…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES EEN: JOSEF, DIE GUNSTELINGSEUN (Genesis 37: 1 – 11)
AGTERGROND: In die tweede kwartaal verlede jaar het die kinders tot by die geboorte van Jakob se
kinders en die begin van die volk van Israel geleer. Hierdie les begin van daar af, met Josef as die
gunstelingseun.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons van Josef se lang klere met moue en sy drome as ‘n jong man.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 37: 1 – 11
LES: Vertel die storie soos dit in die Bybel staan. Dit is ‘n eenvoudige storie, maar berei die toneel voor vir
die res van die gebeure. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Jakob het Josef meer as sy broers liefgehad (miskien omdat hy Ragel se seun was). Miskien sal hulle
die verhaal van Jakob se huwelik onthou, wat ons verlede jaar geleer het.
 Josef se drome – as 'n seun van 17. Die ouer kinders wat hierdie storie ken, sal weet dat hierdie drome
uiteindelik na 22 jaar in Egipte waar geword het. Die ouer kinders kan Gen 42:6 en 9 lees. Dit wys vir
ons dat hierdie plan dat Josef Egipte sal regeer sodat die Israeliete gered kan word van hongersnood,
God se plan was lank voor Josef Egipte toe gegaan het. Dit was nie dat God die beste van 'n slegte
saak gemaak het nie. Dit was eintlik God se oorspronklike, soewereine plan.
 Moedig die kinders aan om hieraan te dink : Josef word deur sy broers gehaat – hy moes uiters
ellendig gevoel het, en tog was dit heeltyd deel van God se heerlike plan wat hy net nie kon sien nie.
Bemoedig die kinders hiermee : wanneer dinge in ons lewens gebeur wat hartseer of verwarrend is,
moet ons vertrou dat God sy plan uitwerk op 'n manier wat ons nie altyd kan sien of verstaan nie –
en tog sal dit perfek uitwerk!

Moedig hulle ook aan om God se beste plan te onthou, naamlik die plan om Jesus na die kruis toe te
stuur vir ons! Ons kan net in God se soewereiniteit rus as ons een van sy kinders is.
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“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES EEN: JOSEF, DIE GUNSTELINGSEUN (Genesis 37: 1 – 11)
Ek het onlangs in Genesis die storie van Josef gelees - dit was 'n bietjie angswekkend
in sommige plekke, en hartseer of gelukkig in ander plekke, en soms selfs 'n bietjie
snaaks! Maar die een ding wat my verbaas het, was die wyse waarop God alles beheer,
van die gevoelens en handelinge van mense, hulle drome en selfs die weer – alles sodat
dinge sou eindig soos Hy wou hê dit moet. En dit het my laat dink : dit is dieselfde
God wat ek vandag dien en dus weet ek dat Hy nog steeds alles beheer en dat alles
altyd uitwerk presies soos wat Hy wil hê dit moet. Dit beteken dat as ek een van Sy
kinders is, as ek glo in Jesus en sy dood vir my sonde, en ek is 'n Christen - dan weet
ek dat dit nie saak maak wat gebeur nie. My Hemelse Vader, wat my lief- het, sal altyd
alles beheer, sodat alles reg sal eindig. Sjoe! Is dit nie verstommend nie? Dus hoef ek
my nooit te bekommer nie – ek het net nodig om God te vertrou. Ek het gehoor dat
grootmense dit die “soewereiniteit van God” noem. Dit beteken dat God altyd in
beheer is – van alles!
In elk geval, nadat ek dit alles gesê het, het ek gedink dat dit 'n goeie plan sou wees
dat ons die lewe van Josef saam kan bestudeer, sodat jy vir jouself kan sien waarvan ek
praat. Hierdie kwartaal gaan ons van God se soewereiniteit leer, sodat, as Sy kinders,
ons kan leer om Hom meer te vertrou. Ek hoop jy geniet die stories saam met my!
Josef was een van die jongste seuns van Jakob, en hy het 10 ouer broers
gehad. Maar sy pappa het meer van hom gehou as van sy ander broers, en
toe hy 17 jaar oud was, het sy pa vir hom lang klere met moue gemaak maar sy ouer broers het hom daaroor gehaat. Op 'n dag het Josef twee
vreemde drome gehad, waarvan ons vandag gaan leer. Ná hierdie drome was
sy broers nog meer jaloers op hom. Ons kan dit nie alles nou verstaan nie,
maar ons sal mettertyd leer hoe dit alles deel van God se plan was om Sy
volk uit die hongersnood te red. Sy broers het vir Josef gespot: “Dink jy
dalk jy sal oor ons regeer?” Min het hulle geweet dat eendag, baie jare
later, Josef wel oor hulle sou regeer (Gen 42:6 en 9). Ons kan sien hoe
God se plan besig is om te begin ontvou. Onthou ons nuwe woord: God is
SOEWEREIN.

Hierdie kwartaal leer ons Galasiërs 6:9 – 10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
9) Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie,
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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
vvv dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle 'n afkeer van
sien
Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. (Genesis 37: 3 – 4 AFR83)
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
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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. (Genesis 37: 3 – 4 AFR83)
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
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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. (Genesis 37: 3 – 4 AFR83)

…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES TWEE: MOEILIKE TYE VIR JOSEF IN EGIPTE (Genesis 37:12 – 36, 39:1 – 20)
AGTERGROND: Verlede week het die kinders van Josef se lang klere met moue en sy drome as ‘n jong
man geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons van hoe Josef as ‘n slaaf verkoop is, hoedat hy vir Potifar werk en dan in die tronk
beland.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 37:12 – 36, 39:1 – 20
LES: Vertel die storie soos dit in die Bybel staan. Hierdie storie is ‘n bietjie lank, probeer om die
belangrikste dele daarvan te vertel. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Die broers se plan om Josef dood te maak en hoe hulle hom dan verkoop en hoe hy as ‘n slaaf, wat
vir Potifar werk, in Egipte beland.

