
Vergifnis:
Breek die Mag 
van die Verlede

Kay Arthur, David & BJ Lawson
PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA

40M Forgiveness SA Afrikaans 24_05_10.indd   1 9/11/2012   10:39:59 AM



VERGIFNIS: BREEK DIE MAG VAN DIE VERLEDE 

Hierdie is 'n spesiale Precept Ministries uitgawe 
Gepubliseer deur Precept Ministries South Africa 
Posbus 539, Howard Place, 7450, Suid-Afrika 
Tel.: +27 (0)21 531 1836 
Webtuiste: www.precept.org.za 
met toestemming van WATERBROOK Press 
12265 Oracle Boulevard, Suite 200 
Colorado Springs, Colorado 80921 
 
A translation of the book 
FORGIVENESS: BREAKING THE POWER OF THE PAST  

by Kay Arthur and David & BJ Lawson  
published by WATERBROOK Press 
 
WaterBrook Publishers behou die reg om hul eie uitgawe in hierdie streek te versprei en 
verkoop. 
 
Aanhalings uit die Bybel in Afrikaans (1953-vertaling). 
Met toestemming van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 
 
ISBN 978-1-934884-45-4

Kopiereg © 2007, 2009 Precept Ministries Suid-Afrika

Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer of oorgedra 
word in enige vorm of op enige manier, elektronies of meganies, sonder die skriftelike verlof 
van die kopiereghouers nie. Dié beperking sluit in foto-afdrukke, opnames of enige ander 
stelsel van berging en opsporing van inligting. 

Gedruk deur Bevan Group 
2010 
 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

40M Forgiveness SA Afrikaans 24_05_10.indd   2 9/11/2012   10:39:59 AM



HOE OM HIERDIE STUDIE TE GEBRUIK

Hierdie kleingroepstudie is vir mense wat belangstel om self meer te 
leer wat die Bybel sê oor verskeie onderwerpe, maar wat net beperkte 
tyd vir saamkom het. Dit is byvoorbeeld ideaal vir ’n middagetegroep 
by die werk, ’n vroegoggendmannegroep, ’n jongmoedergroep in ’n 
huis, ’n Sondagskoolklas of selfs vir huisgodsdiens. (Dit is ook ideaal 
vir kleingroepe wat gewoonlik meer tyd vir byeenkom het — soos 
aandgroepe of Saterdagoggendgroepe — en wat net gedeelte van hul 
tyd saam aan werklike studie wil bestee, terwyl die orige tyd vir gebed, 
gemeenskap of ander aktiwiteite gehou word.

Hierdie boek is so beplan dat al die groeplede elke les se studietake  
gelyktydig én saam kan voltooi. Die bespreking van die insig wat jy ver-
kry het uit wat God omtrent die onderwerp sê, openbaar opwindende, 
treffende lewenswaarhede.

Alhoewel dit ’n groepstudie is, benodig jy ’n leier om die studie 
te lei en die bespreking aan die gang te hou. (So ’n persoon se taak 
is nie dié van ’n lektor of onderwyser nie. As hierdie boek egter in ’n 
Sondagskoolklas of ’n soortgelyke omgewing gebruik word, moet die 
onderwyser vry voel om meer direk leiding te gee en bykomende insig 
by te voeg bý dit wat in die les van elke week voorsien word.)

As jy jul groep se leier is, kan die volgende nuttige wenke jou taak 
vergemaklik:
	 •	 Werk	deur	die	les	en	merk	die	teks	voordat	jy	die	bespreking	lei.	

Dit maak jou toenemend vertroud met die materiaal en stel jou 
in staat om die bespreking met groter gemak te lei. Kies as leier 
’n spesifieke kleur vir elke simbool. Dit sal jou help om die groep 
te lei met die merk van woorde.

	 •	 Begin	by	die	begin	van	die	teks	en	lees	dit	eenvoudig	hardop	
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 iv H o e  o m  h i e r d i e  s t u d i e  t e  g e b r u i k

  in die volgorde in die les, insluitende die "insigraampies" wat 
deurgaans verskyn. Werk saam deur die les terwyl julle waarneem 
en bespreek wat julle daaruit leer. Soos jy die teksverse lees, moet 
die groep die woord wat hulle moet merk, hardop sê.

	 •	 Die	besprekingsvrae	is	daar	om	jou	te	help	om	die	materiaal	te	
hanteer. Jy sal dikwels vind dat, sodra die klas tot die bespreking 
oorgaan, hulle self die vrae sal stel. Onthou, die vrae is daar om 
die groep by die bespreking te hou, nie om die bespreking te 
belemmer nie.

