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1. YouTube 
Jy kan die boodskap hier lees of klik op die link om die hele video te kyk op 
YouTube. 

https://youtu.be/WT-W4Bah2OU 
 

2. Votum 

Here, U is die Alfa en die Omega 

Die begin en die einde 

Die Eerste en die Laaste 

Uit U en deur U en tot U 

Is alle dinge 

Here, die Almagtige 

https://youtu.be/WT-W4Bah2OU


3. Loflied 

Ons is almal hier tesaam 

https://youtu.be/XH1vJT5Y4YI 

4. Wet 

Ef 2:8 sê duidelik:  8Julle is inderdaad 

uit genade gered, deur geloof. Hierdie 

redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n 

gawe van God. 9Dit kom nie deur julle eie 

verdienste nie, en daarom het niemand enige 

rede om op homself trots te wees nie.  

 

(1) Niemand kan dus sê:  Ek is goed 
genoeg.  Ek maak dit op my eie nie.  
Ons word o.g.v. God se genade gered.  
Dit is ’n geskenk.  Ons het niks, ons 
kan niks daarvoor betaal nie. 

 

(2) Maar moet ons dan nie iets doen 

om gered te word nie. Is die Wet 
dan nie juis daar sodat ons kan 

https://youtu.be/XH1vJT5Y4YI


goed genoeg leef nie?  Nee, Paulus 

gaan verder: 

 
10 Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: 

in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons 

lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy 

ons bestem het. 

 

Dit is waarvoor ons gemaak is.  

Sodat God deur ons lewe geëer kan 

word.   

 

Maar dit – weet ons – gebeur ook 

nie altyd nie.  Kom ons bely dit voor 

die Here met Lied 239 

 

5. Skuldbelydenis 

Lied 239:1 en 2 

https://youtu.be/kkaO6By88j8 

 

 

https://youtu.be/kkaO6By88j8


1. Jesus, Rots vir my geslaan, 

laat my nie verlore gaan! 

U was self van God verlaat. 

Laat u lyding, sonder maat, 

my tot heil wees en tot krag 

teen die sondeskuld en -mag. 

 

2. En ek self - wat kan ek doen 

om my sonde te versoen? 

Sou my hart met ywer gloei, 

sou my trane ewig vloei 

nòg gebede, nòg geween 

kan my red, Heer; U alleen. 

 

3. Leeg, net met my sondelas, 

hou ek u verdienste vas. 

Ek kom om vergewing vra; 

U het ook my skuld gedra! 

U, geslaan tot heilsfontein, 

wás my, Heiland, maak my rein! 

 

4. Heer, my Rots, bo almal groot 

staan U vas in elke nood. 

Trou van mense kom en gaan, 

maar U bly onwrikbaar staan. 

Eew'ge Rots, U laat ook my 

veilig, ewig in U bly! 

 



6. Genadeverkondiging 

Aan elkeen van julle wat werklik 

berou het oor julle sonde, wat moeg 

is om die goeie te wil doen, maar 
die verkeerde bly doen, ek het 

goeie nuus vir julle:  In Jesus 

Christus is julle vergewe.  Gaan en 

sondig nie meer nie. 

 

7. Groot lof 

Kom ons  wy ons onsself opnuut 

aan die Here.  Kom ons sing die 

volgende lied, I stand amazed, as ’n  

toewydingsgebed en loflied. 

https://youtu.be/ue8ZCAc9xQ8 

 

  

https://youtu.be/ue8ZCAc9xQ8


8. Skriflesing   
 Genesis 37:1-4 en 12-28  

Josef en sy drome 
1 Jakob het in Kanaän gebly, die 
land waar sy voorvaders ook as 

vreemdelinge gebly het.  
2 Hier volg die familiegeskiedenis 

van Jakob. 

Josef was nog jonk, sewentien, toe 

hy kleinvee opgepas het saam met 
sy broers, die seuns van Bilha en 

Silpa, sy pa se vrouens.  

Josef het slegte stories oor sy 

broers by hulle pa aangedra. 
3 Van al sy seuns was Israel die 

liefste vir Josef, die seun wat in sy 

ouderdom gebore is, en daarom het 
hy vir Josef lang klere met moue 

gemaak.  