Sy sukses in Potifar se diens – sien Gen 39:2. Die Here was met Josef - as 'n jong man (17) weg van sy
huis en sy gesin af. God was met hom en het hom suksesvol gemaak. Dit lyk asof Josef dalk mense
van sy geloof in God vertel het, want Potifar het geweet dat dit God is wat met Josef was. Om die
waarheid te sê, God het Potifar ter wille van Josef geseën. God was heeltyd by Josef betrokke, besig
om Sy plan uit te werk.
 Die leuens wat Potifar se vrou vertel het. Dra hierdie deel van die verhaal oor op die mees geskikte
manier : óf die werklike storie, óf jy kan sê dat Potifar se vrou met Josef wou trou, óf net dat sy 'n
leuen oor Josef vertel het en dat Potifar sy vrou geglo het. Die kinders moet weet dat Josef in die
tronk beland het, al het hy niks verkeerd gedoen nie.
 Moedig die kinders weer aan om te verstaan dat God besig is om in hulle lewens te werk al kan hulle
dit nie insien nie. Hy is soewerein oor al hierdie gebeurtenisse - selfs die leuens van Potifar se vrou.
Daag hulle uit met die evangelie en om Jesus as hulle Verlosser te aanvaar.
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LES TWEE: MOEILIKE TYE VIR JOSEF IN EGIPTE (Genesis 37:12 – 36, 39:1 – 20)
Verlede keer het ons gesien dat Josef die gunstelingseun van Jakob was en dat sy broers
glad nie van hom gehou het nie - trouens, hulle was baie jaloers op hom. Dus is die
volgende deel van die storie nie mooi nie. Op 'n dag, toe sy broers hul pa se kleinvee gaan
oppas, het Jakob Josef na hulle toe gestuur om te sien of alles goed gaan met hulle. Toe
die broers Josef sien aankom, het hulle besluit om hom dood te maak en dan voor te gee
dat 'n wilde dier hom verskeur het. Maar sy oudste broer Ruben wou dit nie hê nie, toe
oortuig hy sy broers om Josef liewer in ‘n put te gooi. Die broers het gelukkig daartoe
ingestem. Ruben het gedink dat hy Josef later self uit die put sou kon gaan red. Maar net
daarna, toe Ruben nie meer by hulle was nie, het die broers 'n paar handelaars sien
verbykom, op pad Egipte toe. Hulle besluit toe daar en dan om Josef aan die handelaars te
verkoop, sodat hulle hom as 'n slaaf in Egipte kon verkoop. Toe Ruben dit later uitvind,
was hy baie ontsteld, maar hy kon niks meer daaraan doen nie. Die broers het hulle pa toe
vertel dat 'n wilde dier vir Josef doodgemaak het. Hulle pa was baie, baie hartseer.
Intussen het die handelaars Josef aan Potifar verkoop – hy was 'n belangrike man in Egipte.
God het vir Josef gehelp en dus het Potifar van Josef gehou en hy het hom toe in beheer
gesplaas van sy hele huishouding en al sy besigheid. Maar eendag het Potifar se vrou 'n
leuen oor Josef vertel en dit het Potifar so kwaad gemaak, dat hy die stomme Josef in die
tronk laat gooi het, selfs al het hy niks verkeerd gedoen nie. Let in hierdie verhaal op dat
God die hele tyd saam met Josef was (Gen 39 : 1-6). Dit was nie 'n groot fout nie, maar
alles deel van God se plan …
Maar ons weet almal waar dit gaan eindig nè? En ons kan sien dat, selfs al lyk
hierdie gebeurtenisse baie wreed, God die hele tyd die outeur van dit alles
was, sodat al die gebeure volgens Sy volmaakte plan kon verloop. God is altyd
in beheer en doen altyd wat die beste is, al lyk dit dikwels nie vir ons so nie.
Onthou die woord wat ons die vorige keer geleer het - God is SOEWEREIN
Daarom kan ons Hom altyd vertrou om die regte ding te doen.
Onthou dat God ook beplan het dat Jesus moet sterf, selfs al was Hy onskuldig
– maar, omdat Hy in ons plek gesterf het en ons straf gedra het, kan ons, as
ons in Jesus glo, vergewe word en kinders van God word. (Hand 2:22 - 23)

Hierdie kwartaal leer ons Galasiërs 6:9 – 10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
9) Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie,
want as ons nie verslap nie,
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Kyk, daar kom die ou dromer aan. 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 (Gen 37:19 – 20)

Kyk, daar kom die ou dromer aan. 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 (Gen 37:19 – 20)

Kyk, daar kom die ou dromer aan. 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 (Gen 37:19 – 20)

