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Tema: Leef met dié verlossende, heerlike waarheid: jou alledaagse lewe staan in 

diens van God en hoe Hy jou wil gebruik en nie hoe jy dit wil gebruik nie.  

 

Lofsang voor die diens  

Lied 525: 1, 2, 3  

Lied 486: 1, 2, 4 

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Ps 16-2: 1, 3, 4 

Votum 

Seëngroet 

Loflied Sb 1-1: 1, 5, 7 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels en sing daarna Ps 9-1: 7 

 

Verootmoedigingsdiens  

Die Wet uit Eksodus 20 

Sing Sb 14-4: 1, 2, 3, 4 

Gebed 

 

Woorddiens  

Skriflesing: Genesis 48; Teksverse: Genesis 48: 14 – 19 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes vandag vir die Diakonie (groot boks) en Emeritusfonds (klein boks);  

Sing Sb 3-4: 1, 2, 5 

Seën 

Amenlied: Sb 13-3. 
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Geliefde br en sr en liewe kinders 

 

My en jou bestaan en alles wat met ons in ons lewe gebeur, is nie sommer maar net 

iets alledaags of soos die jongmense sê iets “random” nie! Ek en jy is nie maar net ŉ 

toevallige gebeurtenis binne ŉ familie op ŉ sekere tyd en plek nie! Jou lewe het nie 

net waarde vir jou, jou gesin of jou familie se bestaan nie. En as alles verby is, as jy 

eendag weg is, is jou lewe en bestaan vergete en waardeloos.  

 

(Wys skyfie 1) Baie keer dink ons aan ons lewe soos ŉ blokkie van legkaart wat êrens 

op ŉ hopie geval het en dat ons nêrens inpas in die groter prentjie van die lewe nie! 

Of ons verstaan nie hoe ons inpas en wat die betekenis van ons lewe of die gebeure 

in ons lewe is nie! Ons leef maar voort en doen die dinge van ons alledaagse bestaan. 

Ons is gebore, ons lewe nou maar van dag tot dag en ons gaan eendag sterwe.  

 

Br en sr en liewe kinders, dit is egter nie die waarheid nie! Ons lewe is nie maar net 

random of van geen betekenis of waarde nie. Ons Vader wil juis vanmore vir ons kom 

sê: Leef met dié verlossende, heerlike waarheid naamlik dat jou alledaagse lewe in 

diens van God staan en hoe Hy jou wil gebruik en nie hoe jy dit wil gebruik nie.  

 

(Wys skyfie 2.) God het inderdaad ŉ plan met jou lewe en alledaagse bestaan. Jy is 

deel van ŉ baie duidelike prentjie en God weet presies hoe jy en jou lewe daarin pas!  

(Wys skyfie 3.) Jou lewe vorm deel van God se plan met die wêreld en Hy gebruik jou 

soos Hy jou wil gebruik en nie soos jy gedink het of soos jy wil nie!  

 

Br en sr, wat ŉ wonderlike troosvolle waarheid om elke dag mee op staan! Vandag is 

nie sommer maar net nog ŉ dag nie, dit is ŉ dag waar God sy plan in my lewe voltrek! 

Ek en my alledaagse lewe vorm deel van God se planne! Om so oor jou lewe te dink, 

verander alles, nie waar nie?  

 

Met die lees van Genesis 48 het ons kykie gekry in ŉ stukkie baie persoonlike en 

intieme familiegeskiedenis. Oupa Jakob is oud en swak en weet dat sy dood naby is. 

Maar daar moet nog ŉ baie belangrike familietradisie gebeur! Dit was deel van die Ou 

Oosterse volke se kultuur dat die pa voor sy dood elkeen van sy seuns ŉ besondere 

seëntoesegging gee. Soort van ŉ erfporsie-uitspraak! Dit het hulle gedoen deur hulle 

hand op die seun se kop te sit en dan die toesegging te doen.  

 

Dit was ook tradisie dat die seun wat met die regterhand geseën word, gewoonlik die 

oudste seun, ŉ bevoorregte toesegging kry, naamlik die eersgeboortereg! Die seun 

wat eerste gebore is, die oudste seun, kry die eersgeboortereg. Hy kry ŉ dubbele 

erfporsie. Die doel van hierdie eergeboortereg was dat indien die vader te sterwe kom, 

die oudste seun dan sy ma en sy susters met hierdie erfporsie moet help versorg.  

 

Vir hierdie doel laat Jakob dan nou sy seuns na hom toe kom en Josef bring ook sy 

twee seuns, Efraim en Mannase, saam na die geleentheid. Die twee kleinseuns van 

Jakob was in Egipte gebore uit die huwelik tussen Josef en die priester van Egipte se 

dogter, Asenat.  
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Jakob gee dan nou eers aandag aan die twee kleinseuns. Deur ŉ besondere daad 

van liefde neem hy as’t ware die twee kleinseuns aan as sy eie seuns. Hulle gaan deel 

kry aan die erfenis wat Jakob vir sy seuns nalaat.  

