Sing vooraf staande: Skrifberyming 2-2:1, 3 (34:1, 3)
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Die HEER is God, ’n eenge HEER; / die HEER is God, en niemand meer. / Erken dit, alle volke,
van waar die sonlig smôrens blink / tot waar dit in die purper sink / van sagdeurglansde wolke.
Die HEER is God, want Hy formeer / die dag en nag wat wend en keer / na sy verordeninge.
Hy bring die heil en onheil voort, / hul luister na sy almagswoord – / die HEER doen al die dinge.
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Wee hom wat met sy Maker twis, / wat, waar hy net ’n potskerf is, / Gods weg met hom gewraak het!
'n Erdewerk, ’n nietigheid, / kan dit sy Maker ooit verwyt / dat Hy hom so gemaak het?
Maar nee, ons buig ootmoedig neer; / ons wil die hoë hande eer / wat ons so toeberei het,
ons in die hande altyd stel, / as kinders, HEER, die werk vertel / waardeur U ons verbly het.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Psalm 111:1, 2 (p. 553)
1

’k Sal met my ganse hart die HEER / met die opregtes loof en eer – / die Gode dankb're duisendtalle.
Sy werk is groot die wêreld deur, / dit word deur almal nagespeur / wat daarin soek ’n welgevalle.
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Sy dade∩is enkel majesteit, / aanbiddelike heerlikheid, / en sy geregtigheid onendig.
Sy wonders staan in rots gegrif, / en sy genade∩in eewge skrif / vir al wie arm is en ellendig.

Gebed
Psalm 147:3, 4 (p. 706)
3

Sing daarom voor die HEER u dank, / psalmsing Hom by die siterklank!
Hom wat die lug met wolke∩oorsprei / en vir die aarde reen berei,
wat op die berge gras en kruid, / die voedsel vir die vee laat spruit,
die rawe-nes op milde wys / versorg, wanneer dit roep om spys.
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Gods sterkte∩is nie soos mensemag / wat heil van oorlogsperde wag,
of van die bene, sterk gebou, / waarop die krygsman vas vertrou.
Maar húl alleen kan Hom behaag / wat needrig na sy sterkte vraag,
en, hoe dit ook mag teëloop, / Hom vrees en op sy goedheid hoop.

Skriflesing: Genesis 45:1-28; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 13
Kernvers:

Genesis 45:4-8
Maar hy het vir hulle gesê: “Kom na my toe!” en toe hulle nader kom, sê hy: “Ek
is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle
moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God
het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van
die hongersnood in die land. Daar lê nog vyf jaar voor waarin daar nie geploeg of
geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle ŉ oorblyfsel in
hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die
dood sal ontkom. Dis nie júlle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het
my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as
regeerder oor die hele Egipte.
(Genesis 45:4-8 AFR83)
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Nederlandse Geloofsbelydenis
Artikel 13
Die Voorsienigheid van God
Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk
oorgegee het nie maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks
sonder sy beskikking gebeur nie. Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie,
en dra Hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immers so groot en onbegryplik dat
Hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddelose
mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na
dié dinge wat Hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie; inteendeel, ons eerbiedig juis in
alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is. Ons is
tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat Hy aan ons in sy Woord
openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry.
Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan
kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met
vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons
kop – hulle is almal getel – en ook nie een mossie op die aarde kan val nie (Matt 10:29-30).
Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat Hy die duiwel en al ons vyande in toom hou, sodat hulle
ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike
dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God Hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval
oorlaat.
Joh 5:17; Heb 1:3; Spr 16; Efes 1:11; Jak 4:13; Job 1:21; 2 Kon 22:20; Hand 4:28; 2:23; 1 Sam 2:25;
Ps 115:13; Jes 45:7; Amos 3:6; Deut 19:5; Spr 21:1; Ps 105:25; Jes 10:9; 2 Tess 2:11; Eseg 14:9;
Matt 10:29; Rom 1:28; 1 Kon 11:23; Gen 45:8; 50:20; 2 Sam 16:10; Matt 8:31; 1 Joh 2:16; Ps 5:5; 1 Joh 3:8; Gen 1:26;
Kol 1:15; 3:10.

