Soos toe ons jonk was...
Josef – die outjie met die lang moue
Genesis 37:1-37
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600 – 500 v.C.
Die hoofkarakter in die verhaal is besig om te skuif van Jakob na Josef toe. Ons sien
hoe Jakob se voortrekkery van Josef veroorsaak dat sy broers baie afgunstig van hom
raak. Josef se naïwiteit help ook nie, hy vertel sy ouers en broers allerhande stories
wat dit duidelik maak dat hy die aandag baie geniet.
Babilonië (Die gedeelte verwys na Kanaän en Sigem)

Josef – ou klikbek!












Jakob trek duidelik vir Josef voor, hy laat vir hom lang
klere met moue maak (nie ’n veelkleurige jas soos wat
die Kinderbybels dit skets nie), dit was hoogmode!
Josef se drome spreek van sy pa se voortrekkery, later
affronteer dit selfs vir Jakob. In Josef se naïwiteit kom hy
nie agter dat sy stories sy broers irriteer nie, dit
vertroebel die verhouding.
Na Josef na sy broers op pad was (om weer stories by sy
pa te gaan aandra), keer sy broers hom vas. Hulle skroom
nie om van hom ontslae te raak nie.
Ruben, die oudste broer, het nog planne om vir Josef te
red maar sy planne is in die wiele gery wanneer die ander
broers Josef as slaaf verkoop.
Al is Ruben die oudste broer, steur die ander hulle nie
aan hom nie. Dit is duidelik dat die respek in die familie
nie reg is nie, daar is ook geen respek vir Jakob nie.
Jakob is ontroosbaar, nadat hulle aan hom vertel het dat
Josef deur ’n dier verskeur is, ironies genoeg probeer
hulle hom troos al het hulle sy smart veroorsaak.

It’s time to get practical!
Wat maak jy van die afwesigheid van God in
die verhaal?

Wat leer jy uit die verhaal van gesinne?

