
Josef is as jong man verag deur sy broers en met rede. Hy is voorgetrek en het sy broers dit nie laat 
vergeet nie. Later word Josef in ‘n put gegooi en verkoop, ‘n plan wat sy boeties maak om die pyn te 
keer wat Josef hulle aandoen. Jare later is Josef tweede in bevel van Egipte en daardie juiste boeties 
kom koop by hom kos, waarna hy hulle ‘n harde tyd gee... totdat ... die verwonde ook die geneesheer 
word. Josef sien Benjamin en begin huil, hy openbaar homself aan sy boeties en hy kan dan eers die 
genesing uitdeel wat hy ontvang het. Met sy oorgawe van sy situasie aan God kan hy nou sy boeties 
troos en help met dieselfde genade wat hy ontvang het.

Toe sê Josef vir sy broers: “Kom asseblief nader na my toe.”

1. Beskryf die vorming wat in Josef plaasgevind het van ‘n astrante jong man tot ‘n broer wat die 
 uitnodiging van vergifnis aan sy broers kon rig.
2. Gesels oor die gronde waarop Josef sy uitnodiging aanbied: Was dit omdat sy broers dit 
 verdien het, omdat hy vergifnis aan hulle verskuldig was van wee sy geloof of was daar ‘n 
 totale nuwe realiteit, ‘n verstaansraamwerk wat vir hom oop gegaan het?
3. Bespreek die relevansie van die verhaal – Het dit ‘n implikasie vir ons plek in die gemeenskap, 

 wat jy reeds ontvang het.

 of is dit ‘n verhaal wat slegs hoort by vergifnis en herstel in families?
4. Aan wie rondom jou kan jy dieselfde uitnodiging rig wat heling kan ontvang deur die genade
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Dinsdag - Donderdag  - Dink aan spesifieke geleenthede waar jy so ‘n uitnodiging gekry 

Maandag   - Herhaal die teks deur die dag telkens wanneer jy met iemand 
     anders kontak gehad het.

     het of nodig gehad het en herhaal die teks.

     uitnodiging nodig het.
Vrydag    - Herhaal die teks telkens wat jy rondom jou mense sien wat so 