	 •	 Dit	 is	 belangrik	dat	mense	hul	 antwoorde	 en	ontdekkings	 ver-
woord. Dit versterk grootliks hul persoonlike begrip van die week-
likse les. Maak seker dat elkeen volop geleenthede het om aan die 
besprekings deel te neem.

	 •	 Hou	die	besprekings	aan	die	gang.	Dit	mag	beteken	dat	meer	tyd	
aan sommige dele van die studie bestee word as aan ander. As dit 
nodig is, mag jy gerus ’n les oor meer as een byeenkoms laat strek. 
Onthou egter: moenie die pas té stadig maak nie. Dis baie beter 
om elkeen na meer te laat smag, as om mense te hê wat uitsak 
weens ’n afname in belangstelling. 

	 •	 As	die	geldigheid	of	korrektheid	van	sekere	antwoorde	betwyfel	
word, kan jy op ’n sagte, dog vriendelike manier, die groep herin-
ner om te fokus op die waarheid van die Skrif. Jou doel is om te 
leer wat die Skrif sê en nie verwikkeld te raak in wat mense sê 
nie. Hou eenvoudig vas aan die Skrif en gee God die kans om te 
spreek. Sý Woord ís die waarheid (Johannes 17:17)!
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VERGIFNIS: 
BREEK  

DIE MAG 
VAN DIE VERLEDE

B uite het daar 'n ysige wind deur die winter-
koue gesny, terwyl dieselfde ysigheid die bin-

nekant van die kerk deurdring het. Onder die mense 
wat saamgekom het vir die begrafnis, was twintig 
familielede versprei tussen die agttien banke. Stuk-
kies gesprek was hoorbaar terwyl ek gewag het dat die 
diens moes begin.

"Arme mens het alleen gebly. Dit is 'n skande dat 
Johan nie sy ma meer besoek het as net die paar keer 
per jaar nie."

"Het tant Marie met jou gepraat?" "Nee, en ek sal 
nie met haar praat voor sy nie met my praat nie! "

"Hoekom het Rita nie begrafnis toe gekom nie?" 
"Sy het by Ma se begrafnis kwaad geword en van toe af 
het sy nog met niemand van die familie gepraat nie"

Wat het gebeur dat so 'n verwydering tussen 
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hierdie familielede ontstaan het dat hulle selfs met 'n 
geliefde se begrafnis ver uitmekaar gesit het en onder 
mekaar geskinder het oor ander van hulle wat nie daar 
was nie? 

Ongelukkig is gebroke families niks nuuts en ook 
nie vreemd nie. Sedert die dae van Kain en Abel het 
die gebrek aan vergifnis talle verhoudings vernietig. 
Alhoewel familie ons die seerste kan maak, is vergifnis 
nie net 'n familiesaak nie; vergifnis is 'n mense-saak. In 
elke verhouding word daar een of ander tyd gevra om, 
of uitgereik met, vergifnis.

So raak die onderwerp van vergifnis ons almal en 
bring dit 'n paar vrae voort, soos …

Hoe kan ek vergewe as ek so vreeslik seergemaak 
voel?

Wat van wraak? Gaan die ander persoon wegkom 
met dit wat hy gedoen het?

Wat as ek kies om nie te vergewe nie? 
Beteken vergifnis dat ek die verlede moet vergeet?
Vir die volgende ses weke gaan ons die Bybel raad-

pleeg vir antwoorde op hierdie, en ander vrae. 
Jy gaan leer hoe vergifnis nie net jou siel reinig 

en jou gedagtes vry maak nie, maar ook die kettings 
losmaak wat jou bind aan die persoon wat jou skade 
aangedoen het. 

Deur hierdie studie gaan jy leer hoe om die 
mag van vergifnis in jou lewe vry te stel sodat dit 
jou uit pynlike en ongemaklike situasies kan lei 
en jou van die hartseer van die verlede kan bevry. 

 2 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e
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WEEK EEN

Het iemand anders jou leed aangedoen? Het jy gewonder of jy dit ooit 
te bowe gaan kom? 

Hierdie week gaan ons na die lewe van Josef kyk, 'n jongman uit 'n 
hegte gesin wat erg mishandel is en tog die mag van sy pynlike verlede 
gebreek het om in vryheid te leef. Kom ons kyk wat ons uit hierdie 
verhaal van seerkry, teleurstelling en vergifnis kan leer.

