
Les 24 GOD SORG VIR ONS AL HET ALMAL ONS VERGEET 

 

1. Almal het Josef vergeet 

 

Kom ons lees uit Genesis 41 wat het verder met Josef gebeur: 

 

 “Twee jaar later het die farao ’n droom gehad. Hy het gedroom hy staan langs die Nyl. 
2
Uit 

die rivier kom daar toe sewe mooi vet koeie uit en hulle gaan wei in die vleigras. 
3
Ná hulle 

kom daar toe sewe ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maer en het langs die 

ander koeie op die rivierwal gaan staan. 
4
Toe vreet die lelike maer koeie die sewe mooi vettes 

op. Daarna het die farao wakker geskrik. 
5
Hy het weer aan die slaap geraak en weer 

gedroom. Hy het gesien hoe sewe mooi vol are opskiet aan een stingel. 
6
Ná hulle kom daar 

toe sewe skraal are uit wat verskroei is deur die oostewind. 
7
Die skraal are sluk toe die sewe 

vol vet are in. Daarná het die farao wakker geskrik, en hy het besef hy het gedroom. 
8
Die 

môre was die farao onrustig oor die drome. Hy het al die waarsêers van Egipte en ook die 

raadgewers almal laat roep en vir hulle sy droom vertel. Maar niemand kon dit vir hom uitlê 

nie.” 

 

Die bendemaat vir wie Josef in die tronk gehelp het, het hom heeltemal vergeet. Vir 

twee jaar lank sit Josef alleen in die tronk, sonder dat iemand aan hom dink. Sy pa 

dink hy is dood en bly hartseer na hom verlang. Sy broers dink dat Josef iewers in 

Egipte dood is terwyl hy ’n slaaf was wat piramides gebou het. Die sakemanne wat 

hom verkoop het, het nooit weer aan hom gedink nadat hulle geld uit hom gemaak 

het nie. Potifar se vrou voel baie gelukkig dat hy in die tronk is omdat hy nie saam 

met haar kaal wou wees nie. 

 

En almal gaan met hulle lewe aan sonder dat hulle aan Josef dink of vir hom omgee. 

Hulle dink hulle planne, waarmee hulle Josef wou seermaak en kwaad aandoen, het 

net mooitjies uitgewerk soos wat hulle dit beplan het. 

 

Josef sit in die tronk en hyself dink en voel hy gaan maar alleen en eensaam in die 

tronk doodgaan – en hy het nie eens iets verkeerds gedoen nie. 

 

2. Op die regte tyd begin God se plan in werking tree 

  

Maar God het Josef nooit vergeet nie. Twee jaar nadat die skinker weer vir die 

koning begin werk het, droom die koning ’n droom wat hom baie onrustig laat voel. 

Hy weet dit is ’n belangrike droom, maar weet nie wat die droom beteken nie. Hier is 

wat hy gedroom het: 

 

Sewe vet koeie kom uit die Nylrivier en vreet lekker gras langs die rivier. Maar toe 

kom sewe lelike maer koeie uit die rivier uit en vreet die vettes op. En toe droom hy 

weer van ’n mooi koringstingel met sewe koringare vol koring, wat deur sewe maer 



koringare ingesluk word. Hy weet die Here wil iets vir hom sê, maar hy weet nie wat 

nie. 

 

Toe hy al die waarsêers in sy land roep om vir hom te vertel wat hy gedroom het en 

wat dit beteken, laat die Here Sy plan met Josef begin werk. Nou laat die Here 

daardie bendemaat van die tronk, van Josef onthou. Want dit is ook deur sy droom 

uit te lê, wat Josef hom in die tronk gehelp het. 

 

Hy vertel die koning van Josef, en Josef word na die koning toe gebring. En kyk wat 

het gebeur! 

