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Voorschriften EYPC 2022

De Europese conferentie voor jongeren is een uniek voorrecht om 
samen de Heer na te jagen voor Zijn belang. Om de beste sfeer te 
bieden om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat we ons allemaal 
aan de volgende voorschriften houden. 

1. De kleding die tijdens de conferentie wordt gedragen behoort gepast en 
niet opvallend te zijn: 

 • Geen ongepaste afbeeldingen, logo’s of symbolen. Geen topjes of T-shirts met een 
laag uitgesneden hals. Geen broeken die laag op de heup gedragen worden. 

 • In de samenkomsten worden de zusters bemoedigd om een rok of jurk (minimaal 
knielengte) te dragen. De broeders worden bemoedigd om een overhemd te dra-
gen. In de samenkomsten mogen geen korte broeken gedragen worden. 

 • Wanneer je deelneemt aan de activiteiten in de middag, zorg dan dat de kleding die 
je draagt niet opvallend is. Broeders en zusters worden bemoedigd om loszittende 
broeken/trainingsbroeken te dragen en een T-shirt met mouwen. Draag geen korte 
broeken. 

 • Broeders mogen geen oorbellen of knopjes in hun oren dragen, ook niet tijdens de 
reis naar en van de conferentie.

2. Het gebruik van telefoons en andere elektronica is niet toegestaan – deze 
moeten uit het zicht opgeborgen worden en mogen niet worden gebruikt. Worden ze 
wel opgemerkt, dan neemt een dienende deze in beslag. Neem je Bijbel mee om in de 
samenkomsten te gebruiken en een camera om foto’s te maken. Dienenden en helpers 
worden verzocht hun telefoon bij zich te houden en alleen in noodgevallen te gebruiken. 

3. Broeders en zusters dienen op een gepaste manier met elkaar om te gaan 
tijdens de hele conferentie. Broeders horen niet in de buurt van de kamers van de 
zusters te komen en andersom. 

4. Kamertoewijzingen mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van de 
heiligen die de conferentie coördineren. 

5. Niemand mag zonder toestemming het terrein van de conferentie verlaten. 

6. Geen kritiek, geklaag of ongepast taalgebruik. 

7. Iedereen behoort zich aan het schema van de conferentie te houden: 
 • Zorg ervoor dat je 5 minuten voordat de samenkomst begint op je plaats zit – begin 

jezelf te openen en je geest te beoefenen (zingen, bidden, biddend lezen, enz.). 
 • Als de samenkomst begint is het niet toegestaan om de samenkomst te verlaten 

totdat hiervoor toestemming wordt gegeven – ga niet naar het toilet tijdens de 
samenkomst (vergeet niet van tevoren te gaan!). 

 • Neem je Bijbel, notitieblok en handboek mee naar iedere samenkomst, je wordt 
bemoedigd om aantekeningen te maken. 

 • Eten en drinken (behalve water) is niet toegestaan tijdens de samenkomsten of de 
groepstijden. 

8. Iedereen behoort tijdens alle samenkomsten (inclusief morgenwacht en groepstijden) 
aanwezig te zijn en wordt bemoedigd om actief deel te nemen.
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9. Je moet onmiddellijk na de avondsamenkomst terug naar je huis gaan.

10. Lichten gaan uit op het aangeduide moment, hierna is het de bedoeling dat iedereen 
stil is en dat niemand de kamer verlaat, behalve in noodgevallen. 

11. Draag zorg voor de accommodatie waar we verblijven en heb respect voor de 
gastheer– als er iets kapotgaat of als er een ander probleem is, laat dit dan weten aan 
de dienende heiligen. Laat geen afval liggen, raap het op als het op de grond ziet liggen. 
Schreeuw niet en maak geen luide geluiden vroeg in de ochtend of na de 
avondsamenkomst, om zo de buren niet te storen.

12. Zorg voor de gastheer. We moeten allemaal al onze maaltijden nuttigen in het 
huis waarin we ingedeeld zijn (niet in andere huizen). Het is niet toegestaan om 
in andere eetgelegenheden in het dorp te eten tijdens de conferentie.

13. Winkels mogen bezocht worden na de eerste samenkomst en voor de lunch en na de 
activiteiten tot het avondeten. Als je om dringende redenen naar de winkel moet, ga 
dan eerst naar je dienende. De dienende mag dan voor jou naar de winkel gaan.

14. Hou er rekening mee dat huisdieren niet toegestaan zijn tijdens de conferentie. 
Eventuele huisdieren moeten buiten Małe Ciche overnachten.

De dienende heiligen zijn tijdens de conferentie verantwoordelijk voor 
de jongeren. Behandel hen met respect. Ongehoorzaamheid 

of onbeleefd gedrag is NIET toegestaan. 

Iedereen die zich niet aan de regels houdt kan hierop worden aangesproken. 
In ernstige gevallen kan dit betekenen dat je de conferentie moet verlaten. 

De persoon die de conferentie moet verlaten is verantwoordelijk voor 
de kosten die voor de terugreis gemaakt moeten worden.
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Criteria voor kamerinspectie

Algemene netheid:

 • Geen afval in de kamer

 • De prullenbak moet leeg zijn 

 • De kamer moet gelucht zijn

 • Geen stof op meubels of bed

 • De kledingkasten moeten netjes zijn

Persoonlijke spullen:

 • Kleding of schoenen liggen niet door de kamer heen

 • De bagage is netjes onder het bed of op de kledingkast gelegd

 • Handdoeken moeten netjes opgehangen of opgevouwen zijn

 • Er ligt geen voedsel, behalve fruit, in de kamer

 • Toiletspullen moeten netjes neergezet zijn in de badkamer of kamer

Bedden:

 • Alle bedden in de kamer moeten op dezelfde manier opgemaakt zijn

 • Het dekbed moet netjes één keer dubbelgevouwen zijn

 • Het kussen moet zichtbaar bovenop het bed liggen

 • Er liggen geen andere spullen op het bed

 • Het beddengoed moet gladgestreken zijn zonder kreukels 

Onthoud: Doe de lichten uit als je weggaat, doe de ramen dicht, doe de 
kamer NIET op slot
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Zeven minuten met de Heer
A – B – B – B – T – D – S

1. Aanroepen—½ minuut 

• De naam van de Heer aanroepen om ons verstand op de geest te zetten. 
1 Kor. 12:3; Rom. 8:6; 10:12-13

2. Bidden—1 minuut 

• Ons hart openen, ons hart verzachten en onszelf leeg maken. 
• Hem vertellen dat we Hem liefhebben. 

2 Kor. 3:16; Ps. 62:9

3. Biddend lezen—2 ½ minuten 

• Onze beoefende geest gebruiken om over een paar verzen te bidden. 
• De verzen tot een persoonlijk gebed maken. 

Ef. 6:17-18; 2 Tim. 3:16

4. Belijden—1 minuut 

• De zonden en overtredingen in ons geweten belijden en alle hindernissen 
verwijderen om gemeenschap te hebben. 

• Vragen om vergeving en reiniging. 
1 Joh. 1:7, 9; Ps. 66:18; Js. 59:1-2 

5. Toewijding—½ minuut 

• Onszelf opnieuw aan de Heer geven en Hem alle ruimte in ons geven. 
Rom. 12:1-2; 6:13, 19; Mc. 12:30 

6. Dankzegging—½ minuut 

• Hem danken voor alle dingen, personen en situaties in je leven en Hem 
lofprijzen.
Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18 

7. Smeking—1 minuut 

• De Heer vragen om te voorzien in behoeften, groei en personen die 
behoudenis nodig hebben. 
1 Tim. 2:1; Ef. 6:18; Mt. 7:7; Ps. 143:8
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Schema

Zondag:

 17:45 Avondeten
 18:30 Naar samenkomst gaan
 18:45 Samenkomst
 21:20 Tijd in de kamer
 21:45 Gereedmaken voor bed
 22:30 Licht uit

Maandag en dinsdag:

 06:30 Coördinatie voor dienenden
 07:30 Opstaan
 08:00 Morgenwacht
 08:20 Persoonlijke morgenwacht
 08:30 Ontbijt
 09:00 Studeren
 09:30 Naar samenkomst gaan
 09:45 Samenkomst
 12:30 Lunch 
 13:15 Naar activiteit gaan (zie instructies)
 13:30 Activiteiten
 17:00 Stille tijd: rusten/studeren/douchen
 17:45 Avondeten
 18:30 Naar samenkomst gaan
 18:45 Samenkomst
 21:20 Snack in de huizen
 21:30 Tijd in de kamer
 22:00 Gereedmaken voor bed
 22:30 Licht uit

Woensdag:

 06:30 Coördinatie voor dienenden
 07:00 Opstaan
 07:30 Morgenwacht
 08:00 Ontbijt
 08:30-17:00 Wandeling (zie instructies)
 17:45 Avondeten
 18:30 Naar samenkomst gaan
 18:45 Samenkomst
 21:20 Snack in de huizen
 21:30 Tijd in de kamer
 22:00 Gereedmaken voor bed
 22:30 Licht uit

Donderdag:

 06:30 Coördinatie voor dienenden
 07:30 Opstaan
 08:00 Morgenwacht
 08:20 Persoonlijke morgenwacht
 08:30 Ontbijt
 09:00 Studeren
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 09:30 Naar samenkomst gaan
 09:45 Samenkomst
 12:15 Groepsfoto
 12:45 Lunch 
 13:30 Naar activiteit gaan (zie instructies)
 13:45 Activiteiten
 17:00 Stille tijd: rusten/studeren/douchen
 17:45 Avondeten
 18:30 Naar samenkomst gaan
 18:45 Samenkomst
 21:20 Snack in de huizen
 21:30 Tijd in de kamer
 22:00 Gereedmaken voor bed
 22:30 Licht uit

Vrijdag:

 06:30 Coördinatie voor dienenden
 07:30 Opstaan
 08:00 Morgenwacht
 08:20 Persoonlijke morgenwacht
 08:30 Ontbijt
 09:00 Studeren (Opgelet: junior tent samenkomst over dopen)
 09:30 Naar samenkomst gaan
 09:45 Samenkomst
 12:30 Dopen
 13:00 Lunch 
 13:45 Zingen oefenen en opnemen in de senior tent
 17:00 Stille tijd: rusten/studeren/douchen
 17:45 Avondeten
 18:30 Naar samenkomst gaan
 18:45 Samenkomst
 21:20 Snack in de huizen
 21:30 Tijd in de kamer
 22:00 Gereedmaken voor bed
 22:30 Licht uit

Zaterdag:

 06:30 Coördinatie voor dienenden
 07:00 Opstaan
 07:30 Morgenwacht
 07:50 Persoonlijke morgenwacht
 08:00 Inpakken en schoonmaken
 08:30 Ontbijt
 09:00 Naar samenkomst gaan
 09:15 Samenkomst en beloningen
 12:30 Lunch
 13:00 Einde conferentie/vertrek

Naam ______________________  Huis ______________________ 

Land _____________________ Team___________________ 
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HOOFDPUNTEN VOOR DE EUROPESE CONFERENTIE 
VOOR JONGEREN 2022

Het geheim van het heersende leven van Jozef

Jozef was iemand met een leven dat overeenkwam met zijn visioen; 
hij was niet alleen een dromer, maar ook iemand die beoefende 

en leefde wat hij in zijn dromen zag – deze schoof kwam 
tevoorschijn en overleefde in een doodse situatie. 

We moeten het geheim leren om te weten hoe we van ons 
gevangenschap genieten en hoe we onze tijd kunnen besteden 

wanneer we beperkt worden; Jozef werd vrijgelaten uit 
de gevangenis door zijn vrijmoedige spreken door geloof, 

ook al waren zijn dromen niet vervuld. 

De heerschappij van de Geest – een leven van heersen 
in het leven en onder de beperking en limiet van het goddelijk leven 

zijn in de werkelijkheid van Gods koninkrijk – is hoger 
dan elk ander aspect van de Geest. 

De sterkste persoon is niet degene die in staat is om iets te doen, 
maar is iemand die niet doet wat hij wel zou kunnen; 

deze zelfverloochening is de unieke manier om Gods koninkrijk 
ingebracht te worden en het leven van het koninkrijk te realiseren. 
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AANTEKENINGEN
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Oriëntatie - Groepstijd

Wat is het heersende aspect van een gelovige die geestelijk volwassen is?

Verzen om biddend te lezen:

Ef. 1:17-18 Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest 
van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, verlichte ogen van uw 
hart, opdat u weet wat de hoop van Zijn roeping is, wat de rijkdom is van de 
heerlijkheid van Zijn erfenis. 

Uittreksels van de bediening:

Het boek Genesis, waarin vrijwel alle waar-
heden van de Bijbel als zaadjes gezaaid zijn, 
kunnen we als een biografie van acht bekende 
mannen beschouwen: Adam, Abel, Henoch, 
Noach, Abraham, Isaak, Jakob en Jozef. Deze 
acht mannen worden over twee groepen van 
vier verdeeld. Adam, Abel, Henoch en Noach 
vormen de eerste groep; en Abraham, Isaak, 
Jakob en Jozef de tweede. De eerste groep staat 
voor het geschapen ras, het Adamitische ras, 
terwijl de tweede groep, het geroepen ras, het 
Abrahamitische ras, vertegenwoordigt. Omdat 
het geschapen ras had gefaald, begon God een 
nieuwe start met het geroepen ras. Het gescha-
pen ras begon met Adam en eindigde met Noach. 
Het geschapen ras had zowel aan het begin als 
aan het einde gefaald. Adam, het hoofd van 
Gods geschapen ras en de vertegenwoordiger 
ervan, viel. Bij Abel wordt er teruggegaan naar 
God. In Adam viel de mens weg van God; maar 
door Gods verlossing kwam Abel terug naar 
Hem. Henoch, die na Abel kwam, keerde niet 
alleen terug naar God, maar wandelde ook met 
Hem. Het resultaat van zijn leven was een beeld 
van de opname. Henoch werd uit de dood naar 
God opgenomen. Het leven van Henoch resul-
teerde in Noach, die ook met God wandelde en 
die ervaring had met heersen, hoewel zijn heer-
sen niet volstond of niet volledig was. Maar het 
heersen van Noach resulteerde in een val. 
Noach’s afstammelingen rebelleerde tegen God 
bij Babel, en deze rebellie had als gevolg dat God 
het geschapen ras opgaf. God werd gedwongen 
om een nieuw begin te hebben en Hij bezocht 
Abraham en riep hem uit het rebellerende 
geschapen ras. Dit gaf het begin van het nieuwe 
ras aan, het geroepen ras, het Abrahamitische 
ras. 

Met dit geroepen ras boekte God zeker grote 
successen. De weg klom steeds hoger met Abra-
ham en vervolgens door Isaak en Jakob. Uitein-
delijk zien we volledige heerschappij bij Jakob. 
Zoals al eerder aangegeven, zouden Abraham, 
Isaak, Jakob en Jozef niet beschouwd moeten 
worden als afzonderlijke individuen. Zij verte-
genwoordigen namelijk vier aspecten van een 
volledig geestelijk volwassen heilige. In hen zien 
we Gods keuze, Gods roeping en rechtvaardi-
ging door geloof. We zien hoe een geroepen en 
gerechtvaardigde heilige door geloof in de aan-
wezigheid van God kan leven om van alle rijk-
dommen van de erfenis te genieten. Een gelovige 
die echter op deze manier leeft, streeft er nog 
steeds naar het geboorterecht te verkrijgen. 
Maar al het strijden veroorzaakt niets dan lij-
den. In zijn lijden komt Gods hand op hem om 
met hem af te rekenen, en God rekent met hem 
af tot hij volwassen is. Halleluja, in het geroepen 
ras zien we de volwassenheid in leven! Dit vol-
wassen geworden leven heeft een heersend 
aspect, een aspect dat afgebeeld wordt door het 
leven van Jozef. Daarom is Jozef in het boek 
Genesis zo voortreffelijk en wonderbaarlijk. 

Toen ik jong was, vertelde mijn moeder ons 
altijd Bijbelverhalen. Ze nam altijd veel tijd voor 
het verhaal van Jozef. O, ik leefde zo mee met 
deze voortreffelijke persoon toen ik hoorde dat 
hij in een put gegooid was en verkocht werd om 
een slaaf te zijn! Hoewel ik van Jozef hield en ik 
me realiseerde dat hij een speciaal persoon was, 
wist ik niet waarom hij zo voortreffelijk was. Ik 
wist alleen dat Jozef heel goed was en dat ik net 
als hem wilde zijn. Zelfs nadat ik het Woord 
jarenlang uitgedeeld had, wist ik nog steeds niet 
waarom Jozef zo voortreffelijk was. Maar nu 
kan ik je met vrijmoedigheid zeggen waarom 

12



EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

Jozef zo voortreffelijk was: hij was zo voortreffe-
lijk door het heersende aspect van het volwas-
sen leven. En hij was het heersende aspect van 
een volwassen Israël, niet van Jakob. Jozef had 
daarom het hoogste niveau van het volwassen 
leven. 

Wat we in Jozef zien is natuurlijk maar een 
schaduw. Eigenlijk beeldt Christus Zelf die in 
ons samengesteld wordt in werkelijkheid het 
heersende aspect van Jozef af. Wij zijn allemaal 
Jakobs, maar Christus is in ons samengesteld. 
Op de dag dat we wedergeboren werden, werd 
Christus in ons gevormd. Uiteindelijk wordt 
deze Christus onze samenstelling. Het gedeelte 

van ons wezen dat met Christus is samengesteld 
is niet ons vlees of onze gedachten, het is onze 
geest. 2 Timoteüs 4:22 zegt dat Christus met 
onze geest is. Dit betekent dat Christus is samen-
gesteld in de diepste delen van ons wezen. Het 
door Christus gevormde aspect van ons weder-
geboren wezen wordt volledig vertegenwoor-
digd, afgebeeld en gesymboliseerd door Jozef. 
Omdat Jozef het heersende aspect van een over-
winnend en volwassen leven vertegenwoordigt, 
wordt zijn leven op zo’n voortreffelijke manier 
beschreven in de Bijbel. (Life-study of Genesis, 
blz. 1425-1427, W. Lee)

Gebeden voor de conferentie:

1. Neem wat tijd op de eerste avond om te bidden voor de conferentie en de vermenging van de 
jongeren voor het voornemen van de Heer. 