 



4 Toe sy broers sien dat hulle pa vir 

Josef liewer het as vir enige van 

hulle, het hulle 'n afkeer van Josef 

gekry en het hulle niks goeds oor 

hom gesê nie. 

 

Josef word 'n slaaf 
12 Josef se broers het hulle pa se 

kleinvee gaan oppas in Sigem.  
13 Toe sê Israel vir Josef: “Kyk, jou 

broers pas die kleinvee op in Sigem. 

Ek wil jou na hulle toe stuur.” 

Josef het geantwoord: “Goed, Pa!” 
14 Toe sê Israel vir hom: “Gaan kyk 
of alles nog reg is by jou broers en 

met die kleinvee en kom vertel my 

alles.” 

Israel het hom van die laagte by 

Hebron af gestuur na Sigem toe. 

  



15 Hy het daar in die veld 

rondgesoek, en toe kom 'n man by 

hom en dié vra vir hom: “Wat soek 

jy?” 
16 Josef antwoord hom: “Ek soek 

my broers. Kan jy my dalk sê waar 

hulle die kleinvee oppas?” 
17 Toe sê die man: “Hulle het van 

hier af versit. Ek het gehoor hulle sê 

hulle wil na Dotan toe gaan.” 

Josef is toe agter sy broers aan en 

hy het hulle by Dotan gekry. 
18 Hulle het hom al van ver af gesien 

en voor hy by hulle gekom het, het 

hulle ooreengekom om hom dood te 

maak.  
19 Hulle het naamlik vir mekaar 

gesê: “Kyk, daar kom die ou 

dromer aan.  

 



20 Kom ons maak hom dood en gooi 

hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier 

het hom opgevreet. Dan sal ons 

sien wat word van sy drome.” 
21 Ruben het hulle hoor praat en 

omdat hy vir Josef wou red, het 

Ruben gesê: “Nee, ons moet hom 

nie doodmaak nie.  
22 Moenie moord pleeg nie. Gooi 

hom liewer in hierdie put hier in die 

veld. Moenie sy lewe neem nie.” 
Ruben het dit gesê sodat hy vir 

Josef kon red en hom na sy pa toe 

kon terugstuur. 
23 Josef het skaars by sy broers 

aangekom of hulle trek sy klere uit, 

die lang klere met moue wat hy 

aangehad het,  24 en vat hom en 

gooi hom in die put. Dit was 'n droë 

put, sonder water.  



25 Daarna het hulle gaan sit en eet, 

en toe hulle weer sien, kom daar 'n 

klomp Ismaelitiese handelaars uit 

Gilead aan. Hulle was op pad na 
Egipte toe en op hulle kamele was 

daar gom, balsem en hars gelaai. 
26 Toe sê Juda vir sy broers: “Watter 

nut het dit vir ons om ons broer 

dood te maak en dit dig te hou?  
27 Kom ons verkoop hom aan die 

Ismaeliete. Ons moenie sy lewe 
neem nie, hy is ons broer, hy is 

bloedfamilie.” 

Juda se broers het na hom 
geluister, 28 en toe daar van die 

Midianitiese handelaars verbykom, 

het die broers vir Josef uit die put 

uit opgetrek en vir twintig stukke 

silwer aan die Ismaeliete verkoop 

en dié het hom Egipte toe gevat. 



9. Kinderoomblik 

Kinders, Sakkie hou nog vakansie 

saam met julle – en hy is mos nou 

nie so gelukkig soos julle om by die 

see te woon nie!    

Ek het vir julle ’n inkleurprent in die 

dokument gesit – vra vir pappa en 

mamma om dit asb. uit te druk en 
dan kleur julle dit vir my in.  Dis ’n 

inkleurprentjie van Josef en die 

kleed met die baie kleure wat Jakob 

vir hom gegee het!   

As julle dit klaar ingekleur het, kan 

julle die prentjie scan en vir my e-

pos 

(faani@ngkerkmelkbosstrand.co.za) 

of neem dit sommer met ’n selfoon 
af en WhatsApp dit vir my (083 

856 1951).   

mailto:faani@ngkerkmelkbosstrand.co.za


Ek kan nie wag om te sien, hoe 

mooi Josef se kleed lyk nadat jy dit 

ingekleur het nie. 