Tema: God regeer so volmaak dat nie eers ’n haar van jou kop kan val sonder sy wil nie
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die voorsienigheid van God is verseker een van die werke van
God wat die meeste vrae by mense laat ontstaan. Onder die voorsienigheid van God verstaan ons,
en ons glo dit ook met ons hele hart, dat God met sy eie hand alles en almal wat Hy geskep het
regeer en onderhou. God is die ewige Koning. Omdat Hy die ewige Koning en Skepper is, regeer Hy
ook alleen. Sy regering omspan die verlede, hede en toekoms. Daarom kan ons gelowig bely dat in
geen enkele stadium van die geskiedenis was hierdie regering uit God se hand of het dit gedreig om
uit sy hand te val nie. Ons glo dan dat Hy alles volgens sy heilige wil so bestuur en regeer dat in
hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie.
Nadat ’n mens dit gesê het, behoort ’n mens amen te sê. Verder hoef ons nie te gaan nie. Maar so
maklik is dit ook nie. Ons mense is nuuskierige wesens. As ons gelowiges al sover kon kom om ons
eie nuuskierigheid te onderdruk en net hieraan vashou dat God alles regeer, beteken dit nie dat daar
nie meer vrae oor God se regverdige en volmaakte regering is nie. Baie dinge wat met onsself
gebeur of wat met ander mense gebeur, veroorsaak dat daar vrae gevra word. En hierdie vrae dwing
ons om telkens weer oor die voorsienigheid van God na te dink. Ons moet egter ook nou al vir
mekaar sê dat ons mense nie in staat is om al hierdie vrae bevredigend te beantwoord nie, maak nie
saak hoe goed ’n mens die Bybel ken of hoe naby ’n mens aan God lewe nie.
Daar kom tye en vrae waarby ons net eenvoudig moet erken ons weet nie. Ons weet nie hoe die
swaarkry of lyding van hierdie of daardie mens by God se goeie en heilige regering inpas nie.
Daarom wil ons ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na dié
dinge wat God bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Daar is verseker dinge wat
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die Here doen in sy regering van die wêreld wat Hy nie aan ons wil bekend maak nie, want Hy weet
dit is nie nodig dat ons dit hoef te weet nie.
Nou wil ek my self ook nie slim hou en God probeer verdedig nie. Ons hemelse Vader het nie nodig
dat sondaars sy optrede hoef te verdedig nie. Hy is God Almagtig en hoe kan my klein sondige
verstandjie nou God se verborge weë verdedig as Hy dit vir geen mens bekend gemaak het nie. Dit
sal mos vermetel wees; nog erger, dit sal heiligskennis wees.
Maar op grond van wat met Job gebeur het, kan ons tog die afleiding maak dat God nie alles van sy
regering aan ons bekend maak nie omdat ons nie nodig het om alles te weet nie. Op al Job se
waarom?-vrae het God nooit een keer vir Job gesê waarom hy al die lyding moes deurmaak nie.
Nooit het die Here vir Job gesê wat Satan van hom gesê het nie en dat die Here dit so beskik het dat
die Satan hom kan tref met al die rampe nie. Inteendeel, God het vir Job ’n hele reeks vrae gevra,
want Job het self nie nodig gehad om te weet hoekom dit met hom gebeur het nie. Tog het Job
daaruit geleer. Hy sê dit self in die laaste hoofstuk van die boek Job: Tot nou toe het ek net gehoor
wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien (Job 42:5 AFR83). Job het geleer dat God
regtig die regering van die hele wêreld vashou in sy hand en niemand gryp dit van Hom af weg nie.
Daarom kan ’n mens berus dat alles onder God se beskikking gebeur sodat die wêreld en alles
daarop by die doel wat God daarvoor bestem het, kan uitkom, naamlik vir die volle koms van sy
koninkryk.
Om hierdie berusting ook by jou en my te laat posvat, broers, susters en kinders, het die Heilige
Gees vir ons die gebeure rondom Josef in Genesis neergeskryf. Josef het
nog nooit vergeet wat alles met hom gebeur het en ook nie wat sy broers hom aangedoen het nie. Tog sê hy tot drie maal vir sy broers: God het my voor julle uit gestuur (Genesis
45:5, 7, 8 AFR83). Sy broers het ook nie vergeet wat hulle gedoen het nie, want vir omtrent vyf jaar
of langer het hulle met ’n skuldgevoel gelewe oor die leuen wat hulle aan hulle pa Jakob vertel het. Al
tien Josef se ouer broers het goed geweet dat hulle verkeerd en sondig opgetree het.