2. Bid ook voor je persoonlijke opening naar de Heer en voor Zijn persoonlijke spreken voor 
iedereen tijdens deze speciale week. 

3. Bid voor de broeders die de boodschappen geven en voor alle activiteiten, dat de Heer deze tijd 
zal zegenen. 
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Morgenwacht

Dag 1

Verzen om biddend te lezen:

Gn. 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij 
heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over 
de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Uittreksels van de bediening:

De biografie van Jozef toont aandat hij geen 
gebreken had. Volgens de tekst was hij volledig 
volmaakt. In de Bijbel is Jozef degene die in het 
Oude Testament volmaakt is, en is Jezus degene 
die in het Nieuwe Testament volmaakt is … 
Jozef staat als een beeld van Christus voor het 
heersende aspect van een geestelijk volwassen 
gelovige, het volwassen Israël. Het heersende 
aspect van zo’n persoon moet natuurlijk vol-
maakt zijn. Niemand van ons is natuurlijk vol-
maakt. Maar we zijn wel volmaakt in het 
heersende aspect. Wanneer we in onze geest 
heersen, zijn we volmaakt. Toch zou je kunnen 
zeggen: “Ik ben niet volmaakt. Integendeel, ik 
ben net als Juda.’’ Maar het aspect in jou dat net 
als Juda is, is niet het heersende aspect, maar 
het gevallen aspect. Misschien regeerde je giste-
ren voor God, maar heb je vandaag gezondigd, 
en zelfs een vreselijke zonde. Dit openbaart het 
feit dat we verschillende aspecten hebben. In 
deze boodschap focussen we alleen op het heer-
sende aspect. 

In Genesis 1:26, toen God de mens schiep, 
zei Hij, “Laat Ons mensen maken naar Ons 
beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen…’’ 
In de laatste hoofdstukken van Genesis zien we 
een Israël die Gods beeld tot uitdrukking brengt 
en Zijn heerschappij uitoefent. Het uitoefenen 
van Gods heerschappij over alle dingen wordt in 
het leven van Jozef geopenbaard, terwijl Gods 
beeld in Israël tot uitdrukking gebracht wordt. 

Ons doel moet zijn dat we God tot uitdrukking 
brengen en Hem met Zijn heerschappij verte-
genwoordigen. Hiervoor zijn we uitverkoren en 
gevallen, net als Jakob; zijn we geroepen, 
gerechtvaardigd, en leven we door geloof net als 
Abraham; erven we de rijkdommen van Chris-
tus en genieten we hiervan net als Isaak; en uit-
eindelijk worstelen we, lijden we, wordt er met 
ons afgerekend, en bereiken we volwassenheid 
net als Jakob. De worstelende natuur van Jakob 
bevindt zich in ons allemaal. Als er gezegd wordt 
dat we niet hoeven te worstelen, worstelen we 
nog steeds. Maar worstelen hoeft niet fout te 
zijn. Als iemand al jarenlang een christen is zon-
der te worstelen, betekent dit dat hij de Heer 
niet zoekt. Het betekent ook dat hij het geboor-
terecht niet wil verkrijgen. Maar zodra we ons 
iets over het geboorterecht realiseren, zullen we 
worstelen om heilig en geestelijk te zijn, en dan 
komt onze worstelende natuur – zoals die van 
Jakob – naar de oppervlakte. Als je worstelt, 
moet je bereid zijn om te lijden. Wanneer je 
lijdt, bevind je je onder de hand van God die met 
jou afrekent. Wees voorbereid om te lijden en 
op het feit dat de hand van God met ons zal afre-
kenen. Uiteindelijk bereik je volwassenheid en 
wordt het heersende aspect van het volwassen 
Israël in jouw leven gezien. Dit is het heersende 
aspect dat Jozef vertegenwoordigt. (Life-study 
of Genesis, blz. 1411-1413, W. Lee)

Eenvoudige gebeden:

‘’Heer, wij openen onszelf naar U voor deze hele week; spreek tot ieder van ons; Open Uw hart naar ons.’’

‘’Heer, we bidden voor alle jongeren die naar deze conferentie gekomen zijn, dat wij voortdurend Uw 
rijke spreken en Uw kostbare aanwezigheid zullen hebben.’’

‘’Heer, wij openen onszelf volledig naar U; spreek tot ons, schijn op ons, bezoek ons deze week; laat 
ons zien wat het inhoudt om te heersen in leven.’’
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 1

Jozef ontvangt het visioen en leeft
volgens het visioen dat hij zag

(1)

Bijbelverzen: Gn. 37:5-11; Op. 12:1; Joh. 10:10; Ef. 5:8; Nu. 23:21; 24:4-6; 
Gn. 37:18-28; Spr. 29:18; Hnd. 26:19

I. Jozef, een meesterdromer (Gn. 37:19), droomde dat volgens Gods visie Zijn 
volk korenschoven vol leven zijn en hemellichamen vol licht (Gn. 37:5-11).

II. De twee dromen van Jozef (Gn. 37:7-9), die allebei van God kwamen, onthulden 
Gods goddelijke visie op de aarde, de functie en het doel van Gods volk op aarde 
aan hem:
A. De dromen van Jozef openbaren Gods visie op de situatie van Zijn volk—Op. 12:1:

1. In de eerste droom zag Jozef schoven in het veld, wat erop wijst dat Gods volk in Zijn 
ogen allemaal schoven zijn die leven bevatten; granen goed voor de voorziening van 
leven—Joh. 10:10.

2. In zijn tweede droom zag Jozef de zon, de maan en de elf sterren die zich voor hem 
neerbuigen, wat erop wijst dat in de ogen van God al Zijn mensen vol licht zijn—Gn. 
37:9-10; Mt. 5:14; Ef. 5:8.

B. Wij hebben het hemels zicht, het eeuwig zicht, op Gods volk nodig, niet het zicht vanop 
de aarde—Nu. 23:21; 24:4-6.

C. Hoe meer we dit visioen hebben en hoe meer we volwassen worden in leven, hoe minder 
we negatief spreken over de heiligen of de gemeente—Mt. 2:2; 5:14-16; 13:43; Fil. 2:15-16.

III. “Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte mijn schoof 
zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen 
zich voor mijn schoof neer”—Gn. 37:7:
A. In zijn eerste droom zag Jozef schoven op het veld die zich voor zijn schoof bogen: deze 

droom onthult dat Jozef hoogstens een schoof was en dat zijn broers in het slechtste 
geval ook schoven waren.

B. In Genesis 37 tot en met 38 worden twee grove zonden beschreven—in hoofdstuk 37 
staat de zonde boosheid—Gn. 37:18-28:
1. Toen Jozef zeventien jaar oud was en met zijn broers de kudde hoedde, bracht hij een 

kwaad verslag over hen uit aan hun vader— Gn. 37:2.
2. Toen zijn broers zagen dat hun vader meer van hem hield dan van hen allen, haatten 

zij hem en konden ze niet vreedzaam met hem spreken— Gn. 37:4.
3. Toen kreeg Jozef zijn eerste droom en vertelde die aan zijn broers, waardoor ze hem 

nog meer haatten— Gn. 37:5.
4. Toen Jakob Jozef naar zijn broers stuurde om hen te controleren, spanden ze samen 

om hem te doden, gooiden ze hem in een waterloze put, verkochten ze hem aan de 
Ismaëlieten en logen tegen hun vader over zijn “dood” door zijn veelkleurige mantel— 
Gn. 37:18-31.

C. Het uitstekende en wonderbaarlijke gedrag van Jozef was te danken aan het visioen dat 
hij ontving, dat zijn leven beheerste en richting gaf aan zijn gedrag:
1. Terwijl zijn broers hun woede uitten, gedroeg Jozef zich als een schoof van leven en 

een ster die in de duisternis scheen — Gn. 37:18-28
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2. Terwijl al zijn broers verdronken in het water van de woede, leefde Jozef, het heersende 
aspect van het volwassen leven, als een schoof van leven, en rees hij op uit het 
doodswater van de menselijke woede.

3. Het enige verschil tussen hem en hen was dat God hem had uitverkoren om te heersen, 
maar dit betekent niet dat hij beter was dan hen.

4. Gods volk (waaronder onze ouders, onze broers en zussen, de heiligen in het 
gemeenteleven en onze dienenden) zijn allemaal schoven van leven in Christus.

IV. Jozef was iemand die een leven leidde dat met zijn visioen overeenkwam; hij 
was niet alleen een dromer, maar hij was ook iemand die in praktijk bracht en 
leefde naar wat hij in zijn droom zag—toen alle anderen in het doodswater van 
de menselijke woede waren weggezonken, kwam deze schoof tevoorschijn en 
overleefde in die doodse situatie—Spr. 29:18; Hnd. 26:19.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 1—Bijbelverzen

Jozef ontvangt het visioen en leeft
volgens het visioen dat hij zag

(1)

Bijbelverzen:

Genesis 37:5-11 
5 En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten zij hem nog meer.
6 Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb.
7 Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte mijn schoof zich op en bleef 

overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer.
8 Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons 

heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden.
9 En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer 

een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.
10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en 

zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw 
broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?

11 Zijn broeders dan benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.

Openbaring 12:1
En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Johannes 10:10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven; Ik ben gekomen opdat zij 
leven hebben, en het overvloedig hebben.

Efeziërs 5:8
Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als kinderen van het 
licht.

Numeri 23:21
Men schouwt geen onheil in Jakob, en ziet geen rampspoed in Israël. De HERE, zijn God, is met 
hem, en gejubel over de koning is bij hem.

Numeri 24:4-6
4 De spreuk van hem, die de woorden Gods hoort, die het gezicht des Almachtigen schouwt, 

nederliggende met ontsloten ogen.
5 Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob, uw woningen, o Israël!
6 Als valleien breiden zij zich uit; als tuinen aan een rivier; als aloë’s, die de HERE plantte; als 

cederen aan het water.

Genesis 37:18-28
18 En zij zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeedden zij een aanslag 

tegen hem om hem te doden.
19 Zij zeiden tot elkander: Zie, daar komt die meesterdromer aan.
20 Nu dan, komt, laten wij hem doden en in een van de putten werpen, en laten wij dan zeggen: een 

wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien, wat er van zijn dromen terechtkomt.
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21 Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden, en zeide: Laten wij hem niet 
doodslaan.

22 Verder zeide Ruben tot hen: Vergiet geen bloed; werpt hem in deze put, die in de woestijn is, 
maar slaat de hand niet aan hem, met de bedoeling hem uit hun hand te redden en naar zijn 
vader terug te brengen.

23 Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit het pronkgewaad, dat 
hij droeg.

24 En zij namen hem en wierpen hem in de put; de put nu was leeg, er stond geen water in.
25 Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan 

van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen, op weg om 
dat naar Egypte te brengen.

26 Toen zeide Juda tot zijn broeders: Wat voordeel is erin gelegen, wanneer wij onze broeder doden 
en zijn bloed verbergen?

27 Komt dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem 
slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor.

28 Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden 
hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen 
brachten Jozef naar Egypte.

Spreuken 29:18a
Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.

Handelingen 26:19
Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 2

Jozef ontvangt het visioen en leeft
volgens het visioen dat hij zag

(2)

Bijbelverzen: Gn. 37:9-11; Op. 12:1; Lc. 1:78; Mt. 5:14-16; Ef. 5:8; Fil. 2:15-16;
Gn. 39:1-21; 2 Tim. 2:22; Rom. 5:17, 21; Mt. 5:31-32, 48

I. In zijn tweede droom in Genesis 37:9 zag Jozef de zon, de maan en de elf sterren, 
die zijn vader, zijn moeder en zijn elf broers afbeelden:
A. Volgens de gevallen natuur van Gods volk zijn ze boos en onrein, maar in Gods eeuwige 

visie is Zijn volk een hemellichaam vol licht.
B. Op basis van het principe van de droom van Jozef, moeten de zon, de maan en de twaalf 

sterren in Openbaring 12 Gods volledige volk op aarde afbeelden, die gesymboliseerd 
wordt door een vrouw—Op. 12:1-3.

C. Het hele volk van God in de drie tijdperken van de zon, de maan en de sterren, die samen 
de vrouw vormen, is een lichtdrager—daarom is zij de universele stralende vrouw die 
door alle generaties heen schijnt—verw. Mt. 5:14; Ef. 5:8; Fil. 2:15.

II. Terwijl de broers van Jozef zich aan hun lusten overgaven, zien we Jozef als een 
heldere ster die aan de hemel straalt—Gn. 39:7-12:
A. Genesis 38 vertelt de tweede grove zonde die de broers van Jozef begingen, toegeven aan 

lust, dat Jozef ook een gelegenheid gaf:
1. Juda pleegde overspel met zijn schoondochter en had geen geweten en was blind—

zijn ogen waren zwart gemaakt en verblind, en blindheid betekent duisternis— Gn. 
38:15; verw. Ef. 2:1-3.

2. Ruben pleegde ook overspel met zijn vaders bijvrouw—Gn. 35:22:
a. Ruben, geboren uit Leah, was de eerstgeborene en had het geboorterecht moeten 

erven.
b. Maar vanwege zijn verontreiniging in zijn lust, verloor hij het geboorterecht en 

werd het aan Jozef, de zoon van Rachel, gegeven—1 Kr. 5:1; Gn. 49:3-4; 48:22.
B. Jozef verkreeg het geboorterecht vanwege zijn zuiverheid:

1. Toen hij verkocht was aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht, 
was de Heer met Jozef en hij maakte Jozef tot een opzichter van zijn huis, alles wat hij 
bezat werd aan Jozef toevertrouwd—Gn. 39:1-4.

2. Potifars vrouw sloeg haar ogen op Jozefs knappe uiterlijk en beval hem van dag tot 
dag bij haar te liggen, maar hij weigerde—Gn. 39:6-8.

3. Op een dag, toen ze alleen in haar huis waren, greep ze hem bij zijn kleed, maar liet 
hij zijn kleed in haar hand achter en vluchtte, waardoor ze over hem loog, zodat hij in 
de gevangenis belandde—Gn. 39:13-20.

C. Door zich als een heldere ster te gedragen die aan de hemel schijnt te midden van deze 
duisternis, leek Jozef te zeggen: “Jullie zijn allemaal in duisternis, maar ik schijn op 
jullie. Ik kan mijn droom niet vergeten. Mijn droom beheerst mij en leidt mij. Ik zal als 
een hemelse ster nooit mijn positie verkopen.”

D. Jozef was dus iemand die een leven leidde dat met zijn visioen overeenkwam —Jozef was 
niet alleen een dromer—hij was ook iemand die in praktijk bracht en leefde naar wat hij 
in zijn droom zag:
1. Ieder mens heeft begeerten en de manier om onze begeerten te beheersen is door 

onderworpen te zijn, beheerst te worden en geleid te worden door een visioen— 
Spr. 29:18; 2 Tim. 2:22.
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2. De functie van het visioen is vergelijkbaar met die van de remmen in een auto—
wanneer er gevaar is, trappen we op de rem—het visioen van de hemelse ster is een 
krachtige rem voor onze “geestelijke auto”.

III. Wij, de mensen van het koninkrijk in het leven van het koninkrijk, worden 
getraind om koningen te zijn, om als Jozef te zijn—het heersende aspect van het 
volwassen leven—Rom. 5:17:
A. Het leven van Jozef onder het hemelse visioen was het leven van het koninkrijk van de 

hemelen zoals beschreven in Matteüs 5, 6 en7:
1. Volgens de grondwet van het hemelse koninkrijk, die in deze hoofdstukken in Matteüs 

wordt geopenbaard, moet onze boosheid bedwongen en onze begeerte overwonnen 
worden—Mt. 5:31-32.

2. In plaats van in te stemmen met onze boosheid of mee te werken met onze begeerte, 
verwerpen we onze boosheid en veroordelen we onze begeerte, omdat we het 
heersende aspect van het volwassen leven zijn.

B. We hebben de grondwet van Christus in ons en we worden gereedgemaakt om als 
koningen te heersen:
1. Het koninkrijk van de hemelen is de hoogste eis en het goddelijk leven van de Vader 

is de hoogste voorziening om aan die eis te voldoen, waardoor we de hoogste wandel 
kunnen hebben—Mt. 5:48 (zie voetnoot 1, RcV).

2. Het leven dat we ontvangen hebben, redt ons niet slechts van een paar dingen, maar 
plaatst ons op de troon als koningen om over alle dingen te heersen—Rom. 5:17.

3. Wij hebben objectief gerechtigheid ontvangen, maar we moeten nog steeds 
voortdurend de overvloed van genade ontvangen, zodat we subjectief in het leven 
kunnen heersen.

4. De kracht van deze genade werkt in ons en brengt ons in harmonie met God, met 
anderen en zelfs met onszelf; ze onderwerpt niet alleen de zonde van boosheid en 
begeerte, maar overwint ook satan en de dood in ons wezen—de genade regeert dus 
door gerechtigheid, wat in eeuwig leven resulteert —Rom. 5:21.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 2—Bijbelverzen

Jozef ontvangt het visioen en leeft
volgens het visioen dat hij zag

(2)

Bijbelverzen: 

Genesis 37:9-11
9 En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer 

een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.
10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en 

zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw 
broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?

11 Zijn broeders dan benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.

Openbaring 12:1
En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Lucas 1:78
Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte ons zal 
bezoeken.

Matteüs 5:14-16
14 U bent het licht van de wereld; een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij 

schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader die in de hemelen is, verheerlijken.

Efeziërs 5:8
Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als kinderen van het 
licht.

Filippenzen 2:15-16
15  Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en 

verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,
16  terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet 

tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb.