 

En die een van julle wat die prentjie 

die mooiste inkleur, wen ’n prys...   

 

As julle nie ’n drukker by die huis 
het nie, teken jy vir my Josef en sy 

kleed! 

 

So, terwyl ek verder met die 

grootmense gesels, kan die kinders 

nou sit en inkleur of teken. 

  



 

  



10. Boodskap 

#Inleiding  

Ds Albertus het ons verlede week 

daaraan herinner dat die Bybel nie 

geestelike ‘hero’s’ het nie  

 

– ja, ons het gunsteling karakters, 

maar al die karakters in die Bybel 

word verstommend eerlik aan ons 

bekendgestel – met foute en al.   

Niks word weggesteek of 

goedgepraat nie.   

 

Selfs die geestelike leiers, die 
manne en vroue wat deur God 

geroep is en gebruik word –  

ons leer hulle ken in al hulle 

gebrokenheid.   

 

Jakob, wat Israel geword het, het 

na sy worsteling met God – na sy 



‘bekering’ nie skielik hierdie super-

heilige, sondelose ou geword nie.   

Inteendeel..., hy het nog steeds 

foute gemaak.   

Soos wat ons nou in Genesis 37 

gelees het...   

 

Kom ek verduidelik net wat hier 

gebeur het: 

 

Dit was die gebruik in daardie tyd 

dat die oudste seun die hele 

erfporsie by sy pa gekry het.   

 

Julle sal onthou dat Jakob Esau se 

eersgeboortereg by hom geruil het 

vir ’n pot lensiesop en toe het Jakob 

mos die seëning wat Isak vir Esau 

moes gee, by sy pa, Isak, gesteel 

deur voor te gee dat hy Esau is...   



En dit alles het hy gedoen met die 

aanmoediging van sy ma, 

Rebekka... 

 

’n Mens sou nou dink dat Jakob as 

pa sy les geleer het...  Maar nee!  

Hier lees ons, hy het ook ’n 

witbroodjie gehad...!  

 

En in Genesis 37 tot 50 – ons gaan 

volgende week na nog ’n deel van 

die verhaal kyk  

– maar eintlik vir die res van die 

boek Genesis – lees ons wat die 

gevolge van Jakob se optrede was.   

’n Mens sou dink dat God lankal sou 

moed opgee met so ’n sondige 

spulletjie... maar nee. Hy bly 

geduldig.   

 



So, Josef het uit hierdie 

disfunksionele familie gekom.   

 

Sy eie ma, Ragel en nog drie 

stiefma’s is vroeg in sy lewe dood.   

Hy het 10 stiefbroers en ŉ 

stiefsuster gehad – en hulle was 

maar ’n rowwe klomp gewees.  

 

Sy pa, Jakob, het by sý ma, 

Rebekka – dis nou Josef se ouma – 

geleer van witbroodjies.   

Jakob was Rebekka se witbroodjie 

en nou... nou is Josef Jakob se 

witbroodjie.  

 

En verstaan jy wat die langmou, 

veelkleurige kleed van Josef 

beteken het?   

Dit was klere wat net deur die 

rykes, die adelstand, gedra is.  



 

Josef se broers se klere was 

waarskynlik kleurloos, kort en 

mouloos, sodat hulle kon werk… 

skape kon dra, kon plant en oes, 

ens.  

 

Die kleed was dus veel meer as net 

’n kledingstuk...  

Josef se veelkleurige rok het gesê 

dat hy nie harde werk hoef te doen 

nie – hy hoef nie saam met sy 

broers skape op te pas nie.   

Die kleed was simbolies van sy 

gunsteling posisie, sy 

bevoorregting, in die familie! 

   

Jakob het nie net sy broer Esau uit 
sy eersgeboortereg mislei nie, hy 

het sy eie seun, Reuben, se 

eersgeboortereg ook van hom af 



weggeneem en dit vir sy 

witbroodjie, Josef gegee. 

 

Dalk verstaan jy nou beter hoekom 

die broers Josef so gehaat het...  