Ons ken die geskiedenis van Josef en sy broers baie goed. Ons weet dat niemand, nie Josef nie, nie
Jakob nie en nie Josef se tien broers is geheel en al onskuldig in wat met Josef gebeur het nie.
Jakob, hulle pa, het baie meer liefde vir Josef gehad as vir sy ander tien seuns. Josef is immers die
seun van Jakob se mees geliefde vrou, Ragel.
Eintlik begin Jakob se manier van optrede teenoor sy kinders reeds by sy eie kinderjare. Jakob het in
’n huis grootgeword waarin pa en ma die een kind meer liefhet as die ander een. Isak het baie meer
van Esau, sy oudste seun, gehou as van Jakob, en Rebekka was weer liewer vir Jakob as vir Esau.
Vir Jakob was dit dus nie ongewoon of vreemd om een van jou kinders meer lief te hê as die ander
nie en veral nie as dit die seun is van jou lieflingvrou nie. Jakob se skuld in wat met Josef gebeur het,
was dus sy voortrekkery van Josef. Josef pas nie die vee op nie, die ander tien broers moet dit doen.
Josef kry alleen mooi klere by sy pa. Hierdie optrede van Jakob het beslis veroorsaak dat sy tien
ouer seuns nie baie van Josef gehou het nie.
Josef was ook nie so onskuldig nie. Hy het die voortrekkery van sy pa hom laat welgeval. ’n Mens kla
mos nie as jy deur iemand beter behandel word bo ander nie, ook nie as jy beter behandel word as
jou broers nie. En dan het Josef ook nog drome gehad wat hy graag aan sy broers vertel het. Hulle
het reeds ’n afkeer van Josef gehad en na die drome het hulle afkeer van Josef net groter geword.
Dit het naderhand so erg geword dat hulle afgunstig geword het teenoor Josef. Josef het dus ook
skuld aan wat met hom gebeur het onder die hande van sy broers.
En dan sal ons mense graag die grootste skuld op Josef se broers wil pak. Hulle het immers planne
gemaak om van Josef ontslae te raak. Die afguns teenoor Josef het naderhand haat geword sodat dit
nie so moeilik was om tot die volgende stap oor te gaan nie. Hulle het selfs daaroor gepraat om hom
te vermoor. Op hierdie punt vestig die Heilige Gees ons aandag op God se regering wat dieper as die
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oppervlak geleë is. Oppervlakkig sien ons net die optredes van mense raak – Jakob se voortrekkery,
Josef se tevredenheid daarmee en die broers se haat en afguns en moordpraatjies. Op die oppervlak
sien ons Ruben raak wat ’n bietjie guns by Josef en sy pa wil kry deur vir Josef te red en terug te
stuur na sy pa toe en Juda wat sy broers eerder oorreed om ’n paar sent te maak deur Josef te
verkoop as slaaf en dan is hulle buitendien ontslae van hom.
Dieper onder die oppervlak van mense se optredes en sondige faktore wys die Heilige Gees ons
daarop dat God aan die regeer is. Deur die Here se hand wat in Ruben en Juda aan die werk is, kom
hulle tot die besef dat hulle nie moord mag pleeg nie al is hulle motiewe nie so eerbaar nie. Die Here
beskerm Josef se lewe, want met Josef wil God ’n toekoms vir Jakob en sy seuns verseker. Maar
nog meer, God wil ’n toekoms vir al Abraham se kinders verseker. Hy wil die slang se kop vermorsel
en sy koninkryk wat deur die sonde en die duiwel verdring word op die aarde vestig.
Alhoewel Josef ’n sondaar is, of eerder omdat Josef ’n sondaar is en hy dit self weet, neem hy sy
toevlug tot God, die God van sy vader Abraham, Isak en Jakob. Hy word as slaaf verkoop, maar hy
gedra hom waardig. Hy gee nie nou op en laat alles maar vaar nie. Hy bly steeds, deur die Heilige
Gees se werk in hom, daarvan bewus dat hy ook in Egipte voor die aangesig van God lewe. Daarom
werk Josef in Potifar se huis so goed en is hy so voorbeeldig dat Potifar alles onder sy bestuur plaas.