…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES DRIE: JOSEF IN DIE TRONK (Genesis 39:21 – 40:23)
AGTERGROND: Die kinders het van Josef se lang klere met moue, sy drome as ‘n jong man, sy werk by
Potifar en sy tronkstraf geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons hoe Josef die drome in Potifar se tronk uitlê.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 39:21 – 40:23
LES: Vertel die storie soos wat dit in die Bybel staan. Hierdie storie is ook ‘n bietjie lank, maar probeer om
die belangrikste gedeeltes daarvan te vertel. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Josef in die tronk - sien Gen 39:21–23 : Weer eens verwys die gedeelte daarna dat God saam met
Josef in al hierdie gebeure was. Selfs hierdie verskriklike onreg is deel van God se liefdevolle plan vir
Josef.
 Die vermoë van Josef om die drome uit te lê – hy erken dat dit God is wat hom hierdie vermoë gegee
het.
 God se tydsberekening - ons dink dat dit so jammer is dat die skinker van Josef vergeet het, maar
volgende week sal ons sien dat dit alles deel van God se perfekte tydsberekening was. Josef mag
miskien gewonder het waarom God hom nie vrygelaat het nie, en of God van hom vergeet het - vir
nog twee jaar! Maar die mees onvoorsiene ding gaan mettertyd gebeur.
 Bemoedig asseblief die kinders met hierdie waarheid - soms het ons geen idee hoekom God iets
verskrikliks in ons lewens laat gebeur nie - maar Hy ken rêrig die einde van die begin af en is soewerein
oor al die gebeure.
 Herinner hulle aan God se plan van verlossing en moedig hulle aan om Jesus te aanvaar as hulle
Verlosser, sodat hulle hierdie vrede van God kan hê.
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'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
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“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES DRIE: JOSEF IN DIE TRONK (Genesis 39:21 – 40:23)
Verlede keer het ons ons storie geëindig met die stomme Josef in die tronk, alhoewel hy
niks verkeerd gedoen het nie. Maar die Bybel vertel ook vir ons dat God saam met Josef in
die tronk was en dat die tronkbewaarder Josef in beheer geplaas het van al die gevangenes
in die tronk. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. (Gen 39:21-23 )
'n Ruk daarna is twee mans tronk toe gestuur - een was die bakker en een was die skinker
van die Farao. Een nag het hulle elkeen gedroom en die volgende oggend was hulle baie
bekommerd. Josef het hulle gevra waaroor hulle bekommerd is. Die skinker vertel toe vir
Josef sy droom, waarna God vir Josef die betekenis van die droom gegee het. Hy het
verduidelik dat hierdie droom beteken dat die skinker na drie dae vrygelaat sou word. Josef
het die skinker gevra om ná sy vrylating tog met die Farao oor hom te praat, sodat hy dalk
vir Josef uit die tronk kon laat haal. Die bakker het ook aan Josef sy droom vertel, maar
God het aan Josef geopenbaar dat hierdie droom beteken dat die bakker doodgemaak sou
word.
Drie dae later het die drome waar geword - die bakker is dood en die skinker is vrygelaat.
Maar die skinker het heeltemal van Josef vergeet en het nie die farao om hulp vir Josef gevra
nie. Die arme Josef het nog steeds vasgekeer gesit in die tronk ... .vir 'n verdere twee jaar!
Hy het dalk gedink dat God van hom vergeet het - maar God se tydsberekening is altyd
perfek en Hy het die wonderlikste ding beplan - kom terug volgende week!
Maar, weer eens, weet ons waarheen hierdie storie ons lei - en ons kan sien
dat, al sit Josef nog in die tronk, God van plan was om al hierdie gebeure uit te
werk volgens Sy eie volmaakte plan. Let op hoe God Josef die vermoë gee om
drome uit te lê en hoe dat die skinker in dieselfde tronk as Josef beland.
Daarna is Josef in staat om sy droom uit te lê, voordat hy vrygelaat en
teruggeneem word na die Farao toe. Jy kan sien waarheen dit alles lei, kan jy
nie? En geeneen van hierdie gebeurtenisse is toevallig nie.
God is altyd in beheer en doen altyd wat die beste is, al lyk dit nie altyd so nie
- onthou die woord wat ons die vorige keer geleer het - God is SOEWEREIN,
ons kan Hom altyd vertrou om te doen wat reg en goed is.

Hierdie kwartaal leer ons Galasiërs 6:9 – 10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer:
9) Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons
nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.
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1) '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
1 lyfwag. 4) Die hoof van die lyfwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel: hy moes hulle bedien. Toe
koninklike
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.” (Genesis 40:1-8 AFR83)

1

http://www.supercoloring.com/wp-content/uploads/original/2013_08/3-joseph-in-prison-coloring-page.jpg
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES VIER: JOSEF WORD ONDERKONING IN EGIPTE (Genesis 41:1 – 57)
AGTERGROND: Die kinders het van Josef se lang klere met moue, sy drome as ‘n jong man, sy werk by
Potifar, sy tronkstraf en die drome wat hy uitgelê het, geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons van Josef se uitleg van die Farao se drome en hoe hy opgang maak na ‘n magsposisie
in Egipte.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 41:1 – 57
LES: Vertel die storie soos dit in die Bybel staan. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Twee jaar gaan verby, dan het die Farao ‘n droom wat hom ontstel. Skielik onthou die skinker vir
Josef. Dit lyk vir ons vreemd - maar alles is deel van God se plan. Gen 41:16 - Josef is steeds getrou
aan God en erken God se mag, selfs al was hy vir twee ekstra jaar in die tronk.
 Verse 25 en 28 - Josef verduidelik dat die Farao se droom van God af kom.
 Vers 32 - Josef weet dat dit God is wat eers die oorvloedige voorspoed en daarna die hongersnood
sal bring. Hy weet dat God in beheer is van die weer. Hy glo nog steeds in God, selfs nadat hy 13 jaar
van sy Pa af weg is.
 Die Farao erken dat dit God is wat deur Josef werk - verse 37-40.
 Josef word aangestel in die hoogste pos moontlik. Hy trou en twee kinders word vir hom gebore.
 Hy voer sy plan stiptelik uit, en na 7 jaar is hy in staat om kos aan die ander volke te voorsien - wat hy
later erken (Gen 45:5-7 ), die hele tyd God se plan was.
 Ons kan nou almal sien dat dit God se plan was - maar Josef moes 20 jaar wag voordat hy kon sien
wat God in gedagte gehad het! En selfs toe was daar nog meer wat moes gebeur, aan die kom.
 Moedig asseblief die kinders aan met hierdie punt : soms het ons geen idee hoekom God iets
verskrikliks in ons lewens laat gebeur nie, maar Hy is soewerein en het ons lief en alles wat Hy doen,
is altyd reg.
 Herinner hulle ook aan hierdie God se plan van verlossing, en moedig hulle aan om Jesus te aanvaar
as hulle Verlosser, sodat hulle die vrede van God kan hê.
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES VIER: JOSEF WORD ONDERKONING IN EGIPTE (Genesis 41:1 – 57)
Verlede keer het ons vir Josef weer in die tronk agtergelaat. Selfs al het hy vir die skinker die
betekenis van sy droom vertel, het die skinker vergeet om die Farao van Josef te vertel. Maar
God was nog steeds in beheer - dit was nog deel van Sy plan. Twee jaar later het die Farao 'n
droom gehad wat hy nie kon verstaan nie. Hy het al sy wyse manne gevra- maar niemand
het geweet wat dit beteken nie. Toe onthou die skinker vir Josef en Josef is laat haal om die
Farao te gaan sien. God het nie net vir Josef die betekenis van die Farao se droom vertel nie,
maar Hy het hom ook 'n goeie plan gegee om Egipte te red.
Die Farao was so beïndruk, dat hy Josef aangestel het as die tweede belangrikste man in
Egipte. Hy het hom in beheer geplaas van die voedsel-reddingsplan vir Egipte. Die Bybel sê
dat die Farao hom sy ring, fyn klere, 'n goue ketting, sy wa en 'n vrou gegee het en dat almal
voor Josef moes buig. Josef was net 30 jaar oud. Maar God het Josef in die posisie geplaas
waar Hy hom wou hê, sodat hy kos in Egipte kon opgaar en uiteindelik Sy eie volk ook so
kon red. (Gen 45:5-7)
Sien jy van wat God alles in beheer is? Hy beheer die Farao se drome, die
skinker se geheue en die reaksie van die Farao teenoor Josef. As een van God
se kinders, hoef jy nooit bang te wees nie. Hy is in beheer van alles wat gebeur…
God is altyd in beheer en Hy doen altyd wat die beste is, al lyk dit dikwels nie
vir ons so nie. Onthou die woord wat ons leer - God is SOEWEREIN. Ons kan
Hom altyd vertrou om die regte ding te doen!
Net soos wat God beplan het om Israel te red, het God 'n
plan beraam om ons te red. Hy het hierdie plan gemaak
nog voordat die wêreld geskape was. Sy plan was om
eers vir Jesus aan die kruis vir ons sondes te laat sterf,
sodat ons nie vir ewig hoef te sterf nie. Daarna sou Hy
Hom uit die dood laat opstaan, sodat as ons dan in Jesus
glo en berou het oor ons sonde, ons een van God se
kinders kan word. Dan kan ons God vertrou om ons elke
dag lief te hê en om altyd wat reg en goed is, te doen. Dit
is Sy volmaakte plan. 2 Kor 5:21

