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DIE DOEL VAN LEIERGIDSE 
 

Met hierdie leiergidse word beoog om jou, die leier, te help met 

die beplanning van jou besprekings. Dit word ontwerp om jou te 

help redeneer deur die teologie van lesse en om te verseker dat jy 

verstaan wat die student behoort te leer met die afhandeling van 

hul huiswerk. Leiergidse word nie ontwerp om jóú huiswerk vír 

jou te doen nie! Raadpleeg dit asseblief nadat jy jou taak as 

student voltooi het. 

 

Hierdie gidse kan jou help in die voorbereiding van die lesplanne 

wat jy wil gebruik as jy die besprekings lei. Dis nie die enigste 

manier vir die lei van jou bespreking van die Skrifte nie, maar dis 

één manier waarop jy die materiaal kan benader. 

 

Week asseblief jou tyd van voorbereiding in gebed. Die Heilige 

Gees moet jou gids wees as jy beplan om hierdie besprekings te 

lei. Soos jy op Godswoord fokus, sal die Gees die Woord gebruik 

om op watter manier dit ook al nodig is, in elke individu se hart te 

werk – oortuiging, lering, vertroosting, vermaning, ens. 

 

Onthou: leer word verbeter as jou studente aangemoedig word 

om te verbaliseer wat hulle geleer het. Die stel van vrae sal hulle 

help om die Skrifdele wat hulle bestudeer het, te beredeneer. Vra 

die 5 W’s en H-tipe vrae (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en 

Hoe). Hierdie soort vrae vereis die redenering van die student en 

vra meer as net ‘n ja- of nee-antwoord. 

 

Visuele hulpmiddels kan ‘n geweldige bate wees vir jou studente 

om die Skrifdele te beredeneer en jy moet alles aanwend om die 

een of ander visuele hulpmiddel in jou besprekings in te sluit. 

Hierdie besprekingsgidse gee jou enkele idees van visuele 

hulpmiddeltabelle, maar voel asseblief vry om aan te pas, te 

verander of om selfs hierdie te vervang met jou eie idees. 
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GENESIS, DEEL 5 

LEIERGIDS 

LES 1 
 

Josef is die hoofkarakter in hierdie studie van Genesis. Die kursus fokus op Josef. Sy 

verhouding met God en ander is waardevolle lesse vir ons eie lewe. Ons moet onthou die 

mense in Genesis is nie supermense nie; hulle is gewone mense net soos ons. Dit is ‘n 

opwindende kursus vir studie en behoort ‘n bron van aansporing te wees vir jou en jou 

studente. 

 

 

 

 

 
 

Die huiswerk vir hierdie les dek Genesis 37, 38 en 39. Die hoofklem val op gebeure in die 

hoofstukke, veral op die emosies van mense om te kyk hoe dit verband hou met vandag. 

Emosies beheer so baie mense in plaas van die mense die emosies. In dié hoofstukke vind 

ons albei. 

 

Op die laaste bladsy van die lesgids is ‘n tabel wat jy kan gebruik as ‘n visuele hulpmiddel 

in die bespreking. As jy dit gaan gebruik, voltooi dit met die groep se antwoorde. Die tabel 

lys net die hoofgebeure van elke hoofstuk met die primêre emosie as opskrif van elke 

hoofstuk. Die logiese orde van jou bespreking word bereik deur die volgorde van die 

hoofstukke te volg en vrae te vra om die hoofgebeure te bepaal. 

 

Onthou dat jou vrae die 5 W’s en H-tipe vrae (Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom, Hoe) 

moet wees. As jy die soort vrae vra, word dit van die student vereis dat hy redeneer en 

meer as net ja of nee antwoord. 

 

As jy jou bespreking begin, kan jy die studie inlei deur te vra: 
 

 Wat het jy geleer toe jy Romeine 15:4 nageslaan het? 
 

  Romeine 15:4 sê: “Want alles wat tevore geskrywe is, is tot julle lering 

tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die 

Skrifte hoop kan hê.” 
 

 Ons kyk gedurende die volgende vier weke na die lewe van Josef. Na aanleiding 

hiervan wil ons onsself afvra: “Wat van Josef se lewe kan ek leer en toepas op my 

lewe?” Ons leer ook in die studie omtrent die wese van God. Is jy gewillig om in 

die lig van dié waarhede te leef? 

 

Begin deur die konteks vas te stel naamlik waar en hoe die hoofstukke in die Boek Genesis 

pas. Genesis 37:2 sê: “Dit is die geskiedenis (letterlik stamboom) van Jakob.” Sulke 

stellings gee die primêre segmente van die Boek Genesis. Vra jou studente of hulle enige 

van die gegewe Skrifverwysings nageslaan het. (Dag Drie, # 1) 
 

Belangrik: As ‘n Precept-leier het jy toestemming om transparante te maak van kaarte 

by hierdie kursus ingesluit. Jy het ook toestemming om transparante van stambome van 

vorige Genesis-kursusse te gebruik vir ‘n oorsig. 
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 In Genesis kry ons die geskiedenis/stamboom van: 

  Die hemel en die aarde in 2:4 

  Adam in 5:1 

  Noag in 6:9 

  Sem, Gam en Jafet in 10:1 

  Sem in 11:10 

  Tera in 11:27 

  Ismael in 25:12 

  Isak in 25:19 

  Esau in 36:1 en 9 

  Jakob in 37:2 

 

Genesis 37 

 

Die hoofstukke begin met Jakob wat in die land Kanaän woon. Jy kan verder die konteks 

aandui naamlik waar die hoofstuk in Genesis inpas deur jou studente uit te vra oor wat 

hulle omtrent Jakob en sy gesin uit die kruisverwysings in Dag Een geleer het. 
 

 Jakob se naam word deur God na Israel verander, omdat hy met God en met die 

mense geworstel en oorwin het (Genesis 32:28). God seën hom en hy word die 

ontvanger van die verbondsbeloftes wat God aan sy oupa Abraham en sy pa Isak 

gemaak het (Genesis 28:13-15). 
 

Die land Kanaän was deel van die beloftes wat God in hierdie verband gemaak het. 

Die land was vir hulle en hul nageslag ná hulle. Daarom het Jakob daar gewoon 

soos Isak voor hom. (As jy wil, kan jy die land Kanaän op ‘n kaart wys). 

 

In Genesis 35 hoor ons dat Isak sterf toe hy 180 is en dat Jakob en sy broer Esau 

hom begrawe. 

 

Jakob se vrou, Ragel, was die dogter van Laban (broer van Rebekka, Isak se vrou, 

Gen. 28:5) van Paddan-Aram. Jakob het haar lief en werk sewe jaar vir haar, maar 

op ‘n slinkse wyse word Lea, haar ouer suster, vir hom gegee pleks van Ragel. Hy 

werk ‘n verdere sewe jaar vir Ragel (Gen. 29). 

 

Jakob het tien kinders by Lea, Bilha (Ragel se slavin) en Silpa (Lea se slavin) 

gehad. God het ook aan Ragel gedink en haar verhoor en sy het Josef, Jakob se 

elfde seun, gebaar (Gen. 30). Nadat Jakob en sy vroue en kinders Paddan-Aram 

verlaat het en terug was in Kanaän, het Ragel met die geboorte van Jakob se 

twaalfde seun, Benjamin, gesterf (Gen. 35:16-20). Die twaalf seuns het later bekend 

gestaan as die twaalf stamme van Israel, die verbondsvolk van God. 

 

Vra nou vrae oor Josef en oor die gebeure in die hoofstuk om jou studente te help 

verbaliseer wat die verhaal van Genesis 37 inhou omtrent Josef se drome. Is sy “lang rok 

met die moue” die hoofsaak hier? 
 

Vers 2 gee vir ons die tyd van die hoofstuk. Josef was 17 jaar oud. Sy broers haat 

hom en is nie eens vriendelik met hom nie, want hul vader het hom liewer as vir 

hulle. Die hoofstuk beskryf hom as die "seun van die ouderdom." Hy was jonger as 

al sy broers, behalwe Benjamin, en sy suster Dina. Plaas dit in verband met die 

geboorte-orde van Jakob se kinders in Genesis 30. Josef se moeder Ragel was ‘n 

lang tyd onvrugbaar voordat sy hom gehad het. 
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Vra jou studente of dit ook nog vandag gebeur. Is dit ongewoon of meen mense wel dat dit 

normaal is? 
 

 Jaloesie, wedywering en haat kom baie algemeen voor in hedendaagse gesinne en 

baie mense meen dat dit normaal is. Help jou studente om te besef dat, as dít die 

omstandighede in hulle eie gesinne is, dit nie hopeloos is nie. Maar terselfdertyd is 

dit ook nie goed nie; so baie lewe saam met die lelike asof dit normaal is. Help 

hulle om te besef dat dit nie so hoef te wees nie. 

 

Vers 5-11 

 

Josef het nog ‘n probleem met sy broers. Vra jou klas uit oor die saak.  
 

 “Ook het Josef ‘n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle 

hom nog meer gehaat.” 
 

Die probleem hou verband met die inhoud van sy droom. Hy en sy broers was op 

die land besig om gerwe te bind toe sy gerf meteens regop gaan staan terwyl sy 

broers se gerwe om hom neerbuig. 
 

“En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde.” 
 

Josef het ‘n tweede droom gehad waaroor selfs sy vader Jakob hom bestraf het, 

maar dit self in sy gedagtes bewaar het. In sy droom buig die son, maan en sterre 

voor hom neer. Sy vader en broers het geen probleem gehad om die betekenis van 

sy drome te verstaan nie; hulle het nie geglo dat dit sou gebeur nie. Die drome het 

klaarblyklik van God gekom. 
 

Nadat hy die tweede droom oorvertel het, was sy broers jaloers. Dit word in vers 11 

genoem, maar dit is duidelik uit die hele hoofstuk. Jaloesie is 'n verskriklike ding 

om te hê en daarmee te handel. Dit kan sulke verwoestende dade tot gevolg hê. 

 

Dalk wil jy ‘n tydjie aan jou studente afstaan om jaloesie te bespreek. Hoe kan dit vermy 

word? Wat kan ouers doen om dit in hul kinders te help teenwerk? 

 

Vers 12-36 

 

Jakob woon in Hebron en stuur Josef na sy broers in Sigem waar hulle hul vee laat wei. Dit 

sal dalk help om dit op ‘n kaart te wys. Sigem is waar Simeon en Levi die mans gedood het 

om hul suster Dina te wreek (Gen. 34). Jakob het ‘n tyd lank in Sigem gewoon totdat dit 

gebeur het. Daarna het hy na sy vader Isak in Hebron getrek (Gen 35:27). 

 

Vra jou studente uit oor die gebeure en die mense in dié verse. 
 

 Josef soek sy broers en vind hulle in Dotan. Dit lê noord van Sigem. 
 

 Toe hulle hom sien aankom, beplan hulle om hom dood te maak. 
 

 Ruben, die oudste, waarsku hulle om hom nie dood te maak nie, want hy beplan om 

hom later te red en na Jakob te neem. 
 

Hulle trek Josef se rok uit – die simbool van sy vader se guns – en gooi hom in ‘n 

put. 
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 ‘n Reisgeselskap Ismaeliete trek daar naby verby en Juda stel voor dat hulle Josef 

aan hulle verkoop. Hy meen dat daar geen voordeel in is om hom dood te maak en 

sy bloed te verberg nie. Josef is hul eie broer, hul eie vlees. Hulle luister gevolglik 

na Juda en verkoop hom pleks te vermoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Ruben se afwesigheid verkoop hulle Josef. Toe Ruben terugkeer na die put om 

hom te red, is Josef tot sy verbasing nie daar nie. Hy skeur sy klere, want hy is die 

oudste en is verantwoordelik vir die ander. 
 

Hulle steek Josef se rok in bloed en stuur dit na Jakob as ‘n bewys dat ‘n wildedier 

Josef aangeval en gedood het. Hoe kan seuns so wreed wees teenoor ‘n vader? 

Jaloesie, gegriefdheid, bitterheid, haat … 

 

Jy kan dalk ‘n paar minute gebruik om die gevolge van hul jaloesie en haat teenoor hul 

broer te bespreek. Bring dit in verband met vandag. Jaloesie en haat kan gesinne verwoes. 
 

Jakob rou en ween oor sy seun en weier om hom te laat troos deur enige van sy 

ander seuns of dogters. Aangesien net Dina as sy dogter genoem word, kan dit ‘n 

verwysing wees na sy skoondogters. 