Satan het egter ander planne vir Josef. Hy is by uitnemendheid God se vyand en wil nie dat daar ’n
toekoms vir Jakob en sy kinders sal wees nie. Daarom het God dit beskik dat Potifar se vrou met
onsedelike en owerspelige voorstelle na Josef toe kom. Maar God regeer en met die krag van die
Heilige Gees weerstaan Josef die versoeking en vlug van die sonde waartoe Potifar se vrou hom wil
verlei, weg. Aanvanklik lyk dit asof Josef se gehoorsaamheid aan God nie vir hom so goed uitwerk
nie. Josef doen goed deur weg te vlug van die sonde af, maar hy beland daardeur in die tronk.
As die duiwels Josef nie tot sonde kan bring, sal hulle met leuens hom uit die samelewing uit
wegneem. Maar selfs nie hierdie bose planne breek die Here se spoed nie. Niks kan God se planne
omvergooi nie. Trouens, Hy laat die duiwels vir Hom werk. Deur een of ander iets wat die bakker en
die skinker verkeerd gedoen het, het hulle by Josef in die tronk beland. In die tronk het Josef ook nie
tou opgegooi nie. Steeds het hy gehoorsaam aan God gelewe, sodat ook die owerhede in die tronk
Josef aangestel het om na alles om te sien. So het God dit beskik dat Josef nie maar net in ’n sel
opgesluit is nie, maar dat hy met die ander gevangenes in aanraking kon kom, ook met die bakker en
die skinker.
Die Here het verder aan Josef ook nog die gawe van wysheid gegee om drome te kan uitlê en nie net
self te droom nie. Met hierdie gawe het die Here gesorg dat Josef deur die skinker onthou is toe die
farao twee jaar later ook ’n vreesaanjaende droom gehad het. Die skinker het onthou dat Josef se
uitleg van sy droom destyds presies was soos wat dit later gebeur het en miskien sal hy ook die farao
se droom so presies kan uitlê. Die Here het dit toe ook so beskik dat Josef die uitleg kon gee. En met
die wysheid wat Josef geopenbaar het was die farao so beïndruk dat hy vir Josef aanstel oor alles in
Egipte.
Wanneer Josef se broers dan ’n tweede maal voor hom kom buig, weet hy dat al hierdie dinge in die
afgelope klomp jare met hom gebeur het omdat God hom voor sy broers uitgestuur het. God het dit
beskik dat hy in Egipte as onderkoning moes regeer sodat die toekoms vir Jakob en sy familie
verseker kan word. Daarom kon Josef tot drie maal toe vir sy broers sê: Dit is nie julle wat my
Egipte toe gestuur het nie maar God en Hy het my gestuur om vir julle ’n oorblyfsel in hierdie
land te laat oorbly (Genesis 45:8, 7 AFR83). God het nie Josef se voortbestaan of Jakob-hulle se
voortbestaan alleen in die oog gehad nie maar sy hele volk – die nageslag van Abraham – in die oog
gehad.
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Jakob en Josef en Josef se broers se optrede was nie altyd volgens God se wil nie. Baie van die
dinge wat hulle gedoen het, was inderdaad teen God se wil, want die liefde het nie altyd geseëvier
nie. Maar nie een van die dinge wat gebeur het, was buite God se wil nie. Nie vir een enkele oomblik
het die duiwels en die goddelose mense die regering van die wêreld uit God se hand geruk nie.
Geliefdes, wanneer ’n mens die groter prentjie sien waarbinne die gebeure met Josef plaasvind, kan
ons sien en verstaan en glo en bely dat God alles regeer. Maar die ongeluk is dat ’n mens se uitsig
op alles so beperk word deur die gebeure waarin ’n mens verkeer en waaronder ŉ mens ly dat die
dinge nie altyd so deursigtig is nie. Josef het seker ook gevra waarom alles met hom gebeur toe hy in
die midde van alles was. So vra ons ook waarom terwyl die lyding ons tref, want ons kan nie deur dit
alles heen sien nie al glo en bely ons dat alles onder God se regerende hand gebeur en die regering
nooit uit sy hand val nie.