WAARNEMING

Leier: Lees Génesis 37:1-4. Laat die groep 
hardop saam sê en

•  elke verwysing na Josef, asook voor-
naamwoorde, onderstreep.

•  elke verwysing na sy broers, asook 
voornaamwoorde en sinonieme, 
omkring.

Dit is nuttig om die groep sleutelwoorde 
hard-op te laat sê soos wat hulle deur die teks 
lees. Op hierdie manier sal elkeen seker wees 
dat hulle die woorde, sowel as sinonieme en 
voornaamwoorde, merk soos wat dit voorkom. 
Doen  dit regdeur die studie.
 

  BESPREKING  

•		Wat het jy geleer deur Josef te merk?

Génesis 37:1–4
 1  EN Jakob het 

gewoon in die land 

van die vreemdeling-

skap van sy vader, in 

die land Kanaän. 

2  Dit is die geskiedenis 

van Jakob. Josef het 

as seun van sewen-

tien jaar die kleinvee 

opgepas saam met sy 

broers—hy was nog 

jonk—met die seuns 

van Bilha en die seuns 

van Silpa, die vroue 

van sy vader. En Josef 

het die slegte gerug 

oor hulle na hulle 

vader oorgebring. 
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•  Wat het jy omtrent Josef se verhouding 
met sy broers geleer? En met sy pa?

 

 

 

WAARNEMING

Leier:  Lees Génesis 37:5-11 hardop en laat 
die groep

•  elke verwysing na sy broers, asook die 
voornaamwoorde, omkring.

•  'n wolkie soos dié             trek om elke 
verskyning van die woord droom, asook 
om die voornaamwoorde.

 4 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

3  En Israel het Josef 

meer lief gehad as al sy 

seuns; want hy was vir 

hom 'n seun van die 

ouderdom; en hy het 

vir hom 'n lang rok 

met moue gemaak. 

4  Toe sy broers sien 

dat hulle vader hom 

meer as al sy broers 

liefhet, het hulle hom 

gehaat en kon nie 

vriendelik met hom 

praat nie.  

Génesis 37:5–11
 5  Ook het Josef 'n 

droom gehad wat hy 

aan sy broers vertel 

het. Daaroor het hulle 

hom nog meer gehaat.

6  Hy het naamlik vir 

hulle gesê: Hoor tog 

hierdie droom wat ek 

gehad het.
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BESPREKING

•  Waarna het Josef se drome verwys?  Het 
hulle die hede of die toekoms beskryf?

•  Hoe het Josef se broers op sy drome 
gereageer? Het hulle dit verstaan? Ver-
duidelik jou antwoord.

 W e e k  E e n  5

7  Kyk, ons was besig 

om gerwe te bind op 

die land toe meteens 

my gerf gaan staan en 

ook regop bly staan, 

terwyl julle gerwe daar 

rondom kom en hulle 

voor my gerf neerbuig.

8  Toe sê sy broers aan 

hom: Wil jy miskien 

oor ons regeer? Of wil 

jy miskien oor ons 

heers? En hulle het 

hom nog meer gehaat 

oor sy drome en oor sy 

woorde.

9  Daarna het hy nog 

'n ander droom gehad 

en dit aan sy broers 

vertel en gesê: Kyk, 

ek het nog 'n droom 

gehad—die son en die 

maan en elf sterre het 

hulle voor my neerge-

buig.
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•  Hoe het Josef se pa op sy tweede droom 
gereageer?

•  Vergelyk die reaksies van sy broers en sy 
pa in vers 11.

WAARNEMING

Jakob het vir Josef Sigem toe gestuur om te 
kyk hoe dit met sy broers en die vee gaan. 
Josef het sy vader se bevele gehoorsaam, 
selfs al het hy geweet dat sy broers hom 
haat en jaloers op hom is.

Leier: Lees Génesis 37:18-28 hardop en laat 
die groep

•  elke verwysing na sy broers, sowel as 

 6 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

10  Toe hy dit aan sy 

vader en sy broers ver-

tel, het sy vader hom 

hard bestraf en aan 

hom gesê: Wat is dit 

vir 'n droom wat jy 

gehad het? Moet ons 

werklik kom, ek en jou 

moeder en jou broers, 

om ons voor jou na 

die aarde neer te buig?

11  En sy broers was 

afgunstig op hom, 

maar sy vader het die 

saak in gedagte gehou.

Génesis 37:18-28
 18  En hulle het hom 

van ver af gesien. Maar 

voordat hy naby hulle 

kom, het hulle listig 

raad gehou teen hom 

om hom dood te maak.