 

As jou groep die vorige studie oor Isak, Jakob en Esau voltooi het, kan jy hulle vra wat 

Jakob aan sy eie vader Isak gedoen het. Hy en sy moeder, wat hom liewer as sy broer Esau 

het, bedrieg Isak en laat hom glo dat Jakob Esau is en neem daardeur die seën af wat na die 

oudste seun moet gaan. Jakob se vader weer het Esau liewer as Jakob. Wat ‘n interessante 

gesin! 
 

Hoofstuk 37 eindig met ‘n beskrywing van die persoon wat Josef koop – Potifar. 

Hy is een van Farao se offisiere, die bevelvoerder van die lyfwag. Hoofstuk 39 

begin eintlik hier met hoofstuk 38 as ‘n “tussenspel” wat gelyktydig plaasvind. 

NOTA: Die Ismaeliete en Midianiete van vers 25-28 en 36 kan een of ander 

verwarring veroorsaak. Eers reis die Ismaeliete met hul ware van Gílead na Egipte. 

Dan kom sekere Midianitiese koopmans verby. Vers 28 meld dat die broers Josef aan 

die Ismaeliete verkoop het, terwyl vers 36 sê dat die Midianiete hom aan Potifar in 

Egipte verkoop het. Genesis 39:1 sê dat Potifar hom van die Ismaeliete gekoop het. 

Volgens Genesis 16 weet ons dat Ismael die seun van Abraham en Hagar is. En 

volgens Genesis 25:2 weet ons dat Mídian die seun van Abraham en Ketura is. Wees 

versigtig as vrae hier gevra word; jy kan hier tyd verspil oor ‘n saak wat relatief 

onbeduidend is. Daar is verskeie menings hieroor. Dalk het die Midianiete by die 

reisgeselskap van die Ismaeliete aangesluit en Josef is aan die hele groep verkoop. 

Sommige meen weer dat die Midianiete en Ismaeliete een of ander soort 

gemeenskaplikheid gehad het en daarom is die name afwisselend gebruik. 



Fokus vir Verpletterde Drome: ‘n Studie oor Josef 

Genesis, Deel 5, Leiergids 

Les 1 

 

5 

Genesis 38 
 

Die hoofstuk gaan oor Juda en hoe hy sy seuns verkry het. Die verhaal is van euwel, 

bedrog en sekssonde. Klink baie na vandag se wêreld, nè? 

 

Vra jou studente die Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe-vrae om die gebeure en 

beskrywings van die mense in die hoofstuk te kry. 
 

 Juda verlaat sy broers en besoek ‘n Adullamiet. 

 Hy ontmoet ‘n Kanaänitiese vrou, trou haar en het drie seuns by haar. 

 Sy eersgebore seun trou ‘n vrou met die naam Tamar. 

 Er, Juda se eersgeborene, mishaag God en Hy laat hom sterf. 
 

Wat het Juda Onan aangesê om te doen? Waarom? Wat het jy uit die kruisverwysings 

geleer? Wat het met Onan gebeur?  
 

Juda sê Onan aan om met Tamar te trou. As ‘n man, volgens die Israelitiese Wet 

(sien Deuteronomium 25:5-10), sonder ‘n erfgenaam sterf, moet sy broer die vrou 

van die oorlede broer neem as sy vrou en ‘n erfgenaam verwek om die naam van 

die oorlede broer te verseker. Mattheüs 22:23-33 is ‘n verwysing daarna toe die 

Sadduseërs Jesus ondervra het. 
 

Alhoewel die Wet toe nog nie gegee was nie, was dit blykbaar ‘n gebruik in daardie 

tyd. Volgens dié gebruik moes die tweedegebore broer die weduwee van sy broer 

trou en ‘n erfgenaam vir die oorlede broer verwek. Onan het nie daaraan gehoor 

gegee nie. Sy optrede het God mishaag sodat Hy hom ook laat sterf het. 

 

Jy kan jou klas vra: “Waarom het dit God mishaag? Die man se saad is die bron van wat?” 
 

God heg ‘n baie hoë waarde aan die saad, die sperm van ‘n man, omdat dit die 

oorsprong van lewe, van voortplanting is. 

 

Wat het jy uit die kruisverwysings daaroor geleer? Later, toe God aan Moses die Wet en 

die verordeninge gegee het, wat moes gedoen word? 
 

 As broers bymekaar woon en een van hulle sterf sonder ‘n seun, moet die oorledene 

se broer die weduwee as sy vrou neem en by haar ingaan. Die eersgeborene wat sy 

baar, moet die naam van die oorlede broer dra sodat sy naam nie uit Israel uitgedelg 

word nie. (Deut. 25:5-10) 
 

Hou aan met vrae vra om die reeks gebeure te dek. 
 

 Juda sê toe daarna vir Tamar om te wag totdat sy laaste seun groot word sodat hy 

met haar kan trou. Maar Juda is bang dat hy ook sal sterf en gee daarom nie vir Sela 

aan haar nie. 
 

Juda se vrou sterf en Tamar bedrieg hom sodat hy ‘n erfgenaam deur haar verwek. 

Sy doen haar voor as ‘n prostituut en Juda betaal haar vir die seks. Juda hoor daarna 

dat Tamar swanger is en laat haar haal om verbrand te word. Maar toe sy die 

bewysstukke toon dat hy die oorsaak van haar swangerskap is, erken hy dat sy reg 

is. 
 

Jy het na Mattheüs 1 gekyk. Wat het jy omtrent Peres geleer? 
 

 Tamar se eersgeborene, Peres, is in die geslagsregister van koning Dawid en Jesus. 
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Juda laat toe dat sy hartstogte ten minste oor sekere dele van sy lewe hoogty vier. Wat was 

die gevolge? Hoe kan ons ons hartstogte beheer sonder om deur hulle beheer te word? 

Kom ons kyk na Josef se lewe. Wat ‘n kontras is hy van Juda! 

 

Genesis 39 
 

Jy kan jou groep vra: “Watter stelling word die meeste in die hoofstuk herhaal?” 
 

 Daar word vier keer gesê dat die HERE met Josef was – vers 2, 3, 21 en 23. 

 

Wat vind jy nog in die hoofstuk oor God se versorging van Josef? 
 

 God maak alles wat Josef doen, voorspoedig (vers 3 en 23). 
 

 God verleen guns aan Josef in die oë van Potifar en die hoofbewaarder (v. 4 en 21). 

 

Jy kan nou die gebeure in die hoofstuk ondersoek. Onderrig deur vrae. 

 

Potifar sien dat God met Josef is en hoe Hy alles wat hy doen, voorspoedig maak. 

 Dalk het Josef vir Potifar gesê dat dit as gevolg van God is. 
 

Potifar stel Josef aan oor al sy besittings. Sedertdien seën God Potifar se huis ter 

wille van Josef. 
 

Josef is baie aantreklik sodat Potifar se vrou hom begeer. Daagliks probeer sy om 

Josef te verlei, maar hy weerstaan haar. 

 

Vergelyk hierdie optrede met Juda s’n. Wat noem Josef dit? In vers 9 sê hy: dit is ‘n groot 

kwaad om te doen en ‘n sonde teen God. Oor wie is Josef bekommerd? As hy homself kon 

beheer en die kwaad weerstaan het, kan ons nie? Bespreek ‘n kort tydjie dié dinge met jou 

klas. Wat sal ons samelewing vir ons daaroor alles sê? 

 

Wat gebeur in vers 11-18? 
 

 Potifar se vrou probeer Josef vasgryp toe niemand anders naby is nie, maar hy 

ontvlug en laat sy kleed in haar hand. Jy kan hier 1 Korinthiërs 6:18 noem: “Vlug 

vir die hoerery.” 
 

 Haar hartstog verander toe na aantygings. Sy probeer selfs om Potifar in haar 

beskuldigings te blameer as sy sê: “Kyk, hy het vir ons ‘n Hebreeuse man hier 

gebring …” 
 

In die les is daar kruisverwysings oor seks buite die huwelik. Laat jou klas die hoofpunte 

gee wat hulle uit die kruisverwysings geleer het. 
 

 Exodus 20:14 is God se direkte verbod: “Jy mag nie egbreek nie.” 

 Jesus sê in Mattheüs 5:27-30 dat, as iemand aanhoudend met wellus ‘n vrou 

begeer, dit egbreuk is. 

 Die wet stel dit in Levitikus dat beide egbrekers die doodstraf moet kry. 

 Die laaste woord oor die onderwerp is in Openbaring 21:8 waar dit sê dat 

immorele mense en hoereerders se deel in die poel van vuur is, die tweede 

dood. 
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Ondervra jou klas oor Genesis 39:19-23. 
  

 Toe Potifar dit alles hoor, word hy baie kwaad. Dit is interessant dat die teks nie sê 

vir wie hy kwaad is nie. Sommige meen dat hy nie sy vrou geglo het nie, anders sou 

hy Josef tereggestel het – die algemene straf vir sulke wandade. Hulle glo dat sy 

woede ontbrand het teenoor sy vrou, want hy het geweet dat sy lieg. 
 

Die teks is nie hieroor duidelik nie; daarom moenie toelaat dat spekulasies hier die 

oorhand kry nie. 
 

Hy is baie kwaad en laat Josef in die gevangenis sit waar die koning se gevangenes 

aangehou word. 

 

Wat het met Josef in die gevangenis gebeur? 
 

Josef word ook daar in beheer gesit danksy God se bemoeienisse met hom. God 

verleen aan hom guns in die oë van die hoofbewaarder. 

 

Josef doen wat reg is. Hy is onskuldig; tog word hy in die tronk gestop. Hoe sal baie mense 

reageer? Is daar enige aanduiding in die teks dat Josef verbitter of gegrief is teenoor sy 

omstandighede? 

 

Oorsig: 
 

Waarom is hy daar waar hy is? 
 

 Sy broers haat en verkoop hom as ‘n slaaf. 

‘n Vrou probeer hom verlei en beskuldig hom vals. 

 

Het hy enige rede om verbitter of gegrief te voel? 
 

 Hy is sy vader se gunstelingseun; toe ‘n slaaf. 

 Hy is ‘n huishoudingshoof; toe ‘n gevangene. 
 

Wat hou Josef se persoon ongeskonde? 
 

Wie is in beheer van sy lewe? Sy vader, sy broers of Potifar? 
 

Jy kan jou studente vra: “As jy in die gevangenis geplaas sou word vir iets wat jy nie 

gedoen het nie, hoe sou jy reageer? Wanneer jy in ongunstige omstandighede is, onthou jy 

dat God soewerein is – dat Hy in beheer is? Volgende week sien ons hoe Josef se 

omstandighede deel van God se plan was.” 
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Jaloesie/Haat 

Genesis 37 

Hartstog 

Genesis 38 

Hartseer/Teleurstelling 

Genesis 39 

Josef en sy broers Juda en Tamar Josef en Potifar 
Josef is 17 

 

Jakob het Josef meer lief, want 

hy is ‘n seun van die 

ouderdom 

 

Broers haat Josef omdat Jakob 

hom meer liefhet 

 

Josef se eerste droom: Broers 

se gerwe buig voor sy staande 

gerf 

 

Broers haat hom meer 

 

Josef se tweede droom: Son, 

maan, 11 sterre buig voor 

Josef 

 

Jakob bestraf hom, maar hou 

dit in gedagte 

 

Broers jaloers; beplan om hom 

dood te maak 

 

Ruben beplan om hom te red 

 

Juda sê dat hy verkoop moet 

word 

 

Josef word aan Ismaeliete, op 

pad na Egipte, verkoop 

 

Broers neem sy rok na Jakob:  

…dink hy is dood 

…rou en ween 

…weier om getroos te word 

 

Josef word in Egipte aan 

Potifar verkoop 

 

In dié tyd 

 

Juda verlaat sy broers 

 

Trou met Kanaänitiese 

vrou 

 

Drie seuns: Er, Onan, 

Sela 

 

Er trou met Tamar 

 

God laat Er sterf 

 

God laat Onan sterf 

 

Juda is bang dat Sela soos 

sy broers sal sterf 

 

Juda sê vir Tamar om vir 

Sela te wag, maar gee 

hom nie aan haar nie 

 

Juda gaan na ‘n 

prostituut; 

Tamar bedrieg hom 

 

Sy baar tweeling: Peres 

en Sela 

Potifar koop Josef as slaaf 

 

Die HERE is met Josef 

 

Josef word in beheer van 

Potifar se huishouding geplaas 

 

God seën Potifar ter wille van 

Josef 

 

Josef is aantreklik 

 

Potifar se vrou begeer hom. 