Genesis 39:1-21
1 Jozef nu werd naar Egypte gebracht; en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, 

een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden.
2 En de HERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis van 

zijn heer, de Egyptenaar.
3 Toen zijn heer zag, dat de HERE met hem was, en dat de HERE alles wat hij ondernam onder 

zijn hand deed gelukken,
4 won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen; hij stelde hem aan over zijn huis, en 

alles wat hij had, gaf hij in zijn hand.
5 Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende 

de HERE het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil: de zegen des HEREN rustte op alles wat hij 
had, zowel in huis als op het veld.
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6 En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem naast zich, bemoeide hij zich enkel met het 
brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.

7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen.
8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij 

naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven;
9 niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij 

zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?
10 En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan 

liggen en omgang met haar te hebben.
11 Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de 

huisgenoten daar in huis was.
12 Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar 

hand achter, vluchtte en liep naar buiten.
13 Toen zij nu zag, dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was,
14 riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen: Ziet toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht 

opdat deze zijn spel met ons drijve; hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb met 
luider stem geroepen;

15 en toen hij hoorde, dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter, vluchtte en 
liep naar buiten.

16 Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuiskwam.
17 En zij sprak tot hem in dezer voege: Die Hebreeuwse slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij 

gekomen om zijn spel met mij te drijven.
18 Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten 

gevlucht.
19 Zodra zijn heer de woorden hoorde, die zijn vrouw tot hem sprak: zo en zo heeft uw slaaf mij 

gedaan, ontbrandde zijn toorn.
20 En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de 

koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis.
21 En de HERE was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste 

der gevangenis winnen.

2 Timoteüs 2:22
Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede 
met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.

Romeinen 5:17, 21
17 Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen 

zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen in het leven 
regeren door de Ene, Jezus Christus.

21 Opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou regeren door 
gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 2—Groepstijd

Jozef ontvangt het visioen en leeft
volgens het visioen dat hij zag

(2)

Verzen om biddend te lezen:

Fil. 2:15-16 Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van 
een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 
terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, 
dat ik niet tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb.

Uittreksels van de bediening:

Leven als een ster van licht
De tweede grove zonde, het toegeven aan 

begeerte, gaf Jozef ook een gelegenheid. Het 
toegeven aan de begeerte in hoofdstuk achten-
dertig is een symbool van duisternis. In dit 
hoofdstuk verkeerde Juda zich volkomen in 
duisternis. Juda gedroeg zich op een blinde 
manier, en blindheid betekent duisternis. Als hij 
niet in blindheid, in duisternis was geweest, hoe 
had hij dan overspel kunnen plegen met zijn 
schoondochter? Waar was zijn geweten? Waar 
was zijn zicht? Zijn ogen waren zwart gemaakt 
en verblind en hij was in duisternis. Die slechte 
vrouw in hoofdstuk negenendertig, de vrouw 
van Potifar, was ook in duisternis. Als zij zich 
niet in duisternis had verkeerd, hoe had zij zich 
dan zo slecht kunnen gedragen? Zo hebben we 
in de hoofdstukken achtendertig en negenen-
dertig een portret van de duisternis.

Joseph overwint de begeerte
en schijnt in de duisternis

Maar te midden van deze duisternis zien we 
Jozef als een heldere ster die aan de hemel 
schijnt (Gn. 39:7-12). Jozef gedroeg zich als een 
stralende ster en leek te zeggen: “Jullie zijn alle-
maal in duisternis, maar ik schijn op jullie. Hoe 
kan ik, een heldere ster, zoiets duisters doen? Ik 
kan mijn droom niet vergeten. Mijn droom 
beheerst mij en leidt mij. Als een hemelse ster, 
zal ik nooit mijn positie verkopen.” Als je dit 
licht hebt als je tot deze hoofdstukken komt, zul 
je zien dat Jozef iemand was die een leven leidde 
dat met zijn visioen overeenkwam. Jozef was 
niet alleen een dromer; hij was ook iemand die 
in praktijk bracht en leefde naar wat hij in zijn 
droom zag 

Als de Jozef vandaag moeten wij ook dro-
men. Anderen moeten zeggen dat wij dromers 
zijn. Veel christelijke vrienden beschouwen me 
als een dromer. Als ik praat over het overwin-
nende leven en de beoefening van het gemeen-
televen, zeggen ze tegen mij: “Broeder Lee, dit 
zijn prachtige ideeën, maar het zijn slechts dro-
men. Niemand kan op deze aarde zo’n overwin-
nend leven leiden en het is onmogelijk om de 
beoefening van het gemeenteleven te hebben. 
We moeten wachten op die dag. Laten we niet 
meer dromen. Laten we wakker worden uit onze 
dromen.” Maar ik heb niet alleen dromen–ik 
breng in praktijk wat ik in mijn dromen zie. Je 
denkt misschien dat ik alleen maar een dromer 
ben, maar ik ben ook iemand die mijn dromen 
volledig in praktijk brengt. Ik kan getuigen dat 
het heel goed mogelijk is om een overwinnend 
leven te hebben en om de beoefening van het 
gemeenteleven te hebben. Dit is niet alleen mijn 
droom; het is mijn beoefening en mijn ervaring. 
Net als Jozef heb ik enkele dromen gehad, de 
droom van de schoven en van de heldere ster-
ren. Door de barmhartigheid van de Heer heb ik 
naar mijn dromen geleefd. Ik heb mij gedragen 
en ik heb gehandeld naar het visioen dat ik heb 
gezien. Hoewel sommigen zeggen: “Dit zijn 
slechts dromen zonder enige mogelijkheid van 
vervulling”, moet ik verklaren dat dit hemelse 
openbaringen van de feiten zijn. Geloof je niet 
dat het overwinnende leven volledig mogelijk 
is? En geloof je niet dat de beoefening van het 
gemeenteleven vandaag beschikbaar is? Wij 
dromen niet tevergeefs. We hebben een visioen 
dat ons beheerst.

We weten allemaal wat het is om ons geduld 
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te verliezen. Ik ben geen uitzondering. Het is 
niet goed om onze boosheid in ons te houden. 
Integendeel, in zekere zin voelen wij ons beter 
als wij ons laten gaan. Maar wanneer ik op het 
punt sta mijn geduld te verliezen, komt het visi-
oen van de schoof, en vraagt de Heer mij: “Ben 
jij een schoof die oprijst? Als dat zo is, hoe zit 
het dan met je boosheid? Zodra de Heer op deze 
manier tot mij spreekt en ik op Hem reageer, is 
mijn boosheid verdwenen. Zelfs als ik mijn 
geduld zou willen verliezen, zou ik daartoe niet 
in staat zijn. Het is voor ons allen mogelijk om 
zonder boosheid en verlies van geduld te leven. 
Als je op het punt staat je geduld te verliezen, 
kan de Heer zeggen: “Ben jij een schoof? Ben jij 
iemand in de gemeente, in het wederopbouw-
werk van de Heer?’’ Zodra je zegt dat je een 
schoof bent, zal je boosheid verdwijnen. 

De functie van het visioen is vergelijkbaar 
met die van de remmen in een auto. In tijden 
van gevaar trappen we op de rem. Het visioen 
van de hemelse ster is een krachtige rem voor 
onze geestelijke auto. Wij rijden niet in een auto 
zonder rempedaal. Wanneer we op de juiste weg 
rijden, is het niet nodig om op de rem te trap-
pen. Maar wanneer we de controle over de auto 
beginnen te verliezen, werken de remmen 
onmiddellijk. Halleluja voor zo’n controlerend 
visioen! Velen van ons kunnen getuigen dat we 
als een auto zonder remmen waren voordat we 
in de gemeente kwamen. Maar nadat we in de 
gemeente kwamen, zagen we het controlerende 
visioen en werden er krachtige remmen in onze 
auto geïnstalleerd. Hier in het gemeenteleven 
hebben we het visioen van de schoof en het visi-
oen van de ster. 

HET LEVEN VAN HET KONINKRIJK
Jozefs leven onder het hemelse visioen was 

het leven van het koninkrijk van de hemelen 
zoals beschreven in Matteüs 5, 6 en 7. Volgens 
de grondwet van het hemelse koninkrijk, dat in 
deze hoofdstukken in Matteüs wordt geopen-
baard, moet onze boosheid bedwongen en onze 
begeerte overwonnen worden (Mt. 5:21-32). Als 
we beweren dat we mensen van het koninkrijk 
zijn, maar we kunnen onze boosheid niet 
bedwingen of onze begeerte niet overwinnen, 
dan hebben we het gehad. In plaats van in het 
koninkrijk te zijn, zijn wij op het strand. Dan 
uiten we onze boosheid en geven we ons over 
aan de begeerte. Maar alle mensen van het 
koninkrijk bedwingen hun boosheid en over-
winnen hun begeerte. Dit is het leven van het 
koninkrijk.

In het leven van het koninkrijk vandaag wor-
den koningen getraind. Wij, de mensen van het 
koninkrijk, in het leven van het koninkrijk, wor-
den getraind om koningen te zijn, om als Jozef 
te zijn, om het heersende aspect van het volwas-
sen leven te zijn. Daartoe moeten we onze boos-
heid bedwingen en onze begeerte overwinnen. 
Wat een prachtig beeld is het leven van Jozef 
van onze ervaring vandaag! Van dag tot dag 
onderwerpen we onze boosheid en overwinnen 
we onze begeerte. In plaats van in te stemmen 
met onze boosheid of mee te werken met onze 
begeerte, verwerpen we onze boosheid en ver-
oordelen we onze begeerte, want we zijn het 
heersende aspect van het volwassen leven. We 
hebben de grondwet van Christus in ons en we 
worden gereed gemaakt om als koningen te 
heersen. (Life-study of Genesis, blz. 1430-1433)

Vragen voor de groepstijd:

1. Hoe kunnen wij, jongeren vandaag, die in een donkere wereld leven, de duisternis overwinnen 
en in de wereld schijnen?

2. Heb gemeenschap met elkaar over hoe een visioen ons vandaag kan helpen.

3. Bespreek wat het betekent om het leven van het koninkrijk te leiden en tot koningen getraind te 
worden.

4. Hoe kunnen we genade ervaren om onze boosheid en onze begeerte te overwinnen om te heersen 
in leven?
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Morgenwacht

Dag 2

Verzen om biddend te lezen:

Spr. 29:18a Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.
Hnd. 26:19 Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest.

Uittreksels van de bediening:

Genesis 37 begint met hoe Jakob zijn dier-
bare zoon Jozef liefhad en hoe Jozef het kwaad 
van zijn broers aan zijn vader rapporteerde. Dan 
wordt ons verteld over de dromen van Jozef 
(Gn. 37:5-10). De Heer heeft ons in deze dagen 
getoond dat Jozefs dromen de werkelijke situa-
tie van Gods volk in Zijn ogen onthullen. Gods 
volledige volk zijn schoven van leven. Een schoof 
is een bundel tarwe vol leven en levensvoorzie-
ning. De schoven bevatten graankorrels vol 
leven die goed zijn voor de levensvoorziening. 
Zeg niet: ‘’Ik mag de Israëlieten niet, want ze 
zijn zo slecht.’’ Denk aan de heidense profeet 
Bileam die werd omgekocht om een vloek over 
Israël uit te spreken. In die tijd was Israël inder-
daad slecht. Toch zei Bileam, onder de controle 
van God, dat God geen ongerechtigheid in Jakob 
had gezien, noch verdorvenheid in Israël (Nu. 
23:21). Integendeel, in Gods ogen zijn al Zijn 
uitverkorenen schoven van leven, vol levens-
voorziening. Bovendien zijn allen van Gods volk 
als sterren die aan de hemel stralen.

Als de Jozef vandaag moeten wij ook dro-
men. Anderen moeten zeggen dat wij dromers 
zijn. Veel christelijke vrienden beschouwen me 
als een dromer. Als ik praat over het overwin-
nende leven en de beoefening van het gemeen-
televen, zeggen ze tegen mij: “Broeder Lee, dit 
zijn prachtige ideeën, maar het zijn slechts dro-
men. Niemand kan op deze aarde zo’n overwin-

nend leven leiden en het is onmogelijk om de 
beoefening van het gemeenteleven te hebben. 
We moeten wachten op die dag. Laten we niet 
meer dromen. Laten we wakker worden uit onze 
dromen.” Maar ik heb niet alleen dromen–ik 
breng in praktijk wat ik in mijn dromen zie. Je 
denkt misschien dat ik alleen maar een dromer 
ben, maar ik ben ook iemand die mijn dromen 
volledig in praktijk brengt. Ik kan getuigen dat 
het heel goed mogelijk is om een overwinnend 
leven te hebben en om de beoefening van het 
gemeenteleven te hebben. Dit is niet alleen mijn 
droom; het is mijn beoefening en mijn ervaring. 
Net als Jozef heb ik enkele dromen gehad, de 
droom van de schoven en van de heldere ster-
ren. Door de barmhartigheid van de Heer heb ik 
naar mijn dromen geleefd. Ik heb mij gedragen 
en ik heb gehandeld naar het visioen dat ik heb 
gezien. Hoewel sommigen zeggen: “Dit zijn 
slechts dromen zonder enige mogelijkheid van 
vervulling”, moet ik verklaren dat dit hemelse 
openbaringen van de feiten zijn. Geloof je niet 
dat het overwinnende leven volledig mogelijk 
is? En geloof je niet dat de beoefening van het 
gemeenteleven vandaag beschikbaar is? Wij 
dromen niet tevergeefs. We hebben een visioen 
dat ons beheerst. Dit is een herhaling van wat 
we hiervoor gelezen hebben—OK? (Life-study 
of Genesis, blz. 1427-1428, 1431-1432, W. Lee)

Eenvoudige gebeden:

“Heer, geef ons allemaal een droom als een allesbeheersend visioen; laat ons zien hoe U ons ziet.”

“Heer, maak ons de Jozef vandaag die in Uw leven over alle dingen om ons heen regeert!”
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 3

Jozef verraden en gevangengenomen

Bijbelverzen: Gn. 39:20; Kl. 3:27-28; Ef. 3:1; 4:1; Gn. 40:1-23; 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 4:13 

I. Nadat Jozef door zijn broers verraden en verkocht werd, was hij in afzondering 
en gevangenschap—Gn. 39:20a:
A. Jozef zat minstens tien jaar gevangen:

1. Toen Jozef als slaaf in Egypte verkocht werd, was hij ongeveer zeventien jaar oud en 
toen hij vrijgelaten werd, was hij dertig—Gn. 37:2a; 41:46a.

2. Volgens de Bijbel ervaren niet oudere mensen maar jonge mensen deze les van 
gevangenschap—Kl. 3:27-28:
a. Jongeren moeten een tijd door afzondering heengaan, want ze zijn te vrij. 
b. Als de jongeren de Heer liefhebben en de Jozefs vandaag zijn, zullen ze in de 

gevangenschap van de Heer geplaatst worden.
B. Voordat Jozef de troon besteeg en machtig werd, was hij in gevangenschap, wat aangeeft 

dat er eerst afzondering is voordat er intronisatie is:
1. Sommigen denken dat alles heerlijk zal zijn als ze Jezus Christus volgen en in het 

wederopbouwwerk van de Heer zijn; de jongeren hebben echter een tijd van 
afzondering nodig; dit is heel belangrijk voor ze.

2. Denk niet dat je een heerlijke tijd zult hebben nadat je het visioen van Christus, de 
gemeente, het kruis, het innerlijke leven of de Geest gezien hebt; je zult echter lijden 
en gevangengenomen worden.

II. We moeten leren hoe we kunnen genieten van onze gevangenschap en hoe we 
onze tijd kunnen doorbrengen terwijl we in afzondering zijn, dit is een geheim 
dat we moeten leren:
A. Het feit dat de dromen van Jozef niet onmiddellijk vervuld werden was een test voor 

hem; in zijn dromen was er bovendien geen aanwijzing dat hij zou lijden.
B. Jozef had tijdens zijn gevangenschap het geloof en de vrijmoedigheid om de dromen van 

zijn twee metgezellen in de gevangenis uit te uitleggen, terwijl zijn eigen dromen nog niet 
vervuld waren—Gn. 40:1-23:
1. Het was moeilijk voor Jozef om de dromen van anderen uit te uitleggen terwijl de 

interpretatie van zijn eigen dromen nog niet vervuld was; toch deed hij het.
2. We moeten de vrijmoedigheid hebben om te zeggen dat het gemeenteleven 

wonderbaarlijk is, zelfs als onze droom van het gemeenteleven nog niet vervuld is en 
het gemeenteleven niet zo wonderbaarlijk lijkt—1 Kor. 1:2; Nu. 23:21; 24:5. 

C. Toen de dromen van de metgezellen van Jozef vervuld waren, werd Jozef bevestigd en 
versterkt en verwachtte hij dat zijn dromen ook vervuld zouden worden.

D. De vervulling van de dromen van de metgezellen van Jozef vond in een paar dagen plaats; 
maar het duurde nog twee jaar voordat de dromen van Jozef vervuld werden—Gn. 40:14-
15, 23:
1. Jozef moest nog twee jaar in de kerker blijven om geschikt te zijn om te heersen. 
2. Nadat hij tien jaar in de gevangenis had gezeten, was hij nog steeds van mening dat 

hij uit het land van de Hebreeën ontvoerd was; dit geeft aan dat hij nog niet klaar was 
om te heersen; omdat hij nog steeds dacht dat hij in Egypte was omdat hij ontvoerd 
was, was hij nog niet klaar om te heersen—Gn. 40:14-15.
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3. Jozef besteeg nog niet meteen de troon nadat hij het visioen gezien had, maar hij ging 
door een lange periode van beproeving en testen heen; de visioenen die Jozef zag 
beheersten niet alleen zijn leven maar ze hielden zijn geloof in stand. 