Hierdie kwartaal leer ons Galasiërs 6:9 – 10 (AFR83)
Probeer om dit vir volgende week te leer:
9) Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as
ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes
insamel. 10) Solank ons die geleentheid het,
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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
1 30) Dan breek daar sewe jaar hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egipte was, vergeet
oorvloed kom.
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. 32) “Die droom het twee keer na u toe gekom omdat die saak vas staan by God. Hy sal dit binnekort uitvoer. 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.” (Genesis 41:25 – 36 AFR83)
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES VYF: JOSEF SE BROERS REIS EGIPTE TOE (Genesis 42:1 – 38)
AGTERGROND: Die kinders het van Josef se lang klere met moue, sy drome as ‘n jong man, sy werk by
Potifar, sy tronkstraf, die drome wat hy uitgelê het, van Josef se uitleg van die Farao se drome en sy opgang
na ‘n magsposisie in Egipte, geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons van Josef se eerste ontmoeting met sy broers.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 42:1 – 38
LES: Vertel die storie soos dit in die Bybel staan. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Josef se broers reis na Egipte toe om kos te koop, Josef herken hulle en kan hulle verstaan, maar hulle
herken hom nie. Hulle buig wel voor hom – nes hy meer as 20 jaar tevore gedroom het. (Gen 42:6-9)
 Josef toets hulle gesindheid. Uiteindelik los hulle vir Simeon in Egipte en hulle keer terug huis toe met
die kos wat hulle gekoop het asook al hulle geld in hul sakke.
 Jakob is baie ontsteld oor hierdie verloop van sake en is vasbeslote om Benjamin nie te laat gaan nie.
Heel waarskynlik was Benjamin nog 'n jong seun toe Josef in slawerny verkoop is.
 Sommige van hierdie gebeure lyk vir ons 'n bietjie eienaardig - maar ons sal sien dat dit alles deel van
God se plan was om die hele gesin na Egipte toe te laat trek waar hulle veilig kon wees.
 Weer eens, wys vir die kinders daarop hoe God soewerein is oor al hierdie gebeure - insluitende die
weer - wat Hy gebruik het om Sy doel te bereik. Ons moet God vertrou om te alle tye te doen wat reg
is – en ons moet Hom veral vir ons redding vertrou.
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES VYF: JOSEF SE BROERS REIS EGIPTE TOE (Genesis 42:1 – 38)
Ons het Josef die vorige keer in beheer van Egipte gelos. Hy het die Farao se droom uitgelê met
behulp van God se krag, en toe het die Farao hom in beheer geplaas van die hele land. Die Bybel
vertel ons dat, deur middel van Josef se plan en omdat God deur Josef gewerk het, het Egipte baie
kos gehad, ten spyte van die hongersnood, en dat baie ander volke Egipte toe gegaan het om kos te
gaan koop.
Jakob en sy gesin het ook kos nodig gehad en Josef se broers het na Egipte toe gereis om kos te
gaan koop. Josef het hulle herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe onthou Josef sy drome
van 20 jaar gelede (Gen 42:6-9 ). Dit lyk asof hy hulle aanvanklik baie sleg behandel het. Uiteindelik
het hy gesê dat hulle Simeon by hom in Egipte moes los en dat hulle nie sonder Benjamin, hulle
jongste broer, na hom toe moes terugkeer om nog kos te kom koop nie. Jakob wou nie toelaat dat
Benjamin saam met hulle Egipte toe gaan nie. Dit klink vir ons ‘n bietjie vreemd, maar dit was alles
deel van God se plan om Sy mense te red. Daarvoor moes Hy hulle Egipte toe laat trek. Dit is waar
hulle gered kon word.
Nou sien ons meer van God se plan. Ons sien waarom Josef in Egipte
moes wees, al was dit sy sondige broers wat hom daarheen gestuur het.
Dit was al lankal God se plan - sodat baie mense van die hongersnood
gered kon word. As die Farao nie van die hongersnood geweet het nie,
sou Egipte nie soveel kos opgegaar het nie. God is altyd in beheer en
doen altyd wat die beste is, al lyk dit nie altyd vir ons so nie - onthou
die woord wat ons leer - God is SOEWEREIN. Ons kan hom altyd
vertrou om die regte ding te doen.
Net soos wat God beplan het om Israel te red, het God 'n plan beraam om ons te red. Hy het
hierdie plan gemaak nog voordat die wêreld geskape was. Sy plan was om eers vir Jesus aan die
kruis vir ons sondes te laat sterf, sodat ons nie vir ewig hoef te sterf nie. Daarna sou Hy Hom uit
die dood laat opstaan, sodat as ons dan in Jesus glo en berou het oor ons sonde, ons een van
God se kinders kan word. Dan kan ons God vertrou om ons elke dag lief te hê en om altyd wat
reg en goed is, te doen. Dit is Sy volmaakte plan. Rom 6:23

