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Les 23 GOD SORG VIR ONS, NIE BENDEMAATS NIE 

 

1. Aansluiting 

 

God sorg vir ons. Niks en niemand kan keer dat die Here vir ons sorg nie. Niks en 

niemand kan die Here se plan met ons lewe wegvat nie. Ook nie al doen mense baie 

verkeerde dinge met ons wat ons seermaak nie. Josef het dit geweet en geglo. Dit is 

wat hy vir sy broers sê omdat hulle dink dat hulle met al die verkeerde dinge wat 

hulle met hom gedoen het, die Here se plan met sy lewe laat misluk het. Daarom sê 

hy vir sy broers: “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.” (Gen. 50) Alles wat mense gedoen het om vir hom 

sleg te wees, het God gebruik om vir Josef goed te wees. Vandag kyk ons na hoe 

bendemaats so ’n slegte ding met Josef gedoen het. 

 

2. Die verhaal van Josef se bendemaats 

  

Kom ons luister na die verhaal van Josef se bendemaats uit Genesis 40:  
 
“’n Ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het ’n skinker en ’n bakker van Egipte se koning 

verkeerd opgetree teenoor hulle koning. 
2
Die farao het kwaad geword vir sy twee amptenare, 

die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. 
3
Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit 

waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike lyfwag. 
4
Die hoof van die lyfwag 

het Josef vir hulle beskikbaar gestel: hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, 
5
het die twee een nag gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte het daar 

waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met sy eie uitleg. 
6
Josef het 

die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. 
7
Hy het vir die twee 

wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao, gevra: “Waarom lyk julle 

vandag so bedruk?” 
8
Hulle het hom geantwoord: “Ons het elkeen ’n droom gehad en ons 

weet nie wat dit beteken nie.” Toe sê Josef vir hulle: “God ken julle drome se uitleg. Vertel 

die drome vir my.” 
9
Die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het 

gesê: “In my droom het ek ’n wingerdstok voor my gesien, 
10

en aan die wingerdstok was daar 

drie lote. Dit het kwalik gebot of daar was al blomme, en toe is die trosse druiwe ryp. 
11

Ek het 

die farao se beker in my hand gehad en ek het die druiwe gepluk en daarin uitgedruk. Toe 

gee ek die beker vir die farao.” 
12

Josef het vir die skinker gesê: “Dit is die uitleg: die drie 

lote is drie dae. 
13

Oor drie dae sal die farao aan jou aandag gee en jou in jou amp herstel. Jy 

sal weer vir die farao sy beker aangee soos vroeër toe jy sy skinker was. 
14

Maar wanneer dit 

goed gaan met jou, moet jy aan my dink en moet jy my ’n guns bewys. Jy moet my saak vir 

hom stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. 
15

Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel 

en ook hier het ek niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie.” 
16

Toe die hoof 

van die bakkers die gunstige uitleg hoor wat Josef gegee het, sê hy vir hom: “En nou ek! In 

my droom was daar drie mandjies met brood op my kop. 
17

In die boonste mandjie was daar 

’n geurige baksel vir die farao. Maar die voëls het dit so uit die mandjie uit op my kop kom 

opvreet.” 
18

Josef het vir die bakker gesê: “Dit is die uitleg: die drie mandjies is drie dae. 
19

Oor drie dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir joú sal hy aan ’n paal laat ophang 

en die voëls sal jou vleis van jou afvreet.” 
20

Drie dae later was dit die farao se verjaarsdag 

en hy het al sy amptenare op ’n groot ete onthaal. Daar voor sy amptenare het hy aandag 
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gegee aan die saak van die skinker en die bakker. 
21

Hy het die hoof van die skinkers in sy 

amp as skinker herstel, en die skinker het weer vir die farao sy beker aangegee, 
22

maar hy het 

die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir die twee hulle drome 

uitgelê het. 
23

Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef 

vergeet.” 