 

Hoekom doen Jakob dit? Kyk wat sê hy in vers 7: “Ek neem die twee seuns as my eie 

aan, want toe ek uit Paddan-Aram gekom het, is Ragel dood in Kanaän op pad na 

Efrata toe, dit is Betlehem, en ek het haar daar langs die pad begrawe.” Die twee 

kleinseuns en die besondere moment laat Jakob terugdink aan die vrou vir wie hy lief 

was, Josef se ma! 

 

Hy doen dit omdat Josef die eersborene was van Ragel, sy lieflingvrou. Nou moet ons 

weer gewone familiegeskiedenis onthou: toe Jakob vir Laban sy skoonpa gewerk het, 

het hy verlief geraak op Ragel en moes toe sewe jaar vir haar werk. Met die troue 

pleeg Laban bedrog en gee vir Lea, die ander dogter, aan Jakob. Jakob was nie lief 

vir haar nie en moes haar neem as sy vrou, maar hy werk toe nog sewe jaar om met 

Ragel te kon trou.  

 

Ragel kon aanvanlik nie kinders hê nie. Haar slavin en Lea en haar slavin het geboorte 

geskenk aan 10 seuns vir Jakob. Uiteindelik word Ragel swanger met Josef en later 

sterf sy met die geboorte van Benjamin. Josef was om hierdie rede, Jakob se 

witbroodjie- die eergebore van die vrou vir wie hy waarlik lief was. Dit was die hele 

rede waarom sy broers jaloers op Josef was en wat aanleiding gegee het dat hulle 

hom verkoop het en hoe hy as slaaf in Egipte beland het.  

 

So neem Jakob Josef se seuns as sy eie aan sodat hulle deel kry aan God se beloftes 

was eers aan Jakob se oupa, Abraham gemaak is en later ook aan sy pa Isak en later 

ook aan hom, soos hy in vers 3 vir Josef vertel. Hierdie seuns moet ingesluit word in 

God se plan!  

 

Brs en srs, sonder dat Jakob regtig daarvan bewus was, doen hy iets uit liefde vir sy 

vrou en sy kleinseuns, maar eintlik was hy besig om God se planne in werking te stel. 

Deur Efraim en Manasse te seën bevestig hy: die twee seuns van Josef en Josef self 

is deel van God se reddingsplan! Hulle gaan deel vorm van die groot volk wat God 

gaan in Kanaän gaan vestig en waaruit Jesus later gebore sou word as Verlosser van 

die wêreld.  

 

So br en sr, is my en jou lewe en ons alledaagse bestaan ook deel van God se 

reddingsplan. Ons geboorte, ons ouers, ons opvoeding, die man of vrou met ons trou, 

ons kinders, alles en almal word deur God gebruik om sy heerlike verlossingsplan vir 

hierdie wêreld in vervulling te laat gaan. Ons daaglikse werk, elkeen van ons se eie 

en unieke gawes en lewenstaak staan in diens van God. Dis nie maar sommer net 

alledaagse dinge en gebeur wat dalk ek dalk dink net vir my en my familie van belang 

is nie – dit vorm alles deel van God se plan. Wat ŉ wonderlike troos om te weet: binne 

die chaos van ons wêreld en binne die onsekerheid wat ons beleef as mense, God is 
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doelgerig met my en my lewe besig! Ek is nie sommer maar net nie – ek is deel van 

God se reddingsplan.  

 

My daaglikse bestaan en wat met my en my geskiedenis gebeur, is uiters betekenisvol 

in God se oë – en ek moet ook so daarna kyk! Deur God se genade – op grond van 

die verbond wat Hy met ons gesluit het – die verbond wat Hy in Christus voltrek en 

bevestig het, kan ek so deel wees van God se plan. ŉ Genadeplan vir my lewe maar 

ook deur my lewe!  

 

Maar, nie altyd soos ek gedink het of soos ek graag wil nie! Want terwyl Jakob besig 

is om die besondere seën oor sy seuns uit te spreek, sien Josef ŉ groot fout raak. Sy 

pa is besig om die verkeerde seun met die regterhand, die besondere seenhand, te 

seën. Josef het Manasse en Efraim  so voor die swaksiende Jakob laat staan sodat 

die oudste seun Manasse met Jakob se regterhand geseen kon word en die jongste 

met die linkerhand.  

 

Maar toe Jakob hulle begin seën het hy sy hande oorkruis gehou en die jongste, 

Efraim, met die regterhand geseën. As instrument in God se hand, gebruik God vir 

Jakob om Efraim aan te toon as dié seun deur wie God groter dinge gaan doen as 

deur Manasse. Efraim se nageslag sou later in die land Israel ŉ leidende rol speel en 

later die versamelnaam word vir die tien stamme in die noorde van die land. Toe die 

ryk van Salomo verdeel word was dit Efraim en Juda – die twee groot dele van die 

land wat die res van die volk se geskiedenis sou beinvloed!  

 

Geliefdes, God gebruik ons soos Hy wil en nie soos ons wil nie! Teen die kulturele 

gebruik in, teen die verwagting en die wens van mense, gebruik God ons soos Hy wil.  