Hierdie kwartaal leer ons Galasiërs 6:9 – 10 (AFR83)
Probeer om dit vir volgende week te leer:
9) Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap
nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. 10) Solank ons die
geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen,
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6) Josef was in beheer van Egipte en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe
gegaan en diep voor hom gebuig. 7) Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken. Maar hy het hulle nie laat agterkom
wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra: “Waarvandaan is julle?” Hulle het hom geantwoord: “Ons
1
is van
Kanaän. Ons kom koop graan.” 8) Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. 9) Hy het
aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê: “Julle is spioene. Julle het net kom kyk waar die land maklik
ingeval kan word.” (Genesis 42: 6 – 9 AFR83)
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Ek dien God! Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe: as julle eerlike
mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet
dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan moet julle julle
jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo, en julle sal nie
sterf nie. (Gen 42: 18 – 20)
Ek dien God! Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe: as julle eerlike
mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet
dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan moet julle julle
jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo, en julle sal nie
sterf nie. (Gen 42: 18 – 20)
Ek dien God! Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe: as julle eerlike
mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet
dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan moet julle julle
jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo, en julle sal nie
sterf nie. (Gen 42: 18 – 20)
Ek dien God! Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe: as julle eerlike
mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet
dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan moet julle julle
jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo, en julle sal nie
sterf nie. (Gen 42: 18 – 20)
Ek dien God! Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe: as julle eerlike
mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet
dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan moet julle julle
jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo, en julle sal nie
sterf nie. (Gen 42: 18 – 20)

…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES SES: JOSEF SE BROERS REIS ....AL WEER....EGIPTE TOE (Genesis 43:1 – 34)
AGTERGROND: Die kinders het van Josef se lang klere met moue, sy drome as ‘n jong man, sy werk by
Potifar, sy tronkstraf, die drome wat hy uitgelê het, van Josef se uitleg van die Farao se drome en sy opgang
na ‘n magsposisie in Egipte en sy eerste ontmoeting met sy broers, geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons van Josef se ontmoeting met Benjamin.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 43:1 – 34
LES: Vertel die storie soos wat dit in die Bybel staan. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Die broers word gedwing om terug te gaan Egipte toe omdat hulle kos nodig het - hierdie keer neem
hulle Benjamin saam, alhoewel Jakob glad nie daarmee gelukkig is nie.
 Josef se emosie toe hy vir Benjamin sien.
 Gen 43:26 - hulle buig weer voor hom neer, soos wat baie jare gelede in sy drome voorspel is.
 Die fees wat Josef vir sy broers voorberei. Die feit dat hy hulle sitplekke in ouderdoms volgorde reël, is
insiggewend.
 Weer eens is ons nie seker hoekom Josef hom nie dadelik aan hulle openbaar nie. Sommige meen dat
hy gewag het vir bewyse dat hulle berou het oor hul sonde en hulle daarvan bekeer.
 Hou aan om die kinders te herinner dat selfs al is dit moeilik om God se plan in te sien, weet ons dat
Hy soewerein is en dat Hy Sy plan uitwerk. Herinner hulle ook aan Sy verlossingsplan, en hulle nood
aan bekering en vergifnis van hul eie sonde, en om Jesus se dood te aanvaar in hul plek.
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES SES: JOSEF SE BROERS REIS ....AL WEER....EGIPTE TOE (Genesis 43:1 – 34)
‘n Rukkie nadat die broers terug is huis toe, het hulle kos opgeraak. Jakob wou hulle terugstuur
Egipte toe om weer kos te gaan koop. Juda herinner hom egter daaraan dat Josef gesê het dat
hulle nie weer kos sou kry nie, tensy hulle vir Benjamin sou saambring. Uiteindelik het Jakob
teësinnig ingestem dat hulle vir Benjamin, vergesel van geskenke vir Josef, kon saamneem,
Toe hulle weer voor Josef staan, buig hulle al weer, net soos in Josef se drome van meer as 22
jaar gelede! Josef was so oorweldig deur sy emosies toe hy sy jonger broer sien, dat hy alleen
gaan huil en sy amptenare gevra het om 'n groot maaltyd vir die broers voor te berei. Josef het
seker gemaak dat Benjamin vyf keer meer kos as enige-een van die ander broers kry. Hulle was
verbaas en het saam met Josef partytjie gehou! Ons weet nie hoekom Josef hulle nie vertel het
wie hy is nie - miskien het hy gewag om te sien of hulle werklik jammer is oor wat hulle gedoen
het.
God gaan voort met sy plan om Jakob se familie Egipte toe te
neem om hulle van die hongersnood te red. So wil God ook Sy
volgende plan, nl om Israel te red, uitvoer. Dikwels kan ons nie
verstaan wat God doen nie, maar ons moet onthou dat God altyd
in beheer is en altyd doen wat die beste is, selfs al lyk dit nie so
nie - onthou die woord wat ons leer - God is SOEWEREIN. Ons
kan hom altyd vertrou om die regte ding te doen.
Net soos wat God beplan het om Israel te red, het
Hy 'n plan beraam om ons te red. Hy het hierdie
plan gemaak nog voordat die wêreld geskape
was. Sy plan was om eers vir Jesus aan die kruis
vir ons sondes te laat sterf, sodat ons nie vir ewig
hoef te sterf nie. Daarna sou Hy Hom uit die dood
laat opstaan, sodat as ons in Jesus glo en berou
het oor ons sonde, ons een van God se kinders
kan word. So kan ons God vertrou om ons elke
dag lief te hê en om altyd wat reg en goed is, te
doen. Dit is Sy volmaakte plan. Rom 6:23