 

3. Bendemaats 

 

Wie gaan almal tronk toe? Almal wat iets verkeerd gedoen het. Dit is hoekom daar 

tronke is. Om al die mense wat verkeerd doen en ander mense seermaak, toe te 

sluit dat hulle nie meer ander mense kan seermaak nie. Dit is hoekom die bakker en 

skinker in die tronk gesit is. Die Bybel sê hulle het verkeerd teenoor hulle koning 

opgetree. Dit is nie sommer per ongeluk foute maak soos almal maar foute kan 

maak nie. Dit is om iets ergs te doen soos om die koning se goed te steel of om nie 

te kyk dat niemand iets in die koning se kos sit wat hom kan siek maak nie.  

 

Wat maak mense as hulle saam in die tronk is? Hulle word bendemaats. 

Bendemaats is iets anders as gewone maats. Gewone maats is wanneer jy graag ’n 

maat wil hê om saam met jou te speel. Bendemaats is mense wat maats is omdat 

hulle saam in die moeilikheid is. Die bakker en skinker is bendemaats. Hulle het al 

twee verkeerd gedoen. Nou is hulle al twee saam in die moeilikheid. Nou is hulle 

maats omdat hulle saam in die moeilikheid is. As hulle nie saam in die moeilikheid 

was omdat hulle al twee verkeerd gedoen het nie, sou hulle nooit maats gewees het 

nie.  

 

4. Bendemaats se slaaf 

 

Kyk hoe swaar kry Josef in die tronk! Hy het nie iets verkeerds gedoen nie. Hy is 

onskuldig in die tronk. Nog erger. Hy mag nie eers ’n bendemaat wees nie. Hy moet 

die bendemaats se slaaf wees. Die hoof van die tronk het Josef hierdie twee mense 

wat verkeerd gedoen het, se slaaf gemaak. Hy was eers die slaaf van ’n ryk, 

belangrike sakeman, maar nou is hy sommer die slaaf van slegte misdadigers in die 

tronk.  

 

Dit gebeur baiekeer met kinders ook. Kinders wat saam verkeerd gedoen het en 

saam in die moeilikheid is, word bendemaats. Hulle weet hulle was saam verkeerd 

en is saam in die moeilikheid. Daarom help hulle mekaar deur vir mekaar te jok, vir 

mekaar te vertel dat hulle nie regtig verkeerd was nie, vir mekaar te vertel wat hulle 

met die mense gaan doen wat hulle straf en hoe hulle mekaar altyd sal help en altyd 

vriende sal wees.  

 

Dit gebeur ook met kinders dat hulle onskuldig tussen kinders beland wat saam 

verkeerd doen en saam in die moeilikheid is. Sulke kinders word altyd die kinders 

wat verkeerd gedoen het, se slawe. Jy mag nie regtig hulle maat wees nie. Jy moet 
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altyd hulle slaaf wees en hulle guns wen deur alles te doen wat hulle wil hê jy moet 

doen. 

 

5. Josef doen wat die Here wil 

 

Kan julle onthou wat het Josef gedoen toe daardie tannie saam met hom kaal wou 

wees? Hy het gedoen wat die Here wil. Hy het nee gesê. Al was sy sy eienaar se 

vrou en al moes hy altyd na haar geluister het. 

  

Wat doen Josef nou in die tronk? Hy doen in die tronk weer wat die Here wil hê hy 

moet doen. Hy vertel vir hulle dat die Here mense se lewens regeer. Die Here wys 

ook self vir mense hoe Hy hulle lewens regeer. Vir hierdie twee misdadigers het die 

Here dit met drome gewys. Toe vertel Josef vir hulle wat die drome beteken en wat 

die Here met elkeen van hulle se lewe gaan laat gebeur. Vir die een gaan die Here 

weer sy werk teruggee. Die ander een gaan die Here laat betaal vir sy misdaad. 

 

Josef kon stilgebly het en niks vir hierdie twee gesê het nie, want hy was nie een van 

die bendemaats nie. Hy kon ook stilgebly het omdat hy nie wou gehad het hulle moet 

vir hom kwaad word nie. Dink net wat kon hulle alles met hom doen in die tronk! Hy 

was sommer net die bende se slaaf. Sy eie pa en ma het nie geweet waar hy is nie. 

Sy eie broers wou hom dood hê en is bly hy is ’n slaaf in Egipte. Josef kon maklik 

gedink het dat hy hierdie bende se guns moet wen en vir hulle alles moet sê wat 

hulle graag wil hoor. Maar hy vertel vir hulle dat die Here hulle lewens regeer en hy 

wys hulle hoe die Here dit gaan doen. 