4. We hebben misschien een hart dat absoluut voor de Heer is en we hebben misschien 
visioenen gezien, maar we moeten niet denken dat we onmiddellijk de troon bestijgen; 
we moeten in plaats daarvan bereid zijn om afgeschreven en afgezonderd te worden.

5. Jozef leek te lijden door zijn afzondering; maar eigenlijk leerde hij kostbare lessen en 
ervoer hij wat nodig was om de troon te bestijgen:
a. Als Jozef deze lessen tijdens zijn isolement niet had geleerd, had hij de troon in 

Egypte niet kunnen bestijgen om als jongeman over heel Egypte te heersen. 
b. Jozef werd door zijn gevangenschap getraind; zijn gevangenschap was werkelijk 

een beoefening voor hem. 
c. Elk gevangenschap dat we moeten ondergaan is een training, een oefening en een 

tijd om te leren, om op onze intronisatie voorbereid te worden.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 3 —Bijbelverzen

Jozef verraden en gevangengenomen

Bijbelverzen: 

Genesis 39:20
En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de 
koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis.

Klaagliederen 3:27-28
27  Goed is het voor de man, dat hij een juk in zijn jeugd draagt.
28  Hij zitte eenzaam en zwijge stil, als Hij het hem heeft opgelegd.

Efeziërs 3:1
Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, de volken…

Efeziërs 4:1
Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u 
bent geroepen.

Genesis 40:1-23
1 Hierna gebeurde het, dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen 

hun heer, de koning van Egypte.
2 En Farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der 

bakkers.
3 Hij zette hen in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, in de gevangenis, de plaats 

waar Jozef gevangen zat.
4 En de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan, om hen te bedienen. En zij waren geruime 

tijd in hechtenis.
5 Zij nu hadden beiden een droom, ieder zijn eigen droom, in dezelfde nacht, ieder een droom 

met een eigen betekenis, zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte, die in de 
gevangenis gevangen zaten.

6 Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan, en zie, zij waren mismoedig.
7 Hij vroeg aan de hovelingen van Farao, die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn 

heer: Waarom staat uw gezicht zo somber vandaag?
8 Daarop zeiden zij tot hem: Wij hebben een droom gehad en er is niemand, die hem kan uitleggen. 

Toen zeide Jozef tot hen: Zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Vertelt het mij toch.
9 Daarop vertelde de overste der schenkers aan Jozef zijn droom en zeide tot hem: In mijn droom, 

zie, er stond een wijnstok voor mij.
10 Aan de wijnstok waren drie ranken, en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er, en 

zijn trossen droegen rijpe druiven.
11 En Farao’s beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao’s beker en gaf de 

beker in Farao’s hand.
12 Toen zeide Jozef tot hem: Dit is de uitlegging ervan: de drie ranken, dat zijn drie dagen;
13 Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen, en gij zult Farao de 

beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen, toen gij zijn schenker waart.
14 Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan; toon mij toch uw dankbaarheid door 

van mij gewag te maken bij Farao, en breng mij uit dit huis.
15 Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën, en ook hier heb ik niets gedaan, waarom zij mij 

in dit kerkerhol hadden kunnen zetten.
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16 Toen de overste der bakkers zag, dat Jozef een gunstige uitlegging gegeven had, zeide hij tot 
hem: Ook ik had een droom: zie, er waren op mijn hoofd drie korven met gebak.

17 In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit 
de korf, boven mijn hoofd.

18 Toen antwoordde Jozef: Dit is de uitlegging ervan: de drie korven, dat zijn drie dagen;
19 Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen, boven u, en u aan een paal hangen en het 

gevogelte zal het vlees van u afeten.
20 Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. 

En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te 
midden van zijn dienaren.

21 Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in 
Farao’s hand gaf.

22 Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd.
23 Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem.

1 Korintiërs 1:2
Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen 
heiligen, met allen, in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel 
hun als onze Heer:

2 Korintiërs 4:13 
Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat: ‘Ik heb geloofd, 
daarom heb ik gesproken’, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook;
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 4

Het geheim van de bevrijding en verhoging van Jozef

Bijbelverzen: Gn. 41:25-36; 2 Kor. 4:13; Gn. 41:25-44; 2 Tim. 4:2; 
Gn. 41:55-56; Hnd. 4:18-20, 31; 5:20

I. Jozef werd uit de gevangenis bevrijd doordat hij door geloof sprak; ook al waren 
zijn dromen niet vervuld, sprak Jozef vrijmoedig door geloof—Gn. 41:25-36; 2 
Kor. 4:13:
A. We moeten allemaal de droom spreken; we moeten niet wachten totdat we de ervaring 

hebben voordat we spreken.
B. We moeten onmiddellijk spreken nadat we het visioen hebben gezien, en dan hebben we 

de ervaring.
C. Of het visioen werkt of niet hangt af van ons spreken over het visioen.

II. Wat Jozef sprak, bevrijdde hem niet alleen uit de gevangenis, maar bracht hem 
ook naar de troon; Jozef sprak zichzelf naar de troon—Gn. 41:25-44; 2 Tim. 4:2:
A. Om bevrijd te worden en om gezag te ontvangen, moeten we spreken.
B. Hoe meer we spreken, hoe meer we bevrijd zijn; bevrijding komt door ons spreken.
C. Zowel bevrijding als gezag komen door spreken; of we thuis, op school, of op het werk 

zijn, we moeten spreken.
III. Door zijn spreken werd Jozef ook iemand die voedsel uitdeelde; hij bediende 

voedsel aan anderen door zijn uitleg van dromen—Gn. 41:55-56.
IV. Jozef was werkelijk een dromer, en zijn leven was een leven van dromen; een 

zegevierend en overwinnend christen is altijd een dromer:
A. Dromen vereisen een verklaring, en verklaren is een kwestie van spreken; daarom sprak 

Jozef voortdurend, en door zijn spreken werden alle dromen vervuld:
1. Ten eerste sprak Jozef zichzelf in de problemen; als hij niet over zijn dromen had 

gesproken, zou hij niet in de problemen zijn geraakt; zijn lijden was het gevolg van 
zijn spreken—Hnd. 4:18-20.

2. Later sprak Jozef zichzelf uit de problemen en in de vervulling van zijn dromen; zowel 
de problemen als de vervulling kwamen door het spreken.

B. Vanwege het visioen kunnen we niet zwijgen; wanneer we spreken, rusten we en zijn we 
vreugdevol en vrolijk, en hoe meer we spreken, hoe meer we bevrijd zijn—Hnd. 4:31; 
5:20.

32



EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

AANTEKENINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33



EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 4—Bijbelverzen

Het geheim van de bevrijding en verhoging van Jozef

Bijbelverzen:

Genesis 41:1-13, 25-44, 55-56
1 Na verloop van twee volle jaren droomde Farao, dat hij aan de Nijl stond.
2 En zie, uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en zij weidden 

in het oevergras.
3 Maar zie, zeven andere koeien kwamen na deze op uit de Nijl, lelijk van uiterlijk en mager van 

vlees, en zij gingen naast die koeien staan aan de oever van de Nijl.
4 En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien op, die mooi 

van uiterlijk en vet waren. Toen ontwaakte Farao.
5 Daarna sliep hij weer in en droomde ten tweeden male, en zie, zeven dikke en mooie aren 

schoten op uit één halm.
6 Maar zie, zeven dunne en door de oostenwind verzengde aren ontsproten na deze.
7 En de dunne aren verslonden de zeven dikke en volle aren. Toen ontwaakte Farao, en het was 

een droom.
8 De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van 

Egypte, en Farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand, die ze Farao kon uitleggen.
9 Toen sprak de overste der schenkers tot Farao: Heden moet ik mijn zonden in herinnering 

brengen.
10 Farao was toornig op zijn dienaren, en zette mij in hechtenis in het huis van de overste der 

lijfwacht, mij en de overste der bakkers.
11 In één zelfde nacht nu hadden wij een droom, ik en hij, ieder had een droom met een eigen 

betekenis.
12 Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongeman, een slaaf van de overste der lijfwacht, en wij 

vertelden hem onze dromen, en hij legde ze ons uit; aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom.
13 En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd; mij herstelde Farao weer in mijn ambt, hem 

liet hij ophangen.

25 Toen zeide Jozef tot Farao: Farao’s dromen zijn één; God heeft Farao bekend gemaakt, wat Hij 
zal doen.

26 De zeven mooie koeien, dat zijn zeven jaren, en de zeven mooie aren, dat zijn zeven jaren; de 
dromen zijn één.

27 En de zeven magere en lelijke koeien, die na deze opkwamen, dat zijn zeven jaren, en de zeven 
loze, door de oostenwind verzengde aren betekenen zeven jaren van hongersnood.

28 Dit bedoelde ik, toen ik tot Farao sprak: God heeft Farao getoond, wat Hij zal doen.
29 Zie, er komen zeven jaren, waarin grote overvloed in het gehele land Egypte wezen zal.
30 Daarna zullen zeven jaren van hongersnood aanbreken; dan zal al de overvloed in het land 

Egypte vergeten zijn en de honger het land verteren.
31 Van de overvloed zal men daarna in het land niets meer merken vanwege die hongersnood, 

want die zal zeer zwaar zijn.
32 Dat de droom tot tweemaal toe aan Farao herhaald is, wil zeggen, dat de zaak bij God vaststaat, 

en dat God die haastig zal volbrengen.
33 Nu dan, Farao zie om naar een verstandig en wijs man, en hij stelle hem aan over het land 

Egypte.
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34 Farao doe ook dit: hij stelle opzichters over het land aan, en heffe van het land Egypte een vijfde, 
in de zeven jaren van de overvloed.

35 Zij moeten al het voedsel van deze goede jaren die komen zullen, verzamelen en koren opslaan 
ter beschikking van Farao, als voedsel in de steden, en dit bewaren.

36 Zo zal dat voedsel het land tot voorraad dienen voor de zeven jaren van hongersnood, die in het 
land Egypte zullen zijn, opdat het land door de honger niet te gronde worde gericht.

37  Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren.
38  En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie 

de Geest Gods is?
39  En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo 

verstandig en wijs als gij.
40  Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon 

zal ik boven u staan.
41  Voorts zeide Farao tot Jozef: Zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte.
42  Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij bekleedde hem 

met linnen klederen, en hing een gouden keten om zijn hals.
43  En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en men riep voor hem uit: Eerbied! Aldus 

stelde hij hem aan over het gehele land Egypte.
44  Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte 

zijn hand of zijn voet opheffen.

55 Toen het gehele land Egypte honger leed, en het volk tot Farao om brood riep, zeide Farao tot 
alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef; doet wat hij u zegt.

56 Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht 
koren aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in het land Egypte.

2 Korintiërs. 4:13
Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat: ‘Ik heb geloofd, 
daarom heb ik gesproken’, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook;

2 Timoteüs 4:2
Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle 
lankmoedigheid en lering.

Handelingen 4:18-20, 31
18 En na hen geroepen te hebben bevalen zij hun in het geheel niet te spreken of te leren in de 

naam van Jezus.
19 Petrus en Johannes echter antwoordden en zeiden tot hen: Of het recht is voor God naar u meer 

te horen dan naar God, moet u beoordelen;
20 want ons is het onmogelijk niet te spreken over wat wij hebben gezien en gehoord.
31 En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen 

vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.

Handelingen 5:20
Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 4—Groepstijd

Het geheim van de bevrijding en verhoging van Jozef

Verzen om biddend te lezen:

2 Kor. 4:13 Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat: 
‘Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken’, zo geloven ook wij, daarom spreken wij 
ook;

2 Tim. 4:2 Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan 
in alle lankmoedigheid en lering.

Uittreksels uit de bediening:

Mijn last is om aan te tonen dat Jozef door 
zijn dromen te spreken werd bevrijd uit de 
gevangenis. Jozef droomde dat hij een schoof 
was die omhoog ging en dat zijn broers voor 
hem bogen. Tien jaren gingen voorbij en zijn 
droom was nog steeds niet vervuld. Als dit ons 
was overkomen, waren we tot het uiterste teleur-
gesteld en zeiden we: ”Vergeet deze droom. Ik 
wil geen dromer meer zijn en ik wil niets meer 
over dromen horen.” Als Jozef dit had gedaan, 
zou hij waarschijnlijk nooit uit de gevangenis 
bevrijd zijn. Hij werd bevrijd uit de kerker door 
te spreken. Jozef werd echter niet bevrijd op het 
moment dat hij de dromen van zijn twee metge-
zellen verklaarde. Hij verklaarde hun dromen 
door te spreken in geloof. Als ik degene zou zijn 
die dromen voor anderen verklaarde, zou ik 
bang zijn dat ze naar mijn eigen dromen zouden 
vragen, omdat ik het visioen zou hebben gehad 
zonder de ervaring of de vervulling van het visi-
oen. Daarom zou ik niets durven zeggen, uit 
angst dat iemand zou zeggen: “Waar heb jij het 
over? Spreek niet over dromen totdat jouw eigen 
dromen zijn vervuld. Ik geloof niet in jou.” Maar 
het maakt niet uit of zijn dromen vervuld waren 
of niet, Jozef sprak vrijmoedig door geloof. Als 
ze hem iets hadden gevraagd, zou hij gezegd 
hebben: “Ja, ik heb twee dromen gehad. Hoewel 
ze niet zijn vervuld, geloof ik nog steeds in ze. 
Misschien worden ze morgen vervuld.” Uitein-
delijk werd Jozef bevrijd door zijn spreken. Als 
hij niet had gesproken tot de schenker, zou er 
niemand zijn geweest die de Farao over Jozef 
had verteld. Het was de schenker die het nieuws 
naar de Farao bracht, namelijk dat er iemand in 
de gevangenis was die dromen kon verklaren. 
Daarom werd Jozef indirect uit de gevangenis 

bevrijd door zijn verklaring van de droom van 
de schenker. 

Wij moeten spreken zoals dromers. Wacht 
niet totdat je de ervaring hebt voordat je spreekt. 
Spreek eerst. Spreek onmiddellijk nadat je het 
visioen hebt gezien en dan zal je de ervaring 
hebben. Andrew Murray zei eens dat een goede 
bedienaar altijd meer spreekt dan dat hij heeft 
ervaren. In zekere zin moet een bedienaar een 
opschepper zijn. Tijdens de jaren dat ik in dit 
land ben, heb ik zo vrijmoedig gesproken over 
het gemeenteleven dat sommigen dachten dat ik 
aan het opscheppen was. Sommigen vroegen 
me over het gemeenteleven: “Broeder Lee. 
Werkt dit?” Ik antwoordde: “Waarom niet?” 
Voor diegenen die gezegd hebben dat het onmo-
gelijk was om het gemeenteleven te hebben, was 
het ook onmogelijk. In 1962 hadden we onze 
eerste conferentie in de Verenigde Staten. 
Meteen na de conferentie werd ik uitgenodigd 
in een broederhuis in Whittier. Op een dag vroeg 
mijn gastheer mij: “Broeder Lee, bedoel je te 
zeggen dat wat je bedient daadwerkelijk werkt?” 
Ik antwoordde: “Ik kan je verzekeren dat het 
werkt. Ik zou hiervoor zelfs een garantie onder-
tekenen” Of het visioen werkt of niet hangt af 
van je mond. Als je nee zegt, dan werkt het niet 
voor jou. Maar als je ja zegt, werkt het voor jou, 
ook al werkt het niet voor anderen. Alles hangt 
af van of je ja of nee zegt. Als je nee zegt, is het 
nee, en als je ja zegt, is het ja. Wat de droom, het 
visioen, betreft, maakt het uit of we ja of nee 
zeggen, want onze ja of onze nee zal uitkomen.

Jozefs spreken bevrijdde hem niet alleen uit 
de gevangenis, maar bracht hem ook naar de 
troon. Jozef sprak zichzelf naar de troon. Hij 
kreeg rechtstreeks gezag door zijn verklaring 
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van de droom van Farao. Als ik die dromen voor 
de Farao moest verklaren, zou ik heel voorzich-
tig zijn en zou ik bang zijn dat de Farao mij zou 
vragen over mijn eigen dromen. Ik zou bang zijn 
dat de Farao zou zeggen: “Jij hebt geen ervaring. 
Hoe kan ik naar jouw verklaring luisteren? Jouw 
dromen zijn niet vervuld. Hoe kunnen mijn dro-
men dan vervuld worden? Ga weg.” Jozef was 
echter vrijmoedig om te spreken, om de dromen 
van de Farao te verklaren, en door zijn spreken 
kreeg hij gezag. Wil jij bevrijd worden? Wil jij 
gezag ontvangen? Als je dit wil, moet je spreken. 
Zeg niet dat je niet gekwalificeerd bent om te 
spreken, want hoe meer je zegt dat je niet gekwa-
lificeerd bent, en hoe langer je in de kerker bent, 

hoe langer je in de kerker verblijft. Maar hoe 
meer je spreekt, hoe meer je bevrijd zult zijn. 
Jouw spreken zorgt voor bevrijding. We merken 
in onze ervaring dat hoe meer we spreken, hoe 
meer bevrijd we zijn. Ik kan je niet vertellen hoe 
bevrijd ik ben door mijn spreken. Als ik naar 
huis ga, nadat ik in de samenkomst heb gespro-
ken, ben ik blij en verfrist. Mijn spreken bevrijdt 
mij van elke vorm van gevangenschap. Ik geef 
niet om zoveel dingen, want ik spreek mijzelf uit 
de kerker. Leer om jezelf uit de kerker te spre-
ken. De beste manier om bevrijd te zijn is door 
te spreken. (Life-study of Genesis, blz. 1463-
1466, W. Lee)

Vragen voor de groepstijd:

1. Bespreek de tijd die Jozef in gevangenschap doorbracht; waarom was dit nodig?

2. Denk jij dat jij de vrijmoedigheid zou hebben om de droom van iemand anders te verklaren als 
jouw droom nog niet vervuld is?

3. Hoe zou jij dit punt over niet volgens je ervaring spreken, maar volgens je visioen, toepassen in 
je leven?
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Morgenwacht

Dag 3

Verzen om biddend te lezen:

Hnd. 4:31 En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden 
allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.

