
Moet nie ligtelik iemand beoordeel nie! 
Josef was God se uitverkorene! 

Maandag  25 Oktober 2021 
Lees Gen 30-50 in verband met Josef se geskiedenis.  

Gen 49:22,25,26 
21  “Toe sê Israel vir Josef: “Ek gaan binnekort sterf, maar God sal by julle wees. Hy sal julle terugbring 
in die land van julle voorvaders. 22  Josef is 'n boom wat vrugte dra, 'n vrugteboom by die fontein, sy 
takke groei oor die omheining. 25  Die God van jou vader sal jou help, Josef, die Almagtige sal jou seën, 
Hy seën jou met reën uit die hemel, met water diep onder die grond uit, met moeders wat hulle kinders 
voed, met baie kinders. 26  Die seëninge wat jou vader gegee het, is sterk, sterker as dié van die ou-ou 
berge, as die kosbaarhede van die heuwels wat altyd daar is. Daardie seëninge kom op Josef, op hom wat 
die leier van sy broers sal wees.” 
 
Ons kyk dikwels na mekaar en sien in mekaar wat ons graag wil sien of wat ons voel of dink of 
ervaar.   Sodoende beoordeel ons mekaar uiterlik sonder om God te sien as die Skepper en 
Onderhouer van die lewe.    So het God elkeen van ons uniek gemaak volgens Sy wil soos wat 
Hy wil hê ons moet wees. 
 
As ons na Josef kyk, dan het verskillende mense verskillende opinies oor Josef gehad. 
 
  Jakob, Josef se pa het in hom ‘n pragtige seun gesien, die seun van sy lieflingsvrou Ragel.. 
  Josef se tien broers het Josef gehaat omdat hulle gedink het hy was sy pa se witbroodjie. 
  Die handelaars het in Josef ‘n slaaf gesien wat monetêre waarde. 
  Potifar het in Josef ‘n goeie bediende of slaaf gesien.  
  Potifar se vrou het Josef gesien as iemand met wie sy ‘n lekker, potensiële, ongeoorloofde,  
     buite-huwelikse, verhouding kon hê.   
  Die Hoof van die gevangene-diens het in Josef ‘n model, gehoorsame gevangene gesien.  
  God het Josef bestem om Eerste Minister van Egipte te word om sodoende vir sy volk te sorg. 
 
In Jakobus 2 lees ons dat ons mekaar nie volgens die uiterlike moet beoordeel nie. 
      Jak_2:1.4,9 
1  “My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet 
mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie.4 het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en 
mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? 9  Maar as julle die mense na die uiterlike 
beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders.” 
 
Daarom moet jy nie mense ligtelik beoordeel nie.  Jy moet jouself ook nie ligtelik beoordeel 
nie.  God het elkeen van ons uniek geskap, elkeen met ‘n eie opinie, persoonlikheid, roeping en 
lewe.  Aanvaar die lewe wat God vir jou gee en maak die beste gebruik van elke geleentheid en 
moontlikheid.   Lewe voluit tot eer van God.  As jy werk, werk hard en dank God vir gawes om 
te kan werk.  As jy op skool is, doen jou skoolwerk getrou.  Wat jy ookal doen, doen dit van 
harte soos vir die Here.  Die Here het jou met ‘n spesifieke doel geskap, leef dit uit.      
 
Jesus Christus is met ‘n doel aarde toe gestuur. Hy was getrou aan sy roeping tot aan die 
kruis, tot in die hemel.   Hy is nou ons Koning en ons voorbeeld en ons Verlosser.   Leef volouit 
tot sy eer en dit maak nie saak wie jy is, ryk of arm, slim of nie, jonk of oud, geleerd of 
ongeleerd, man of vrou of kind, God is jou Hemelse Vader wat jou so liefhet, dat Hy Jesus 
Christus gestuur het om jou los te koop van die sonde.     
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