 

6. Bendemaats se hulp is onbetroubaar 

 

Josef help die skinker. Hy wys hom dat hy moet moedhou en nie selfmoord in die 

tronk moet pleeg nie. Hy wys hom om nie die koning sleg te sê of saam met die 

koning se vyand planne te maak nie. Want die koning gaan hom weer sy ou werk 

teruggee. 

 

Dan vra Josef dat hierdie man hom ook sal help: “14
Maar wanneer dit goed gaan met 

jou, moet jy aan my dink en moet jy my ’n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel en sorg 

dat ek uit hierdie plek uitkom. 
15

Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek 

niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie.” Josef vra dat hierdie man hom 

’n guns sal doen. Niemand weet wat regtig met Josef gebeur het nie. Niemand gee 

om wat regtig met Josef gebeur het nie. Niemand gee om of hy onskuldig in die tronk 

sit nie. Daarom vra hy dat hierdie man tog net vir iemand sal vertel wat regtig met 

hom gebeur het, sodat iemand hom kan help.  
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En wat doen hierdie man? Al het Josef hom gehelp, dink hy nie eens aan Josef toe 

hy uit die tronk kom en weer sy belangrike werk by die koning terugkry nie. Hy 

vergeet toe sommer net so maklik en gou-gou van Josef. 

 

Hoekom? Want dit is hoe bendemaats maak. Bendemaats dink aan mekaar en help 

mekaar net solank hulle saam in die moeilikheid is. Bendemaats gee nie regtig vir 

mekaar om nie. Bendemaats wil nie regtig hulle maats help nie. Hulle help maar net 

omdat hulle saam in die moeilikheid is omdat hulle saam verkeerd gedoen het. 

 

Sodra ’n bendemaat nie meer self in die moeilikheid is nie, dink hy nie meer aan sy 

maats nie. Hy vergeet hulle sommer maklik en gou-gou. Al het hulle hom regtig 

gehelp soos Josef vir hierdie skinker gehelp het. 

 

Bendemaats se beloftes om te help en om jou vriende te wees, is altyd 

onbetroubaar. Hulle gaan jou nie help nie, al het jy hulle gehelp. Hulle gaan jou 

vergeet en al hulle beloftes vergeet as hulle nie meer saam met jou in die 

moeilikheid is nie. 

 

7. Josef doen wat die Here wil, nie wat bendemaats wil nie 

 

Hoekom het Josef vir hierdie bendemaats vertel wat die Here met hulle gaan doen 

en hoe die Here mense se lewens regeer? Josef het dit gedoen omdat dit die gawe 

en die werk is wat die Here vir hom gegee het om te doen. Josef doen dit nie om die 

guns van bendemaats te kry nie. Josef doen wat die Here wil, al is hy onskuldig 

saam in hierdie bendegroep.  

 

Hoekom? 

 

Want al kan hierdie bendemaats hom seermaak, glo Josef die Here sorg vir hom. Al 

het almal Josef vergeet, weet hy God sal hom nie vergeet nie. God sal al hierdie 

kwaad wat bendemaats met hom wil doen as hulle slaaf, gebruik om vir Josef goed 

te wees. Dit is wat Josef bely as hy vir sy broers sê: “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.” (Gen. 50) 

 

Bendemaats kan nie vir hulle maats sorg soos wat die Here vir Sy kinders sorg nie. 

Bendemaats vergeet hulle maats gou-gou as hulle nie meer self in die moeilikheid is 

nie. God vergeet nooit Sy kinders wat in die moeilikheid is nie. Daarom behoort ons 

nooit aan bendes nie. Ons behoort aan die Here. Daarom luister ons nooit na 

bendemaats nie. Ons behoort aan die Here. Ons luister na die Here. Hy sorg altyd 

vir ons en sal ons nooit vergeet soos bendemaats hulle maats vergeet nie. 

 

Volgende keer gaan ons kyk hoe die Here Josef uit die tronk kry en help. 
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Pappa of Mamma moet hier teken nadat jy die les vir hulle gewys het: 
 
 
 
________________________________ 
Handtekening: ouer of voog  
 
  