Hnd. 5:20 Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden.

Uittreksels uit de bediening:

Door zijn spreken werd Jozef ook iemand die 
voedsel uitdeelde. Hij bediende voedsel aan 
anderen door zijn verklaring van dromen. Jij 
kan zeggen dat je arm bent. Je bent arm omdat 
je stil bent. Waarom ben je zo stil op school, in je 
omgeving of in de samenkomsten? Waarom 
spreek je niet? Je kan zeggen: “O, ik heb niet 
genoeg ervaring om iets te spreken. Ik zit al 
jaren in het gemeenteleven. In het begin hoorde 
ik dat het gemeenteleven heerlijk zou zijn. Maar 
nu voel ik niet echt dat het heerlijk is. Dus heb ik 
niet de zekerheid om iets te spreken over het 
heerlijke gemeenteleven.” Hoe minder je echter 
over het gemeenteleven spreekt, hoe minder je 
in zo’n gemeenteleven zal zijn. Je moet tegen je 
gevoel in spreken. Spreek niet volgens je gevoel 
is, maar dat je visioen. Wanneer je verklaart dat 
het gemeenteleven heerlijk is, ben je in het heer-
lijke gemeenteleven, dat je door je spreken mee 
doet ontstaan. Als je zegt: “Ik heb het niet”, dan 
heb je het niet. Maar als je spreekt, verzorg je 
anderen met voedsel. Door jouw spreken heb je 
de bevrijding, het gezag en het voedsel. Halle-
luja, dit alles komt door spreken! Ik kan tegen 
iedereen getuigen dat omdat ik het meest spreek, 
ik meer bevrijd ben, meer gezag heb en meer 
voedsel heb. We moeten allemaal leren spreken! 
Spreek niet volgens je ervaring. Spreek volgens 
het visioen.

Jozef was werkelijk een dromer en zijn leven 
was een leven van dromen. Een zegevierend en 
overwinnend christen zal altijd een dromer zijn. 
Je moet dromen hebben en je moet de dromen 
van anderen verklaren. Laten we van dag tot dag 
allemaal volgens ons visioen spreken, volgens 
onze dromen. Vervolgens moeten we de visioe-
nen van anderen verklaren en moeten we leven 
volgens ons visioen. We moeten niet spreken 
volgens onze gevoelens, maar volgens het visi-
oen. We zijn dromers. Omdat we dromers zijn, 
doen we alles volgens het visioen. Hoewel een 
bepaald iets nog niet gebeurd is, spreken we vol-
gens wat we ervan hebben gezien, en zien dat 
ons visioen wordt vervuld.

Door zijn spreken werden alle dromen ver-
vuld. Ten eerste sprak Jozef zichzelf in de pro-
blemen. Als hij niet had gesproken over zijn 
dromen, zou hij niet in de problemen zijn 
geraakt. Zijn broers haatten hem en verkochten 
hem als slaaf omdat hij simpelweg sprak over 
zijn dromen. Als Jozef, nadat hij de dromen had 
gehad, had gezwegen, zou er geen probleem 
zijn. Zijn lijden ontstond door zijn spreken. 
Vanwege het visioen kan ik niet stil blijven. 
Wanneer ik spreek, rust ik en ben ik vreugdevol 
en vrolijk. Hoe meer ik spreek, hoe meer bevrijd 
ik ben. (Life-study of Genesis, blz. 1466-1467, 
1472, W. Lee)

Eenvoudige gebeden:

“Heer, mag ik dit geheim van spreken volgens het visioen leren, voornamelijk in mijn dagelijks 
leven.”

“Heer, ik doe mijn mond wijd open dat U het mag vullen!”
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Bijzondere gemeenschap

De invloed van de gelovigen op de wereld

Bijbelverzen: Mt. 5:13-16; Fil. 2:15; Mt. 13:37-38; Joh. 17:15; 12:24; 15:5, 16; Mt. 6:6; 
1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:22; Tit. 2:10-13; Heb. 10:24-25; Hnd. 2:46-47 

I. Wij zijn het zout van de aarde—Mt. 5:13:
A. Zout is van nature een element dat de bacteriën van verdorvenheid doodt en elimineert; 

het volk van het koninkrijk van de hemelen is zo’n element voor de verdorven aarde, het 
weerhoudt de aarde van volledige verdorvenheid—Kol. 4:6.

B. Als het koninklijke volk hun zoutende functie verliest, is dit volk smakeloos geworden:
1. Dit betekent dat wij hetzelfde worden als de wereldse mensen en niet van de 

ongelovigen te onderscheiden zijn—verw. Neh. 13:24; Lc. 17:32.
2. Als wij smakeloos worden, hebben wij geen invloed op anderen—verw. Mt. 26:69-75.

C. Ons dagelijks leven en onze getuigenis moeten zoals het zout van de aarde zijn; op school 
zal onze aanwezigheid sommige elementen van verdorvenheid doden—5:13; Kol. 4:6.

II. Wij zijn het licht van de wereld—Mt. 5:14-16; Fil. 2:15:
A. Licht schijnt als een lamp om wie in de duisternis is te verlichten; het volk van het 

koninkrijk van de hemelen is zo’n licht voor de verduisterde wereld, ze doen de wereldse 
duisternis verdwijnen—Mt. 4:16; Hnd. 26:18. 

B. In natuur zijn ze het genezende zout en in gedrag zijn ze het schijnende licht.
C. De gelovigen zijn de lampen die het licht van de zon reflecteren; de gelovigen schijnen als 

lampen in de wereld—Fil. 2:15; Mt. 5:16.
D. De gelovigen bezitten zelf geen licht maar hebben wel een hemelse bekwaamheid om het 

licht van Christus te weerspiegelen—verw. Hl. 6:10.
E. Ons dagelijks leven en onze getuigenis moeten zoals het licht van de wereld zijn; we zijn 

een schijnend volk in een duistere eeuw—Spr. 4:18; Mt. 5:14, 16; Fil. 2:15; Ef. 5:8: 
1. Ons leven en gedrag moeten zoals een schijnend licht in de duisternis zijn—Fil. 2:15; 

Tit. 2:10-13.
2. Onberispelijk en rein beschrijven zowel ons uiterlijk gedrag (onberispelijk) als ons 

innerlijk karakter (rein)—Fil. 2:15; Mt. 5:14-16. 
3. Eens waren we niet alleen duister maar waren we duisternis zelf; nu zijn we niet 

alleen de kinderen van het licht maar licht zelf—Ef. 5:8.
III. Wij zijn de zaden van het evangelie—Mt. 13:37-38; Joh. 17:15; 12:24:

A. De Zaaier is de Zoon des Mensen—Mt. 13:3, 37.
B. Het veld is de wereld—Mt. 13:38.
C. Het goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk—Mt. 13:38:

1. Een zaad is een klein element dat leven bevat en dat in staat is zichzelf te reproduceren—
Joh. 12:24.

2. Een zaad wordt volgens de wijsheid en het verlangen van de Zaaier verspreid—15:16.
3. Een zaad is in staat om ‘veel vrucht’ voort te brengen—Mt. 13:8; 2 Kor. 9:10; Joh. 

12:24.
D. Het zaad van het evangelie zijn op onze scholen houdt niet in dat we activiteiten doen; 

het duidt op een bepaald persoon, een bepaald leven—1 Tes. 1:5.
IV. Wij zijn de ranken in de wijnstok—Joh. 15:5, 16:

A. Wij waren wilde takken en door geloof zijn wij in Christus geënt; Hij gaf ons de opdracht 
om voort te gaan en vrucht te dragen— Joh. 15:16; Rom. 11:17.
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B. In de naam van de Heer vragen vereist dat we in de Heer zijn en Hem en Zijn woorden 
toestaan om in ons te wonen; op die manier vragen heeft te maken met vrucht dragen en 
zal zeker door de Vader worden beantwoord—Joh. 15:7, 16.

V. De manier om zo’n leven voor de mensen te hebben, voor onze leraren, 
medestudenten, ouders, broers en zussen, is om op een persoonlijke manier 
een verborgen leven van het eten en genieten van Christus te hebben en om 
Christus na te jagen met metgezellen—Kol. 3:2; Op. 2:17; Mt. 6:6; 1 Tim. 4:12; 
Joh. 6:57; 2 Tim. 2:22:
A. Zelfs de jonge Timoteüs had van Paulus de opdracht gekregen om een voorbeeld te zijn 

voor de gelovigen in het woord en gedrag en in reinheid—1 Tim. 4:12.
B. De manier om zo’n invloed te hebben is niet om onszelf te verbeteren door menselijke 

inspanning maar door onszelf tot de Heer te wenden en van Hem te genieten —Mt. 6:6; 
Joh. 6:57.

C. We kunnen jeugdige begeerte ontvluchten door de Heer na te jagen met onze metgezellen 
in het gemeenteleven en door de Heer aan te roepen uit een rein hart—2 Tim. 2:22.

VI. Gods bepaling voor ons, wat onze wet van bestaan en een zegen voor ons wordt, 
is de samenkomsten; zoals water voor de vis en lucht voor vogels, zo zijn de 
samenkomsten voor de christenen—Heb. 10:25; 1 Kor. 14:26:
A. Elk soort leven heeft haar eigen karakteristieken; één van de velen karakteristieken van 

ons geestelijk leven is samenkomen—Joh. 10:16; Mt. 18:20; Lc. 24:33-36; Hnd. 2:1-4; 
Heb. 10:24-25.

B. Het gemeenteleven zal praktisch worden uitgedragen in de groepssamenkomsten; het 
belangrijkste vandaag is onze eigen groepssamenkomsten hebben, die we als onze eigen 
bijeenkomst kunnen beschouwen—Heb. 10:24-25.

C. De grote samenkomsten kunnen de nieuwkomers niet vasthouden, maar de samen-
komsten van huis tot huis brengen de mensen tot in het fundament van de gemeente; 
wanneer een persoon eenmaal de huissamenkomsten bijwoont, is hij behouden—Hnd. 
2:46-47.

FOCUS:

De last van deze boodschap is om ons te helpen door ons te laten zien dat we als gelovigen in 
Christus een invloed op de wereld om ons heen hebben. Als het zout van de aarde, het licht van 
de wereld, de zaden van het evangelie en de ranken van de wijnstok, hebben we een invloed op 
degenen om ons heen. Om zo’n leven te leiden, hebben we een geheim leven met de Heer nodig, 
een verborgen leven waarin wij van Hem genieten en Christus najagen met onze metgezellen. 
Ook moeten we onder de indruk zijn van het feit dat we een regelmatig en praktisch 
gemeenteleven moeten hebben.
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Bijzondere gemeenschap—Bijbelverzen

De invloed van de gelovigen op de wereld

Bijbelverzen: 

Matteüs 5:13-16 
13 U bent het zout van de aarde; als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten 

worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te 
worden.

14 U bent het licht van de wereld; een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij 

schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader die in de hemelen is, verheerlijken.

Filippenzen 2:15 
Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en 
verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,

Matteüs 13:37-38 
37 Hij nu antwoordde en zei: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen,
38 de akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, de dolik zijn de 

zonen van de boze.

Johannes 17:15 
Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

Johannes 12:24 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen; 
maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht.

Johannes 15:5, 16 
5 Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 

zonder Mij kunt u helemaal niets doen.
16 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan 

en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn 
naam, Hij u dat geeft.

Matteüs 6:6
Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het 
verborgen is; en uw Vader die in het verborgen kijkt, zal het u vergelden.

1 Timoteüs 4:12
laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 
woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid.

2 Timoteüs 2:22
Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede 
met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.

Titus 2:10-13
10 Niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God, onze Heiland, 

in alles versieren.
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11 Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen
12 en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten 

ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw,
13 in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God 

en Heiland, Jezus Christus.

Hebreeën 10:24-25
24 En laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken;
25 en laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar 

vermanen en dat zoveel temeer naarmate u de dag ziet naderen.

Handelingen 2:46-47
46 En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis en 

namen samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart,
47 terwijl zij God prezen en gunst hadden bij het hele volk. En de Heer voegde dagelijks bijeen die 

behouden werden.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Bijzondere gemeenschap—Groepstijd

De invloed van gelovigen op de wereld

Verzen om biddend te lezen:

Mt. 5:13-16 U bent het zout van de aarde; als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het 
gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de 
mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld; een stad die op een 
berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder 
de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. 
16 Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede 
werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken.

Uittreksels uit de bediening:

OVER DE INVLOED VAN HET VOLK 
VAN HET KONINKRIJK OP 

DE WERELD
Zowel het zout en als het licht verwijzen naar 

het collectieve volk van het koninkrijk. Vandaag 
is het volk van de gemeente het volk van het 
koninkrijk. Wat discipline en beoefening betreft, 
zijn we het volk van het koninkrijk. Maar wat 
leven en genade betreft, zijn we het volk van de 
gemeente. Omdat het in deze verzen een kwestie 
van beoefening en discipline is, gaat het over het 
volk van het koninkrijk. Het volk van het konink-
rijk is als geheel, als een collectief lichaam, het 
zout en het licht.

In Matteüs 5:13 spreekt de Heer over de 
aarde en in vers 14 spreekt hij over de wereld. Er 
is een verschil tussen de aarde en de wereld; het 
zijn geen synoniemen. De aarde werd door God 
geschapen, maar de wereld ontstond door de 
verdorvenheid van satan. Het volk van het 
koninkrijk is het zout voor de God-geschapen 
aarde. Maar voor de door satan verdorven 
wereld zijn ze het licht. Wij zijn het zout van de 
aarde en het licht van de wereld.

Het zout van de aarde zijn
De betekenis van het zout zijn is dat we onze 

invloed over de door God geschapen aarde uit-
oefenen om het in haar oorspronkelijke conditie 
te houden. De aarde, die door God was gescha-
pen, raakte vervallen. In zekere zin, werd de 
aarde verrot en verdorven. Zout doodt de bacte-
riën en schakelt alles wat verrot is uit. Elke dok-
ter kan je vertellen dat zout bacteriën doodt, 
rottigheid uitschakelt en dingen in hun 

oorspronkelijke toestand bewaart. Vanuit de 
natuur is zout een element dat de verdorven 
bacteriën doodt en uitschakelt. Door de dodende 
en bewarende functie brengt zout de aarde terug 
naar, of houdt het haar in, haar oorspronkelijke 
toestand. De functie van het zout is daarom om 
te bewaren wat God geschapen heeft. De hele 
aarde begint steeds meer te rotten. Daarom 
moeten we onze invloed over de verdorven 
aarde uitoefenen. Voor de verdorven aarde is 
het volk van het koninkrijk het element dat de 
aarde van volledige verdorvenheid weerhoudt.

De mogelijkheid om smakeloos 
te worden

In vers 13 zegt de Heer: “Als nu het zou sma-
keloos wordt, waarmee zal het gezouten wor-
den? Het deugt nergens meer voor dan om 
weggeworpen en door de mensen vertreden te 
worden.” Als het volk van het koninkrijk smake-
loos wordt, betekent dit dat ze hun zoutende 
werking hebben verloren. Ze zijn hetzelfde 
geworden als de wereldse mensen, er is niets dat 
hen van de ongelovigen onderscheidt. Smake-
loos worden betekent het verschil tussen ons en 
de wereldse mensen verliezen. Het is hetzelfde 
worden als de wereldse mensen. Het betekent 
dat we leven, wandelen en ons gedragen zoals 
de wereldse mensen. Als dit voor ons geldt, dan 
zijn we smakeloos geworden en heeft het zout 
haar functie verloren.

Waar het volk van het koninkrijk ook is, ze 
moeten hun zoutende invloed over degenen om 
hen heen uitoefenen. In onze buurt moeten we 
onze functie uitoefenen om bacteriën te doden. 
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Maar als we hetzelfde worden als de wereldse 
mensen, verliezen we onze functie en onze 
smaak. Omdat we onze smaak hebben verloren, 
hebben we geen zoutende bekwaamheid meer 
en kunnen we onze zoutende functie niet ver-
vullen. Als we de natuur van het volk van het 
koninkrijk hebben die in de negen zegeningen 
geopenbaard wordt, zijn we werkelijk zoutig. 
Dan zijn we zout voor onze familie. We moeten 
anderen niet berispen of hen op hun fouten wij-
zen. Ze worden eenvoudigweg gezout door onze 
aanwezigheid. Soms blijven bepaalde kwade 
personen van ons weg omdat we zo zoutig zijn. 
Dit is wat het betekent om de bacteriën van de 
verrotte aarde te doden.

Het voornemen van de Heer is om deze aarde 
terug naar haar oorspronkelijke toestand te 
brengen. Ondanks dat we dat niet in de huidige 
eeuw kunnen zijn, zullen we het in de komende 
eeuw zien. Wanneer het duizendjarig koninkrijk 
komt, zal de hele aarde gezout zijn. Alle bacte-
riën op deze aarde zullen volledig gedood zijn en 
de hele aarde zal niet alleen teruggewonnen 
worden door Christus maar ook terug worden 
gebracht tot haar God-geschapen toestand. Dit 
werk zal door het volk van het koninkrijk wor-
den gedaan.

Het licht van de wereld zijn
Vers 14 zegt: “U bent het licht van de wereld.” 

Licht is het schijnen van een lamp voor hen die 
in duisternis zitten. Voor de verduisterde wereld 
is het volk van het koninkrijk van de hemelen 
zo’n lamp die de duisternis uitwist. In natuur 
zijn ze het genezende zout en in gedrag zijn ze 
het schijnende licht.