 
25

Toe sê Josef vir die farao: “U het maar net een droom gehad. Wat God wil doen, het Hy 

aan u meegedeel. 
26

“Die sewe mooi koeie is sewe jaar en die sewe mooi are is sewe jaar. Dit 

is maar een en dieselfde droom. 
27

Die sewe maer, lelike koeie wat daarna uit die rivier gekom 

het, en die sewe skraal are wat deur die oostewind verskroei is, is ook sewe jaar, sewe jaar 

hongersnood. 
28

“Dit is wat ek bedoel het toe ek vir u gesê het dat God u laat sien het wat Hy 

wil doen. 
29

“Daar sal in die hele Egipte sewe jaar groot oorvloed kom. 
30

Dan breek daar 

sewe jaar hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egipte was, 

vergeet en die hongersnood sal die land op sy knieë bring. 
31

Die hongersnood sal so straf 

wees dat ’n mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie.” (Gen. 41) 

 

3. Die Here was die hele tyd besig om Sy plan met Josef waar te maak 

 

Dit was al die tyd die Here se plan. Die Here wou vir Josef by die koning uitbring 

sodat hy die koning kan help met sy droom. En hoe het die Here dit gedoen? Deur al 

die slegte planne wat mense vir Josef gehad het, te gebruik vir Sy eie plan. Nou 

staan Josef voor die groot koning van Egipte en help hom om te hoor wat die Here 

gaan doen.  

 

Kom ons kyk weer hoe werk die Here se plan: Die Here bring Josef na die koning 

deur die bendemaat wat hy in die tronk gehelp het, maar wat vergeet het om vir 

Josef te help. Die Here het Josef tronk toe gevat sodat hy daar die koning se skinker 

kan ontmoet. Die Here het Josef na Potifar se huis gevat sodat hy nie homself by die 

piramides sou doodwerk nie. En die Here het daardie simpel vrou se plan om Josef 

skaam en seer te maak, gebruik om hom by die koning se skinker in die tronk uit te 

bring. Net so het die Here die sakemanne se planne om geld uit Josef te maak, sy 

broers se planne om hom dood te maak en sy pa se plan om vir Josef altyd in die 

huis te hou, gebruik sodat Josef die groot koning van Egipte kan help. 

 

Die Here het Josef nooit vergeet nie. Terwyl almal Josef net vir hulle eie planne 

gebruik het en hom toe vergeet het, het die Here Josef die hele tyd beskerm en 

gesorg dat hy deel bly van die Here se plan met sy lewe. 

 

4. Die Here stel Josef aan as minister van landbou in Egipte 



 

Josef gee vir die koning ’n slim plan sodat die koning sy mense kan help. Kyk watter 

plan gee Josef vir die koning:  

 

 “33
Ek beveel aan dat u ’n verstandige en wyse man kies en hom in beheer plaas van die hele 

Egipte. 
34

Die farao moet dít doen: u moet beamptes vir die hele land aanstel en die land 

tydens die sewe jaar van oorvloed behoorlik organiseer. 
35

Hulle moet al die graan van die 

goeie jare wat aan die kom, is, insamel en dit in graanskure bêre en bewaak sodat daar kos 

tot u beskikking is. 
36

Die graan moet vir die land in reserwe gehou word, dit moet vir die 

sewe jaar van hongersnood beskikbaar wees in Egipte. Dan sal die hongersnood nie die land 

uitroei nie.”(Gen. 41) 

 

Josef help die koning om sy mense te kan help, al het die koning se mense Josef 

sleg behandel. Die koning se mense was die rede hoekom Josef as slaaf verkoop is 

deur sy broers. Hulle het mense as slawe gesoek. Die koning se mense het Josef 

onskuldig in die tronk gegooi. Die koning se mense het Josef in die tronk vergeet. En 

wat maak Josef? Hy is nie kwaad nie. Hy wil nie die koning en sy mense seermaak 

nie. Hy gee vir die koning en sy mense ’n slim plan. 