Met hierdie geskiedenis van God met Josef en sy doel daarmee, lei die Heilige Gees ons verder. Ons
moenie net passief berus dat ook ons lyding en swaarkry deur God beskik word en dit al morrende
aanvaar nie. Hy wil aan ons die perspektief gee om deur die lyding heen te sien en uitsig daarop te
kry, nie om elke swaarkry te verstaan nie. Josef se lyding was in diens van God se doel, naamlik die
koms van sy koninkryk. Deur Josef se lyding heen het God immers die toekoms van al Abraham se
gelowige kinders verseker, want uit Abraham se nageslag is Christus gebore om die slang se kop te
vermorsel.
Die onverklaarbaarheid is nie regtig die swaarkry en lyding waarin ons soms verkeer nie, maar die
geduld en trou en liefde wat die Here steeds aan ons bewys, al mor ons oor die swaarkry. God wil
dat ons uit hierdie swaarkry kom en die heerlikheid van die ewige lewe in sy volheid ontvang. Maar
daar is ’n pad wat Hy wil hê ons moet loop om daar uit te kom. Dit is die pad waarop Jesus Christus
vir ons gegaan het. In Christus het God self die verantwoordelikheid van die lyding op Hom geneem.
Die Seun van God het die lyding as straf op ons sondes vir ons gedra sodat ons nie daardie lyding
hoef te dra nie.
Maar Hy het ons nie net van hierdie lyding gespaar nie; Hy het ook vir ons sondes gesterf en ons met
sy bloed vir God gekoop. Met sy lewe het Hy duur vir jou en my betaal omdat God ons liefhet. As jy
dan alles gedoen het soos wat die Here wil hê en jy het versigtig en verantwoordelik beplan, en dit
gebeur dan tog dat jy op plekke beland waar jy nie wou wees nie en jy kom iets oor waarvoor jy nie
gesoek het nie, moenie moed opgee nie. Moenie dink dat jy nou onder God se regeermag uitgeval
het en aan die liste en giere van mense of die duiwels oorgelaat is nie. Volhard in die geloof. Bly
steeds die wil van God doen en lewe soos Hy jou beveel in sy Woord. En vertrou op die Here. Hy het
die bestuur van alles – ook dit wat met jou gebeur – in sy hande, want Hy bestuur alles in die wêreld
met die één doel, naamlik dat sy koninkryk voluit op die aarde gevestig sal wees. Jou en my lyding is
dan nie sommer iets wat toevallig gebeur het nie. Dit staan in diens van wat God wil bereik en ek en
jy is deel van God se doel. Niks sal ons van sy liefde kan skei nie.
Al kry ons dan nie altyd ’n bevredigende antwoord op al ons waaroms en hoekoms nie, weet dan dit:
God is in beheer. In alle nederigheid en in aanbidding eerbiedig ons die regverdige oordele van
God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om
slegs te leer ken wat Hy in sy Woord aan ons openbaar, sonder om die grense te oorskry,
sonder om te wil weet wat die Here nie aan ons wil bekend maak nie. Mag die troos dat God alleen
regeer jou dra met die wete dat Hy wat regeer jou goeie hemelse Vader is in Christus wat vir jou die
beste wil en aan jou die beste kan gee – volmaaktheid in sy koninkryk.
Amen!
Slotgebed
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Psalm 33:10, 11 (p. 160)
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Sy arm ontbloot Hy uit die hoogte / en red hul siele van die dood.
Hy sorg vir hul by somerdroogte, / in sware tyd en hongersnood.
In die grootste smarte / bly nogtans ons harte / op die HEER vertrou.
Hy, ons skild, Hy wyk nie, en ons hulp beswyk nie / waar ons hart op bou.
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In God, dié God wat ons beveilig, / voel nou ons hart opnuut verblyd;
en op sy Naam, ontsaglik heilig, / vertrou ons tot in ewigheid.
Goedertieren Vader, / hoor ons as ons nader / met ’n diep ontsag;
slaan ons gunstig gade, / skenk ons u genade / as ons op U wag!

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap van die
Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
28 Oktober 2012
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