Het volk van het koninkrijk als het schijnende 
licht is als een stad die op een berg geplaatst is. 
Zo’n stad kan niet verborgen zijn. Dit wordt uit-
eindelijk voleindigd het Nieuwe Jeruzalem, de 
heilige stad (Op. 21:10-11, 23-24). Jarenlang ver-
warde het beeld dat de Heer ons gaf van de stad 
op de berg. Ik kon niet begrijpen hoe licht de 
illustratie van een gebouwde stad kon zijn, totdat 
ik in het gemeenteleven kwam. Toen ik in de 
praktische opbouw van de gemeente was, zag ik 
dat het volk van het koninkrijk pas een stad op 
een berg kan zijn door samen opgebouwd te wor-
den. Deze stad wordt een schijnend licht. In 
Anaheim komen de heiligen samen in hun buur-
ten. Als dit aanhoudt en de heiligen in deze groe-
pen opgebouwd worden zal elke groep een deel 
van de schijnende stad op de bergtop zijn. (Life-
study of Matthew, blz. 199-204)

Vragen voor de groepstijd:

1. Heb in je groep gemeenschap over jouw invloed op de wereld om je heen; hoe kunnen wij zo’n 
effect hebben?

2. Discussieer over de betekenis van een verborgen leven te hebben met de Heer; hoe kunnen we 
zo’n leven en levensstijl ontwikkelen?

3. Overweeg het soort getuigenis dat de Heer op dit moment in Europa heeft; zou Hij zeggen dat wij 
‘smakeloos zout’ zijn?
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Morgenwacht

Dag 4

Verzen om biddend te lezen:

Mt. 6:6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die 
in het verborgen is; en uw Vader die in het verborgen kijkt, zal het u vergelden.

Jr. 17:7-8 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; Hij toch 
zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, 
en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van 
droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Uittreksels uit de bediening:

De Heer vertelt ons een tweede reden voor 
onvruchtbaarheid een gebrek aan wortels. Wat 
is een wortel? Het deel van een boom dat we 
kunnen zien is de stam, maar het deel onder de 
grond, dat we niet kunnen zien, zijn de wortels. 
De takken hebben leven en zijn zichtbaar, de 
wortels zijn onzichtbaar. De wortels zijn in de 
aarde begraven. Daarom verwijzen de wortels 
naar het verborgen leven. Wie geen wortels 
voor de Heer leeft, droogt op in leven. Wie geen 
verborgen leven heeft, die alles ten aanzien van 
mensen doet en niets speciaals voor de Heer 
hebben, kan de beproevingen van het kruis niet 
weerstaan. Broeders en zusters, ik wil jullie eer-
lijk vragen: is jouw leven alleen dat wat door de 
mensen wordt gezien? Heb je in je eigen kamer 
een verborgen leven voor de Heer? Als jouw 
gebeden enkel in de gebedssamenkomsten wor-
den gehoord, als je de jouw Bijbel alleen met 
anderen leest en als al jouw werken voor de 
mens zijn, dan heb je geen wortels. Weet je wat 
wortels zijn? Wortels zijn het gedeelte dat niet 
kan worden gezien, wat verborgen en geheim is. 
De zichtbare gedeelten zijn geen wortels. 
Daarom moet je je voor de Heer afvragen hoe-
veel van jouw leven voor Hem is? Naast het 
gedeelte van jouw leven, zoals je getuigenis, de 
Bijbel lezen en gebed, dat ten aanzien van de 
mens plaatsvindt, hoeveel wordt er in het 
geheim gedaan? Als je geen geheim of verbor-
gen leven ten aanzien van God hebt en als je 
geen geheim gebed, lezen of gehoorzaamheid 
hebt, kan ik in alle eerlijkheid zeggen dat je geen 
wortels hebt. Wanneer het kruis komt, is het 
geen wonder dat je het niet kunt dragen. De 
enige reden hiervoor is dat je een cruciaal, 

verborgen leven mist. Alleen een verborgen 
leven kan jou behouden. Wanneer je ziet dat een 
broeder is gevallen, heeft gefaald of in de pro-
blemen is gekomen, kun je zonder dit aan 
iemand te vragen, zeggen dat hij hieraan vooraf-
gaand zijn verborgen leven is verloren. Hij is 
zijn verborgen leven gedurende de afgelopen 
weken, maanden of zelfs jaren verloren. Jouw 
geestelijk leven hangt ten zeerste af van jouw 
verborgen leven voor God. Als je geen verborgen 
leven kan onderhouden, ben je zwak ten aanzien 
van de Heer. Daarom moet je het belang van een 
verborgen leven beseffen. 

De deur sluiten in Matteüs is een soort leven. 
Wat zei de Heer in Matteüs 6:6? Hij zei dat wan-
neer we bidden, we in de binnenkamer moeten 
gaan, de deur sluiten en bidden tot de Vader die 
in het verborgen is en de Vader die in het ver-
borgen kijkt, het ons zal vergelden. De Heer is 
zeer bijzonder. Hij zei dat de Vader ons in het 
verborgen ziet. Gebed is iets dat kan worden 
gezien. Wij dachten altijd dat gebed iets is dat 
wordt gehoord. De Heer zei echter niet dat gebe-
den worden gehoord, maar gebeden worden 
gezien. Vaak, wanneer we geen woorden voor de 
Heer hebben, is onze houding alleen al kostbaar 
genoeg, omdat God ziet en niet alleen hoort. 
Broeders en zusters, hoeveel van wat wij zien 
kan voor God worden gezien? Hoeveel van ons 
leven kan door God worden gezien? Hoe vaak 
worden wij alleen door de Heer gezien en door 
niemand anders? Of doen wij alles ten aanzien 
van de mens? Nu wil ik specifiek een paar woor-
den spreken tot de broeders die medewerkers 
zijn. Niemand is zo gevoelig als de werkers van 
de Heer. We lijden onder meer verleidingen dan 
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anderen omdat het voor ons makkelijker is om 
alles voor de mens te doen. We kunnen zelfs 
tonen wat we in het geheim hebben. Broeders, 
laat me dit opnieuw vragen: hoeveel van ons 
leven wordt alleen door God gezien en is niet 
gekend door mensen? Hoeveel van ons leven is 
geestelijk voor God en is nooit aan mensen ver-
teld? Hoeveel van ons hebben de ervaringen van 
Paulus, die zijn ervaringen voor veertien jaar 
verborgen hield? Hoeveel van onze dingen wor-
den exclusief voor Gods genot gehouden? Als we 
hier niks van hebben, kan ik oprecht zeggen dat 
wij geen wortels hebben. Als we geen verborgen 
geestelijk leven hebben en niet door God zijn 
afgerekend of door Hem zijn geslagen op een 
verborgen manier, zal alles oppervlakkig en van 
geen belang zijn.

Alles wat de mens heeft, moet eerst op de 
juiste manier op het kruis worden getest en 
moet in staat zijn de test te doorstaan voordat 
het betrouwbaar kan worden geacht. Als iemand 
diepgeworteld is in de dood van Christus, zal hij 

wellicht door beproevingen heengaan, maar hij 
zal nog steeds staan. Laat me je deze vraag stel-
len: zou je zeggen dat je gelooft als je wordt ver-
volgd tot de dood ter wille van de Heer, waarbij 
iemand zegt: “Ik zal je vermoorden als je nog in 
de Heer gelooft”? Hoe weet je dat je niet terug-
valt in een poging om je eigen leven te sparen? 
De enige bescherming die je hebt wanneer je 
door de beproevingen en vervolgingen gaat, is 
diepe wortels hebben. Als de wortels niet diep 
zijn, zul je zeker falen. Als de wortels niet diep 
zijn, ben je niet in staat om een overwinnaar te 
zijn. Als je wilt blijven staan op die dag, moet je 
diepe wortels hebben in gewone tijden. Dit bete-
kent dat je een verborgen leven voor de Heer 
moet hebben en voortdurend verborgen erva-
ringen moet hebben. Daarom is wortels hebben 
de enige manier waardoor we weten dat we op 
die dag niet zullen vallen. (The Collected Works 
of Watchman Nee, deel 11, “A Shallow Life,” 
blz. 823-84

Eenvoudige gebeden:

“Heer, red ons van een leven hebben dat alleen ten aanzien van de mens is. Heer, breng ons steeds 
meer naar een verborgen leven met U!”

“Oh Heer Jezus, leer ons zo’n verborgen leven te hebben, leer ons hoe wij in het geheim alleen met 
U kunnen zijn!”

“Heer, moge alle jongeren in Europa en over de wereld op geen enkele manier oppervlakkig zijn; 
help ons om diepe wortels te schieten.”
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 5

Het leven van Jozef—Een openbaring van de heerschappij van de Geest

Bijbelverzen: Gn. 41:42; Hnd. 5:32; Hl. 1:10; 4:9; 2 Kor. 10:6; Fil. 2:12; Spr. 21:1;
Gn. 45:13; 42:15, 19-25, 27-28, 36-37; 45:5-9; 50:15-21; Rom. 8:28

I. Het verslag van het leven van Jozef is een openbaring van de heerschappij van de 
Geest:
A. De heerschappij van de Geest (een leven van heersen in leven en onder de beperking en 

begrenzing van het goddelijk leven zijn in de werkelijkheid van het koninkrijk van God) is 
hoger dat alle andere aspecten van de Geest—verw. 2 Kor. 3:17-18; 2 Tim. 4:22.

B. Een gouden keten, die de Geest gegeven voor gehoorzaamheid afbeeldt, werd om de hals 
van Josef gedaan—Gn. 41:42; Hnd. 5:32:
1. Onze wil, afgebeeld door onze hals, moet overwonnen, onderworpen worden en door 

de Heilige geest geketend worden.
2. Nadat onze stijve nek verzacht en gehoorzaam wordt, zien anderen op onze nek de 

schoonheid van de Heilige Geest voor gehoorzaamheid, dat tot uitdrukking gebracht 
wordt in onze onderdanigheid—Hl. 1:10; 4:9; 2 Kor. 10:6; Fil. 2:12.

C. Jozef verloor zijn controle niet toen hij de vervulling van zijn dromen zag; hij was echter 
kalm, en zijn opgewondenheid was onder controle omdat hij een persoon met de 
heerschappij van de Geest was—verw. Spr. 21:1.

D. Toen Josef zijn broers voor hem zag neerbuigen was hij niet haastig om zijn heerlijkheid 
aan hen te openbaren; pas bij de derde reis van zijn broers openbaarde hij zichzelf en zijn 
heerlijkheid aan hen—verw. Gn. 45:13.

E. Hij ging op een nuchtere, wijze en inzichtrijke manier met zijn broers om, tuchtigde hen 
volgens wat zij nodig hadden om hen te vervolmaken en om hen op te bouwen, om een 
collectief geslacht te zijn dat als het getuigenis van God op aarde samenleefde —Gn. 42:9:
1. Jozef zette al zijn broers drie dagen lang in de gevangenis; hij deed dit zodat zij een 

schuldbesef zouden hebben over dat ze hem haatten en verkochten—Gn. 42:21.
2. Jozef was ook wijs in zijn tuchtiging van Simeon—Gn. 42:19-24.
3. Jozef liet zijn wijsheid verder zien toen hij zijn broers testte met betrekking tot Benjamin, 

Jozef hielp zijn broers om na te denken over Jozef zelf—Gn. 42:15, 20, 36-37.
F. Jozef had zijn broers lief op een geheime manier door hun geld aan hen terug te geven en 

door hun voldoende voorziening te geven voor hun reis; Jozef dacht niet aan wraak nemen 
en overwoog alleen wat het beste zou zijn voor zijn ongedisciplineerde broers—Gn. 42:25:
1. De broers van Jozef begrepen zijn wijze omgang met hen niet, en zij werden bang van 

zijn geheime liefde—Gn. 42:27-28.
2. Jozef was een zeer nuchter persoon; hij had geen tuchtiging meer nodig, maar zijn 

broers wel; daarom handelde Jozef niet voor zichzelf maar voor zijn broers.
3. Jozef was een persoon die zichzelf verloochende; hoewel hij op de troon gezet was om 

heerser van de aarde te zijn, deed hij niets voor zichzelf of voor zijn eigen genot. 
II. Jozef begreep volledig dat de soevereine God en niet zijn broers hem naar Egypte 

had gebracht—Gn. 45:5-9; 50:15-21:
A. Jozef was in staat om zijn broers te troosten omdat hij besefte dat God hem naar Egypte 

had gestuurd—Gn. 42:20-21.
B. Het leven van Jozef is een illustratie dat “wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen 

meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen.”—Rom. 8:28.
III. Wij, de mensen van het koninkrijk, worden getraind om koningen te worden- het 

heersende aspect van het volwassen leven onder de heerschappij van de Geest— 
Rom. 5:17.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 5—Bijbelverzen

Het leven van Jozef—Een openbaring van de heerschappij van de Geest

Bijbelverzen: 

Genesis 41:42
Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij bekleedde hem 
met linnen klederen, en hing een gouden keten om zijn hals.

Handelingen 5:32
En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie 
Hem gehoorzamen.

Hooglied 1:10
Bekoorlijk zijn uw wangen tussen de sieraden, is uw hals in de snoeren.

Hooglied 4:9
Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, bruid, betoverd met één blik van uw ogen, met één snoer van 
uw halsversiersel.

2 Korintiërs 10:6
En gereed staan elke ongehoorzaamheid te wreken, wanneer uw gehoorzaamheid vervuld zal 
zijn.

Filippenzen 2:12
Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, 
maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven.

Spreuken 21:1
Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar 
het Hem behaagt.

Genesis 45:13
Vertelt dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit, en alles wat gij gezien hebt, 
en brengt mijn vader haastig hierheen.

Genesis 42:15, 19-25, 27-28
15 Hieraan zult gij getoetst worden: zowaar Farao leeft, gij zult vanhier niet weggaan, tenzij uw 

jongste broeder hierheen komt.
19 Indien gij eerlijke lieden zijt, laat dan één broeder van u gevangen blijven in het huis van 

bewaring, maar gaat gij heen, neemt koren mee voor de honger uwer gezinnen.
20 Doch dan moet gij uw jongste broeder tot mij brengen, opdat uw woorden waarheid mogen 

blijken en gij niet sterft.
21 Zij nu deden aldus en zeiden tot elkander: Voorwaar, nu boeten wij voor wat wij onze broeder 

aangedaan hebben: wij zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om erbarming smeekte, maar 
wij hoorden niet; daarom is deze benauwdheid over ons gekomen.

22 Toen antwoordde Ruben hun: Heb ik u niet gezegd: bezondigt u niet aan de knaap! Maar gij 
hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geeist.

23 Zij wisten echter niet, dat Jozef hen verstond, want zij gebruikten een tolk.
24 Toen wendde hij zich van hen af en weende. Daarna keerde hij tot hen terug en sprak met hen; 

hij nam Simeon uit hun midden en liet hem in hun bijzijn binden.
25 En Jozef beval, dat men hun zakken met koren vullen en ieder het geld in zijn zak teruggeven 

zou, en dat men hun teerkost voor de reis zou geven. En men deed hun aldus.
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27 Toen één zijn zak opende om in het nachtverblijf zijn ezel voeder te geven, zag hij zijn geld, en 
zie, het lag boven in zijn zak.

28 Hij zeide tot zijn broeders: Mijn geld is teruggegeven; zie maar, het ligt in mijn zak. Toen ontzonk 
hun de moed, en zij wendden zich bevende tot elkander en zeiden: Wat heeft God ons nu 
aangedaan!

Genesis 45:5-9
5 Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht 

hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.
6 Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren, waarin 

niet geploegd of geoogst zal worden.
7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en 

om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden.
8 Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao’s 

vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte.
9 Trekt haastig naar mijn vader en zegt tot hem: Zo zegt uw zoon Jozef: God heeft mij gesteld tot 

heer over geheel Egypte, komt tot mij, draal niet.

Genesis 50:15-21
15 Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader gestorven was, zeiden zij: Als Jozef zich nu maar niet 

op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt, dat wij hem hebben aangedaan.
16 Daarom zonden zij Jozef deze boodschap: Uw vader heeft vóór zijn sterven geboden:
17 Zo moet gij tot Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding uwer broeders en hun zonde, want 

zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God 
uws vaders. En Jozef weende, toen men zo tot hem sprak.

18 Ook kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: Zie, wij zijn u tot slaven.
19 Maar Jozef zeide tot hen: Vreest niet, want ben ik in Gods plaats?
20 Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, 

zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.
21 Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun 

hart.

Romeinen 8:28
Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn 
voornemen zijn geroepen.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 6

Jozef wordt door zijn broers herkend

Bijbelverzen: Gn. 43:1, 15-34; 44:1-34; 45:1-4, 14-15; 2 Kor. 4:15; Lc. 24:31a

I. Jozef testte zijn broers nog meer en hij verwachtte dat ze bepaalde aanwijzingen 
zouden opmerken en hem dus zouden herkennen: 
A. Omdat de hongersnood zo ernstig was, moesten de broers van Jozef opnieuw naar hem 

toegaan; omdat ze eten nodig hadden moesten ze noodgedwongen naar hem terugkeren—
Gn. 43:1.

B. De broers van Jozef waren onwetend; ze wisten niet dat hij de heerser in Egypte was—
Gn. 43:18-21.

C. Nadat zijn broeders de tweede keer kwamen, toonde Jozef hen zijn liefde door met hen 
in zijn woning te eten; hoewel zijn broers hem niet herkenden, wilde hij aan hen aangeven 
dat hij intiem met ze was, zelfs terwijl hij hen testte.

D. De broers van Jozef wisten niet van zijn liefde voor hen, en daarom testte Jozef zijn 
broers nog meer om hem te herkennen door hen meer aanwijzingen te geven—Gn. 
43:15—44:34:
1. Toen de broers van Jozef terug waren gekomen, zei Jozef niets; hij gaf zijn 

huisbestuurder de opdracht om de broers naar zijn huis uit te nodigen, het huis van 
de heerser van de aarde—Gn. 43:16-17.

2. Ze zeiden tegen de huisbestuurder dat het geld dat ze gebruikt hadden om graan te 
kopen opnieuw in hun zakken zat; de huisbestuurder zei: “Weest gerust, vreest niet, 
de God van u en van uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven”—
Gn. 43:23.