Hulle was jaloers...    

 

En Josef het ook nou nie juis die 
situasie goed hanteer nie:  Hy was 

’n regte wintie. Die moeilikheid het 

dalk begin met die veelkleurige rok, 

maar dit het al hoe erger geword!   

 

Hy was ’n kwaadprater, ’n 
skinderbek, ’n kwaadstoker...  Hy 

was so bietjie aspris... 

 

Ek het ’n vriend wat altyd sê die 

lewe is lekker, maar dan moet jy ’n 

lekker mens wees.  Josef was nie ’n 

lekker mens nie! 



 

Gelukkig vir Josef – en vir ons – is 

God se veelkleurige genade sterker 

as ons eenkleurige sondes... 

 

En Genesis herinner ons 

voortdurend daaraan – ten spyte 

van alles – dat God by Josef was...   

 

God het ’n plan met Josef se lewe 

gehad... ongeag Josef se foute en 

tekortkominge... 

 

Dit begin al duidelik word in Genesis 

37 wanneer Josef drome droom wat 

van God afkom... 

 

En die ironie is dat dit dalk net Josef 

se broers se woede en haat en 

jaloesie vererger – dat God dit durf 

waag om soveel genade te bewys 



aan hierdie wintie, geestelik 

hoogmoedige broer van hulle...  

dat God Josef wil gebruik... t.s.v. sy 

hoogmoed... dit was dalk net die 

laaste strooi... 

 

En Jakob, die bedrieër – lees ons 

hier in Gen. 37 – word op so ’n 

wrede manier bedrieg deur sy eie 

kinders... dat hy glo sy geliefde 

witbroodjie seun dood is... 

 

 

#Wat kry ons uit die storie? 

1. Ja, ons kan uit die storie die les 

leer dat dit gevaarlik is om 

witbroodjies te hê... Dis sonde. 

 

Maar kom ons leer eerder hier iets 

van God die Vader, oor hoe ons 

moet optree:  



Vir God is almal ewe spesiaal!   

God het nie witbroodjies nie!   

 

Martin Niemoller, ’n Duitse dominee 
wat deur die Nazi’s in die Dachau 

konsentrasiekamp opgesluit is, het 

gesê:  

“God is nie die vyand van my 
vyande nie. God is nie eens die 

vyand van Sy vyande nie.” 

 

Terloops Martin Niemoller het so ’n 

effek op die wagte van Dachau 

gehad dat hulle hom in die aande 
om verskoning gevra het, as hulle 

sy sel sluit! 

God het nie vyande of witbroodjies 

nie.  Almal maak vir Hom saak...  

 

Kan ek dit nog duideliker sê? 

   



Aan die kruis het Jesus gesterf 

sodat ons kan weet dat almal saak 

maak.  Hy is selfs lief vir sy stout 

kinders.   

 

Ai, wanneer gaan ons dit leer?   

Ek verstaan dat die wêreld dit nie 

verstaan nie, maar wanneer gaan 

kinders van die Here dit begin 

besef? 

 

Hulle vertel die storie van die twee 

boeties wat saam in die Graad 1 

klassie kom.   

Toe vra die juffrou vir hulle of hulle 

’n tweeling is.   

Die een boetie sê toe: “Nee, ons is 

albei 7. My verjaarsdag is 8 Maart, 

en my boetie s’n is 21 April.”  

 



Die onderwyser was bietjie verward 

en het gesê: “Maar dis tog 

onmoontlik!”  

Die ander boetie sê toe: “Nee, dit is 

moontlik, juffrou.  Sien, een van 

ons is aangeneem.”  

 

Sonder om mooi te dink vra die 

onderwyser: “Watter een van julle 

is aangeneem?”  

 

Die boeties het na mekaar gekyk en 

geglimlag: “Ons het al vir pappa en 

mamma gevra, maar mamma het 

net gesê hulle het ons albei so lief 

dat hulle vergeet het wie van ons 

twee aangeneem is!”  

