Vayeshev “En hij woonde”
Genesis 37:1–40:23
Amos 2:6–3:8
Mattheüs 19–20

EEN TIJD VAN VOORBEREIDING

Als jonge knaap, terwijl hij zijn vaders schapen hoedde, had Josef geen idee tot welk een grote
bestemming hij geroepen was.
Zelfs na zijn beruchte dromen realiseerde hij het zich niet. Elohim gaf zijn leven op een zeer aparte manier
richting, ook al verstond hij het op dat moment niet; hij zou het nog veel jaren niet verstaan.
Onderweg zou Jozef verwerping en ontbering moeten doorstaan, hij zou verkeerd begrepen worden en
bijna elke emotionele beproeving die een man ooit in een mensenleven kan verwachten, moeten ervaren.
En de hele tijd, ook al ben ik er zeker van dat hij het niet begreep, was zijn leven op dit spoor voor een
doel.
Dat doel zou uiteindelijk bereikt worden na een tijd van overvloed, gevolgd door een tijd van
hongersnood, een hongersnood die zijn familie onder één dak zou brengen.
Het zou een tijd zijn waarin genezing zou plaatsvinden tussen broers die waren opgegroeid met
mishandeling, verdeeldheid, woede, jaloezie en een hele lijst van negatieve dingen.
Jozef had veel te doorstaan op zijn weg van gevangen zijn in een waterput tot aan het paleis van de
koning. En heel de tijd moest hij leren zijn leven te gaan, stap voor stap, met vertrouwen in de God van
zijn voorvaders. Doorheen Jozefs hele weg waren er dromen, visioenen en ontmoetingen die hij moest
uitleggen.Vanuit menselijk oogpunt gezien was er geen enkele manier om te weten of zijn conclusies op
dat moment juist of verkeerd waren.
Hij moest leren vertrouwen op een innerlijke stem, een stem die zo zacht sprak dat Jozef zich soms
afvroeg of hij het wel juist had gehoord.
Er waren tijden dat alles rondom hem erop wees dat hij de verkeerde besluiten had getrokken.
Mensen bekritiseerden en bespotten hem omwille van zijn overtuigingen en princiepen, en toch moest hij
doorgaan, één dag tegelijk, vertrouwend op die Ene die hij nooit gezien had, die Ene waarover hij alleen
via zijn voorvaders gehoord had.
Wij hebben het voordeel dat wij nu in Genesis een paar hoofdstukken vooruit kunnen lezen om uit te
vinden of alles goed afliep en ze daarna nog lang en gelukkig leefden.
We kunnen al glimlachend het verhaal doorlezen, want we lazen het al meermaals en we weten dat het
eindresultaat zoet zal zijn. Dan sluiten we het boek, leggen het op het nachtkastje, klikken de knop van het

nieuws aan en vallen in slaap, er niet bij stilstaand dat het verslag over Josef meer is dan een verhaal, het
is ook een profetie.
Ja, het leven van Josef zowel als dat van veel anderen, heeft vervulling in die tijd, zowel als in de tijd die
nog moet komen. Jozefs verhaal spreekt van een tijd van overvloed op de aarde, gevolgd door een tijd van
hongersnood, een tijd van ontbering, ook voor de familie van Josef.
De meesten geloven dat zijn verhaal ook spreekt van een tijd van overvloed op de aarde, die zal gevolgd
worden door een tijd die “de tijd van Jacobs beproeving” wordt genoemd.
Veel mensen vragen me vandaag of ik een einde zie aan de verdeeldheid en het gevecht dat in het
Lichaam van de Messias aan de gang is, de huidige Familie van God.
Is er enige manier waarop de Messiaanse groepen, kerken en Joden ooit hun oorlogswapens zullen
afleggen en onder één dak leven? Als we naar het natuurlijke in deze tijd kijken, zou ik neen moeten
zeggen. De kloof is te breed om te overbruggen.Nochtans in onze lezingen in Mattheüs heeft Yeshua ons
geleerd dat met HaShem niets onmogelijk is. Zou het kunnen dat het verhaal van Josef ons een aanwijzing
geeft hoe de familie van God uiteindelijk zal samengebracht worden. Dat is in elk geval wat ik denk.
Er is niets als ontbering en moeilijkheden dat onbetekenende kibbelpartijen in families kan doen
ophouden. Denk erom dat de tijd die als de grote verdrukking bekend staat, ook bekend is als de tijd van
“Jacobs beproeving”. Wij die deel uitmaken van Zijn familie door “ enting in “, bedenk dat we
geadopteerd zijn in Israel, die eerst de naam Jacob had .
Ja, de tijd van Jacobs beproeving gaat om het terug samenbrengen van de familie van Elohim als één, net
zoals de beproeving in Egypte totaal niet om Egypte ging. Het had allemaal te maken met twaalf jongens
die elkaar moesten vergeven, verbonden met één vader, en die moesten leren samenleven als één familie.
Ik weet dat deze gedachtelijn sommige pluimen zal rechtopzetten over veel lang vastgehouden doctrines,
maar in de dagen die we tegemoet gaan is het misschien tijd om niet meer toe te staan dat de pluimen
rechtop gaan staan, maar om de vogel te laten vliegen als zijn nest niet de vaste fundatie van Gods woord
is.
Het boek van Amos vertelt ons dat HaShem niets zal doen zonder dat Hij het openbaart aan zijn dienaren,
de profeten. Ik kan je zeggen dat van de ene kust van de Verenigde Staten tot aan de andere, mensen me
komen vertellen dat een heel zachte stem binnenin hen zegt dat de wereld zal gaan veranderen, en vlug zal
veranderen. Mensen zeggen me dat er harde tijden zullen komen. Ze vragen me wat ze zouden moeten
doen om zich voor te bereiden op die tijden. Dus, hoe bereiden we ons voor? Hier heb ik enkele suggesties
die ieder van ons zou moeten doen op dagelijkse basis:
1. Leer Zijn woord kennen. Lees het niet gewoon, zoekende naar bevestiging van wat we reeds denken te
weten, maar lees het echt terwijl je bidt dat oude doctrines, die verkeerd kunnen zijn, zullen recht gezet
worden.
2. Leer Zijn stem kennen. Hoe weten we dat het Zijn stem is? Ze zal altijd overeenstemmen met Zijn
woord.
3. Kijk naar de mensen die Hij in uw leven brengt, zowel als degenen die Hij probeert weg te nemen uit
uw leven. Als we het Hem toelaten, zal Hij ons omringen met mensen die de bestemming waartoe Hij
ons geroepen heeft zullen aanvullen.
4. Wees niet bang om los te laten wat in het natuurlijke zekerheden lijken, om vat te krijgen op wat zeker
is in het geestelijke. Denk erom, Zijn Koninkrijk is onwankelbaar.
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