19  En hulle het vir 

mekaar gesê: Daar kom 

daardie dromer aan!
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 W e e k  E e n  7

 20  Kom dan nou, laat 

ons hom doodmaak en 

in een van die putte 

gooi en sê: 'n Wilde 

dier het hom opgeëet. 

Dan sal ons sien wat 

van sy drome word.

21  Toe Ruben dit 

hoor, het hy hom uit 

hulle hand gered deur 

te sê: Laat ons hom 

nie doodslaan nie.

22  Ruben het ook vir 

hulle gesê: Moenie 

bloed vergiet nie; gooi 

-hom in hierdie put 

wat in die woestyn is, 

maar moenie die hand 

aan hom slaan nie—

sodat hy hom uit hulle 

hand kon red om hom 

na sy vader terug te 

bring. 
23  En toe Josef by sy 

broers kom, trek hulle 

Josef se rok uit, die rok 

  sinonieme soos vir mekaar, omkring.
•  elke verwysing na Josef, asook voor-

naamwoorde, onderstreep.

BESPREKING

•  Wat openbaar hierdie gedeelte oor die 
verhouding tussen die verskillende broers 
en Josef?
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 8 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

met lang moue wat hy 

aangehad het,

24  en hulle neem hom 

en gooi hom in die 

put. Maar die put was 

leeg; daar was geen 

water in nie.

25  Daarna het hulle 

gaan sit om brood te 

eet; en toe hulle hul 

oë opslaan, sien hulle 

meteens 'n reisgesel-

skap Ismaeliete wat uit 

Gílead kom—hulle 

kamele gelaai met 

speserye en balsem en 

gom op pad om dit na 

Egipte af te bring.

26  Toe sê Juda aan sy 

broers: Watter voordeel 

is dit dat ons ons broer 

doodmaak en sy bloed 

verberg?

•  Hoe groot het die broers se haat en jaloe-
sie geword? Kyk na vers 18.
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 W e e k  E e n  9

27  Kom, laat ons hom 

aan die Ismaeliete 

verkoop, maar laat ons 

hand nie teen hom 

wees nie, want hy is 

ons broer, ons vlees. 

En sy broers het na 

hom geluister.

28  En toe die Midia-

nitiese koopmans ver-

bykom, het hulle Josef 

uit die put uit opge-

trek en uitgehaal en 

Josef aan die Ismaeliete 

verkoop vir twintig 

sikkels silwer. En húlle 

het Josef na Egipte 

gebring.

Génesis 37:29-36
29  Toe Ruben by die 

put terugkom, was 

Josef nie in die put 

nie! Daarop skeur hy 

sy klere, 

 

•		As jy van die verwerping en mishandeling 
lees wat Josef se broers hom aangedoen 
het, herinner dit jou aan 'n soortgelyke 
situasie van haat, mishandeling of jaloe-
sie? Ken jy iemand wat deur familie 
mishandel is? Bespreek hoe hulle daaroor 
gevoel het.

 
 
 

WAARNEMING

Leier:  Lees Génesis 37:29-36. Laat die 
groep hardop saam sê en 

•  elke verwysing na Josef, sowel as voor-
naamwoorde, onderstreep.

•  elke verwysing na sy broers, asook 
voornaamwoorde, omkring.

40M Forgiveness SA Afrikaans 24_05_10.indd   9 9/11/2012   10:40:00 AM



 10 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

30  en hy gaan na sy 

broers terug en sê: Die 

seun is nie daar nie! En 

ek, waar moet ek heen?

31  Toe neem hulle Josef 

se rok, en hulle slag 'n 

bok en steek die rok in 

die bloed,

32  en hulle stuur die 

lang rok weg en laat dit 

na hulle vader bring 

met die woorde: Dit 

het ons gevind. Kyk tog 

goed of dit die rok van 

u seun is of nie.

33  En hy het dit 

herken en gesê: Die rok 

van my seun! 'n Wilde 

dier het hom opgeëet. 

Verskeur, verskeur is 

Josef!

BESPREKING

•  Wat het jy uit hierdie gedeelte omtrent 
Ruben en die ander broers geleer? Hoe was 
hulle? Waarmee was hulle besig?

•  Hoe het hulle keuses hulle pa geraak?
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 W e e k  E e n  11

34  Toe skeur Jakob 

sy klere en trek 'n 

roukleed om sy heupe, 

en hy het oor sy seun 

gerou, baie dae lank.

