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Titel: Jy is ‘n gawe 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 31 Julie 2011 

Tyd: 09h30 

 
 

a) Josef 

 

1. ge ”lable” 

 

Gen 37:5, 10 & 19 
5 Ook het Josef ‘n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog 

meer gehaat…10 Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en 

aan hom gesê: Wat is dit vir ‘n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou 

moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? ...19 En hulle het vir mekaar 

gesê: Daar kom daardie dromer aan! 

 

• Het jy al ooit so gevoel?  

 

2. skud nie die “lable”  

 

Gen 40:8 & 15-16 
8 En hulle antwoord hom: Ons het ‘n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie. 

En Josef vra hulle: Is uitlegging nie ‘n saak van God nie? Vertel my tog.15 Toe sê Farao vir 

Josef: Ek het ‘n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie; maar ek het van jou 

hoor verklaar dat jy ‘n droom net hoef te hoor om dit uit te lê.16 En Josef het Farao 

geantwoord en gesê: Niks vir my nie! God sal Farao ‘n gunstige antwoord gee.  

 

 

3. Wie Josef is (“lable”) is ‘n gawe 

 

Gen 41:38-40 
38 Daarop het Farao aan sy dienaars gesê: Kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die 

Gees van God is? 39 En Farao sê vir Josef: Aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, 

is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. 40 Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel 

moet my hele volk hulle skik; alleen deur die troon sal ek groter wees as jy.  

 

b) Jy 

 

1. Is ‘n gawe 

 

Rom 1:11 

want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, 

sodat julle versterk kan word. 

 

1 Tim 4:14 

Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die 

handoplegging van die ouderlinge. 

 

2 Tim 1:6 

Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou 

is deur die oplegging van my hande. 
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2. moet volhou as gawe  

 

• In slawerny  

• In onregverdige omstandighede  

• In die tronk  

• As mense van jou vergeet  

• As jy in gesag geplaas word  

 