3. Toen Jozef binnenkwam, vroeg hij: “Is het wel met uw oude vader, over wie gij 
gesproken hebt? Leeft hij nog?” Hoeveel Jozef zichzelf ook probeerde te verbergen, er 
was vast wat tederheid in de manier waarop hij naar zijn vader vroeg— Gn. 43:27.

4. Toen Jozef zijn broer Benjamin zag, zei hij: “Is dit uw jongste broeder, over wie gij tot 
mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon;” nadat hij dit zei, 
rende Jozef naar zijn kamer en weende hij— Gn. 43:29.

5. Nadat Jozef terugkwam, liet hij zijn broers voor hem zitten, “de eerstgeborene naar 
zijn eerstgeboorte en de jongste naar zijn jeugd”— Gn. 43:33.

6. Toen liet Jozef “hun van de gerechten die vóór hem stonden” brengen, “en het gerecht 
voor Benjamin was vijfmaal zo groot als het gerecht van ieder hunner”— Gn. 43:34.

7. Er werden drie tafels bereid: één voor Jozef, één voor de Egyptenaren en één voor de 
broers; Jozef liet de tafels zo opstellen om aan zijn broeders aan te tonen dat hij een 
Hebreeër was— Gn. 43:32.

8. “Toen Jozef het huis binnengekomen was, brachten zij het geschenk dat zij bij zich 
hadden, bij hem binnen en zij bogen zich voor hem ter aarde.” Toen zijn broers voor 
hem neerbogen, hadden ze zich zijn droom moeten herinneren— Gn. 43:26

II. Ons kennen van de Heer vandaag is hetzelfde; Hij heeft Zichzelf aan ons getoond 
en we hebben Hem gezien, maar we kennen Hem niet; Hij heeft veel dingen 
voor ons gedaan met goede bedoelingen, maar we zijn bang voor wat Hij gedaan 
heeft—2 Kor. 4:15; verw. Job 42:5:
A. Het geld en de ezels waren bedekkingen die ervoor zorgden dat de broers van Jozef hem 

niet herkenden; de ezels waren heel belangrijk voor hen, maar niet voor Jozef— 
Gn. 43:18. 
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B. In ons kennen van de Heer zijn we net zoals de broers van Jozef; in plaats van bij Hem 
stil te staan, staan we stil bij ons geld, onze bezittingen en onszelf—2 Tim. 3:2-4.

III. Uiteindelijk erkende Jozef zijn onwetende broers—Gn. 45:1-4, 14-15:
A. Na de laatste test verbeterde Juda, één van de broers van Jozef, zoals aangetoond wordt 

door de manier waarop hij tegen hem sprak nadat hij voor hun vader en hun jongste 
broer gezorgd hadden—Gn. 44:18-34: 
1. Toen de broers van Jozef hem verkochten, haatten ze hem en gaven ze niet om hun 

vader of om hun jongste broer; ze handelden echter volgens hun haat. 
2. Maar de manier waarop Juda tegen Jozef over hun zorg voor hun vader en hun jongste 

broer sprak, raakte Jozef diep aan en het overtuigde hem dat zijn broers hun les 
geleerd hadden.

B. Onmiddellijk hierna erkende Jozef hen dus. 
IV. De broers van Jozef herkenden hem uiteindelijk—Gn. 45:15; Lc. 24:31a:

A. Omdat Jozef met geduld, wijsheid en zelfbeheersing met zijn broers omging, was het 
resultaat zo uitstekend dat hij ze zelfs niet hoefde te vergeven.

B. Omdat Jozef besefte dat God hem op een soevereine manier naar Egypte had gezonden 
om Zijn voornemen te vervullen, ontving Jozef spontaan zijn broers, omarmde hij ze en 
nam hij ze in huis—Gn. 45:15.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 6 - Bijbelverzen

Jozef wordt door zijn broers herkend

Bijbelverzen:

Genesis 43:1, 15-34
1 Maar de hongersnood was zwaar in het land.
15 Toen namen de mannen dat geschenk en zij namen dubbel geld mee, benevens Benjamin; zij 

maakten zich reisvaardig, trokken naar Egypte en stonden voor het aangezicht van Jozef.
16 Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zeide hij tot zijn huisbestuurder: Breng deze mannen in huis 

en slacht slachtvee en bereid het, want hedenmiddag zullen deze mannen met mij eten.
17 En de man deed zoals Jozef gezegd had, en bracht hen in Jozefs huis.
18 De mannen werden bevreesd, toen zij naar Jozefs huis gebracht werden, en zeiden: Wij worden 

hier gebracht vanwege het geld dat de eerste maal in onze zakken is teruggekomen, om ons te 
overrompelen en te overvallen, en om ons tot slaven te maken en onze ezels weg te nemen.

19 En zij traden toe op de man die Jozefs huisbestuurder was, en spraken tot hem aan de ingang 
van het huis,

20 En zeiden: Met uw verlof, mijn heer, wij zijn reeds een vorige maal gekomen om voedsel te kopen;
21 En toen wij in het nachtverblijf kwamen, en onze zakken openden, daar lag ieders geld boven in 

zijn zak, ons geld naar zijn volle gewicht. Maar wij hebben het mee teruggebracht,
22 En ander geld hebben wij meegenomen om voedsel te kopen; wij weten niet, wie ons geld in 

onze zakken gelegd heeft.
23 Doch hij zeide: Weest gerust, vreest niet; de God van u en van uw vader heeft u heimelijk een 

schat in uw zakken gegeven; uw geld heb ik ontvangen. Vervolgens bracht hij Simeon bij hen 
terug.

24 Toen die man hen in Jozefs huis gebracht had, gaf hij water om hun voeten te wassen, en hij gaf 
voeder aan hun ezels.

25 Daarop legden zij het geschenk gereed tegen het ogenblik, waarop Jozef in de middag zou 
komen, want zij hadden gehoord, dat zij daar een maaltijd zouden gebruiken.

26 Toen Jozef het huis binnengekomen was, brachten zij het geschenk dat zij bij zich hadden, bij 
hem binnen en zij bogen zich voor hem ter aarde.

27 Daarop vroeg hij hen naar hun welstand en zeide: is het wèl met uw oude vader, over wie gij 
gesproken hebt? Leeft hij nog?

28 En zij zeiden: Het is wèl met uw knecht, onze vader; hij leeft nog. Daarop knielden zij en bogen 
zich neer.

29 Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij zijn broeder Benjamin, de zoon zijner moeder, en zeide: Is dit 
uw jongste broeder, over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn 
zoon.

30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder, en hij zocht 
gelegenheid om te wenen; hij trad een kamer binnen en weende daar.

31 Daarna wies hij zijn gelaat en trad naar buiten, bedwong zichzelf en zeide: Dient het maal op.
32 Toen dienden zij het op voor hem afzonderlijk en voor hen afzonderlijk en voor de Egyptenaren 

die met hem aten, afzonderlijk; de Egyptenaren toch mogen geen maaltijd gebruiken met de 
Hebreeën, want dat is voor de Egyptenaren een gruwel.

33 En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte en de jongste naar 
zijn jeugd, zodat de mannen elkander verbaasd aanzagen.

34 En men bracht hun van de gerechten die vóór hem stonden, en het gerecht voor Benjamin was 
vijfmaal zo groot als het gerecht van ieder hunner. Zo dronken zij en werden dronken met hem.
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Genesis 44:1-34
1 En hij beval zijn huisbestuurder: Vul de zakken der mannen met koren, zoveel zij kunnen 

vervoeren, en leg ieders geld boven in zijn zak.
2 En mijn beker, de zilveren beker, moet gij boven in de zak van de jongste leggen met het geld 

voor zijn koren. En hij deed naar het woord, dat Jozef gesproken had.
3 Toen de morgen aanlichtte, liet men de mannen weggaan, met hun ezels.
4 Nauwelijks waren zij de stad uitgegaan, nog niet ver weg, of Jozef zeide tot zijn huisbestuurder: 

Maak u op, jaag die mannen achterna, en als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen: Waarom 
hebt gij goed met kwaad vergolden? (Waarom hebt gij de zilveren beker gestolen)?

5 Is deze het niet, waaruit mijn heer drinkt en waarmede hij de toekomst pleegt te voorspellen? 
Gij hebt slecht gehandeld met dit te doen.

6 Toen hij hen ingehaald had, sprak hij deze woorden tot hen.
7 En zij zeiden tot hem: Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Verre zij het van uw knechten 

zo iets te doen.
8 Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaän tot u 

teruggebracht, en hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen?
9 Degene van uw knechten, bij wie (de beker) gevonden wordt, moge sterven, en bovendien zullen 

wij mijn heer tot slaven zijn.
10 Daarop zeide hij: Welaan, het zij zoals gij gezegd hebt; degene, bij wie hij gevonden wordt, die 

zal mij tot slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan.
11 Toen haastte ieder van hen zich zijn zak af te laden op de grond, en ieder opende zijn zak.
12 En hij stelde een onderzoek in; hij begon bij de oudste en eindigde bij de jongste; en de beker 

werd gevonden in Benjamins zak.
13 Toen scheurden zij hun klederen, en ieder van hen belaadde zijn ezel en zij keerden terug naar 

de stad.
14 Zo kwamen Juda en zijn broeders in het huis van Jozef, waar hij nog was, en zij wierpen zich 

voor hem ter aarde.
15 En Jozef zeide tot hen: Wat is dat voor daad, die gij bedreven hebt? Wist gij niet, dat een man 

als ik dat ongetwijfeld ontdekken moest?
16 Daarop zeide Juda: Wat zullen wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken, en waarmee 

zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uwer knechten aan het licht gebracht. Zie, 
wij zijn slaven voor mijn heer, wij evenals degene, bij wie de beker gevonden is.

17 Maar hij zeide: Het zij verre van mij dat te doen; de man, bij wie de beker gevonden is, die zal 
mij tot slaaf zijn, maar gij, trekt in vrede naar uw vader.

18 Toen naderde Juda tot hem en zeide: Met uw verlof, mijn heer, uw knecht moge toch een enkel 
woord ten aanhoren van mijn heer spreken en uw toorn ontbrande niet tegen uw knecht, want 
gij zijt als Farao.

19 Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd: Hebt gij nog een vader of een broeder?
20 En wij zeiden tot mijn heer: Wij hebben een oude vader en daar is nog een jonge zoon zijns 

ouderdoms; maar zijn broeder is dood; hij is de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn 
vader heeft hem zeer lief.

21 Toen zeidet gij tot uw knechten: Brengt hem tot mij, opdat ik mijn ogen op hem sla.
22 Maar wij zeiden tot mijn heer: De jongen kan zijn vader niet verlaten, want verlaat hij zijn vader, 

dan zal deze sterven.
23 Daarop zeidet gij tot uw knechten: Indien uw jongste broeder niet met u meekomt, zult gij mijn 

aangezicht niet meer zien.
24 Nadat wij naar uw knecht, mijn vader, waren teruggereisd, deelden wij hem de woorden van 

mijn heer mee.
25 Toen nu onze vader zeide: Gaat ons weer een weinig voedsel kopen,
26 Zeiden wij: Wij kunnen niet heentrekken; als onze jongste broeder bij ons is, dan zullen wij 
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heentrekken; want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, wanneer onze jongste 
broeder niet bij ons is.

27 Daarop zeide uw knecht, mijn vader, tot ons: Gij weet, dat mijn vrouw mij twee zonen heeft 
gebaard;

28 De éne is van mij weggegaan, en ik heb moeten zeggen: voorzeker is hij verscheurd, en ik heb 
hem tot nu toe niet weergezien.

29 En neemt gij ook deze van mij weg, en overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haar 
met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen.

30 En nu, wanneer ik bij uw knecht, mijn vader, kom, en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel 
zijn eigen ziel nauw verbonden is,

31 Dan zal het gebeuren, als hij ziet, dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal, en uw knechten 
zullen het grijze haar van uw knecht, onze vader, met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen.

32 Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader met deze woorden: indien ik 
hem niet tot u breng, dan moge ik te allen tijde tegenover mijn vader schuldig staan.

33 Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven, en 
de jongen trekke met zijn broeders mee.

34 Want hoe zal ik naar mijn vader heentrekken, wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het 
verdriet niet kunnen aanzien, dat mijn vader zou treffen.

Genesis 45:1-4, 14-15
1 Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat allen 

van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend 
maakte.

2 Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao’s huis het hoorden.
3 En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden 

hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug.
4 Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik 

ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt.

14 Toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en weende, en Benjamin weende aan zijn hals.
15 En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende, hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn 

broeders met hem.

2 Korintiërs 4:15
Want alles is ter wille van u, opdat de genade, toegenomen door de velen, de dankzegging 
overvloedig doet zijn tot de heerlijkheid van God.

Lucas 24:31a
Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 6 - Groepstijd

Jozef wordt door zijn broers herkend

Verzen om biddend te lezen:

Rom. 8:28 Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goeden, 
hun die naar zijn voornemen zijn geroepen.

2 Kor. 4:15 Want alles is ter wille van u, opdat de genade, toegenomen door de velen, de 
dankzegging overvloedig doet zijn tot de heerlijkheid van God.

Uittreksels uit de bediening:

Je vraagt je misschien af waarom Jozef zich-
zelf op dat moment niet gewoonweg aan zijn 
broers onthulde. Het zou heel kinderachtig zijn 
geweest als hij dat gedaan had. Hij gaf hun lie-
ver wat aanwijzingen om hen zo te helpen om 
hem te herkennen. Het zou zo zoet zijn geweest 
als ze hem herkend hadden! Maar omdat ze zo 
door andere dingen in beslag genomen werden 
en dwaas waren, gebeurde dit niet.

Vandaag zijn we allemaal onder de hand van 
onze Jozef. Wat we doen en waar we naartoe 
gaan, hangt van Hem af. Hoelang het duurt 
voordat we naar Hem teruggaan is afhankelijk 
van hoeveel voedsel Hij ons geeft. Als Hij ons 
voedsel geeft dat voor tien jaar goed is, keren we 
pas na tien jaar terug. Maar zoveel geeft Hij ons 
niet. Hij geeft ons echter een beperkte hoeveel-
heid, zodat we sneller naar Hem teruggaan. 
Jozef wist dat zijn broers na een tijdje terug zou-
den komen. Hij wist hoeveel mensen in het 
gezin van zijn vader waren en hij wist hoeveel 
voedsel hij ze moest geven. Ze waren onder de 
controle van Jozef. Halleluja, we bevinden ons 
onder de soevereine hand van de Heer! Maak je 
geen zorgen over het heden of de toekomst. Je 
bevind je niet onder je eigen controle, maar 
onder de controle van de Heer. Vertrouw je 
ezels, namelijk je opleiding of je baan, niet. 
Jouw lot is onder de hand van de Heer Jezus en 
jouw toekomst is onder Zijn toezicht. Ik wil 
graag met jullie het goede nieuws delen dat de 
Heer nog steeds op een liefdevolle en soevereine 
manier voor ons zorgt. Wat Hij gedaan heeft, 
wat Hij doet en wat Hij zal doen wordt allemaal 
door liefde ingegeven. In liefde is Hij op zoek 
naar manieren waarop wij Hem kunnen leren 
kennen door de verschillende aanwijzingen die 
hij ons geeft. Alles wat Hij gedaan heeft, zijn 

aanwijzingen die ons ertoe leiden om Hem te 
kennen. Word niet in beslag genomen en richt je 
ogen niet op je geld, je ezels of jezelf. Zie op 
Jezus en richt je ogen op Hem. Als je dit doet, 
zul je Hem zien, Hem herkennen en Hem ken-
nen. 

Ik hou van dit verhaal van Jozef en zijn 
broers omdat het toont hoe ik was toen ik de 
Heer leerde kennen. Ik was zo dwaas! De Heer 
is altijd zo goed voor me geweest, maar ik was zo 
bezorgd dat ik beschadigd zou worden of iets 
zou verliezen. Maar alles wat Jozef voor zijn 
broers deed, deed hij uit liefde. Hetzelfde geldt 
voor wat de Heer voor ons doet. Als we stilstaan 
bij ons verleden voor de Heer, zullen de tranen 
over onze wangen stromen en zeggen we: “Heer, 
ik besef dat mijn verleden net zo is als dat van 
Jozef en zijn broers. U bent altijd goed voor me 
geweest, maar ik herkende Uw liefde niet omdat 
ik in beslag genomen werd door kwade gedach-
ten en mijn eigen zorgen. Heer, ik hechtte geen 
belang aan U en ik richtte mijn ogen of mijn 
aandacht nooit op U. Heer, vergeef me en help 
me om vanaf nu mijn ogen weg te houden van 
alles wat niet U is. Heer, ik geef om niets, zelfs 
niet om de uitnodiging. Ik geef alleen om U en 
om in Uw aanwezigheid te zijn. Heer, zolang ik 
hier in Uw aanwezigheid ben, ben ik tevreden-
gesteld.” Dit is de manier om de Heer te kennen.

Als de broers van Jozef zo waren geweest, 
zonder bezorgdheden of zorgen om hun geld, 
hun ezels of zichzelf, en als ze hun ogen op Jozef 
hadden gericht, hadden ze bepaalde gezicht-
strekken kunnen zien waardoor ze hem konden 
herkennen. Ze zouden hem ook herkend hebben 
door wat hij voor hen gedaan had. Ze zouden 
dus gezegd hebben: “We mogen niet vergeten 
dat we Jozef in slavernij verkochten in Egypte. 
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Denk eraan dat zijn slaven over onze God en de 
God van onze vader spraken. We zaten boven-
dien aan zijn tafel op volgorde van onze geboorte. 
En sta eens stil bij de manier waarop hij met 
Benjamin omging en denk aan de genegenheid 
in zijn stem toen hij naar onze vader vroeg. Toen 
hij met Benjamin sprak, stortte hij bijna in en 
huilde hij.” De broers van Jozef kregen zoveel 
aanwijzingen dat deze man Jozef was!