35  En al sy seuns en al 

sy dogters het 

moeite gedoen om hom 

te troos, maar hy het 

geweier om hom te 

laat troos en gesê: Nee, 

treurende sal ek na my 

seun in die doderyk 

afdaal! So het sy vader 

hom dan beween.

36  En die Midianiete 

het hom na Egipte 

verkoop aan Pótifar, 'n 

hofdienaar van Farao, 

die owerste van die 

lyfwag.

•  Wat het met Josef gebeur?

•  Ouers word dikwels deur hulle kinders 
se optrede seergemaak. Ken jy ouers wat 
só deur 'n kind se optrede geraak is? 
Bespreek die omstandighede.
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 12 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

Génesis 42:1–17

 1  TOE Jakob merk 
dat daar koring in 
Egipte was, het Jakob 
aan sy seuns gesê: Wat 
kyk julle so na mekaar?

2  En hy sê: Kyk, ek 
het gehoor dat daar 
koring in Egipte is; 
trek daarheen af, en 
koop vir ons daar ko-
ring, dat ons kan lewe 
en nie sterwe nie.

3  Daarop het tien van 
Josef se broers afgetrek 
om koring uit Egipte 
te koop.

4  Maar Benjamin, die 
broer van Josef, het 
Jakob nie saam met 
sy broers gestuur nie; 
want hy het gedink: 
Altemit kan 'n ongeluk 
hom oorkom.

WAARNEMING

Enkele jare nadat die broers vir Josef as slaaf 
verkoop het, het hy Farao se droom dat 
Egipte vir sewe jaar oorvloed en dan sewe 
jaar hongersnood sou hê, reg uitgelê. Farao 
het hierdie eertydse slaaf verhoog na tweede 
in bevel oor die hele Egipte. Gedurende die 
sewe jaar van voorspoed het Josef koring in 
oorvloed opgegaar. Toe die sewe jaar van 
hongersnood aanbreek, het hy die skure 
oopgemaak en koring aan al die mense 
oor die hele aarde verkoop. Hierdie reeks 
gebeure het na Josef se volgende ontmoet-
ing met sy broers gelei, twee-en-twintig jaar 
nadat hulle hom verraai het.

Leier:  Lees Génesis 42:1-17 hardop en laat 
die groep

•  elke verwysing na Josef, sowel as voor-
naamwoorde, onderstreep.

•  elke verwysing na sy broers, sowel 
as voornaamwoorde en sinonieme soos 
seuns van Israel, omkring.
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 W e e k  E e n  13

5  So het die seuns van 
Israel dan gekom om 
koring te koop onder 
diegene wat daar 
aangekom het; want 
daar was hongersnood 
in die land Kanaän.

6  En Josef was die 
maghebber oor die 
land, hy wat aan al die 
mense van die land 
koring  verkoop het; 
daarom het die broers 
van Josef gekom en 
hulle voor hom met die 
aangesig na die aarde 
gebuig.

7  Sodra Josef sy  
broers sien, het hy 
hulle herken maar 
hom vreemd teenoor 
hulle gehou en hulle 
hard aangespreek en vir 
hulle gesê: Waar kom 
julle vandaan? En hulle 
antwoord: Uit die land 
Kanaän om voedsel te 
koop. 

BESPREKING

•  Wat het jy geleer deur al die verwysings na 
Josef se broers te merk?

•  Wat het hulle omtrent hulself getuig in 
vers 11? Was dit waar?
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 14 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

8  En Josef het sy broers 
herken, maar húlle het 
hom nie herken nie.

9  Toe dink Josef aan 
die drome wat hy aan-
gaande hulle gedroom 
het; en hy sê vir hulle: 
Julle is spioene, julle het 
gekom om te kyk waar 
die land oop is.

10  Maar hulle het hom 
geantwoord: Nee, my 
heer, maar u dienaars 
het gekom om voedsel 
te koop.

11  Ons is almal seuns 
van een man, ons is 
eerlike mense; u dien-
aars is geen spioene nie.

12  Toe sê hy vir hulle: 
Nee, maar julle het 
gekom om te kyk waar 
die land oop is.

13  En hulle antwoord: 
U dienaars is twaalf 
in getal, ons is broers, 
seuns van een man in 
die land Kanaän; en 

•  Wat is so betekenisvol omtrent hierdie 
gedeelte?  Wat het Josef se broers gedoen 
toe hulle voor hom verskyn het?