Sy probeer daagliks  

 

Josef sê dit is ‘n groot kwaad,  

‘n sonde teen God 

 

Sy beskuldig hom 

 

Potifar is woedend 

 

Hy sit Josef in gevangenis 

 

Die HERE is steeds met Josef 

 

Josef in beheer van die 

gevangenes 

 

Die HERE is met hom en maak 

hom voorspoedig 
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GENESIS, DEEL 5 

LEIERGIDS 

LES 2 
 

In dié les is die fokus op die gebeure rondom Josef soos verhaal in Genesis 40 en 41, asook 

op die wese van God. Dit is 'n wonderlike les om God meer intiem te leer ken deur Hom te 

sien soos Hy is. Jou studente kan God ken op dieselfde manier as wat Josef Hom geken het 

en selfs beter nog. Dit kan ‘n baie insiggewende bespreking wees vir die mense in jou klas, 

omdat daar deesdae baie verwarring omtrent God en sy wese is. 

 

Daar is ‘n baie maklike visuele hulpmiddel, ‘n tabel, op die laaste bladsy van dié lesgids 

wat jy dalk in jou bespreking kan gebruik. Die meeste inligting wat onder die opskrif God 

geplaas word, kom van die studente af. Die orde van die bespreking kan eenvoudig die 

orde van die studieles volg – die hoofstukke in Genesis en dan die studie oor God. 

 

Onthou jou doel is om volgelinge van jou studente te maak deur middel van die 

bespreking. Ten einde dit te bereik moet jy seker maak dat die fokus op die Skrif is wat 

hulle in dié week se huiswerk bestudeer het. Onderrig deur vrae. 

 

‘n Kort oorsig sal ‘n goeie afskop wees om die kas weer in die konteks te kry. Vra jou 

studente om vir jou te sê wat hulle onthou van verlede se studie oor Josef se lewe. 
 

 Josef is die elfde seun van Jakob (Israel). 

 Hy is die gunstelingseun en ontvang ‘n besondere rok van sy vader. 

 Sy broers is jaloers en haat hom, omdat hul vader hom meer liefhet. 

 Hy droom van sy gesin wat buig voor hom. 

 Sy broers beplan om hom dood te maak, maar verkoop hom aan ‘n 

reisgeselskap op pad na Egipte toe. 

 Hy word ‘n slaaf in Egipte, maar word in beheer van Potifar se huishouding 

geplaas. 

 God is met hom en maak hom voorspoedig. 

 Hy word valslik deur Potifar se vrou beskuldig en word daarom in die tronk 

gesit.  

 Hy is voorspoedig in die tronk en word in beheer daarvan geplaas. 

 Vier keer word in hoofstuk 39 gesê dat die HERE met Josef is. 

 

Genesis 40 

 

Vra vrae om die hoofgebeure in die hoofstuk van die studente te kry. Dit sal jou groep help 

as jy die hoofgebeure kan lys as ‘n visuele hulpmiddel, maar vermy fyn besonderhede. Die 

hulpmiddel sal jou help om die gebeure in verhouding met mekaar te plaas. Dit kan ook as 

‘n oorsig gebruik word. 
 

 Farao se skinker en bakker misgaan hulle teen hom en word in dieselfde tronk as 

Josef geplaas. 
 

Die tronk is in die huis van Potifar, die hoof van die lyfwag. Dit moet ‘n spesiale 

plek wees, want die koning se gevangenes word daar gehou (Genesis 39:20). 
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Die skinker en bakker het elkeen ‘n droom wat Josef uitlê. Let op vers 8 waar Josef 

sê dat die uitleg van Gód kom, maar hy gaan tog voort om die uitleg te gee. Vra 

vrae sodat jou klas dit kan verbind met die vier keer in hoofstuk 39 waar die teks sê 

dat God met Josef was. 

 

Jy kan jou studente vra of hulle weet dat God met hulle is – in álle lewensituasies. Het 

Josef maar net in die tronk gesit en homself bejammer of was hy besig om te doen wat hy 

ook al gevind het om te doen wat reg was? Vra jou klas om na te dink oor hoe hulle reageer 

in ongunstige omstandighede. 
 

Josef lê die drome van die skinker en die bakker uit. Die skinker sal binne drie dae 

in sy vorige amp herstel word. Maar die bakker sal binne drie dae gedood word. 
 

Volgens vers 20-22 is Farao se verjaarsdag drie dae later en die uitleg van die twee 

drome vind plaas soos Josef gesê het. 

 

Jy kan jou klas vra: “Wat was Josef se enigste versoek aan die skinker?” (14, 15). Vra vrae 

om vers 23 hiermee in verband te bring. 
 

Josef vra die skinker om hom te onthou wanneer Farao hom in sy amp herstel 

(40:14), maar hy vergeet Josef die volgende twee jaar (40:23 – 41:1). Dit kon 

bitterheid by Josef laat ontstaan het, maar daarvan is daar geen bewys nie. 
 

Gebruik Josef as ‘n voorbeeld van hoe om jou gevoelens te beheer. Help jou groep 

om te verstaan dat ons dieselfde moet doen en nie volgens ons emosies moet leef 

soos ons samelewing van ons verwag ons moet doen nie. 

 

Jy kan jou klas vra: “As jy Josef was, waaraan sou jy dalk in dié tyd gedink het?” 
 

Dalk sou jy gedink het: “Moet ek vir ewig hier bly? Wat het ek gedoen om dit te 

verdien? God, het ek U nie getrou gedien nie? Dit lyk of U my net gelos het!” 
 

Vra jou klas op wie ons fokus is wanneer ons sulke gedagtes het. Ons fokus is op 

onsself. Waarop moet dit wees? Op God. 

 

 

 

 

 

 

 

Ons sien in die volledige studie oor Josef die soewereiniteit en wese van God, maar ook dat 

Josef nie net op God ledig sit en wag om hom uit sy omstandighede te haal nie. Josef was 

‘n heilige man in aksie besig om te doen wat hy moes doen. Mense het gesien dat God met 

hom was; nie alleen oor wat hy gesê het nie, maar ook oor wat hy gedoen het. 

 

Baie dink vandag dat, as hulle in onaangename omstandighede is, hulle niks moet doen nie, 

maar net moet sit en God vra om hulle uit die omstandighede te haal terwyl hulle hulself 

bejammer. Wat ook al ons omstandighede is, is dit op daardie stadium die wil van God vir 

ons lewe en moet ons doen wat reg is te midde van wat ons ook al deurmaak. 

 

NOTA: Hierdie studie oor Josef se lewe gee vir ons baie voorbeelde van hoe 

om ‘n heilige lewe te leef. Vra God om jou tydens die bespreking te lei 

wanneer jy van die gebeure na die voorbeeld moet oorskakel. Na die studie 

van die wese van God sal jou studente kan begryp waarom Josef God vertrou 

het soos hy dit wel gedoen het. 
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Genesis 41 

 

Stel vrae aan jou studente om die hoofgebeure van die hoofstuk te bespreek. 
 

Farao het twee drome – die een oor koeie en die ander oor are. In beide drome word 

die sewe mooies en vettes deur die sewe lelikes en maeres opgeëet. In wese is hulle 

dieselfde droom. 
 

Farao vra die towenaars en wysemanne om ‘n uitleg, maar niemand kan dit uitlê 

nie. Toe onthou die hoofskinker Josef – volgens God se tydsberekening. Josef word 

vanuit die tronk na Farao gebring en lê die drome vir hom uit. 
 

In vers 16 sê Josef vir Farao dat dit God is wat die uitleg van drome gee, nie hy nie. 

In vers 25 en 28 verduidelik Josef weer aan Farao dat dit God is wat aan Farao te 

kenne gegee het wat Hy gaan doen. 

 

Vra jou studente uit oor die betekenis van die drome en wat met Josef gebeur. 
 

God sê aan Farao dat daar sewe jaar oorvloed gaan wees, maar dan kom daarna 

sewe jaar hongersnood wat so swaar gaan wees dat die jare van oorvloed vergeet sal 

wees. Vers 32 sê dat die herhaling van die droom daarop dui dat God vas besluit het 

en dat dit gou gaan gebeur. 
 

Josef gee daarna vir Farao goeie raad, naamlik hy moet ‘n verstandige en wyse man 

in beheer van die opbrengs aanstel om tydens die oorvloed jare voedsel te versamel 

vir die jare van hongersnood. 
 

In vers 38 en 39 gee Farao ‘n wonderlike beskrywing van Josef wat in beheer moet 

wees, naamlik hy is ‘n man “in wie die Gees van God is … aangesien God dit alles 

aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie.” 
 

Josef word in beheer van die hele Egipte, behalwe Farao se troon, aangestel. Vers 

46 sê vir ons dat Josef op daardie stadium dertig was. Vergelyk dit met Genesis 

37:2. Josef was toe al omtrent dertien jaar in Egipte. Dit kan wees dat nagenoeg elf 

van dié jare deurgebring is in Potifar se huis as sy hoofdienaar. Maar dit was alles 

God se tydsberekening. 

 

Die taak wat Josef moes verrig, was enorm. Het God hom enige geleenthede gegee om 

hom voor te berei vir hierdie taak? Hoeveel jare se voorbereiding het hy gehad? 
 

God berei Josef dertien jaar lank voor. Hy verleen guns aan Josef by beide Potifar 

en die hoofbewaarder. Potifar plaas hom in beheer van al sy besittings en die 

hoofbewaarder vertrou al die gevangenes aan hom toe. 

 

Verlang jy om deur God gebruik te word? Is jy gewillig om soos Josef vas te staan in die 

kennis van God, ongeag die omstandighede? 

 

Vers 47-57 gee besonderhede van wat gebeur gedurende die sewe jaar van oorvloed in 

Egipte. 
 

Josef versamel groot hoeveelhede graan, ontelbaar. 
 

Gedurende die tyd het Josef en sy vrou Ásenat twee seuns, Manasse en Efraím. 
 

Die name van sy seuns weerspieël sy hart teenoor God en die gesin waaruit hy kom: 
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Manasse: “God het my al my moeite laat vergeet en ook die hele huis van 

my vader.” 
 

Efraím: “God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende.” (41:51, 

52) 
 

Manasse beteken “om te laat vergeet” en Efraím “dubbele vrug.” 

 

Jy kan jou klas vra: “Wat kan ons by Josef leer omtrent ons reaksie op moeilike 

gesinsituasies?” 
 

Dit wat ons oor die lewe van Josef lees, help ons om te begryp dat, al word ons nie 

groot in die beste gesinsomstandighede nie, ons nie noodwendig geruïneer hoef te 

word vir die res van ons lewe nie. Baie mense van vandag moet hierdie les uit Josef 

se lewe leer: hulle moet wegbeweeg van die pyn van die verlede af sodat dit hulle 

nie vernietig nie. 

 

Oorsig oor Josef se lewe: 
 

Gunsteling seun van sy vader. 
 

Gehaat en verkoop deur sy jaloerse broers. 
 

Slaaf in ‘n vreemde land as ‘n tiener. 
 

In beheer van sy heer se huishouding. 
 

Bied weerstand teen verleiding van heer se vrou en word vals beskuldig. 
 

In die tronk gestop. 
 

In beheer van die tronk. 
 

In beheer van Egipte en voedsel van die hele aarde. 

 

Dit kon vir Josef se emosies ‘n tuimeltreinrit gewees het, maar ons leer hom ken in die 

Genesis-verhaal as ‘n man wat hard werk; ‘n man met integriteit en wysheid sonder enige 

bitterheid of gegriefdheid. 

 

Die sewe jaar hongersnood begin net soos God vir Farao in sy drome gewys het. Die 

hongersnood is nie net swaar in Egipte nie, maar oor die hele aarde. Die hele wêreld kom 

na Josef om koring te koop. 

 

Kom ons kyk nou na die God van Josef – die Een wat met Josef was en, wat hy ook al 

aangepak het, voorspoedig gemaak het; die Een wat aan hom guns verleen het in die oë van 

Potifar en die hoofbewaarder, die Een wat dit aan Farao duidelik gemaak het dat die Gees 

van God in hom was; die Een wat ander geseën het as gevolg van Josef se geregtigheid. 