 

En kyk wat doen die koning omdat Josef vir hom so ŉ slim plan gee:  

 

“37
Die farao en al sy amptenare het Josef se raad goedgevind. 

38
Toe sê die farao vir sy 

amptenare: “Waar kry ons so iemand, ’n man met die verstand van ’n god?” 
39

Die farao het 

daarop vir Josef gesê: “God het jou dit alles bekend gemaak. Daaruit is dit duidelik dat 

niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. 
40

Ek stel jou aan oor my paleis. “My volk 

moet jou gehoorsaam. Net ek sal meer mag hê as jy.” 
41

Die farao het verder nog vir Josef 

gesê: “Kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte.” 
42

Toe haal die farao sy seëlring af en steek 

dit aan Josef se vinger. Die farao het vir Josef linneklere laat aantrek en ’n goue ketting om 

sy nek gehang 
43

en hom laat ry op die tweede beste wa van die farao. Daar is voor Josef 

uitgeroep: “Betoon hom eer!” So is Josef oor die hele Egipte aangestel.” (Gen.41) 

 

Nou is Josef die belangrikste mens naas die koning van Egipte. Belangrik omdat hy 

’n belangrike werk moet doen: hy moet kyk dat daar vir sewe jaar lank genoeg kos 

gespaar word vir die sewe jare van hongersnood wat daar vir Egipteland gaan kom. 

 

5. Die Here vergeet ons nooit nie 

 

Dit is hoe die Here ook elke dag vir ons sorg. Die Here het ’n plan vir elkeen van Sy 

kinders se lewens. En die Here is elke dag besig om daardie plan met ons lewe 

stukkie vir stukkie uit te werk. Daar is nie een dag wat die Here ons vergeet en ons 

buite Sy plan met ons lewe laat leef nie. 

 

Baie mense kan ons vir hulle slim plannetjies gebruik en ons dan vergeet: ouers kan 

hulle kinders vergeet, broers en susters kan hulle eie boetie of sussie vergeet, 



mense wat vir jou werk gee kan van jou vergeet en selfs jou beste maats, selfs 

bendemaats, kan jou vergeet, maar God vergeet en los ons nooit uit nie. 

 

Ons sal baiekeer nie die Here se plan met ons lewe raaksien nie. Dink julle Josef het 

terwyl sy pa hom ’n sissie probeer maak het, geweet dis die Here se manier om van 

hom ’n belangrike minister in Egipte te maak? Of dink julle Josef het daar in daardie 

put lekker gesit en lag vir sy broers omdat hy geweet het die Here gaan hom ’n 

belangrike man in Egipte maak? Of dink julle Josef het geweet toe hy so agter 

daardie kamele in die warm son moes loop, dat die Here besig is om Sy plan met 

hom uit te werk? Of toe hy onregverdig in die tronk gegooi is deur daardie simpel 

tannie wat hom kaal wou sien, het hy geweet die Here sal haar simpelheid gebruik 

om hom by die koning uit te bring?  

 

Nee. Dit kon Josef nie voor die tyd weet of sien nie. Maar hy het iets anders sy hele 

lewe lank geweet. En dit is wat Josef vir sy broers sê: “20
Julle wou my kwaad aandoen, 

maar God wou daarmee goed doen.
”  (Gen 50) 

 

Josef het geweet hy kan die Here vertrou om vir hom te sorg. En die wyse waarop 

die Here vir hom sorg, is om alles wat mense Josef mee seermaak, te gebruik om vir 

hom goed te wees. Die Here laat nooit die kwaad wat mense vir ons beplan, met ons 

gebeur as hulle ons seermaak nie. Die Here laat altyd Sy goeie plan met ons 

uitwerk, ook met al die seerkry wat mense in ons lewe veroorsaak. 

 

En hierdie geloof het gemaak dat Josef aangehou het om goed te doen, terwyl 

mense hom seermaak. 

 

Daarna kyk ons volgende keer. 

 

  

   

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