•  Wat vertel dit jou omtrent God?  Omtrent 
Josef se drome?  Is dit alles toevallig, of is 
dit God se werk?  Bespreek dit.
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 W e e k  E e n  15

kyk, die jongste is nou 
by ons vader, maar die 
een is daar nie meer 
nie.

14  Toe sê Josef vir 
hulle: Dit is wat ek 
julle gesê het: Julle is 
spioene!

15  Hieraan sal julle 
getoets word: so waar 
as Farao leef, julle sal 
hiervandaan nie trek 
tensy dat julle jongste 
broer hierheen kom 
nie.

16  Stuur een van julle, 
dat hy julle broer gaan 
haal, maar júlle moet 
in die gevangenis bly. 
So sal dan julle woorde 
getoets word, of die 
waarheid by julle is of 
nie. So waar as Farao 
leef, julle is spioene!

17  Daarop het hy 
hulle saam drie dae 
lank in bewaring laat 
hou.

•  Hoe het Josef sy broers behandel?  Hoe-
kom het hy so teenoor hulle opgetree en 
wat was die gevolg?
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Génesis 42:21-24
21  Toe sê hulle vir 

mekaar: Voorwaar, ons 

boet nou vanweë ons 

broer, 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.

22  Daarop antwoord 

Ruben hulle: Het ek 

nie vir julle gesê nie: 

Besondig julle nie aan 

die seun nie? Maar julle 

het nie geluister nie. 

Kyk, so word dan ook 

sy bloed geëis.

23  En hulle het nie 

geweet dat Josef dit 

verstaan nie, want daar 

was 'n tolk tussen hulle.

WAARNEMING    

Leier:  Lees Génesis 42:21-24 hardop en laat 
die groep

•  elke verwysing na Josef, sowel as voor-
naamwoorde, onderstreep.

•  elke verwysing na sy broers, asook voor-
naamwoorde, omkring.

•  die woord besondig met 'n skuinsstreep 
merk, so:

BESPREKING

•  Watter nuwe insig het jy verkry oor Josef 
se optrede toe sy broers hom in die put 
gegooi het?

•  Het jy al ooit by iemand gepleit om op te 
hou met dit wat hulle verkeerd of  kwet-
send doen? Wat het gebeur?

•  Wat het jy uit hierdie gedeelte geleer deur 
die verwysings na die broers te merk?
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 24  Toe draai hy hom 
van hulle af weg en 
ween. Daarna het hy 
na hulle teruggegaan 
en met hulle gespreek; 
en hy het Símeon 
onder hulle uitgeneem 
en hom voor hulle oë 
gebind.

Génesis 45:1-15
1  TOE kon Josef hom 
nie langer bedwing 
voor almal wat by 
hom gestaan het nie, 
en hy roep: Laat almal 
van my af weggaan! En 
daar het niemand by 
hom gestaan toe Josef 
hom aan sy  
broers bekend gemaak 
het nie.

2  Daarop bars hy in 
trane uit, sodat die 
Egiptenaars en ook 
die huis van Farao dit 
gehoor het.

•  Hoe reageer Josef toe hy sy broers hoor 
praat na hul aankoms in Egipte?  Wat 
openbaar dit van hom?

•  Wat vertel hierdie gedeelte jou van die 
skuldgevoel oor sonde?

WAARNEMING    
Toe die broers, sonder Símeon, uit Egipte 
vertrek, het Josef die geld waarmee hulle vir 
die koring betaal het, weer in hulle sakke 
laat sit. Hierdie toets was bedoel om hulle 
harde harte sag te maak. Die hongersnood 
het aangehou en die broers het weer Egipte 
toe gekom en Benjamin saamgebring soos 
Josef gevra het. Símeon is weer aan hulle 
gegee, hulle het weer koring gekry en was 
op pad huis toe. Kort daarna is Benjamin 
beskuldig dat hy 'n silwer beker, wat op 
Josef se bevel in sy sak gesit is, gesteel het 
en hulle moes almal teruggaan na die paleis 
toe. Hierdie was nog 'n toets om hulle tot 
by gebrokenheid te bring. Juda tree vervol-
gens vir die seun in en bied homself as slaaf 
aan in Benjamin se plek, wat 'n hartsveran-
dering openbaar en 'n aanduiding gee van 
die broers se berou oor dit wat hulle Josef 
aangedoen het.
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 18 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

3  En Josef sê vir sy  
broers: Ek is Josef! Leef 

my vader nog? Maar 

sy broers kon hom nie 

antwoord nie, want 

hulle was verskrik voor 

hom.

