
“...oorwin die kwaad met die goeie” 

Genesis 50:15-21 
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Hierdie verhaal van Josef en sy broers is diep menslik. Ons lees bietjie van onsself in 
hierdie verhaal.    

I 

Vader Jakob het die familie bymekaar gehou, die vrede bewaar. Maar nou het die ou 
patriarg gesterf, en skielik word sy kinders met die donker geheim uit hul verlede 
konfronteer. Die oomblik van waarheid het vir hulle aangebreek. Hulle staan voor ‘n 
kruispad – nou moet ‘n beslissing gevel word!  

II 

Josef se broers besef terdeë dat dié uur gevaar inhou. Hulle weet goed wat hulle Josef 
in die verlede aangedoen het: hoe hulle hom eers wou vermoor, maar toe in die put 
gegooi het; hoe hulle hul eie bloedbroer as slaaf aan vreemde mense verkoop het, om 
na ‘n vreemde land weg te voer; en hoe hulle al die jare daaroor vir hulle pa gelieg het. 
Hul bedrog haal hulle nou in.  

En al het Josef hom daar in Egipte oor hulle ontferm, is die donker geheim nog nooit 
openlik erken of vergiffenis gevra nie. Dis al die jare maar net verswyg.   

Josef se broers weet egter ook dat Josef wéét! Dit het immers met homself gebeur. En 
nou is hulle pa dood. Josef hoef nie meer uit eerbied vir sy pa stil te bly en hulle niks 



aan te doen nie. Josef is ‘n magtige man – onderkoning van Egipte. Nou is dit sy kans 
vir vergelding! Hulle is uitgelewer, magteloos. Daarom het vrees hulle oorweldig.  

Dan bedink hulle ‘n slinkse plan. Hulle stuur eers ‘n boodskapper met ‘n leuen na 
Josef: Pa Jakob het voor sy dood opdrag gegee dat Josef hulle onreg en bose optrede 
van die verlede moet vergewe. En hulle sleep sommer ook vir God by die leuen in: 
onthou, ons dien dieselfde God as ons vader Jakob, laat weet hulle vir Josef.  

Josef se broers sit vreesbevange vasgevang in hulle verlede. Hulle is vasgevang in hul 
menslike denke oor hul oortredinge van die verlede: normale mense vergewe nie, hulle 
neem wraak – so dink hulle oor Josef. Daarom moet ons liewer nuwe leuens bedink ...  

As mens met ‘n leuen bly leef is daar altyd nuwe leuens nodig om dit te probeer bedek.      

III 

Maar Josef dink anders as sy broers.  

Natuurlik het Josef presies geweet wat sy broers hom aangedoen het. Hoe hulle hom 
van sy jeug ontneem het, wreed as slaaf verkoop het, hoe dinge skeefgeloop het in sy 
lewe en hy op ‘n stadium in die tronk beland het, hoe hy al die jare na sy pa en sy land 
terugverlang het. Dit was nie vir hom maklik om nou weer daaraan herinner te word 
nie. Daarom het Josef gehuil. Gehuil oor die hartseer in sy eie lewe. Maar hy het ook 
gehuil oor sy broers wat steeds besig is met hul bedrog, steeds vasgevang sit in ‘n 
verlede vol onreg en skuld ... en daarom vrees.  

Josef het egter ook ‘n ander perspektief gehad. Hy kon na die hele tragiese verhaal kyk 
vanuit die oogpunt van God se teenwoordigheid in alles wat met ons mense gebeur – 
ook in die slegte wat met ons gebeur. Josef het verstaan dat God ook die slegte wat met 
ons gebeur in die goeie kan verander. Kyk maar net hoe God die tragiese in Josef se eie 
lewensverhaal gebruik het om ‘n hele land en sy mense te red van hongersnood – en 
juis ook sy broers en hulle families te red.   

Daarom het Josef die oordeel aan God oorgelaat. Daarom kon Josef sê: “Julle het 
kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel 
om te doen wat vandag gebeur – om ‘n groot volk aan die lewe te hou.” Daarom kon 
Josef hulle vergewe. En kon Josef voortgaan om goed vir sy broers te wees, vir hulle te 
sorg, hulle nie te vergeld nie, hom nie deur die kwaad te laat oorwin nie, maar die 
kwaad met die goeie te oorwin.  

En omdat Josef kon vergewe, kon hy daarmee sy broers help om hom ook weer in die 
oë te kyk. Hy kon  hulle help sodat hulle vir die eerste keer berouvol voor hom kon 
neerval, hul afhanklikheid van sy vergiffenis kon erken. Nie meer hulle eie leuens en 
ontkenning nie, nie meer vrees en skuldgevoelens nie, maar die openlike uitkom met 
die waarheid, die erkenning van eie skuld, die pleit om vergiffenis – dis wat uiteindelik 
vir hulle bevryding bring.   

IV 

Wat leer ons uit die verhaal?  

Ons leer van uitkom met die waarheid, van skulderkenning, en die vra van vergiffenis 
– al sit daar vir ons ook ‘n risiko in. Eerlikheid bly maar die beste pad.  

Ons leer van die waarde van skulderkenning, hoe dit mens vry maak, die 
skuldgevoelens en vrees wegneem, die deur oopmaak vir egte versoening en heling.  

Ons leer dat die Bybelse siening van “oorwin die kwaad met die goeie” regtig waar is – 
vandag nog steeds. Al lyk dit telkens vir ons of die kwaad en die leuen in ons dag alles 



oorwin, al wanhoop ons aan die donker tye waarin ons woon, dan bly Romeine 12 
waar: “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om 
te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof (maak jy hom rooi van 
skaamte). Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die 
goeie” (Romeine 12:20-21). 

En natuurlik leer ons hier hoe God self is. In Christus het God die kwaad met die goeie 
oorwin, skenk Hy vergiffenis, bring Hy versoening en heling. Ons kan maar ons 
sondeskuld uit die verlede na Hom toe bring, dit erken, voor Hom neerlê. Ons kan 
maar bid: Kyrie eleison, Here wees genadig! Want Hy ís genadig –meer nog as Josef.  

En wat ons veral hier leer is dat die Here regtig in staat is om uit die slegte wat met ons 
gebeur, ons teleurstellings en teëspoed, die goeie te laat voortkom. Dit vertel Josef se 
hele lewensverhaal. Presies dit het Josef ook besef; daarom kon hy vergewe en die 
kwaad met die goeie oorwin. Josef het uit ervaring geweet, soos die Romeine-brief dit 
later uitspel: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom 
liefhet...”  

V 

Daarom was dit vir Josef nie nodig om vasgevang te bly sit in sy slegte verlede nie. En 
hoef ons ook nie.  

     

 