Dis hoe die Vaderhart van God 

werk… en dis hoe ons moet werk… 

almal is ewe spesiaal…  

 



Maar dit kan nie al wees wat die 

gedeelte ons leer nie: 

 

2. Jy kan nie mense se aksies 

bepaal nie, maar jy kan wel jou 

reaksie op hulle aksies bepaal!  

 

Laat jou reaksie op hulle liefdevolle 

of onliefdevolle aksies altyd 1 Kor. 

13:4-7 wees... 

 
4 Die liefde is geduldig, die liefde is 

vriendelik; dit is nie afgunstig nie, 

is nie grootpraterig nie, is nie 

verwaand nie.   
5 Dit handel nie onwelvoeglik nie, 

soek nie sy eie belang nie, is nie 

liggeraak nie, hou nie boek van die 

kwaad nie.  
6 Dit verbly hom nie oor onreg nie, 

maar verheug hom oor die 

waarheid. 



7 Dit bedek alles, glo alles, hoop 

alles, verdra alles. 

 

 
3. Probeer om langtermyn na jou 

lewe en omstandighede te kyk....  

 

besluite wat jy neem, raak nie net 

vir jou nie, maar ook die 

generasies na jou...  

Dis ons keuses wat wys wie ons 

werklik is, baie meer as ons 

vermoëns! 

 
4. Sien die hand van God in jou 

lewe raak.   

 

Jy kan maar die vraag vra of dit 

dan God is wat slegte dinge met 

ons laat gebeur of nie... maar God 

se plan is veel groter as dit!   

 



Wat dink jy het die dag deur Josef 

se gedagtes gegaan toe hy daar in 

die put sit – gestroop van sy grênd 

klere, sy erfenis, sy familie...?  
 

Dink jy dat hy op daardie oomblik 

geweet het waarheen God met 

hom op pad is?   

 

As jy ’n Jood was wat daardie dag 

in Jerusalem langs Jesus se kruis 
gestaan het, sou jy seker kon sê:   

 

“Ek is so moeg vir die onreg in ons 

land... Hierdie regeerders is so 

korrup!  Waar is God?  God doen 

dan niks nie!  

Óf God het ons vergeet...  

óf Hy is nie in beheer nie...  

óf Hy is net wreed as Hy sulke 

dinge toelaat...”    
 



Jy sou sulke vrae kon vra... 

 

Maar, nee, vertrou Hom eerder!   

 
God het ’n plan met jou lewe.  

Vertrou Hom dat Hy beter weet as 

jy.  Dat Hy die groter prentjie sien 

wat jy nie kan nie.   

En gee jou lewe aan Hom oor 

omdat Hy beter weet en net die 

beste vir jou beplan.   

 

5. God verstaan... “U weet wat ek 

moes deurmaak” (Psalm 142:4)  
 

En in Josef se storie lees ons meer 

as een keer: God was met Josef.  

 

Hou daaraan vas – God is met jou 

– in mooi en moeilike tye.  Hy sal 

jou nie alleen deur ’n moeilike tyd 

laat gaan nie! 



 

6. God spesialiseer in verandering 

- ongeag ons verlede.  Josef se 

storie is ’n goeie voorbeeld.   

 

 

Maar gaan luister maar weer na Ds 

Albertus se boodskap verlede week 

– oor hoe God Jakob verander het.   

 

Gaan kyk maar in die NT hoe God 
Paulus gebruik het, na sy 

bekering...  

 

Daar is soveel voorbeelde...  God 

spesialiseer in verandering. 

 

7. Maar vir my is die belangrikste 
boodskap egter dit:   

 



God gebruik nie geestelike 

superhero’s om sy werk te doen 

nie.   

 
Hy weet daar is nie so iets nie.  Hy 

gebruik mense soos ek en jy...     

Stephan Joubert skryf in ’n artikel 

die week in Die Beeld die volgende  

– en ek wil dit in geen onduidelike 

terme stel nie – dit is ook my en 

Ds Albertus se getuienis – en ek 
hoop dit kan joune ook wees  

 

– Stephan Joubert skryf: 

   

“Nou die dag hoor ek van iemand 

wie se vroomheid in die publiek 

aangeprys word omdat hy 

godsdienstige trompette blaas; in 

gebeds-komberse slaap; nagte lank 



bid, en gedurig vertel hoedat die 

Gees direk met hom praat.  