4  Verder sê Josef vir sy 

broers: Kom tog nader 

na my. En toe hulle 

nader kom, sê hy: Ek 

is julle broer Josef vir 

wie julle na Egipte 

verkoop het.

5  Maar wees nou nie 

bedroef nie, en laat 

daar geen ontstem-

ming by julle wees dat 

julle my hierheen  

verkoop het nie. Want 

om lewens te behou, 

het God my voor julle 

uit gestuur.

6  Want daar was nou 

twee jaar hongersnood 

Leier: Lees Génesis 45:1-15 hardop. Laat 
die groep

•  elke verwysing na Josef, sowel as voor-
naamwoorde, onderstreep,

•  elke verwysing na sy broers, asook voor-
naamwoorde, omkring.

BESPREKING

•  Som die gebeure in hierdie gedeelte kort-
liks op.

•  Wat het jy geleer deur Josef te merk?
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in die land, en daar is 

nog vyf jaar waarin nie 

geploeg of geoes sal 

word nie.

7  Maar God het my 

voor julle uit gestuur 

om vir julle 'n oor-

blyfsel op die aarde te 

verseker en om julle in 

die lewe te hou tot 'n 

groot verlossing.

8  Júlle het my dan nou 

nie hierheen gestuur 

nie, maar God; en Hy 

het my 'n raadsman 

van Farao gemaak en 

'n gebieder oor sy hele 

huis en 'n regeerder in 

die hele Egipteland.

9  Trek gou op na my 

vader en sê vir hom: 

So spreek u seun Josef: 

God het my 'n gebie-

der oor die hele Egipte-

land gemaak. Kom af 

•		Het	 Josef	 sy	 broers	 se	 verkeerde	 optrede	
geïgnoreer of ontken?

•		Hoe	het	Josef	met	sy	broers	gehandel?

•		Wat	 vertel	dit	 jou	van	 Josef?	 	En	van	 sy	
geloof en verhouding met God?
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 20 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e

na my, moenie versuim 

nie!

10  En u kan in die 

land Gosen woon en 

naby my wees, u en 

u kinders en u kinds-

kinders en u kleinvee 

en u beeste en alles wat 

u besit.

11  En ek sal u daar 

onderhou, want 

daar sal nog vyf jaar 

hongersnood wees; 

sodat u nie verarm nie, 

u en u huis en alles 

wat aan u behoort.

12  En kyk, julle oë 

sien dit, en die oë van 

my broer Benjamin, 

dat dit my mond is 

wat met julle spreek.

13  Vertel my vader 

dan van al my heerlik-

heid in Egipte en van 

alles wat julle gesien 

•  Het Josef gewag dat sy broers om vergifnis 
moes vra voordat hy ingegee het? Watter 
les vind jy hier vir jou eie gedrag? Bespreek 
jou antwoord.

•  In plaas daarvan om bitterheid te koester 
of haat met haat te vergeld, het Josef by 
sy broers verbygekyk om die hand van 
God te sien. Ons beskou dikwels tragedies 
as onregverdig of as straf vir onbekende
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het, en bring my vader 

gou hierheen af.
14  Toe val hy sy broer 

Benjamin om die hals 

en ween; en ook Ben-

jamin het aan sy hals 

geween.
15  En hy het al sy  

broers gesoen en aan 

hulle hals geween; en 

daarna het sy broers 

met hom gespreek.

Génesis 50:15–21
15  Toe die broers van 

Josef sien dat hulle 

vader dood was, het 

hulle gesê: Sê nou Josef 

gaan ons as vyande 

behandel en hy gaan 

ons werklik vergelde 

al die kwaad wat ons 

hom aangedoen het!

tekortkominge. Maar ons het nodig om 
te verstaan dat God soms sy kinders deur 
lyding neem sodat hy deur daardie lyding 
iets groter kan bereik. Kan jy aan 'n tyd 
dink toe jy gesien het dat God so optree?

Leier: Nooi iemand, as tyd dit toelaat, om 
van 'n persoonlike ervaring te vertel van hoe 
hulle gesien het dat God iets goed uit lyding 
voortbring.

WAARNEMING    
Die familie het Josef se uitnodiging aan-
vaar en na Egipte getrek, waar hulle onder 
sy goedhartige sorg gebly het.  Maar toe 
Jakob 'n paar jaar later sterf, was Josef 
se broers weer van voor af bekommerd.  
Kom ons kyk na hulle gesprek.