 

Die beste manier moontlik om hierdie deel van jou bespreking te hanteer is om jou studente 

te vra watter eienskap van God het hulle opgemerk verbind hulle met Josef of met hul eie 

lewe. Wanneer iemand ‘n eienskap aan Josef verbind, kan jy die klas vra: “Hoe kan dit met 

óns verbind word?” 
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Bespreek hierdie eienskappe in die volgorde wat die klas dit meedeel 
 

In hierdie lesgids sal ons nie definisies en Skrifdele wat in die les gegee is, weer bespreek 

nie, maar ons sal poog om aan te dui hoe sommige eienskappe van God verbind kan word 

met wat ons in die Genesis-studie oor Josef opgemerk het. As jou studente Genesis, Deel 3 

en Genesis, Deel 4 voltooi het, kan hulle die eienskappe van God verbind met wat hulle 

ook in hierdie studies opgemerk het. 
 

Haggai 1:9-11 sê vir ons dat God werklik die Een is wat hongersnood stuur. 
 

Haggai 2:17 noem God se rede – dat mense na Hom moet kom. 
 

Jesaja 26:9 noem nog ‘n rede – dat die inwoners van die wêreld geregtigheid moet 

leer. 
 

Deuteronomium 32:39 en Jesaja 45:7 sê duidelik dat dit God is wat dood en lewend 

maak; wat voor- en rampspoed bewerk en skep. 

 

Nou waarom sal ons ‘n God vertrou, liefhê en gehoorsaam wat al dié goed doen? 
 

Ter wille van dieselfde redes waarom Josef, Jakob, Isak en Abraham dit gedoen het. 
 

 God bewerkstellig Josef se geboorte deur ‘n moeder wat jare lank 

onvrugbaar was, net soos Hy sy vader en sy oupa se geboortes 

bewerkstellig het deur moeders wat onvrugbaar was. 
 

Hy is die enigste ware God en Hy is in beheer. 

 

Alwetend: 
 

God gee die drome én die uitleg daarvan – dit kom alles van Hom af. 
 

God ken die toekoms. Alles wat in Josef se lewe gebeur, is tot voorbereiding vir wat kom. 

 

Almagtig: 
 

Hy sê dat oorvloed en hongersnood gaan kom en Hy stuur dit presies soos Hy gesê het. 
 

Hy red Josef van sy broers se komplot om hom dood te maak. 
 

Hy red Josef van die doodstraf wat hy kon ontvang het weens die valse beskuldiginge van 

Potifar se vrou. 

 

Alomteenwoordig: 
 

God was nie net met Josef in die land Kanaän nie, maar ook met hom in Egipte. Hy was 

met Josef in Potifar se huis en met hom in die koning se gevangenis. 

 

Ewig: 
 

Al die gebeure rondom Josef was volgens God se tydsberekening en ooreenkomstig sy 

tydplan. 
 

Josef kon net sy persoonlike omstandighede sien, maar hy kon God vertrou omdat hy 

geweet het dat God ‘n groter, onbeperkte, ewige plan het. 
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Onveranderlik: 
 

Josef kon God vertrou omdat Hy altyd dieselfde is – met sy vader en sy broers; in Potifar 

se huis, in die tronk, as regeerder. 

 

Josef se omstandighede het verander, maar sy God nie. 

 

Onverstaanbaar en Oneindig: 

 

Die drome van Josef was vir sy gesin ongelooflik, maar God het ‘n plan gehad. 

 

Farao se drome was bokant almal se begrip. 

 

Josef het nie verstaan waarom sy omstandighede was wat dit was nie. Hy het nie sy aandeel 

in God se ewige bedoelinge verstaan nie, maar soos ons met dié studie oor Josef se lewe 

aangaan, sien ons dat God tog toegelaat het dat Josef die redes kon sien vir sommige van sy 

weë. 

 

Heilig: 
 

Josef het geweet dat owerspel met Potifar se vrou ‘n sonde teen God was. 

 

Genadig: 
 

Josef se lewe het duidelik van God se genade gespreek. 

 

Genade kies hom, die voorlaaste seun, om die heerser oor hulle almal te wees. 

 

Genade bewaar hom van die dood. 

 

Genade verleen hom guns in die oë van sy here en voorspoed in alles wat hy doen. 

 

Geregtigheid: 
 

Josef het geweet wat reg was om te doen, omdat God met hom was – dit aan hom gesê het. 

 

Barmhartig: 
 

God bewys barmhartigheid aan Josef toe sy lewe gespaar word tydens sy broers se komplot 

om hom te dood. 

 

God spaar Egipte en almal wat daarheen trek vir graan deur Farao se drome oor die 

oorvloed en die hongersnood wat gaan kom. 

 

Lankmoedig: 
 

Ons sien hierdie eienskap in Josef self deur lankmoedigheid van God te leer tydens sy lang 

jare wag in Egipte. 
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Wys: 
 

Hierdie eienskap word in Josef se lewe geopenbaar. Dis duidelik dat God die drome uitlê 

en die reddingsplan gee vir die opgaar van voedsel. 

 

Waarheid: 
 

God maak net aan Josef bekend wat gaan gebeur. Sy uitleg was waar. 

 

Ons sal ook uit ons latere studie sien dat Hy sy beloftes aan Abraham, Isak en Jakob 

bewaarheid het. 

 

Getrou: 
 

Josef is getrou aan God wat aan hom getrou is. 

 

Soewerein: 
 

God is heerser oor alles. Wat Hy sê – wat Hy beplan – sal plaasvind ten opsigte van die 

hele aarde of lande of individue. 

 

God het ‘n plan vir Israel, die volk, gehad en Hy het dit afgehandel. 

 

God het ‘n plan vir Josef gehad en Hy het dit afgehandel. 

 

God het die hongersnood gestuur. Hy heers oor alles. 

 

As jy jou bespreking afsluit, kan jy jou klas die volgende vra: 
 

Het jy dié week iets omtrent God geleer wat jy nie voorheen geweet het nie? 
 

Wanneer jy in moeilike omstandighede is, leef jy volgens die wese van God soos 

Josef  gedoen het? Onthou jy dat Hy soewerein is en dat niks en niemand sy plan 

kan dwarsboom nie? Onthou jy dat Hy onveranderlik is? Al verander almal, Hý 

verander nooit … 
 

Vra Hom om jou te help om volgens hierdie waarhede te leef. 
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Josef en sy God 
 

Sê uitleg kom van God 

 

Lê die skinker se droom korrek uit 

 

Vra om hom by Farao te noem 

Noem sy ontvoering en onskuld 

 

Lê die bakker se droom uit 

 

Word ‘n verdere twee jaar in tronk gelaat 

 

Word aan Farao genoem as uitlêer van drome 

 

Erken God as die uitlêer 

 

Lê Farao se drome korrek uit 

 

‘n Man met die Gees van God 

 

Niemand so verstandig en wys soos hy nie 

 

Kry beheer oor die hele Egipte 

 

Word ‘n vrou gegee, Ásenat 

 

Maar 30 jaar oud 

 

Berg voedsel in oorvloed jare 

 

Het twee seuns, Manasse en Efraim 

 

Die hele wêreld kom koop koring by Josef 

 

 

Lys hier die eienskappe van 

God volgens die orde wat die 

studente gee en net dit wat 

hulle noem vir bespreking. 
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GENESIS, DEEL 5 

LEIERGIDS 

LES 3 
 

Net soos daar ‘n fisiese hongersnood in Josef se tyd was en mense van honger gesterf het, 

so is daar deesdae ‘n gebrek aan Godswoord en sterf mense geestelik. Hierdie les se 

huiswerk begin met die vraag: “As daar hongersnood kom, sal jy graan hê?” Amos 8:11, 

die vers in die inleiding van die les, beskryf ‘n honger na die hoor van die woorde van 

God. Dié soort honger is daar vandag en baie mense soek voedsel om hul in die lewe by te 

staan – voedsel wat net vanuit Godswoord kom. Jy kan gedurende die bespreking jou 

studente aanmoedig om met hul Bybelstudie aan te gaan sodat hulle hulself kan voed en 

ook ander wat geestelik honger is. 

 

Jou studente het vir hierdie les Genesis 42-47 bestudeer. Daarom moet jou bespreking die 

hoofpunte van die hoofstukke beklemtoon. Daar moet ook ‘n kort bespreking wees van die 

hoofpunte vanuit die kruisverwysings oor hongersnood. Aan die einde van dié lesgids is 

daar ook ‘n visuele hulpmiddel, ‘n tabel, wat jy kan gebruik om die bespreking te lei. Dit 

sluit die hoofpunte in oor Josef en die hongersnood. 

 

Dalk wil jy jou bespreking begin met ‘n oorsig oor Josef se lewe – hou dit net kort en 

saaklik. Jy sal jou tyd tydens die bespreking moet fyn beplan, omdat daar so baie Skrif 

bestudeer is. Daar sal net tyd wees om jou groep te ondervra oor die hoofpunte en hoe 

Josef se lewe waarhede vir ons vandag kan leer. 

 

Oorsig: 
 

God sê aan Josef deur drome dat sy broers eendag voor hom sal neerbuig. 
 

Sy broers haat en verkoop hom aan ‘n reisgeselskap Ismaeliete op pad na Egipte. 
 

God is met hom in Egipte en seën alles wat hy doen – in Potifar se huishouding en 

in die tronk. 
 

God sê aan Farao deur drome wat in die toekoms gaan gebeur – oorvloed en 

hongersnood. 
 

Josef lê die drome vir Farao uit wat hom in beheer van Egipte plaas. 

 

Hier behoort ‘n gepaste plek te wees om dit te bespreek wat geleer is uit die 

kruisverwysings oor hongersnood. Help jou studente om die Skrifdele te beredeneer wat 

hulle bestudeer het. Ondervra jou groep waarom God sê Hy stuur hongersnood. 

 

Nota: Jy sal daarby baat om jou te vergewis met die inhoud van hierdie Skrifdele. Ons sluit 

die inligting in om jou, die leier, te help met jou voorbereiding. 
 

God stuur hongersnood weens sonde, as oordeel en vir bekering. 
 

God stuur hongersnood weens Israel se ongehoorsaamheid. 
 

2 Kronieke 6:13, 26-28 – Dit is deel van Salomo se gebed wat hy bid voor die 

vergadering ná die voltooiing van die tempel. 
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Jesaja 3:1-8 – Dit is die woord wat Jesaja spreek oor wat die HERE aan Juda en 

Jerusalem gaan doen. Let op Juda se sonde in vers 8. 
 

Jeremia 14:11-22; 29:17 – Dit is Jeremia se woord oor wat die HERE aan Juda gaan 

doen. Let op Juda se sonde in 14:20 en 29:19. 
 

2 Konings 24:1-3 – Die beleg van Jerusalem deur Nebukadnésar. God stuur hom 

om God se oordeel oor Juda te volbring. 
 

2 Samuel 21:1 – Dawid soek die aangesig van die HERE oor die hongersnood. Dit 

het ontstaan omdat Saul die verbond met die Gibeoniete verbreek het. (Lees Josua 

9:3-20 oor die sluit van dié verbond). 

 

Ondervra jou studente só om die punt uit te lig dat God mense waarsku oor wie Hy 

hongersnood stuur. 

 

Genesis 41:25, 28 – Hy lig Farao in dat Hy hongersnood beplan. Let ook op dat die 

hongersnood deur God vas besluit is – Hy gaan dit doen (Gen. 41:32). 
 

Hy stuur profete om Israel te waarsku: 
 

 Lev. 26:14-28 – Dit is deel van wat die HERE met Moses op die berg 

Sinai gespreek het. Hy beskryf die hongersnood wat sal kom as die 

kinders van Israel Hom nie gehoorsaam nie. 

 Jesaja 3:1-8 – Dit is die woord wat Jesaja spreek oor wat die HERE aan 

Juda en Jerusalem gaan doen. Hy gaan die hele broodvoorraad 

wegneem. Let op hul sonde in vers 8. 

 Jeremia 14:11-22; 29:17 – Dit is Jeremia se woord oor wat die HERE aan 

Juda gaan doen. Hy gaan hongersnood stuur. Let op Juda se sonde in 

14:20 en 29:19. 

 Esegiël 14:13-21 – God stuur hongersnood as ‘n land teen Hom sondig 

deur ontrouheid te beoefen. 

