog 

nie. Daarom was daar ook altyd in Egipte baie kos. Want al reën dit nie, was daar 

altyd baie water uit die Nylrivier waarmee hulle koringlande kon natmaak. 

 

Kyk nou wat is die Here se plan! Hy gaan al Sy kinders na Egipte toe laat trek, sodat 

hulle daar kos en water kan kry en nie in Palestina met die groot droogte van honger 

en dors doodgaan nie. 

 

Maar onthou, die Egiptenare het niks van Josef se mense gehou nie. Hulle het 

gedink hulle is slegte en dom mense. Daarom wou hulle nie mense soos Josef en sy 

familie in hulle land gehad het nie. Hulle sou hulle sommer wegjaag, of sommer al 

hulle geld vat en hulle dan weer na hulle droë land toe terugjaag. Hulle sou net kos 

aan hulle verkoop, maar nooit help nie. Hulle wou ook net geldmaak, en dan kan 

mense maar doodgaan van honger en dors. 

 

Watter plan het God gehad om vir al Sy kinders kos en water te gee, en hulle 

sommer vir honderde jare in Egipte te laat bly en ’n groot volk te word tussen mense 

wat eintlik regtig niks van hulle hou nie? 

 



Die Here se plan was om Josef die minister van landbou in hierdie vreemde land te 

maak. Die minister van landbou kon die koning van Egipte maklik laat besluit wie hy 

kosgee en waar mense kan bly.  

 

Die Here wil Josef vir Hom laat leef en werk. Die Here het nie geldmaakplanne met 

Josef nie. Die Here wil nie Josef se geld vat en hom doodwerk of doodmaak nie. Die 

Here se plan is dat Josef vir Hom sal lewe met die lewe wat die Here vir hom gee. 

Die Here se plan is dat Josef vir Hom sal werk sodat Sy planne vir Sy kinders kan 

uitwerk. 

 

4. Die Here gebruik mense se slegte planne vir Sy plan met ons lewe 

 

Kyk weer wat sê Josef! “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.” Wie se plan met Josef 

het uitgewerk, mense se slegte planne, of die Here se goeie plan?  

 

Aan die begin kon al die mense gedink het hulle planne met Josef het gewerk. Sy 

broers het hom vir geld verkoop. Die sakemanne het hom vir meer geld verkoop. 

Potifar, wat hom gekoop het, het gedink hy gaan hom vir altyd as ’n slaaf laat werk.  

 

Maar dit was die Here se plan vir Josef wat gewerk het. Die Here het hom minister 

gemaak van al die kos. So kon Josef sy familie toe help om in Egipte te bly en nie 

dood te gaan van die honger nie.  

 

En hoe het die Here Sy plan laat werk? Deur al die slegte planne wat mense vir 

Josef uitgedink het, te gebruik. Die Here het sy broers se plan om hom te verkoop, 

gebruik om Josef in Egipte te kry. Die Here het die sakemanne se planne gebruik om 

Josef na Egipte te vat. Die Here het Potifar se plan om van Josef altyd ’n slaaf te 

maak, ook gebruik – om Sy plan met Josef te laat werk. 

 

5. Die Here laat Sy plan met elkeen van Sy kinders werk 

    

Ons is ook vandag die Here se kinders. En die Here doen vir ons ook wat Hy vir 

Josef gedoen het. Die Here gebruik ons vir Sy plan met ons lewe. En die Here gaan 

ook, net soos met Josef, al die slegte planne wat mense vir ons het om ons geld te 

vat, ons vir hulle vir niks te laat werk en ons sommer dood te maak soos hulle wil, 

gebruik om Sy plan vir ons waar te maak. 

 

Wat die Here se plan vir elkeen van Sy kinders is, weet ons nie voor die tyd nie.  

 

Wat dink julle het Josef gedoen toe hy so onder in daardie donker put gesit het? 

Dink julle hy het daar gesit en lag omdat hy geweet het die Here gaan hom nog 

minister van landbou maak? Dink julle toe Josef so agter daardie kamele, met 

kettings vasgemaak, in die droë warm woestyn aangesukkel het en hulle hom gejaag 



en geslaan het, hy was vrolik en opgewonde omdat hy geweet het dat die Here hom 

nog gaan gebruik vir Sy plan met Sy kerk?  

 

Nee. In daardie put en agter daardie kamele het hy net die planne van mense gesien 

wat hom wil doodmaak en hom wil laat werk tot hy van moegheid doodgaan. 

 

Ons sien nooit die Here se plan met ons lewe nie. Ons GLO die Here. Ons glo dat 

God ons Here en ons Skepper is, en dat Hy al die slegte planne van slegte mense 

sal deel maak van die plan wat Hy het om ons vir Hom te laat leef en werk. 

 

6. Ons leef en werk vir die Here omdat ons glo in Sy plan vir ons 

  

Wat sou Josef gedoen het as hy daar onder in die put gesit het en geglo het sy 

broers se slegte planne gaan in sy lewe waar word? Hy sou sommer sy kop onder 

die modder ingesteek het en homself verdrink het.  

 

Wat sou Josef gedoen het as hy agter daardie kamele in die son, geglo het dat 

hierdie mense se slegte planne gaan waar word? Hy sou sommer gaan lê het dat 

hulle hom net daar doodmaak. 

 

Maar omdat Josef met hierdie geloof kon leef: “Julle wil my kwaad aandoen, maar 

die Here gaan daarmee goed doen”, kon hy altyd aanhou om sy lewe vir die Here te 

leef en alles wat hy moes doen, vir die Here doen. Al leef hy tussen mense wat niks 

van hom hou nie en dink hy is sleg en dom. 

 

Dit is hoe ons as kinders van die Here leef. Ons glo dat al die kwaad wat mense wat 

nie van ons hou nie, vir ons beplan, nie die Here se plan is nie. Die Here se plan met 

ons lewe is goed. Daarom leef ons altyd ons lewe vir die Here en doen ons altyd ons 

werk vir die Here. 

 

En dan gebeur dit baiekeer dat die Here vir ons wys hoe Sy plan vir ons uitwerk! 

 

 

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

 

  