Leier:  Lees Génesis 50:15-21 hardop. Laat 
die groep

•  elke verwysing na Josef, sowel as voor-
naamwoorde, onderstreep.

•  elke verwysing na die woord vergewe 
met 'n groot X merk.
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16  Daarom het hulle 

hierdie boodskap na 

Josef gestuur: U vader 

het voor sy dood bevel 

gegee met hierdie 

woorde:

 17  So moet julle vir 

Josef sê: Ag, vergewe 

tog die oortreding van 

jou broers en hulle 

sonde, want hulle het 

jou kwaad aangedoen. 

Maar nou, vergewe 

tog die oortreding van 

ons wat die God van 

u vader dien. En Josef 

het geween toe hulle 

met hom spreek.

18  En sy broers het 

ook self gegaan en voor 

hom neergeval en gesê: 

Kyk, ons is u slawe.

BESPREKING

•		Waaroor	 was	 die	 broers	 bekommerd	
na hul pa se dood?  Het dit gelyk asof 
daar rede voor was? Verduidelik jou ant-
woord.

•		Is	dit	die	eerste	aanduiding	van	die	broers	
se belydenis van hul sonde?

•		Wat	 word	 in	 hierdie	 gedeelte	 omtrent	
Josef bevestig?

•		Sien	 jy	 enige	moontlike	 verband	 tussen	
vers 15 en 19? Wie kan regverdig oordeel 
en sonde straf?
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19  Maar Josef het hulle 

geantwoord: Moenie 

bevrees wees nie; want 

is ek in die plek van 

God? 

20  Want júlle het wel 

kwaad teen my bedink, 

maar God het dit ten 

goede gedink om te 

doen soos dit vandag 

is, om 'n groot volk in 

die lewe te hou.

21  Wees dan nou nie 

bevrees nie: ék sal julle 

en julle kinders onder-

hou. So het hy hulle 

dan getroos en na 

hulle hart gespreek.

•  Wat wys dat Josef werklik sy broers ver-
gewe het?

•  Romeine 15:4 sê dat die Ou Testament 
vir ons inligting geskryf is om ons te 
bemoedig en hoop te gee. Wat het jy 
omtrent Josef se lewe geleer wat jou kan 
help?

40M Forgiveness SA Afrikaans 24_05_10.indd   23 9/11/2012   10:40:00 AM



SAMEVATTING

As gelowiges kan ons weier dat ons verlede ons toekoms bepaal. Enig-
iets wat jy deurgemaak, gely en ondervind het kan ewigheidswaarde hê 
as jy kies om dit vanuit God se oogpunt te beskou.

Hierdie beginsel word duidelik in Josef se lewe gedemonstreer. Sy 
broers het hom 'n vreeslike onreg aangedoen deurdat hulle eers beplan 
het om hom dood te maak, maar hom toe as slaaf verkoop het. En 
tog het Josef dit nie teen hulle gehou nie. In plaas daarvan het hy jare 
later, toe hongersnood hulle na Egipte gedwing het, hulle herken en 
jammer gekry - selfs nog voor hulle geweet het wie hy is. Hy het hulle 
onvoorwaardelik vergewe – sonder om enige tekens van berou by hulle 
te soek. Inteendeel, alhoewel hulle nederig voor Josef was, het hulle 
hom nooit werklik om vergifnis gevra nie. Let wel, hulle het hom mis-
handel, maar hy het gekies om die verlede uit God se oogpunt te sien. 
Josef het raakgesien dat God sy (God se) goedheid in sy lewe bewerk 
deur dieselfde kwaad wat hom aangedoen is.

Josef se voorbeeld herinner ons daaraan dat, as ons nie weet hoe-
kom sekere goed gebeur nie, ons moet onthou dat God in elke ervaring 
van ons lewe aan die werk is - selfs in dié wat seermaak.  In plaas van 
toelaat dat die situasie hom verlam, of hom onaktief gemaak het, het 
Josef geglo dat God 'n plan vir sy lewe het.  Deur hierdie plan uit te leef 
en vorentoe te kyk, het hy die mag van die verlede gebreek – 'n verlede 
wat deurtrek was van wonde wat ander hom aangedoen het.

Wat van jou? Glo jy dat God 'n plan en 'n doel vir jou lewe het? 
Is jy gewillig om te doen wat nodig is om die mag van die verlede te 
verbreek en bevry die toekoms tegemoet te gaan?

 24 V e r g i f n i s :  B r e e k  d i e  M a g  v a n  d i e  V e r l e d e
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