 Lukas 21:7-11; Op. 6:5-8 – Toekoms: As deel van die geboortepyne 

voor die einde stuur God hongersnode. Vierde seël: God se oordeel – 

hongersnood. 

 

Bespreek wat gebeur met die regverdiges as God hongersnood stuur. 
 

Hy bewaar hulle te midde van dit alles. 
 

 Diegene wat die HERE vrees en sy goedertierenheid verwag, word in 

hongersnood aan die lewe gehou (Ps. 33:18-22). 
 

Die opregtes – sal nie beskaam staan nie; hulle sal in hongersnood versadig 

word (Ps. 37:18-20). 
 

Ondervra jou klas oor die hongersnode vroeër in die Boek Genesis en verbind dit alles met 

die hongersnood tydens Josef se lewe. 
 

Daar was ‘n swaar hongersnood in Abraham se tyd (Jakob se oupa) sodat hy moes 

aftrek na Egipte en daar vertoef as vreemdeling (Genesis 12:10). 
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Daar was ‘n hongersnood in Isak se tyd (Jakob se pa) sodat hy moes trek na Gerar, 

na Abimeleg, die koning van die Filistyne (Gen. 26:1). 
 

God waarsku Josef vooraf oor die komende hongersnood toe hy Farao se droom 

uitlê dat ‘n swaar hongersnood kom en hoe lank dit sal duur (Gen. 41:14-32). 
 

God bewaar in hongersnood hulle wat Hom volg. 
 

Die hongersnood is deel van God se plan vir Israel. Hierdeur bewaar Hy 

Jakob en sy gesin (Gen. 45:4, 5). 
 

In Psalm 105 hoor ons dat die HERE die hongersnood bestel. Hy stuur Josef 

voor hulle uit na Egipte. Die koning stel Josef aan oor sy huis en as heerser 

oor al sy goed – “om sy vorste te bind na sy begeerte en aan sy oudstes 

moes hy wysheid leer.” Dit is moontlik ‘n verwysing na Josef se broers. 

God gebruik Josef se regeerskap in die hongersnood om sy oudstes wysheid 

te leer. 
 

Let op: Psalm 105 gee ons ook bykomende inligting oor Josef se tyd in die 

tronk. Ons sien “hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in ysters 

gekom, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die HERE 

hom beproef verklaar het.” “Sy woord” verwys blykbaar na God se woord 

aan Josef in die drome van die gerwe en die son, maan en sterre. 

 

Maak seker om jou studente te help dat hulle verstaan dat Josef nie net sit en niks doen het 

terwyl hy op God gewag het om die hongersnood te stuur nie. Hy het voorbereidings 

voorgestel en is daarom in beheer van daardie voorbereidings aangestel. Verbind dít met 

jou studente wat die Bybel bestudeer en besig is met hul voorbereidings om in staat te wees 

om teenoor ander te getuig wat nie die waarheid ken nie. 

 

Die laaste punt van die oorsig oor Josef se lewe is sy huwelik en twee seuns. Vra jou groep 

om vir jou te sê wat die name van sy seuns is en wat dit aandui van Josef se gesindheid en 

karakter (Gen. 41:50-57). 
 

Aan Josef word ‘n vrou gegee. Sy bring twee seuns in die lewe vir hom – Manasse 

en Efraim. Manasse beteken: “help om te vergeet.” God help Josef om sy moeilike 

omstandighede en sy vader se gesin te vergeet. Efraim beteken: “dubbel vrugbaar.” 

God maak Josef vrugbaar in die land van sy beproewing. Dit is ook in dié tyd dat 

hy graan versamel en opberg. 

 

Hoe eindig hoofstuk 41? 
 

En die hele wêreld het na Josef in Egipte gekom om koring te koop, want die 

hongersnood was swaar op die hele aarde. 

 

Wat doen God in die eerste dertien jaar van Josef se verblyf in Egipte? 
  

Hy berei Josef voor vir die posisie wat hy gaan beklee. Josef was nie reg en gereed 

met sy aankoms in Egipte nie. Hy gebruik ook Josef om ander van God te leer. 

 

Net soos God die dertien jaar in Josef se lewe gebruik het om hom voor te berei vir dit wat 

Hy beplan het, so gebruik Hy ook die omstandighede in ons lewe. Jy kan jou studente vra: 

“Is jy, soos Josef, gewillig om vas te staan in die kennis van wie God is en in wat Hy sê, 



Fokus vir Verpletterde Drome: ‘n Studie oor Josef 

Genesis, Deel 5, Leiergids 

Les 3 

 

 

20 

maak nie saak in watter omstandighede Hy jou ook al plaas nie, omdat jy wéét dat Hy dit 

ten goede wil gebruik?” 

 

Hoofstuk 42 

 

Ondervra jou studente oor hoofstuk 42. Wie kom na Egipte? Watter woordewisseling vind 

plaas tussen Josef en hulle? 
 

Sy broers kom van Kanaän om koring te koop. Hulle buig voor Josef met hul 

gesigte na die grond toe. Hy herken hulle; hou hom vreemd teenoor hulle; spreek 

hulle hard aan en beskuldig hulle dat hulle spioene is. Vers 9 sê dat hy die drome 

onthou wat hy oor hulle gedroom het (Gen. 37:5-10). Maak seker dat jou klas die 

verband sien tussen die broers wat neerbuig, volgens vers 6 en Josef wat die drome 

droom, volgens vers 9. 
 

Hulle sê dat hulle broers is, seuns van een man. Die jongste is by hul vader en een 

is daar nie meer nie. 
 

Josef toets hulle toe. Hy wil kyk of hulle die waarheid praat (15, 16). Hulle moet 

Benjamin Egipte toe bring om te bewys dat hulle broers is, die seuns van een man. 

Hy hou hulle drie dae aan in die tronk. 

 

Wat gebeur die derde dag? Wat sê hy vir hulle oor sy verhouding met God en wat hoor ons 

weet hulle van God? 
 

Hy sê vir hulle dat hy God vrees. Toe stuur hy hulle terug huis toe om die koring 

vir hul huisgesinne te neem en met hul jongste broer terug te keer. Hy bind Simeon 

en hou hom gevange. Die broers sê vir mekaar dat hulle skuldig is oor Josef “omdat 

ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie 

geluister het nie – daarom kom hierdie benoudheid oor ons.” Ruben sê dat hy vir 

hulle gesê het dat hulle nie teen die seun moes sondig nie. “Kyk, so word dan ook 

sy bloed geëis.” Hulle weet dat God oordeel – dat God sonde straf. Josef verstaan 

hul gesprekke en draai hom van hulle af weg as hy ween. 

 

Wat gebeur by hul tuiskoms? 
 

Hulle vind hul geld in hul sakke, daar geplaas deur Josef se dienaars. Hulle vertel 

hul vader wat gebeur het. Jakob sê dat hulle hom beroof van sy kinders. Josef en 

Simeon is weg en hulle wil Benjamin saamneem. “Alles is teen my!” 

 

Jakob voel alles is teen hom. Wanneer jy getoets word, voel jy somtyds alles wat gebeur, is 

teen jou? Dink aan Josef. Wat moet ons respons wees? 
 

Ons moet God vertrou, omdat ons weet dat Hy soewerein is en niks sy planne kan 

dwarsboom nie. 

 

Wat bied Ruben aan en hoe reageer Jakob? 
 

Ruben bied aan om Benjamin onder sy sorg na Egipte te neem. Hy sê dat Jakob sy 

twee seuns kan doodmaak as hy hom nie veilig terugbring nie. Jakob weier en sê: 

“My seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood en hy het alleen 

oorgebly.” 
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Hoofstuk 43 

 

Vra jou studente uit oor die gebeure in hoofstuk 43. Hoe begin die hoofstuk? 
 

Israel stuur sy seuns terug om weer koring te gaan koop. Hy sê hulle om dubbel 

soveel geld te neem, asook van die beste produkte van die land. Israel laat hulle toe 

om Benjamin saam te neem en sê: “En mag God, die Almagtige, julle 

barmhartigheid verleen by die man sodat hy julle ander broer en Benjamin saam 

met julle kan laat trek! En ek – as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof.” 

 

Juda neem verantwoordelikheid vir Benjamin se veiligheid deur homself as borg aan te 

bied. Wat sê dit vir ons van Juda? Wat het gebeur in die dertien jaar wat Josef in Egipte 

was? 
 

Hy het verander. Hy is nou gewillig om verantwoordelikheid te aanvaar en homself 

op te offer vir sy broer – selfs vir Benjamin wat duidelik Jakob se guns geniet. 

 

Herlei dit na ons eie lewe. Jy kan aan jou klas vra: “Het jy ‘n familielid of ‘n vriend wat 

teenoor jou lelik was? Bid jy vir hom of het jy sommer net tou opgegooi en gesê: “Hy (of 

sy) sal nooit verander nie?” Niks is vir God onmoontlik nie. 

 

Hou aan om jou klas uit te vra oor die gebeure in die hoofstuk. 
 

Met hul aankoms in Egipte reël Josef dat hulle na sy huis gebring word. Die manne 

is bang en meen dit is ter wille van die geld wat hulle in hul sakke gevind het. Hulle 

sê van die geld aan die opsigter en hy deel hulle mee dat hy die geld ontvang het. 

“Julle God en dié God van julle vader het julle ‘n skat in jul sakke gegee.” Jy kan 

jou klas vra of hulle enige invloed van Josef in die opsigter se lewe opgemerk het. 

Die opsigter het klaarblyklik Josef hoor praat oor God. 
 

Die opsigter bring Simeon na hulle. Die middag kom Josef. Die broers bring hul 

geskenke en buig na die aarde voor hom. Hy vra uit na hul vader. Die broers 

reageer en buig eerbiedig neer. Josef sien Benjamin en vlug uit om te ween. Hulle 

eet – Josef by een tafel, die Egiptenaars alleen en die broers vanaf die oudste tot die 

jongste. 

 

Hoofstuk 44 

 

Watter opdrag gee Josef aan die opsigter? 
 

Sit elkeen se geld bo in sy sak en my drinkbeker … in die jongste se sak. 

 

Wat gebeur toe Josef sy opsigter agter hulle aan stuur? 
 

Hulle sê dat die een by wie die beker gevind word, moet sterf en dat die res Josef se 

slawe sal wees. Die opsigter sê dat net die een wat die beker het, sy slaaf sal wees. 

Die beker word in Benjamin se sak gevind. 
 

Die broers skeur toe hul klere, keer terug na die stad en val voor Josef neer. Juda sê: 

“God het die ongeregtigheid van u dienaars uitgevind. Kyk ons is my heer se slawe 

…” Josef sê dat net die man by wie die beker gevind is, sy slaaf sal wees. Juda vra 

Josef om hom toe te laat om in die plek van Benjamin te bly en verduidelik dat 

Jakob sal sterf as Benjamin nie na sy vader terugkeer nie. 
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Wat openbaar dit van die broers? Van Juda spesifiek? 
 

Die broers weet dat God handel met sonde en dalk dink hulle dat dit so is hoe God 

met hulle handel. Daar is ‘n verandering in Juda, die een wat voorgestel het dat 

hulle Josef moes verkoop. Hy is nou gewillig om sy lewe op te offer ter wille van 

Benjamin omdat hy oor sy vader besorg is. 

 

Hoofstuk 45 

 

Wat is, volgens die begin van die hoofstuk, Josef se reaksie op sy broers? 
 

Hy kan hom nie beheer nie. Hy vra dat almal van hom af weggaan. Daarop bars hy 

in trane uit dat die Egiptenaars dit hoor. Hy openbaar hom aan sy broers, maar hulle 

is verskrik voor hom. Hy vra hulle om nie bedroef of ontstemd te wees nie. God het 

hom vooruit gestuur om lewens te bewaar – om ‘n oorblyfsel op die aarde te 

verseker en om hulle in die lewe te behou. Dit is nie hulle wat hom na Egipte 

gestuur het nie, maar God. 

 

Wat sê dit van Josef? 
 

Weer eens sien ons dat hy God in alle dinge vertrou. Hy weet dat God in beheer is– 

dat Hy soewerein is en ‘n plan en ‘n doel het. 

 

Wat van jou? Herken jy God se hand net in die dinge wat volgens die méns goed is of 

herken jy dat God aan die werk is, ongeag wat die omstandighede is? Is jy gewillig om 

Hom volledig in alles te vertrou? 

 

Wat is Josef se opdragte aan sy broers? 
 