Hierdie kwartaal leer ons Galasiërs 6:9 – 10 (AFR83)
Probeer om dit vir volgende week te leer:
9) Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie,
sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. 10) Solank ons die geleentheid
het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges.
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31) Daarna het hy sy gesig gewas en teruggegaan. Hy was weer homself en hy het gesê: “Bedien
die ete.” 32) Hulle het vir Josef afsonderlik bedien en so ook die broers en die Egiptenaars wat daar
by hulle geëet het, want die Egiptenaars het 'n afsku daarvan om dieselfde kos as die Hebreërs te
1 33) Die broers het teenoor Josef gesit, volgens hulle ouderdom: van die oudste af tot die
eet.
jongste. Hieroor het die manne mekaar verbaas aangekyk. 34) Elkeen se kos is van Josef se tafel af
aangegee, maar Benjamin s'n was vyf keer meer as dié van die ander. Hulle het wyn gedrink en
saam met Josef dronk geword. (Genesis 43: 31 – 34 AFR83)
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES SEWE: JOSEF WORD MET SY BROERS EN SY PA HERENIG (Genesis 44 – 46)
AGTERGROND: Die kinders het van Josef se lang klere met moue, sy drome as ‘n jong man, sy werk by
Potifar, sy tronkstraf, die drome wat hy uitgelê het, van Josef se uitleg van die Farao se drome, sy opgang
na ‘n magsposisie in Egipte, sy eerste ontmoeting met sy broers, en sy ontmoeting met Benjamin, geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons dat Josef hom bekend stel aan sy broers en van die hereniging met Jakob.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 44 – 46
LES: Vertel die storie soos dit in die Bybel staan. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Josef se plan om die broers te dwing om terug te gaan Egipte toe.
 Juda se ware besorgdheid oor Jakob en sy berou oor hulle vorige gedrag - onthou dat Juda die een
was wat besluit het om Josef in slawerny te verkoop.
 Josef se oorweldigende emosies toe hy homself aan sy broers openbaar - geen teken van bitterheid
of woede nie.
 Gen 45:4-8 : Josef se wonderlike insig oor waarom God hom in Egipte wou hê.
 Die hereniging van Josef en Jakob en hulle nuwe tuiste in die Gosenstreek, met die seën van die Farao.
 Uiteindelik sien ons wat God se plan was - Josef sê dat God hom soontoe gestuur het sodat hy die
huis van Jakob kon bewaar. Alles waardeur Josef gegaan het, het na hierdie doel toe gelei. Ek is seker
dat as Josef teruggedink het oor sy lewe, hy verbaas sou wees oor hoe God alles gedoen het om Sy
volk te bewaar. Onthou dat God 'n groot nasie uit Abraham se nageslag belowe het - en Hy hou by Sy
woord.
 Moedig die kinders weer aan om die gebeure in hulle lewens vanuit hierdie perspektief te sien - om
te weet dat God die groot plan beraam en dat Hy in staat is om dit uit te voer, want Hy is soewerein;
dat Sy plan altyd goed is want Hy het ons lief en Hy wil altyd net die beste vir ons hê, altyd tot Sy
verheerliking. Herinner hulle ook daaraan dat hierdie vertroue en vrede net vir God se kinders bedoel
is, en moedig hulle aan om God te vertrou vir hulle eie redding.
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES SEWE: JOSEF WORD MET SY BROERS EN SY PA HERENIG (Genesis 44 – 46)
Na die ete waarvan ons laas keer geleer het, het Josef sy broers huis toe gestuur, maar hy het sy
amptenare gevra om sy silwer beker in Benjamin se sak te sit. Dit was net 'n verskoning om hulle
terug te roep en om die broers te laat besef hoe aaklig hulle teenoor Josef was. Maar uiteindelik
kon Josef dit nie meer verdra nie. Hy het in trane uitgebars en vir die broers vertel wie hy werklik
is. Hy verduidelik toe aan die broers dat dit alles deel van God se plan was om hom na Egipte
toe te stuur, sodat God die familie aan die lewe kon hou tydens die hongersnood. Josef was nie
kwaad nie, want hy het verstaan dat God in beheer is en dat Hy Sy volmaakte plan uitwerk, selfs
wanneer ons nie kan verstaan wat Hy doen nie. Kyk wat Hy in Gen 45:8a sê : " Dis nie júlle wat
my hierheen gestuur het nie, maar God." Hulle het mekaar omhels en gesoen en gehuil en Josef
het die broers huis toe gestuur om hulle pa te gaan haal en terug te bring na hom toe in Egipte.
Dink net hoe gelukkig Jakob was om te hoor dat Josef nie dood is nie, maar lewe!
Nadat Jakob die goeie nuus gehoor het dat Josef nog lewe, het hy Egipte toe gereis om hom
te sien. Jakob en sy hele familie het Egipte toe gegaan en vir Josef ontmoet - die Bybel vertel
vir ons dat Josef vir ‘n lang tyd sy Pa omhels en gehuil het - hulle het mekaar vir meer as 20
jaar nie gesien nie! Dink net hoe gelukkig was hulle almal. 
Uiteindelik kan ons sien hoe God se groot plan inmekaar steek - Josef
se familie gaan Egipte toe om van ‘n hongerdood gered te word en om
God se nuwe, beloofde volk so te bewaar. Baie jare later sal ons die
res van God se plan sien uitwerk as Hy sy volk uit Egipte red. Vir baie
jare het Josef geen idee gehad waarmee God besig was nie - maar God
het die hele tyd geweet! Ons kan ook dikwels nie verstaan wat God
doen nie, maar ons moet onthou dat God altyd in beheer is en dat Hy
altyd doen wat die beste is omdat Hy ons liefhet, selfs al lyk dit nie
so nie - onthou die woord wat ons leer - God is SOEWEREIN. Ons
kan Hom altyd vertrou om die regte ding te doen.