 

En dit is soms ŉ baie moeilike pad. Jakob self is ŉ voorbeeld van hoe God soms swaar 

dinge op ons pad bring. Jakob en sy ma Rebekka het sy pa Isak bedrieg en die oudste 

seun Esau se eergeboorteseën met ŉ slinkse plan gesteel. Vir hierdie daad van 

ongeloof sou Jakob later swaar betaal. Maar so het God hom geleer om hom te 

onderwerp aan God se plan vir sy lewe. Jakob het besef: God is in beheer van my 

lewe en ek moet Hom vertrou soos Hy my lei.  

Toe Jakob in Egipte kom en die Faroa ontmoet het hy die volgende gesê: 9“Ek is nou 

al honderd en dertig jaar ’n vreemdeling hier op aarde. In vergelyking met dié van my 

voorvaders is dit maar min, en my lewensjare was vol swaarkry.” Sien julle? Jakob het 

geweet: hierdie lewe van my is nie in my hande nie! Ek is maar ŉ vreemdeling hier – 

God is met my oppad en die pad was baie keer swaar! 

Kon Josef nie ook hiervan getuig nie! Kyk hoe het God sy lewe laat gebeur! Verkoop 

as slaaf, in die tronk in Egipte om deur God se genade tot onderkoning verhef te word 

en te sorg dat sy familie in n tyd van hongersnood versorg kon word!  

Geliefdes, so gebruik God my en jou lewe in sy diens! En ons moet dit altyd onthou! 

Dit is waarom Jakob ook vir Josef in verse 21 en 22 die eergeboortereg skenk. 

Alhoewel Ruben die oudste was, kry Josef die eersgeboorte reg! ŉ Dubbele deel van 

die die land wat eendag deur die volk Israel. So wou Jakob vir Josef sê: God se plan 
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vir hom en sy nageslag lê nie in Egipte nie! Hoewel die Here Josef op wonderlike 

manier in Egipte gebruik het, lê God se reddingsplan in Kanaän. Josef moet dit weet 

en daarin glo! Net soos Jakob daarin bly glo het, al het hy nie die vervulling van daardie 

beloftes self gesien nie.  

Geliefdes, God se pad met my lewe is nie altyd maklik nie, ek verstaan nie altyd 

hoekom sekere dinge gebeur nie! Maar een ding is seker: God lei my! Kyk weer mooi 

met watter besondere seën Jakob aan Josef en sy kleinseuns toesê!  

(Wys skyfie 4) Kom ons lees weer Genesis 48:15–16 : “Hy het vir Josef geseën en 

gesê: “Mag die God naby wie my voorvaders Abraham en Isak geleef het, die God wat 

vir my van my geboorte af tot nou toe gesorg het, 16die Engel wat my uit elke moontlike 

gevaar gered het, mag Hy die seuns seën. Dan sal my naam voortleef in hulle, en ook 

dié van my voorvaders Abraham en Isak. Mag die seuns vermeerder en baie word in 

daardie land.”  

Wat is die kern van Jakob se woorde? Mag God julle seën. Mag God julle so seën dat 

julle naby aan Hom kan leef! Dat julle ook kan ervaar dat God van geboorte tot julle 

sterfbed vir julle sorg! Mag julle nooit bang wees en bekommerd wees nie om die 

Engel van God julle uit elke moontlike gevaar sal red! Dat julle deel mag wees van 

God se reddingsplan! 

Liewe br en sr en liewe kinders, hierdie seën wat Jakob uitspreek, is deur God vervul 

in die lewe van hierdie mense, hulle nageslagte en is vervul toe Jesus gebore is! Hy 

is die vervulling van God se seën ook oor jou en my lewe!  

Daardie “Engel” waarvan Jakob gepraat het en wat hy in sy lewe as bloot ŉ 

engelverskyning beleef het, was Jesus Christus. Christus wat reeds in Jakob se lewe 

reddend opgetree het en ook op vir ons reddend op aarde kom optree het! Dit is wat 

God ook vir my en jou gee! “n Lewe van redding en genade deur Jesus en ŉ lewe wat 

daarom deur God gebruik word!  

Geliefdes, ten slotte: (Wys skyfie 5!) Wat ŉ wonderlike genade om dit te kan besef! 

God voltooi sy reddingsplan en ek en jy is deel daarvan.  

Gaan leef nou elke dag met die verlossende en heerlike waarheid dat jou alledaagse 

lewe in diens van God staan! Ja, God gebruik ons! Alles wat in ons alledaagse lewe 

gebeur staan in sy diens! Selfs die alledaagse intieme familietradisie waar ŉ oupa se 

kleinseuns seën. Hy gebruik ons anders as wat ons wil - soms teen ons wil, maar Hy 

lei ons en Hy red ons en Hy beskerm ons ook!  

Brs en srs, dis mos die moeite werd om vir so lewe te lewe, nie waar nie? ŉ Lewe in 

diens van God se planne en ŉ daarom ŉ lewe tot Sy eer.  

Amen  

 

 

  