Hy sê hulle aan om Jakob en hul gesinne te gaan haal en hulle na Egipte te bring. 

Hy sal hulle gedurende die oorblywende vyf jaar hongersnood voorsien. Hy omhels 

toe vir Benjamin en hulle ween saam. 

 

Wat sê dit vir jou van Josef en wat weet hy van God? 
 

Josef het nog steeds sy broers lief en gee vir hulle om. Hy weet dat God soewerein 

is en is ook nie bitter of kwaad vir sy broers nie. Hy gebruik nie sy mag om wraak 

te neem oor hul dade nie. 

 

Wat gebeur toe die nuus oor Josef se broers Farao se huis bereik? 
 

In opdrag van Farao sê hy sy broers aan om waens te neem en hul vader en hul 

gesinne te gaan haal en na Egipte te bring. Hy stuur ook geld, stelle klere, koring en 

brood. Hy sê ook aan sy broers om nie vir mekaar kwaad te word op die pad nie. 

 

Wat is Israel se reaksie op die nuus oor Josef? 
 

Hy is verstom en glo hulle nie. Toe hulle hom Josef se woorde meedeel en hy ook 

die waens sien, het sy gees herleef en gesê: “Dit is genoeg! My seun Josef lewe 

nog! Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe.” 
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Hoofstuk 46 

 

Waarheen gaan Israel aan die begin van hoofstuk 46? As jou klas ook Genesis, Deel 4 

voltooi het, kan jy hulle vra watter betekenis hierdie plek vroeër in Jakob se lewe gehad 

het. 
 

Berseba is waar Jakob en sy broer Esau saam met hul ouers, Isak en Rebekka, 

gewoon het voordat Jakob na Paddan-Aram vertrek het om ‘n vrou te gaan soek uit 

die dogters van Laban (Gen. 28). 

 

Wat gebeur met Israel se aankoms in Berseba? 
 

Israel trek met al sy besittings na Berseba. In Berseba spreek God met hom in 

naggesigte: 
 

Ek is God, die God van jou vader. 

Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want Ek sal jou daar ‘n 

groot nasie maak. 

Ek sal saam met jou aftrek na Egipte en Ek sal jou gewis ook weer laat 

optrek; en Josef sal jou oë toedruk. 
 

Daarna trek Jakob en sy hele gesin na Egipte – 66 persone, uitgesonder die vroue 

van sy seuns. Josef ontmoet hulle in Gosen. Israel omhels Josef en ween ‘n lang 

tyd. Hulle moet sê dat hulle veeboere is sodat hulle in Gosen kan woon, want 

herders is ‘n gruwel vir die Egiptenaars. 

 

Die huiswerk sluit in kruisverwysings: Genesis 15:12-16 en Exodus 1:1-14; 2:23-25. Vra 

jou klas vrae om dit te verbind met Josef en sy gesin wat na Egipte gaan. 
 

God sê aan Abraham in Genesis 15, waar Hy ‘n verbond sluit met Abraham, dat sy 

nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal 

daar slawe wees en 400 jaar lank verdruk word. Exodus 1 sê vir ons dat, ná die 

dood van Josef en sy broers, die nageslag van Israel vrugbaar was en baie 

vermeerder het. Die nuwe koning van Egipte het Josef nie geken nie. Hy het die 

Israeliete slawe gemaak en hulle verplig om harde arbeid te doen. Exodus 2 sê dat 

die Israeliete na God om hulp geroep het oor die slawerny. God het hulle gekerm 

gehoor en sy verbond met Abraham, Isak en Jakob onthou. 

 

Hoofstuk 47 

 

Vra jou klas uit oor wat gebeur tussen Farao en Josef se mense in hoofstuk 47. 
 

Josef stel vyf van sy broers voor aan Farao. Die broers sê aan Farao dat hulle 

herders is en in Gosen wil woon. Daarop sê Farao dat Egipteland tot hul beskikking 

is en dat hulle in Gosen kan woon. 
 

Josef stel Jakob aan Farao voor. Jakob was 130 jaar oud en sê dat sy jare min in 

getal en vol teenspoed is. As jou klas Genesis, Deel 4 gedoen het, kan jy hulle vra 

waarom hy dit dalk sê. Jakob het dit moeilik gevind om saam met sy broer Esau te 

leef. Hy het sy vader Isak bedrieg om die seën van die eersgeborene te bekom. 

Laban het hom bedrieg, belieg en sy loon tien keer verander. 
 

Jakob seën Farao. 
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Wat leer jy oor die hongersnood? 
 

Josef het al die geld in die land vir die koring versamel. Daarna het hy al die vee en 

die grond, behalwe die priesters s’n, versamel. Hy het aan die mense saad verskaf 

op voorwaarde dat een vyfde van hul oes aan Farao sal behoort. 

 

Wat gebeur met Jakob aan die einde van hoofstuk 47? 
 

Jakob sterf op die ouderdom van 147. Toe sy sterfte naderkom, roep hy Josef en 

laat hom sweer dat hy sy oorskot uit Egipte sal neem en begrawe in sy vaders se 

graf. Josef sweer toe vir hom. Jy kan jou klas vra waarom dit so belangrik vir Jakob 

was. 
 

Jakob wil saam met sy vaders begrawe wees in die land wat God aan hulle beloof 

het. In Genesis 46:4 beloof God hom: “Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en Ek 

sal jou gewis ook weer laat optrek.” 
 

Jakob buig daarna in aanbidding oor die koppenent van die bed. 

 

By die afsluiting van jou bespreking kan jy vrae vra om jou klas te help dink oor wat hulle 

opgemerk het en hoe dit op hulle van toepassing kan wees. Byvoorbeeld: 
 

As ons na Josef se lewe kyk, sien ons dat hy anders is, omdat hy God ken. Wat van 

jou? 
 

Het jy al ooit gewonder waarom God jou in ‘n sekere posisie geplaas het? Is jy 

gewillig om soos Josef heilig te lewe in enige omstandigheid sodat God jou met 

vrug kan gebruik? Sonder teëstribbeling? Is jy gewillig dat God jou op enige plek 

kan plaas net waar Hy wil? 
 

Wat omtrent Josef se reaksie op sy broers? Is jy gewillig om soos Josef te vergeef? 

Om te vergeef soos Christus jou vergeef het? Ons gaan weer hierna in volgende 

week se les kyk. 
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God stuur Josef God stuur Hongersnood 
 

Josef droom van sy broers wat voor hom buig 

 

Broers verkoop hom 

 

Josef in beheer van Egipte 

 

Hongersnood – broers word gestuur om koring te 

koop 

 

Broers buig voor Josef – droom vervul 

 

Josef toets sy broers 

 

Broers bely skuld 

     Benoudheid kom oor hulle 

     Moet rekenskap gee vir sy bloed 

     God vind ongeregtigheid by hulle 

 

God stuur Josef om lewens te behou; 

     Om ‘n oorblyfsel te verseker; 

     Om lewend te hou deur ‘n groot verlossing 

 

God se belofte aan Abraham vervul – 

     Israel vermeerder baie in Egipte; 

     Land vol van hulle 

 

 

Oorsake van hongersnood – 

     Sonde 

     Oordeel 

     Tot bekering te bring 

 

God waarsku deur profete dat Hy 

hongersnood gaan stuur 

 

God bewaar die regverdiges te 

midde van hongersnood 

 

God bepaal ‘n hongersnood in 

Josef se tyd – 

     Stuur Josef vooruit 

     Sy woord toets Josef  

     Om sy oudstes wysheid te leer 

 

 

 



 

 

 

GOD 

In die lewe van Josef en sy mense In Hongersnood 

Josef Die Broers Jakob 
 

Eersgeborene – Manasse = 

laat vergeet. God laat Josef se 

moeite en vaderhuis vergeet 

(41:51) 

 

Tweedegeborene – Efraim = 

dubbele vrug. God maak 

Josef vrugbaar in die land 

van sy ellende (41:52) 

 

Vrees God (42:18) 

 

Erken God se soewereiniteit: 

 God het my voor julle 

uitgestuur om lewens te 

behou (45:5, 7) 

 God het my ‘n raadsman 

van Farao gemaak, ‘n 

gebieder oor sy hele huis 

en ‘n regeerder in die 

hele Egipteland (45:8, 9) 

 

Herken hul skuld teenoor 

Josef – hul benoudheid is 

oor sý benoudheid 

(42:21) 

 

Weet God handel met 

sonde – “God het die 

ongeregtigheid van u 

dienaars uitgevind 

(44:16) 

 

God praat met hom in 

Berseba: 

 Ek is die God van jou 

vader 

 Ek sal jou in Egipte ‘n 

groot nasie maak 

 Ek sal saam met jou 

aftrek en sal jou gewis 

weer laat optrek 

Vasbesluit deur God – sal dit doen (Gen. 

41:32) 
 

God stuur Josef om oorblyfsel te verseker 

(Gen. 45:5, 7) 
 

Beskik deur God weens Israel se 

ongehoorsaamheid (Lev. 26:14-29; 2 Kron. 

6:26-28; Jesaja 3:1-8; Jer. 14:11-22) 
 

God roep dit oor die hele land (Ps. 105:16) 
 

Dawid soek in hongersnood die aangesig van 

die HERE; 

Veroorsaak weens Saul se 

verbondsverbreking met Gibeoniete (2 

Sam. 21:1) 
 

Die wat God vrees, wat op sy goedertierenheid 

wag – word in hongersnood in die lewe gehou 

(Ps. 33:18-22) 
 

Opregtes – sal in hongersnood versadig word 

(Ps. 37:18-20) 

 

Deel van God se plan vir Israel (Ps. 105:7-22) 

 

Deel van geboortepyne voor die einde/Vierde 

Seël – God se oordeel (Lk. 21:7-11; Op 6:5-8 
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GENESIS, DEEL 5 

LEIERGIDS 

LES 4 
 

In dié les is die fokus op die seëninge, die wandel met God en vergifnis. Jy kan dalk jou 

bespreking begin met die vraag: Waarom is daar traumas in ons lewe as ons God liefhet en 

Hom volg? Josef se lewe is ‘n goeie voorbeeld van WAAROM daar traumas is, en sy 

wandel is ‘n goeie voorbeeld van HOE traumas hanteer word. 

 

Twee moontlike visuele hulpmiddels, ‘n tabel, word aan die einde van die lesgids ingesluit. 

Onthou die hooffunksies in die gebruik van ‘n tabel is: 

a) om jou studente ‘n aanduiding te gee hoe om die hoofpunte van die les 

aan te teken, 

b) om jou bespreking op koers te hou en 

c) om jou met die oorsig te help. 

 

Die eerste taak van die huiswerk was om Handelinge 7:8-16 te lees. (Hierdie Skrifdeel is 

deel van Stefanus se preek voor die Raad of Sanhedrin). Dit gee agtergrond van wat ons 

behandel het, asook ‘n oorsig van wat ons dié week gaan bestudeer. Vra jou klas uit oor die 

feite in die Skrifdeel. 
 

Abraham ontvang die verbond van die besnydenis. Hy word die vader van Isak en 

besny hom op die agtste dag. Isak word die vader van Jakob en Jakob van die 

twaalf aartsvaders. Die aartsvaders was jaloers op Josef en verkoop hom as slaaf, 

maar God was met hom, verlos hom en skenk hom guns en wysheid in die oë van 

Farao wat hom aanstel as goewerneur oor Egipte. Jakob stuur sy seuns daarheen om 

koring te koop. Tydens die tweede besoek maak Josef hom aan sy broers bekend en 

nooi hulle om in Egipte te kom bly. Jakob trek af na Egipte en hy en sy seuns is 

daar oorlede. Hul oorskot word na Sigem geneem en in die graf wat Abraham 

gekoop het, weggelê. 

 

Jy kan ook vrae vra om ‘n kort oorsig van Genesis 47:27-31 te kry. Hiermee skep jy die 

onmiddellike konteks waarin dié week se huiswerk bespreek kan word. 
 

In vers 27-29 hoor ons dat Israel in Gosen gewoon en besittings verwerf het; dat hy 

vrugbaar geword en baie vermeerder het. 
 

Jakob het sewentien jaar in Egipte gewoon. Hy het 147 geword. Toe sy sterfdag 

naderkom, roep hy Josef en laat hom sweer dat hy hom nie in Egipte sal begrawe 

nie, maar sy oorskot uit Egipte sal neem en in sy vaders se graf sal begrawe. Josef 

sweer toe vir hom. Daarop buig Israel in aanbidding neer. 