Toe besef ek opnuut dat ek ’n 

geestelike liggewig is. Ek blaas nie 

sjofars nie; bid nie almal gesond 

nie, en berei dae lank voor aan my 

preke.  

Ook weet ek nie elke keer of ek 

links of regs moet draai op die Here 

se pad nie.  

Middelmatigheid is meermale my 

metgesel. Onsekerheid is dikwels 

op my hakke.  

Maar ek weet een ding: die 

genadige God het my ingeloop. 

Christus het my opgespoor toe ek 

in die donkerland weggekruip het. 

Elke keer as ek struikel, kom soek 

Hy my weer op.  



Wanneer ek nogmaals my 

middelmatige self is, gebruik Hy my 

ten spyte van myself.  

Hy doen dit sodat ek nie Sy eer sal 

probeer steel, of op my eie 

vermoëns steun nie.  

 

Dis my getuienis… en my vaste 

hoop!” 

Amen 

 

11. Doop 

Verlede week het ek die voorreg 

gehad om vir Ayla te doop.  Sy is 

die dogter van Ryan en Jolize 

Storm.   

Dit is beslis nie die ideaal om ’n 

nuwe lidmaat by ’n privaat 

seremonie te doop nie – maar dit is 

wat ons moes doen – a.g.v. 

COVID...!   



Ek het ’n même op FB gesien van 

die dominee wat die kind moes 

doop met ’n watergeweertjie – 

maar dit was darem nie so erg nie... 

 

Ayla sou al ’n maand gelede gedoop 

gewees het, in die erediens, maar 

toe gaan kry albei die dominees 

mos COVID en omdat Ayla se oupa 

en ouma moes terug Springbok toe, 

het ons besluit om die doop by hulle 

huis te bedien.   

 

So, ons wil dit graag met julle deel  

– en met die ouers se toestemming  

– wil ek julle nou laat deel in die 

doop van Ayla Storm.  Ons eerste 

COVID-dopeling... 

 

Onthou asb. gemeente dat julle 

mede-verantwoordelik is vir klein 



Ayla.  Sy is nou deel van ons 

geloofsgemeenskap.  Pas haar asb. 

op en wees vir haar ’n voorbeeld. 
 

12. Gebed 

13. Slotlied 

Ek weet nie of ons jonger lidmate 

ons slotlied sal ken nie – maar ons 

ouer lidmate sal beslis die ou 

Halleluja-lied onthou.   

Ek gaan vir julle ’n Engelse opname 

speel van die lied ‘It is well with my 

soul’.   

Die woorde van die lied sê dat al 

gaan ek soms deur moeilike tye, 

dat die Here my nooit alleen sal los 

nie – ek sal altyd kan getuig “It is 

well with my soul”. 

https://youtu.be/AHe_qmo3gX4 

 

https://youtu.be/AHe_qmo3gX4


Die skrywer van die lied, het dit 

geskryf nadat sy vier dogters op 

een slag dood is in ’n ongeluk. 

 

Direk daarna sal ek die seën oor 

julle uitspreek. 

 

14. Seën  

Ontvang nou die seën van die Here 

https://youtu.be/AIhAEABhdvw  

 

15. Vir die res van die week 

https://youtu.be/AIhAEABhdvw


PRAKTIESE WYSHEID  

VIR KLEINGROEPE 
 

 

 

word stil 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

9 Augustus 2020 
 

Hoekom het Josef vir sy familie vertel van sy droom? Hoe 
dink jy oor sy broers se reaksie?  
 
Plaas jouself in Josef se skoene. Wat sou jy gedink en gevoel 
het daar onder in die put? Hoe sou jy teenoor jou broers 
gereageer het? En teenoor God?  
 
Josef se situasie moes taamlik uitsigloos gevoel het. Is daar 
iets wat jou tans so laat voel? Hier kan julle oorweeg om vir 
mekaar te bid.  
 
Op watter maniere is hierdie teks vir jou ‘n ontwrigting of ‘n 
bemoediging?  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is: 
As daar tyd is,  
kan elkeen dit daarna  
weer op sy/haar eie tyd lees. 
  