Welgedaan as jy Galasiërs 6:9 – 10
(AFR83) geleer het.
Nou moet jy aanhou oefen.
9) Laat ons dan nie moeg word om goed
te doen nie, want as ons nie verslap nie,
sal ons op die bestemde tyd ook die oes
insamel. 10) Solank ons die geleentheid
het, moet ons dus aan almal goed doen,
veral aan ons medegelowiges.
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Net soos wat God beplan het om Israel te red, het Hy 'n
plan beraam om ons te red. Hy het hierdie plan gemaak
nog voordat die wêreld geskape was. Sy plan was om eers
vir Jesus aan die kruis vir ons sondes te laat sterf, sodat
ons nie vir ewig hoef te sterf nie. Daarna sou Hy Hom uit
die dood laat opstaan, sodat as ons in Jesus glo en berou
het oor ons sonde, ons een van God se kinders kan word.
So kan ons God vertrou om ons elke dag lief te hê en om
altyd wat reg en goed is, te doen. Dit is Sy volmaakte plan.
Johannes 3:16
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1) Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om
van hom af weg te gaan, en daar was van dié wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers
bekend gemaak het nie. 2) Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit
1 3) Toe sê Josef vir sy broers: “Ek is Josef. Leef Pa werklik nog?” Sy broers kon hom nie antwoord
gehoor het.
nie, hulle was te bang vir hom. 4) Maar hy het vir hulle gesê: “Kom na my toe!” en toe hulle nader kom, sê hy:
“Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. 5) Maar julle moet nou nie sleg voel of
bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red. 6) Dit is
nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog vyf jaar voor waarin daar nie geploeg of
geoes sal word nie. 7) God het my voor julle uit gestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly,
om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. 8) Dis nie júlle wat my hierheen gestuur
het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as
regeerder oor die hele Egipte. (Genesis 45: 1 – 8 AFR83)
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God het my voor julle uit gestuur om vir julle 'n
oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle
aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood
sal ontkom. Dis nie júlle wat my hierheen gestuur
het nie, maar God. (Genesis 45: 7 – 8a)
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aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood
sal ontkom. Dis nie júlle wat my hierheen gestuur
het nie, maar God. (Genesis 45: 7 – 8a)
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aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood
sal ontkom. Dis nie júlle wat my hierheen gestuur
het nie, maar God. (Genesis 45: 7 – 8a)

God het my voor julle uit gestuur om vir julle 'n
oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle
aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood
sal ontkom. Dis nie júlle wat my hierheen gestuur
het nie, maar God. (Genesis 45: 7 – 8a)

…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
LES AGT: JOSEF VERSTAAN GOD SE PLAN (Genesis 47 – 50)
AGTERGROND: Die kinders het van Josef se lang klere met moue, sy drome as ‘n jong man, sy werk by
Potifar, sy tronkstraf, die drome wat hy uitgelê het, van Josef se uitleg van die Farao se drome, sy opgang
na ‘n magsposisie in Egipte, sy eerste ontmoeting met sy broers, sy ontmoeting met Benjamin, sy
bekendstelling aan sy broers en uiteindelik van sy hereniging met sy pa, Jakob, geleer.
UITKOMS: Hierdie kwartaal gaan ons Genesis 37 - 50 bestudeer met die fokus op die lewe van Josef. Ons
sal sien hoedat God alles beheer, persoonlike asook wêreldwye gebeurtenisse, ten einde sy doel te bereik,
selfs al besef ons nie dat dit God is wat in alle omstandighede werk nie. Ons kan ons indink dat daar baie
geleenthede was dat Josef nie geweet het hoe of hoekom God sy plan gaan uitwerk nie. Alhoewel, teen
die tyd van Jakob se dood in Genesis 50, het hy uiteindelik verstaan dat selfs as mense kwaad bedoel, is
dit in werklikheid altyd deel van God se plan. My gebed is dat die kinders sal leer dat God werklik
soewerein oor absoluut alles is en dat ons, as sy kinders, vir wie Hy lief is, op Hom kan vertrou om altyd
die beste ding te doen.
Ek wil graag die kinders aan die woord en die konsep van soewereiniteit blootstel en dus sal ek dit in elke
les beklemtoon. As dit deel van hulle Christelike woordeskat en hulle gedagtes kan word, sal hulle
toegerus wees om alles te aanvaar wat God in hulle lewens laat gebeur – nou, of wanneer hulle groot
word.
Hierdie week leer ons hoe Josef sy broers ná die dood van Jakob troos, en God se plan dwarsdeur al hierdie
gebeure heen, aan hulle verduidelik.
BYBELSE VERWYSING: Genesis 47 – 50
LES: Vertel die storie soos dit in die Bybel staan. Probeer om die volgende punte vir hulle te leer:
 Die suksesse van Josef in Egipte.
 Jakob se seëninge vir sy seuns en vir Josef se seuns - net as jy tyd het.
 Jakob se dood.
 Josef se vertroosting van sy broers na die dood van Jakob en hoe hy weer God se bedoelinge vir hulle
verduidelik - Gen 50:15 – 21.
 Weer eens - wys die kinders daarop hoe God heeltyd aan die werk was. Selfs toe die broers verkeerd
teenoor Josef opgetree het, was God nog steeds aan die werk. Dit is soms moeilik om te verstaan.
Maar dit help baie om te weet dat, wanneer iemand ons sleg behandel, God besig is met Sy doel, en
in alles werksaam is om Sy volmaakte plan te bereik ... . Herinner die kinders daaraan dat ons dit God
se soewereiniteit noem.
 God se volmaakte plan kan in die dood van Jesus gesien word - die grootste onreg wat ooit gepleeg
is, was in werklikheid deel van God se volmaakte plan van verlossing. Moedig die kinders weer aan
om hulle tot God te (be-)keer, en by die punt te kom om God vir hulle redding te vertrou.
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…maar God wou daarmee goed doen
'n Studie van die soewereiniteit van God soos gedemonstreer in die lewe van Josef
(Genesis 37 – 50)

“Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in
die lewe gebly het.” Genesis 50:20 (AFR83)
NAAM_____________________________________________________________________________
LES AGT: JOSEF VERSTAAN GOD SE PLAN (Genesis 47 – 50)
Josef het sy pa aan die Farao voorgestel en die Farao het vir Jakob en al sy seuns en hulle gesinne
die beste grond gegee om op te bly en te boer. Dwarsdeur die res van die hongersnood het Josef
kos voorsien aan almal wat nie kos gehad het nie. So het Josef die Farao terselfdertyd baie ryk
gemaak terwyl sy familie goed versorg is.
Na 'n rukkie het Jakob, wat baie oud was, doodgegaan. Josef se broers was daarna weer bang vir
hom. Hulle het gesê: "En as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal
vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het?" Toe het hulle 'n boodskap vir Josef gestuur en
gesê: "Voor sy dood het u vader beveel: ‘Julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen
hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe.’ Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons
dien ook die God van u vader." (Gen 50:15 - 17)
Maar Josef het God se plan verstaan en vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie. Ek is nie God nie.
Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot
volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos
het.” Josef het hulle jammer gekry en hulle so gerusgestel. (Gen 50:19 - 21)
Josef het verstaan dat God die hele tyd in beheer was sodat Jakob en sy hele
huishouding Egipte toe kon trek. Al het niemand dit vooraf geweet nie, was dit
God se plan om die familie veilig in Egipte te bewaar, en vir die volk van Israel
daar ‘n geleentheid te gee om te begin groei. Baie jare later sal ons die res van
God se plan sien ontvou wanneer Hy Sy volk uit Egipte uitlei en red. Maar nou kan
ons sien dat, al lyk iets aanvanklik verwarrend, dit alles deel van God se volmaakte
en onbegryplike plan is.
Selfs al was Josef en Jakob deur baie tye van hartseer wat hulle nie kon
verstaan nie, het God heeltyd geweet wat Hy doen en alles het perfek uitgewerk!
Dikwels kan ons ook nie verstaan wat God doen nie, maar ons moet onthou dat
God altyd in beheer is en dat Hy altyd doen wat die beste is omdat Hy lief is vir
ons, selfs al lyk dit nie so nie - onthou die woord wat ons leer - God is
SOEWEREIN. Ons kan Hom altyd vertrou om die regte ding te doen!

Welgedaan as jy Galasiërs 6:9 – 10
(AFR83) geleer het.
Nou moet jy aanhou oefen.
9) Laat ons dan nie moeg word om goed
te doen nie, want as ons nie verslap nie,
sal ons op die bestemde tyd ook die oes
insamel. 10) Solank ons die geleentheid
het, moet ons dus aan almal goed doen,
veral aan ons medegelowiges.

Net soos wat God beplan het om Israel te red,
het Hy 'n plan beraam om ons te red. Hy het
hierdie plan gemaak nog voordat die wêreld
geskape was. Sy plan was om eers vir Jesus aan
die kruis vir ons sondes te laat sterf, sodat ons
nie vir ewig hoef te sterf nie. Daarna sou Hy Hom
uit die dood laat opstaan, sodat as ons in Jesus
glo en berou het oor ons sonde, ons een van God
se kinders kan word. So kan ons God vertrou om
ons elke dag lief te hê en om altyd wat reg en
goed is, te doen. Dit is Sy volmaakte plan. 1
Petrus 2:22-24
Prente vanaf http://josephjpote.com/wp-content/uploads/2012/06/josephrevealshimself.jpg
en https://ontarioeducation.files.wordpress.com/2012/09/boy-reading.jpg?w=217&h=228
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1) Israel en almal by hom het vertrek. Hy het by Berseba gekom en daar 'n
offer gebring aan die God van sy pa Isak. 2) God het dié nag met Israel gepraat
1
in 'n
visioen en geroep: “Jakob, Jakob!” Hy het geantwoord: “Hier is ek!” 3) Toe
sê God: “Ek is God, die God van jou vader. Moenie bang wees om na Egipte toe
te gaan nie, want Ek sal jou daar 'n groot nasie maak. 4) Ek gaan saam met jou
Egipte toe, en Ek sal jou beslis weer hierheen laat terugkom. Wanneer jy sterf,
sal Josef jou oë toedruk.” Gen 46:1 – 4 (AFR83)
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Nou kan ek maar
sterf. Ek het jou
gesien. Jy lewe nog!
(Genesis 46:30)
Nou kan ek maar
sterf. Ek het jou
gesien. Jy lewe nog!
(Genesis 46:30)
Nou kan ek maar
sterf. Ek het jou
gesien. Jy lewe nog!
(Genesis 46:30)
Nou kan ek maar
sterf. Ek het jou
gesien. Jy lewe nog!
(Genesis 46:30)
Nou kan ek maar
sterf. Ek het jou
gesien. Jy lewe nog!
(Genesis 46:30)
Nou kan ek maar
sterf. Ek het jou
gesien. Jy lewe nog!
(Genesis 46:30)