 

Nou dat jy die konteks vasgestel het, kan jy begin kyk na die hoofstukke van die week se 

les. Maak seker om die les te bespreek deur die Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en 

Hoe-vrae te vra sodat jy inligting kan bekom uit jou studente omtrent die Skrifdele wat 

hulle bestudeer het. 
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Genesis 48 

 

Dit handel oor Jakob wat die twee seuns van Josef seën en hom ‘n dubbele deel gee van die 

eersgeboortereg. Ondervra jou klas oor die hoofgebeure van die hoofstuk. Terwyl julle die 

inligting van die seëninge bepreek, skryf die hoofpunte neer in jou tabel. 
 

Josef neem Manasse en Efraim na Jakob toe hy hoor dat Jakob siek is. Jakob 

herhaal die belofte van die verbond aan Josef. Daarna sê hy dat Manasse en Efraim 

sy eie kinders is soos Ruben en Simeon, maar dat Josef se seuns wat ná hulle 

gebore word, Josef s’n sal wees. Deur Jakob se aanneming van Manasse en Efraim 

gee hy ‘n dubbele deel aan Josef. 
 

Israel vra dat Josef sy seuns na hom toe bring sodat hy hulle kan seën. Josef sit 

Manasse aan Israel se regter- en Efraim aan sy linkerkant. Israel hou sy hande 

oorkruis en sit sy regterhand op die kop van Efraim, alhoewel Manasse die 

eersgeborene is. So word die jonger Efraim bo die ouer Manasse geseën. Verbind 

dit met Ismael en Isak en Esau en Jakob as jou klas Vriend van die Getroue God 

(Genesis, Deel 3) en Worstel met God (Genesis, Deel 4) bestudeer het. 
 

Jakob spreek daarna van God voor wie sy vaders Abraham en Isak gewandel het. 

Hy verwys na God as die Herder wat hom sy lewe lank gelei het en na Hom as die 

Engel wat hom uit alle teenspoed verlos het. 

 

Die onderwerp oor die wandel met God kom van Jakob se seën van Josef hier in 48:15. 

Hier is die ideale plek om die kruisverwysings oor die wandel met God te bepreek. As jy 

die tabel aan die einde van die lesgids gebruik, kan jy sekere hoofpunte in jou tabel oor die 

wandel met God neerskryf terwyl jy jou studente ondervra oor hierdie Skrifdele. 

 

Jy kan jou studente vra: “Na aanleiding van die kruisverwysings – wie het met God 

gewandel?” 
 

Genesis 5:22-24 sê dat Henog na die geboorte van Metusalag nog driehonderd jaar 

met God gewandel het. “En hy was daar nie meer nie, want God het hom 

weggeneem.” In Genesis 6:9 hoor ons dat Noag, ‘n regverdige en opregte man 

onder sy tydgenote, met God gewandel het. In Genesis 17:1 sê God aan Abraham 

om voor Hom te wandel om opreg te wees. Of letterlik: “Wandel voor My en jy sal 

onberispelik wees.” (Vry vertaal, The Expositor’s Commentary). Verbind dit met 

Genesis 48:15. 
 

Ons het so pas in Genesis 48:15 gesien dat Abraham én Isak wel met God gewandel 

het. As jou studente Worstel met God voltooi het, sal hulle weet dat ook Jakob met 

God gewandel het. In Genesis 48:15 praat hy van “… die God wat my as Herder 

my lewe lank gelei het tot vandag toe.” 
 

Sommige ander kruisverwysings sê vir ons hoe ons met God moet wandel en hoe ons nie 

moet wandel nie. Ondervra jou klas om vas te stel wat hulle geleer het oor hoe ons met 

God behoort te wandel. Jy kan vir hulle sê: “Ons het nou gekyk na wat dit beteken om met 

God te wandel. Laat ons elkeen ons eie lewe ondersoek en kyk of ons met God wandel.” 
 

 Deuteronomium 30:16 – Die Israeliete word beveel om God lief te hê, in sy weë te 

wandel en sy gebooie te onderhou. Waarom? Sodat hulle kan lewe en vermeerder 
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en God hulle kan seën in die land wat hulle in besit neem. Wandel jy in God se 

weë? 
 

Miga 6:8 – Miga praat met Israel en sê dat die HERE verwag dat hulle geregtigheid 

doen, liefde beoefen en ootmoedig (nederig) met hul God wandel. Bespreek dit: om 

ootmoedig met God te wandel. Baie mense is vandag selfgesentreerd en strewe 

daarna om die self te verhoog. 
 

1 Johannes 1:5-7; 2:11 – God is lig en in Hom is geen duisternis nie. As ons in die 

duisternis wandel, lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig 

wandel soos Hy in die lig is, is die resultaat: ons het gemeenskap met mekaar en die 

bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 2:11 sê dat hy wat sy broeder 

haat, wandel in die duisternis. ‘n Manier waarop ons kan weet dat ons in die lig 

wandel, is as ons ander liefhet of haat. 
 

1 Johannes 2:4-6 – Hy wat Hom ken, sal sy gebooie hou. Hy wat sê dat hy ín Hom 

bly, behoort net so te wandel soos Jesus gewandel het. Efesiërs 5:1-2 sê dat Jesus in 

die liefde gewandel het toe Hy Hom vir ons oorgegee het. Dit beteken dat ons 

lewens van opoffering vir ander moet leef. Lyk jou lewe na die lewe wat Jesus op 

aarde geleef het? 
 

Efesiërs 4:1-3 – Ons moet wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. 

Hoe? Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl ons 

mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar 

deur die band van die vrede. Wandel jy waardig die roeping waarmee jy geroep is? 

Sien mense nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid in jou? 
 

Efesiërs 4:17-19 – Ons moet nie langer wandel soos heidene in die verdorwenheid 

van hul gemoed nie. Hulle is verduisterd in die verstand en vervreemd van die lewe 

van God. Hulle is dit weens die onkunde en verhardheid van hul hart. Hulle het 

ongevoelig geword en hulle oorgegee aan ongebondenheid om in hebsug allerhande 

onreinheid te doen. Wat is hul verhouding met God? Vervreemd van die lewe van 

God. Wat sê dit vir jou van hulle? Ongelowiges. 
 

Efesiërs 5:15-17 – Ons moet versigtig wees hoe ons wandel; nie as onwyse nie; 

maar as wyse en die tyd uitkoop; nie onverstandig nie, maar verstaan wat die wil 

van die Here is. Godswoord verduidelik aan ons wat wysheid is en hoe om in die 

lig daarvan te leef. 
 

Filippense 3:17-19 – Paulus sê aan die Filippense om hom as voorbeeld te volg en 

te let op diegene wat volgens dié voorbeeld wandel. Baie wandel as vyande van die 

kruis van Christus. Hulle einde is verderf, hul god is hul buik, hul eer is hul skande 

en hulle bedink aardse dinge. Kan jy, soos Paulus, vir ander sê om te wandel soos 

jy wandel? As ander na jou wandel kyk, sien hulle dat jy hemelse dinge of aardse 

dinge bedink? 

 

Nadat jy die Skrifdele oor die wandel met God bespreek en jy die tabel aan die einde van 

die lesgids gebruik het, kan jy jou klas ‘n oorsig laat doen van die kolom oor die wandel 

met God. Vra hulle om hulself te ondersoek. Gebruik Josef as voorbeeld. 
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Jy kan nou hoofstuk 48 afsluit. Dit is uiters belangrik dat jy jou inligting deur jou studente 

bekom. Moenie voor die versoeking swig deur vir húlle die inligting te gee nie. Onderrig 

deur vrae. 
 

Israel vervolg in vers 16: “Mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam 

genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak en mag hulle 

vermeerder in die land in menigte.” 
 

Josef was ontevrede dat Jakob sy regterhand op Efraim se kop lê, maar Israel sê dat 

Efraim groter as Manasse sal word. Ook sal sy nageslag ‘n menigte van nasies 

word.  
 

In die laaste twee verse sê Israel vir Josef dat hy gaan sterf, maar dat God met hulle 

sal wees en hulle sal laat teruggaan na die land van hul vaders. Hy sê ook aan Josef 

dat hy hom een deel meer gee as sy broers. Beide Efraim en Manasse ontvang ‘n 

deel. 

 

Genesis 49 
 

Hierdie hoofstuk gaan oor Jakob wat sy twaalf seuns seën. Ondervra jou klas sodat húlle 

jou die hoofpunte gee. Jy kan in die tabel die name van die broers lys wat jy bespreek, 

asook ‘n paar punte van hul seëninge. Jy kan dit doen in die orde waarin dit in die hoofstuk 

voorkom. Maar omdat jou tyd beperk is, sal jy net die kinders van Jakob kan bespreek wat 

die les spesifiek aanspreek en net die punte van hul seëninge uitlig waarna julle in die 

huiswerk gekyk het. Moenie vasval in bespiegelinge oor die betekenisse van besonderhede 

waarvan die betekenis nie duidelik is nie, anders verloor jy tyd wat jy nodig het om die res 

van die les te behandel. 

 

Jakob het sy seuns bymekaar geroep en vir hulle gesê hy wou vir hulle verkondig wat hulle 

aan die einde van die dae sou ervaar. Hoe kon hy vir hulle sê wat in die toekoms gaan 

gebeur? Watter rol speel God in dit alles? Hoe help dit jou om dit te weet? 
 

Ons het gesien dat God soewerein is en dat wat Hy beplan het, sal gebeur. Hy 

gebruik Jakob se seëninge van sy seuns om te sê wat sal plaasvind. Ons kan weet 

dat dit waar is in ons eie lewe. Niemand kan God se plan fnuik nie. 

 

Ruben: Waar lê Ruben in die geboortelinie van Jakob se seuns? Wat leer jy daaromtrent? 
 

Alhoewel Ruben die eersgeborene is, is hy nie die vernaamste nie, omdat hy sy 

vader se bed beklim het. Verbind dit met Genesis 35:22. Ruben het met Bilha, sy 

vader se byvrou, gemeenskap gehad en Israel het dit gehoor. 1 Kronieke 5 sê dat 

die eersgeboortereg aan die seuns van Josef gegee is. 

 

Simeon en Levi: Wat leer jy oor Simeon en Levi? 
  
Hulle word saam geseën as gewelddadig en vol toorn. Hulle word vervloek vir hul 

heftige toorn en harde grimmigheid. As jou studente Worstel met God (Genesis, 

Deel 4) bestudeer het, verbind dit met Genesis 34. Simeon en Levi het alle manlike 

persone van die stad Sigem doodgeslaan uit wraak op (die man) Sigem wat hul 

suster Dina verkrag het. 
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Juda: Van die seëninge wat Jakob oor sy seuns uitspreek, gaan die twee hoofseëninge na 

Josef en Juda. Juda word met leierskap geseën. Stel vrae aan jou klas oor Juda se septer 

van regeerskap in vers 10 en die kruisverwysings daaroor. Dié regeerskap sluit beide 

Dawid en Jesus in. 
 

Mattheüs 1:1-6 – Beide Dawid en Jesus is uit die geslagslinie van die stam Juda. 
 

Psalm 60:9 – God sê Juda is sy veldheerstaf. 
 

Jeremia 33:14-17 – Dawid sal ‘n Spruit van geregtigheid hê uit Juda en Hy sal reg 

en geregtigheid op die aarde uitoefen. Dit is ‘n verwysing na Jesus se regeerskap 

tydens sy wederkoms. 
 

Mattheüs 2:5-6 – Uit Betlehem, land van Juda, sal kom ‘n Leidsman wat vir God se 

volk, Israel, ‘n Herder sal wees. 

 

Die woord “Silo” in Genesis 49:10 is maar net ‘n onvertaalde vorm van die Hebreeuse 

uitdrukking en dit beteken “die een aan wie dit behoort.” Die Juda-stam sal die 

leierskapstatus onder die stamme van Israel beklee totdat die Een kom “aan wie dit 

behoort,” dit is die Een aan wie die koningskap waarlik behoort. 

 

Vers 10 sê ook: “aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.” Vra vrae wat jou klas help om 

dit met kruisverwysings te verbind. 
 

Jesaja 9:5, 6 praat van Jesus en sê dat die heerskappy op sy skouer is; dat die 

heerskappy sal vermeerder en dat daar vrede sonder einde sal wees op die troon van 

Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en te versterk deur reg en 

geregtigheid vir ewig. 
 

