Overzicht van de levenslessen van Jozef in de preekserie
‘Droombestemming’ 2014
Naar aanleiding van het boek ‘From Dream to Destiny’ van
Robert Morris.
1. De levensles over trots. Denken dat je beter bent dan je
omgeving en dat dat de reden is dat God grote plannen met jou
heeft. Trots is de vrucht. De wortel is onzekerheid. De oplossing
is: Ontdekken wat onze identiteit in Christus is. God heeft ons
volledig geaccepteerd. Daar kunnen talenten, gaven, successen,
mislukking, falen, grote dromen of visie niets aan veranderen. God
accepteert iemand niet meer omdat hij of zij succes heeft,
intelligent of rijk is. God wijst ook niemand af omdat er falen of
gebrek is. Een belangrijke levensles om mee te beginnen, namelijk
dit voorkomt een veroordelende houding naar anderen toe.
2. De levensles in de put. De vraag is niet hoe je in de put bent
terecht gekomen, maar hoe je er uit komt. De put is de plek waar
je leert dat als je anderen verwijten maakt dit nooit een deel van de
oplossing is. Door naar achteren te kijken, bezig te zijn met de
schuldvraag of jezelf of anderen verwijten maken, draagt allemaal
niet bij aan een oplossing. In de put leer je verantwoordelijkheid te
nemen voor je eigen keuzes en houding. Dus we leren om bij
problemen eerst naar onszelf te kijken en verantwoordelijke
keuzes te maken.
3. De levensles in het paleis. In Egypte aangekomen zegende God
Jozef. Hij was erg succesvol. God gebruikt de succesvolle
omgeving van het paleis om je diepe motieven naar de oppervlakte
te brengen. In de omgeving van succes, rijkdom en voorspoed is
het makkelijk om te zeggen: dat wil ik ook. Maar in het paleis,
komt de vraag: wat wil je nu echt? De Heer of rijkdom. Hier moet
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de mens keuzes maken. Zoek je bevestiging en waardering van
mensen of zoek je de vorming en het karakter van God?
4. De levensles over verleiding. Ongezonde sexualiteit leidt tot
veel gebrokenheid en schaamte, waardoor iemands leven, relaties,
huwelijk, gemeente, team en/of bedrijf veel schade kunnen
oplopen. Maar het is Gods verlangen om de mens te leiden en te
herstellen, zodat sexualiteit niet tot problemen leidt, maar tot een
gezonde voldoening en vreugde. Sexuele verleiding is iets waar
iedereen mee te maken krijgt, omdat God ons als sexuele wezens
heeft gemaakt. Echter de maatschappij zegt dat sexuele moraliteit
niets met karakter heeft te maken, terwijl God de dingen juist met
elkaar heeft verbonden. Goed leren omgaan met verleiding is een
belangrijke vorming van je karakter.
5. De levensles over de gevangenis. Omgaan met tegenslag. Kan
God ons alleen vormen wanneer de dingen goed gaan? Nee, juist
bij tegenslag, wanneer momentum uit je leven is verdwenen,
wanneer anderen je over het hoofd zien, doet God vaak een diep
werk in iemands leven. In de gevangenis wordt het duidelijk voor
wie je dingen doet. Doe je ze om opgemerkt te worden? Door
anderen, je baas, de wereld of God? In de gevangenis zien maar
weinig mensen hoe je echt bent. Jozef zat dan misschien wel in de
gevangenis, maar de gevangenis niet in hem. God vormde veel
van zijn karakter, doorzettingsvermogen en vertrouwen in God
tijdens deze lange en donkere periode in zijn leven.
6. De levensles van het horen van Gods stem. God is niet ver
weg. Hij stuurt je niet met een droom op pad om vervolgens
tientallen jaren bij de eindstreep je op te wachten. Hij gaat met je
mee op de reis. De vreugde is niet alleen het bereiken van de
eindbestemming, maar de reis zelf ook. God leidt, stuurt bij.
Onderweg leer je God steeds beter kennen. Hier leer je Gods stem
te verstaan, zijn hart te begrijpen. Hier ontdek je dat hij erg
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betrokken is in jouw leven en graag met je communiceert.
Onderweg leer je beter zijn stem te verstaan en groeit de liefde
voor ‘zijn woord’, de Bijbel
7. De levensles van macht. Wanneer Jozef onderkoning wordt,
krijgt hij veel macht en autoriteit. God heeft alle autoriteit. Het is
zijn verlangen dat wij in zijn autoriteit en gezag gaan staan. Zijn
verlangen om van Zijn gezag te geven is ongekend groot. En toch
geeft hij zijn autoriteit niet zomaar. Waarom niet? Zolang je nog
niet hebt geleerd om goed met autoriteit om te gaan, zul je het
waarschijnlijk verkeerd gebruiken. Dus is er een vorminsgproces
nodig.
8. De levensles van voorspoed. Wanneer Jozef de onderkoning
van Egypte wordt, wordt hij de tweede man van het machtigste
land op dat moment op aarde. Hier gebeurt iets interessants.
Dachten we al die tijd dat de dromen van Jozef over zijn
bestemming gingen, hier ontdekken we dat God Jozef gebruikte in
een groter plan. De vorming van het karakter van Jozef was tot
zegen voor heel Egypte en leidde zelfs tot de redding van de
familie van Jozef, die later zou uitgroeien tot een heel volk. De
voorspoed die mee komt in het vervullen van je bestemming is
bedoeld tot zegen voor je omgeving.
9. De levensles van vergeving. Wat als je niet weet hoe je met
boosheid en teleurstelling moet omgaan? Wat als je niet weet hoe
je pijn en teleurstelling in je hart kan opruimen? Dan stapelt er als
maar meer van op. Bij deze les ontdekken we een van de meest
bijzondere eigenschappen van God: de mogelijkheid om te kunnen
vergeven. Menselijk gesproken had Jozef een grote put voor zijn
broers kunnen laten maken. Maar in plaats daarvan huilden ze
samen over de situatie, vergaven ze elkaar en zochten ze samen
naar hoe God deze situatie kon gebruiken. Er was herstel, geen
blijvende schade. De vraag is niet of we in staat zijn
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teleurstellingen, moeilijkheden, ruzies of miscommunicaties te
voorkomen, maar of we in staat zijn om ons hart schoon te houden
en gebroken situaties te herstellen.
10. De levensles van het doel kennen. Zodra Jozef zich had
bekend gemaakt bij zijn broers, vroeg hij hoe het met hun vader
ging. De vraag hoe het met onze vader in de hemel gaat is
misschien wel de belangrijkste les die we kunnen leren. De echte
vreugde is niet of het goed met mij komt, maar of het goed komt
met waar Vader mee bezig is. De echte droombestemming voor
jouw leven is niet jouw bestemming, maar Gods bestemming.
Daarin zijn Jozef en Jezus twee prachtige voorbeelden. Jozef die
vraagt hoe het met vader gaat en Jezus die op het belangrijkste
moment van zijn leven vraagt wat Gods verlangen is.
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