 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  Of enige vrae 
wat jy nou het.  
 
In hoofstuk 37 word die naam van God nie genoem nie. Beteken 
dit dat God nie hier teenwwordig was nie? Indien Hy wel 
teenwoordig was, hoe? Wat leer ons hieruit? Genesis 50:20 sal 
help.  
 
In die verhaal leer ons Josef, sy broers en sy ouers ken. Beskryf 
elkeen en die foute wat hulle gemaak het. Wat is die gevolge en 
wat kon ons daaruit leer?  

Lees Psalm 105:1-6 as ‘n gebed.  
 

Dink na oor die dade wat God al in jou lewe gedoen het.  

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.  

Verder en Voor: 
 
Josef moes kwaad en gegriefd gevoel het teenoor sy broers. Is daar 
iemand teenoor wie jy so voel? Is jy bereid om te vergewe? Hoekom 
of hoekom nie?  

Beantwoord een van die vrae oor jou week: Hoeveel uit 10 sal jy jou week gee en 
hoekom? Waarvoor is jy dankbaar en wat was vir jou moeilik? Waar het jy God aan die 

werk gesien?   
 

Wat is geneig om jou jaloers te laat voel?  

 

Genesis 37: 1-4, 12-28             
 

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? Dit sal goed wees as 
julle ’n gebedsjoernaal kan begin waarin julle gebedsversoeke kan 
neerskryf. 
 
Deel enige gebedsverhoring of Godservarings  
sedert julle mekaar laas gesien het. Hoe en waar  
het jy die afgelope week vir God beleef?   
 

Dank God daarvoor. 

 

Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie 
verstaan nie.  

 
Wat dink julle was die hoofgedagte?  Kan julle dit in een sin 
opsom?  
 



ons nuwe storie 
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   GOD se storie 
Rituele en gewoontes 
 

 

 

                                

 

 

 

 
 
   

 

FAMILIE TUISBLAD 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

     

 

 
Genesis 37:1-4, 12-28 
 

9 Augustus 2020 
 

Wie is die witbroodjies in julle huis. Die een wat 

voorgetrek word? Praat ook oor die witbroodjies in 
die gesinne van herkoms, ma en pa en families.  
Dink nou weer oor die witbroodjie in julle huis en 

vra die volgende vrae: Wie word voorgetrek in die 
keuse van 'n kamer? 
Wie word voorgetrek in watter kos gemaak word? 
Wie word voorgetrek in die keuse van 'n kamer? 

Wie word voorgetrek in die keuse van wat julle 
kyk? 
Wie word voorgetrek met klere? 

Dis interessant as jy spesifieke vrae vra hoe dit 

dan ook ander is wat voorgetrek word. 

 
 

 

Ons moet weet hoekom die Here ons 

gemaak het soos ons is, met ons 
persoonlikheid en vaardighede maar ook 

hoekom in so 'n huis met sulke broers en of 

susters of hoekom jy die enigste kind is.  

Die Here het dit so beplan en deur jou wil Hy 

die wêreld 'n beter plek maak. Dink aan een 
ding wat jy kan doen om net julle huis 'n 

beter plek te maak. Iets wat net jy kan doen 
omdat jy jy is! 

Maak 'n eenvoudige familieboom en probeer 

langs elkeen se naam 'n persoonlikheidstrek of 

vaardigheid of plek of geleentheid neerskryf 

waarmee daardie persoon die wêreld 'n beter 
plek kon maak of gemaak het. 

God gebruik soms die snaakste maniere om  

te doen wat nodig is. In die verhaal gebruik 

hy 'n seun wat baie selfvertoue het om met 
swak aanvoeling eintlik sy broers so af te 

sit dat hulle hom doodmaak! (of so dink 

hulle) 

Alles net om vir sy volk maar ook alle 

ander nasies te red van hongersnood. 
Daar is altyd 'n rede hoekom die Here iets 

doen. Dalk is dit goed om te dink aan julle 

gesin en wie almal deel daarvan is en wie 

wanneer gebore is en watter persoonlikheid 

elkeen het. Dit alles is God se manier om 
vir ons te sorg.  