Openbaring 19:15 sê dat uit die mond van Jesus ‘n skerp swaard sal kom om die 

nasies daarmee te slaan en dat Hy hulle met ‘n ysterstaf sal regeer. 
 

Psalm 2:6 sê dat God sy Koning oor Sion, sy heilige berg, salf. 

 

Daar is ander dinge in die seën van Juda wat hier bespreek kan word, maar jy sal jou 

bespreking moet hou rondom die dele van die seën wat jou studente in hul huiswerk 

bestudeer het. 

 

Josef: Soos ons vroeër gemeld het, het die eersgeboortereg na Josef gegaan. Hy het ook ‘n 

dubbele deel in Efraim en Manasse ontvang. Hoe word na God verwys in die seën? Hoe 

word Josef beskryf? 
 

In die seën word na God verwys as die Magtige van Jakob, die Herder, die Steen 

van Israel, die God van sy vader, die Almagtige wat seën. 
 

In beide Genesis 49 en Deuteronomium 33 sien ons dat Josef se seën vrugbaarheid 

is en dit onderskei hom van sy broers. 
 

Genesis 49:23 kan ‘n verwysing wees na die feit dat Jakob gehoor het wat Josef se 

broers aan hom gedoen het, maar kan ook ‘n profesie wees oor die toekomstige 

gebeure wat die stamme van Manasse en Efraim raak. 
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Vra jou klas wat hulle geleer het omtrent die seëninge in vers 28. Dit is baie belangrik dat 

dit uitgelig word. 
 

Die seëninge was toepaslik op elkeen. 

 

Wat beveel Jakob hulle? Wat leer jy oor Lea? 
 

Jakob beveel hulle om hom te begrawe by sy vaders in die spelonk wat Abraham 

vir Sara gekoop het. Isak en Rebekka is ook daar begrawe. Vers 31 sê vir ons dat 

Lea gesterf het voordat Jakob na Egipte gegaan het en ook daar begrawe is. 

 

Die laaste vers van hoofstuk 49 sê vir ons dat Jakob gesterf het. 

 

Genesis 50 

 

Ondervra jou klas om die hoofgebeure van die hoofstuk te bepaal. 
 

Jakob sterf op 147. Hy word gebalsem en sewentig dae lank beween deur die 

Egiptenaars. Sommige kommentare sê dat die beween van ‘n Farao twee en 

sewentig dae lank was. Dit toon ons hoe belangrik Josef en sy familie vir die 

Egiptenaars was. 
 

Josef vertrek met Farao se toestemming en neem Jakob na Kanaän om hom in die 

spelonk van Magpéla te begrawe. Hulle rou sewe dae lank by die 

Steekdoringdorsvloer vir sy vader. Ná Josef sy vader begrawe het, keer Josef en sy 

broers en almal wat saamgegaan het, na Egipte terug. Dit is interessant dat hulle na 

Egipte teruggaan selfs toe die hongersnood al verby was. God se plan vir hulle was 

immers om in Egípte te vermeerder en om hulle uit slawerny te bevry. Verbind dit 

met Genesis 15:13-16. 

 

Die volgende gebeure in hoofstuk 50 is waar Josef en sy broers terug is in Egipte. Die 

broers is bekommerd dat Josef teenoor hulle ‘n wrok mag koester en hulle wil vergeld vir 

die kwaad wat hulle hom aangedoen het. Bespreek dit met jou studente deur vrae te vra. 
 

Die broers stuur ‘n boodskap na Josef en sê dat hul vader voor sy dood beveel het 

dat Josef die oortredinge van sy broers moet vergeef. Hulle sê vir Josef: “Vergewe 

tog die oortredinge van ons wat die God van u vader dien.” Hulle kom val voor 

hom neer. 
 

Let op dat “oortreding” beteken “opstand, die verbreking van ‘n verhouding tussen 

twee partye; die verwerping van trousweer aan mekaar.” Dit is waarlik ‘n goeie 

beskrywing van die oortredinge van die broers. 

 

Wat is Josef se reaksie? Wat openbaar dit omtrent sy kennis van God? 
 

Josef ween en sê: “Moenie bevrees wees nie; want is ek in die plek van God?” Hy 

erken dat dit die Here is wat oordeel. Hy sê vir hulle dat hulle kwaad teen hom 

bedink het, maar dat God dit ten goede gebruik het om ‘n groot volk in die lewe te 

behou. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hy sal hulle en hul kinders onderhou. Josef 

erken die soewereine hand van God in alles wat gebeur het. Hy het God vertrou. 

 

Ons het die klas begin en gevra: Waarom is daar traumas in ons lewe as ons God liefhet en 

Hom volg? Hoe is Josef se lewe ‘n goeie voorbeeld? 
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Watter lig werp Romeine 8:28 daarop? 
 

God laat alles ten goede meewerk vir hulle wat Hom liefhet en na sy voorneme 

geroep is. Hy het alles wat in Josef se lewe gebeur het, ten goede gebruik. Hy wil 

dieselfde doen in die lewe van die gelowiges – in jou lewe en in my lewe. 

 

Wat kan ‘n gebrek aan vergifnis veroorsaak? 
 

Bitterheid, twis, gebroke verhoudings, toorn 

 

Bespreek met jou studente wat hulle geleer uit die kruisverwysings oor vergifnis. Gebruik 

die Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe-vrae soos: Wie het ons vergeef? Wanneer 

is ons vergeef? Wat is waar van hulle wat vergeef is? Hoe moet ons vergeef? 
 

Kolossense 2:13, 14 – Toe ons dood was deur ons misdade, het God ons saam met 

Jesus lewend gemaak en al ons misdade vergeef en ons skuldbrief uitgedelg. 
 

Romeine 4:7, 8 – Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergeef en wie se 

sondes bedek is. 
 

Efesiërs 4:32 – Ons moet mekaar vergeef net soos God ons in Christus vergeef het. 
 

Kolossense 3:12, 13 – Ons moet mekaar vergeef net soos Christus ons vergeef het. 
 

Mattheüs 6:9-15 – Ons moet bid: “Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons 

skuldenaars vergeef.” 
 

Mattheüs 18:21, 22 – Jesus sê vir Petrus dat ons sewentig maal sewe moet vergeef. 

 

Vergifnis moet vir die gelowige ‘n leefwyse wees. Jy kan jou klas vra: “Is daar iemand wat 

jy moet vergeef?” 

 

Ondervra jou klas oor Genesis 50:22-26. 
 

Josef en sy vader se huishouding het in Egipte bly woon. Josef het 110 geword. Hy 

het die derde geslag van Efraim se kinders gesien. 
 

Toe Josef se einde nader kom, het hy vir sy broers gesê dat God hulle sal versorg en 

hulle uit Egipte sal laat trek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob beloof 

het. Hy het hulle ook laat sweer om sy oorskot uit Egipte te neem. 

 

Hoe kon Josef ‘n belofte maak dat God hulle sou versorg? 
 

Josef het God geken. Hy het gesien wat God in sy lewe gedoen het en hy het 

geweet wat God in die lewe van Abraham, Isak en Jakob gedoen het. Hy het 

geweet: God hou sy beloftes. 

 

Hoe staan dit in verband met Genesis 15:13-16? 
 

God het aan Abraham gesê dat sy nageslag vreemdelinge sou wees in ‘n land wat 

nie aan hulle sou behoort nie, waar hulle verslaaf en verdruk sou word – 

vierhonderd jaar lank. Maar die vierde geslag sou na Kanaän terugkeer. 
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Ten slotte kan jy jou klas vra watter waarhede hulle geleer het of aan watter waarhede is 

hulle herinner wat spesifiek daardie oomblik in hul lewe ter sprake is. 

 

Jy kan jou bespreking afsluit met vrae soos: 
 

Kan mense na jou lewe kyk en sien dat jy met God wandel? 
 

Is jy gewillig om te laat los en te vergeef of kleef jy vas aan andere se foute en 

aanstote? 
 

Weet jy dat God die soewereine Heerser van die heelal is – dat Hy in beheer is en 

niemand Hom kan dwarsboom nie? Erken jy dat Hy volgens sy ewige plan handel? 

Leef jy in die lig van hierdie waarhede? Het jy ‘n ewige perspektief soos Josef 

gehad het? 
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Josef … 

Wandel met God Ontvang die seën Vergeef sy broers 
 

Henog 

 

Noag 

 

Abraham 

 

Isak 

 

Jakob 

 

Josef 

 

Wandel in God se weë: 

 

     In geregtigheid 

 

     In opregtheid 

 

     In nederigheid 

 

     Soos Jesus 

 

     In liefde 

 

      Nie onwys nie 

 

Efraim bo Manasse 

 

Josef ontvang ‘n dubbele deel van 

eersgeboortereg 

 

Israel seën sy seuns 

 

Juda – 

 Septer of veldheerstaf 

 Komende konings, Dawid en 

Jesus, uit Juda 

 

Josef – 

 Uitverkore onder sy broers 

 

Josef vergeef sy broers –  

 Moenie bevrees wees nie 

 Is ek in die plek van God? 

 God het dit ten goede 

bedink  

 God se soewereiniteit 

 God doen dit soos dit 

vandag is om ‘n groot 

volk in die lewe te behou 

 

God het ons sonde vergewe 

 

Vergeef soos God in Christus 

ons vergewe het 

 

 

 





 

 

Wandel met God Die Seëninge Vergifnis 

Dié wat dit doen Dié wat dit nie doen nie 
Wandel met God: 

 Abraham (Gen. 48:15) 

 Isak (Gen. 48:15) 

 Henog (Gen. 5:22, 24) 

 Noag (Gen. 6:9) 
 

Wandel in sy weë (Deut. 30:16) 
 

Wandel ootmoedig met God in 

nederigheid (Miga 6:8) 
 

Wandel in die lig soos Hy in 

die lig is –  

 Gemeenskap en gereinig 

deur die bloed van Jesus (1 

Joh. 1:7) 
 

Wandel soos Hy wandel  

(1 Joh. 2:6) 
 

Wandel waardig die roeping – 

 Nederig, sagmoedigheid, 

lankmoedigheid (Ef. 4:1-3) 
 

Wandel in liefde soos Christus 

ons liefhet (Ef. 5:2) 
 

Pas op hoe jy wandel – 

nougeset, wys, koop tyd uit  

(Ef. 5:15, 16) 
 

Wandel soos Paulus en soos 

hulle wat wandel soos Paulus 

(Fil. 3:17) 

 

Wandel in duisternis = lieg en 

doen nie die waarheid nie 

(1 Joh. 1:6) 

 

Haat sy broeder = wandel in die 

duisternis (1 Joh. 2:11) 

 

Wandel soos heidene = 

 Verdwaasdheid van gemoed 

 Verduisterd in verstand 

 Vervreemd van lewe van 

God 

 Onkunde 

 Verharding van hart 

 Bedryf onreinheid in 

hebsug (Ef. 4:17) 

 

Wandel – onwyse (Ef. 5:15) 

 

Wandel as vyande van kruis 

van Christus –  

 hul einde is verderf  

 hul god is die buik 

 hul eer is hul skande 

 hul bedink aardse dinge 

(Fil. 3:17-19) 

 

Genesis 48 

 

Efraim bo Manasse geseën 

 

Genesis 49 

 

Ruben:  

 nie die vernaamste nie 

 beklim vader se bed 

 

Simeon en Levi: 

 vervloek toorn en 

grimmigheid 

 

Juda: 

 septer of veldheerstaf 

 Dawid en Jesus uit Juda 

 

Josef: 

 Ontvang eersgeboortereg 

 Dubbele deel deur Efraim 

en Manasse 

 Vrugbaarheid 

 Uitverkore onder broers 

 

 

Genesis 50: 15-21 

 

Josef vergeef broers: 

 Moenie bevrees wees nie 

 Is ek in die plek van God? 

 God bedink dit ten goede- 

sy soewereiniteit 

 Ek onderhou julle 

 

God vergeef ons oortredinge 

(Kol. 2:13) 

 

Welgeluksalig is hulle wie se 

ongeregtigheid vergewe en 

sonde bedek is (Rom. 4:7, 8) 

 

Vergeef soos Christus ons 

vergewe (Ef. 4:32; Kol. 3:13) 

 

Vergeef ons soos ons 

skuldenaars vergewe (Mat. 

6:12) 

 

Vergeef 70 X 7 (Mat. 18:22) 
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