Hetzelfde geldt voor ons vandaag in ons ken-
nen van de Heer. Denk je dat de goede dingen 
die jou overkomen zijn toevallig plaatsvonden? 
Neen, ze vonden allemaal plaats met een reden. 
Maar we herkenden in het verleden niet wat 
God aan het doen was. Mag de Heer ons helpen 
om onze Jozef te leren kennen. Hij heeft geen 
kwade gedachten over ons. Hij is echter uit 
liefde bezorgd om ons en Zijn voornemen is om 
manieren te vinden waarop wij Hem kunnen 

leren kennen. Het beste is Hem kennen. Zelfs 
nadat er zoveel met de broers van Jozef afgere-
kend werd, beseften ze nog steeds niet dat ze bij 
Jozef waren. We zien in een volgende boodschap 
dat hun onwetendheid er uiteindelijk voor 
zorgde dat Jozef niet langer geduld had en dat 
hij zich aan zijn broers moest openbaren. Mijn 
last in deze boodschap is dat de manier om de 
Heer te leren kennen duidelijk wordt. Ik kan 
getuigen dat de Heer Zijn liefde vaak aan mij 
getoond heeft en dat Hij op bepaalde manieren 
met me afrekende, zonder dat ik Hem herkende 
of besefte wat Hij aan het doen was. Ik was zo 
onwetend. Maar vandaag hebben we een helder 
visioen. Nu herkennen we Jozef en begrijpen we 
dat Hij alles doet om ons te helpen om Hem te 
kennen. Mogen we allemaal deze les leren. (Life-
study of Genesis, blz. 1502-1504, W. Lee)

Vragen voor de groepstijd: 

1. Terwijl de broers van Jozef bedekt waren en Jozef niet herkenden omdat ze zo in beslag genomen 
werden door zichzelf en hun ezel: wat neemt ons in beslag en bedekt ons, waardoor we de Heer 
niet zien?

2. Praat over hoe we de hand van de Heer in onze levens in de toekomst kunnen kennen en hoe we 
Hem in onze situaties kunnen herkennen.

3. Heb in je groep gemeenschap over wat in jouw leven gebeurd is waardoor je nu de liefdevolle 
zorg van de Heer voor jou herkent.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Morgenwacht

Dag 5

Verzen om biddend te lezen:

Ef. 1:11 In Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren 
naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. 

Uittreksels uit de bediening:

De manier waarop we de Heer vandaag ken-
nen is precies dezelfde. De Heer heeft ons Zich-
zelf getoond en we zagen Hem, hoewel we Hem 
niet kenden. Hij heeft veel dingen voor ons 
gedaan met goede bedoelingen, maar wat Hij 
deed schrikte ons af. Alles wat Hij deed, deed 
Hij uit liefde, maar wij hadden er kwade gedach-
ten over.

Jozef nodigde in liefde zijn broers uit voor 
een maaltijd in zijn huis. Maar zij hadden de 
kwade gedachte dat hij van plan was om ze 
gevangen te nemen en hen tot slaaf te maken. In 
Genesis 43:18 staat: “De mannen werden 
bevreesd, toen zij naar Jozefs huis gebracht 
werden, en zeiden: Wij worden hier gebracht 
vanwege het geld dat de eerste maal in onze zak-
ken is teruggekomen, om ons te overrompelen 
en te overvallen, en om ons tot slaven te maken 
en onze ezels weg te nemen.” Het geld en de 
ezels waren bedekkingen die de broers van Jozef 
ervan weerhielden om hem te herkennen. De 
ezels waren heel belangrijk voor hen, maar niet 
voor Jozef. Later, toen Jozef zijn broers terug-
zond om zijn vader te gaan halen, stuurde hij 
strijdwagens met ruiters. Hun geld en hun ezels 
waren belangrijk voor ze. Het was alles wat ze 
hadden. Ze waren ook bang om tot slaaf gemaakt 
te worden. Hetzelfde geldt voor ons vandaag. De 
Heer staat misschien recht voor ons, en Hij heeft 
veel voor ons gedaan, maar we kunnen Hem of 
wat Hij gedaan heeft niet herkennen. Wij zijn 

echter bang. De broers van Jozef hadden moe-
ten beseffen dat de heerser over de aarde niets 
om hun ezels wou geven. Wij zijn ook zo. Toen 
we naar Christus kwamen en vervolgens in het 
gemeenteleven kwamen, vroegen we ons mis-
schien af wat er met ons geld, onze veiligheid of 
ons gezin zou gebeuren. De broers van Jozef 
waren arm. Maar ze waren onder de rijke ver-
zorging van de heerser van de aarde. 

Er zijn vandaag niet veel mensen die de Heer 
op deze manier kennen. Maar er zijn weinigen 
die de aanwijzingen herkennen van wat de Heer 
gedaan heeft en die beseffen dat wat hen over-
kwam van de Heer was. Wij zijn net zoals de 
broers van Jozef wat betreft het kennen van de 
Heer. We staan niet stil bij Hem. We staan in 
plaats daarvan stil bij ons geld, onze bezittingen 
en onszelf. De broers van Jozef vroegen zich niet 
af waarom een heerser zulke dingen voor hen 
zou doen. Ze werden volledig in beslag genomen 
door hun eigen zorgen. Ze dachten niet dat de 
man die met hem omging Jozef zou kunnen zijn. 
Hetzelfde geldt voor ons. Hoeveel goede dingen 
de Heer ook voor ons gedaan heeft, we begrij-
pen nog steeds niet wat de Heer aan het doen is. 
De Heer doet alles met goede bedoelingen, maar 
wij denken dat het een vloek is. Zelfs als we wis-
ten dat het een zegen was, zouden we het nog 
steeds niet ontvangen. (Life-study of Genesis, 
blz. 1498-1500)

Eenvoudige gebeden:

“Heer, ik hou van U. Dank U voor Uw liefdevolle zorg voor mij in al mijn situaties; dank U dat U zo 
betrokken bent in alle details in mijn leven.”

“Heer, toon me Uzelf en laat me zien hoe U mijn leven ordent voor Uw voornemen; ik open mezelf 
opnieuw naar U vanochtend.”
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 7

Heersen in het koninkrijk van God

Bijbelverzen: Gn. 1:26; 45:24, 3, 5, 7; Mt. 16:24; Rom. 8:28; 
1 Kor. 7:24; Spr. 25:28; Op. 12:11

I. De heerschappij van Jozef was de verwezenlijking van het koninkrijk van God, 
dat voor de volbrenging van Gods doel is–Gn. 1:26:
A. Hoewel Jozef door zijn broers tot het uiterste beledigd was, zocht hij geen wraak; Jozef 

dacht helemaal niet aan wraak.
B. Jozef verloochende zichzelf en gaf de geschikte en noodzakelijke tucht aan zijn broers, 

niet voor zijn eigen bestwil, maar omwille die van hen–Gn. 45:24.
C. Jozef was een persoon die zichzelf verloochende; wat hij ook deed was gebaseerd op het 

principe van zelfverloochening – Mt. 16:24.
1. Toen hij zichzelf openbaarde aan zijn broers, waren ze doodsbang; Jozef echter, 

vergaf ze niet alleen, maar ontving en troostte hen ook; de beledigde troostte de 
beledigende – Gn. 45:3, 5.

2. Jozef gaf zijn broers geen schuld van wat ze hadden gedaan; hij beschouwde hen 
eerder als Gods helpers, want ze hadden God geholpen om hem naar Egypte te 
krijgen – Gn. 45:7.

3. Jozef was in staat om zijn broers te troosten omdat hij besefte dat God, en niet zij, 
hem naar Egypte hadden gestuurd; of we anderen wel of niet vergeven, hangt van ons 
visioen en besef af.

4. Als we ons beseffen dat we hier zijn voor het doel van de Heer, voor het herstel van de 
Heer, dan zullen we weten dat wat er ook met ons gebeurt, voor Gods doel is – Rom. 
8:28.

D. Jozef had de dromen waarin hij zijn broers voor hem zag neerbuigen, maar om dit visioen 
in vervulling te laten gaan, moest Jozef veel lijden ondergaan, vooral door de handen van 
degenen die het dichtst bij hem stonden:
1. Jozef leed vanaf zijn zeventiende tot zijn dertigste voortdurend, zodat hij vervolmaakt 

en gekwalificeerd zou worden.
2. God stuurde Jozef naar Egypte om het leven te behouden, zodat er een overblijfsel 

zou blijven voor de vervulling van Zijn doel.
3. Nadat Jozef dertien jaar lang leed, werd hij op de troon geplaatst als heerser over de 

aarde.
E. Jozef verlangde ernaar om zijn vader te zien en als heerser van de aarde had Jozef de 

macht en de positie om zijn vader naar Egypte te brengen, maar hij deed niets:
1. Jozef had wagens uit Egypte kunnen sturen om zijn vader bij hem te brengen; het 

duurde echter negen jaar voordat hij Jakob bij hem liet brengen.
2. Jozef gaf er de voorkeur aan onder Gods soevereine hand te blijven en niets te 

ondernemen – 1 Kor. 7:24.
3. Hoewel Jozef op de troon was geplaatst om de heerser van de aarde te zijn, deed hij 

niets voor zichzelf of voor zijn eigen plezier; hij was volledig voor het belang van God.
F. Jozef was iemand die zichzelf verloochende en geen eigenbelang, zelfgenot, zelfgevoel, 

zelfambitie of zelfdoel had; alles was voor God en voor Gods volk.
II. Jozef was iemand die volledig onder Gods beperking stond; hij handelde niet 

naar zijn gevoel; hierdoor was hij in staat om de heerser te zijn:
A. Als we niet over onszelf kunnen heersen, kunnen we geen goede heerser zijn; alleen door 
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onder Gods beperking te staan, kunnen we over anderen heersen–Spr. 25:28: 
1. Onder Gods beperking zijn is de beste discipline om ons voor te bereiden op het 

koningschap in de komende tijd; een kinderachtig persoon, iemand die niet beperkt 
is, zal een koning zijn in het komende koninkrijk.

2. Om het koninkrijk op een praktische manier te verwezenlijken, moest er een persoon 
zijn die onder beperkingen leefde en zichzelf verloochende.

B. Het kruis dragen betekent dat we afzien van doen waartoe we in staat zijn; het betekent 
dat we gekwalificeerd en bevoegd zijn om alles te doen wat nodig is om ons verlangen te 
vervullen, maar we onthouden ons hiervan.

C. De sterkste persoon is niet degene die in staat is iets te doen, maar degene die niet doet 
waartoe hij in staat is; deze zelfverloochening is de unieke manier om Gods koninkrijk in 
te luiden en het leven van het koninkrijk te verwezenlijken – Op. 12:11.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 7—Bijbelverzen

Heersen in het koninkrijk van God

Bijbelverzen: 

Genesis 1:26
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen 
over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde 
en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 45:24, 3, 5, 7
24 Hierop deed hij zijn broeders uitgeleide, en zij gingen heen, en hij zeide tot hen: Maakt geen 

twistonderweg.

3 En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden 
hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug.

5 Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht 
hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.

7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en 
om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden.

Matteüs 16:24
Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, 
zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Romeinen 8:28
Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn 
voornemen zijn geroepen.

1 Korintiërs 7:24
Broeders, laat ieder bij God blijven in de staat waarin hij geroepen is.

Spreuken 25:28
Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.

Openbaring 12:11
En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 8

Voeden in het koninkrijk van God

Bijbelverzen: Gn. 47:14-21; Rom. 12:1-2; 2 Kor. 5:14-15; Ps. 24:1

I. Hoewel Jozef heerser was, leed hij tot de dag dat zijn vader naar hem gebracht 
werd; omwille van zijn lijden, had hij de rijkdommen; degenen die lijden zijn in 
staat om de levensvoorziening aan anderen uit te delen: 
A. Als we in staat willen zijn om voedsel aan anderen te geven, moeten we een lijdensperiode 

ondergaan; toen Jozef zevenendertig jaar oud was, had hij niet al het graan; toen werd hij 
niet rijk door veel macht te hebben, maar omdat hij het voedsel en de levensvoorziening 
had.

B. Jozef had de levensvoorziening, de voedselvoorziening; volgens ons natuurlijke begrip 
had Jozef het gewoonweg weg moeten geven, omdat hij de levensvoorziening had en de 
mensen dit nodig hadden.

C. De levensvoorziening mag niet goedkoop verkocht worden; als iemand in het 
gemeenteleven bereid is om de levensvoorziening goedkoop weg te geven, moeten we 
onszelf afvragen of de voorziening wel oprecht is: 
1. Om voedsel te hebben, moeten we de prijs betalen; hoe hoger de prijs is die we betalen, 

hoe meer voorziening we ontvangen.
2. De mensen die voor voedsel naar Jozef kwamen, betaalden vier verschillende soorten 

prijzen: hun geld, hun vee, hun land en zichzelf; deze vier aspecten omvatten alle 
prijzen die we vandaag moeten betalen—Gn. 47:14-21:
a. Geld wijst op alles waar we afhankelijk van zijn; geld vertegenwoordigt ons 

comfort: 
(1) Sommigen zijn niet bereid om de prijs voor de voorziening te betalen omdat 

ze zich zorgen maken dat ze hun comfort verliezen.
(2) Hoe meer comfort we opgeven, hoe meer levensvoorziening we hebben; 

christenen vandaag houden echter vast aan hun comfort en hebben geen 
levensvoorziening.

b. Het tweede aspect waarmee mensen voor de levensvoorziening betaalden was hun 
vee; vee wijst op onze bestaansmiddelen.

c. Nadat we ons vee overhandigd hebben, moeten we ons land overhandigen; het 
land vertegenwoordigt onze grondstoffen.

d. Het laatste aspect dat de Heer van ons vereist, is onszelf met elk aspect van ons 
wezen; de Heer Jezus wil elk deel van ons opeisen—Rom. 12:1-2.

3. We hebben onszelf misschien aan Hem toegewijd, maar we hebben onszelf nooit aan 
Hem overgeleverd; Christus eist vandaag niet alleen ons geld, ons vee en ons land op, 
maar ook onszelf—2 Kor. 5:14-15:
a. Door deze laatste betaling, door zichzelf als prijs aan Jozef te betalen, hadden de 

mensen een deel aan het beste deel. 
b. Toen we de eerste, de tweede en de derde prijs betaalden, genoten we van het 

eerste, het tweede en het derde deel.
c. Maar wanneer we de hoogste prijs betalen, genieten we van het beste deel.

II. Nadat het volk alles aan Jozef gaf, gaven ze niet meer om hun geld, hun vee, hun 
land of zelfs om zichzelf; ze genoten alleen maar van de rijke voorziening:
A. Alles opgeven om van de rijke levensvoorziening te genieten is een grote zegen.
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B. Christus heeft alle rijkdommen voor de geestelijke voorziening vandaag; hoeveel 
rijkdommen Hij in staat is om ons te voorzien, hangt af van wat we bereid zijn te betalen.

III. Uiteindelijk werd heel Egypte een land van genot; er waren niet langer 
verschillen tussen de hoge en lage klassen en de rijken en de armen; iedereen 
genoot op hetzelfde niveau omdat alles en iedereen zich onder dezelfde heer 
bevond:
A. Dit is een beeld van het millennium; in het millennium is er geen kapitalisme of socialisme; 

iedereen zal zich op hetzelfde niveau bevinden omdat alles zich onder de hand van de 
Heer zal bevinden. 

B. Hij heeft dan alles gekocht en heeft dan alles en iedereen opgeëist; dan is werkelijk de 
aarde en haar volheid van de Heer—Ps. 24:1.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 8—Bijbelverzen

Voeden in het koninkrijk van God

Bijbelverzen: 

Genesis 47:14-21
14 En Jozef zamelde al het geld in, dat zich in het land Egypte en in het land Kanaän bevond, voor 

het koren dat men kwam kopen, en Jozef bracht het geld in Farao’s huis.
15 Toen het geld uit het land Egypte en uit het land Kanaän op was, kwamen alle Egyptenaren tot 

Jozef en zeiden: Geef ons brood! Waarom toch zouden wij voor uw ogen sterven? Want er is 
geen geld meer.

16 En Jozef zeide: Geeft uw vee, dan zal ik u (brood) geven in ruil voor uw vee, indien er geen geld 
meer is.

17 Toen brachten zij hun vee tot Jozef, en Jozef gaf hun brood in ruil voor de paarden, het kleinvee, 
het rundvee en de ezels, en hij voorzag hen in dat jaar van brood in ruil voor al hun vee.

18 Toen dat jaar ten einde was, kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: Wij zullen 
het voor mijn heer niet verhelen dat, nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is 
gekomen, er voor mijn heer niet anders overblijft dan ons lichaam en onze grond.

19 Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, en zou onze grond verkommeren? Koop ons en onze 
grond in ruil voor brood; en wij en onze grond zullen Farao dienstbaar zijn. Geef ons dan zaad, 
opdat wij leven en niet sterven, en opdat de grond niet woest worde.

20 Toen kocht Jozef al de grond der Egyptenaren voor Farao, want de Egyptenaren verkochten 
ieder zijn akker, omdat de honger hun te sterk werd. Zo kwam het land aan Farao.

21 En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte 
tot het andere einde.

Romeinen 12:1-2
1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een 

levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst.
2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw 

denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

2 Korintiërs 5:14-15
14 Want de liefde van Christus dringt ons,
15 daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. 

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor [tot, RcV] zichzelf leven, maar 
voor [tot, RcV] Hem die voor hen is gestorven en opgewekt.

Psalm 24:1
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 8—Groepstijd

Voeden in het koninkrijk van God

Verzen om biddend te lezen:

2 Kor. 5:14-15 Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat 
Een voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen 
gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor [tot, RcV] zichzelf leven, maar voor 
[tot, RcV] Hem die voor hen is gestorven en opgewekt.

Uittreksels uit de bediening:

Het is mijn mening dat Jozef vrijgevig had 
moeten zijn naar het volk toe en had moeten 
zeggen: “Wanneer je voedsel nodig hebt, moet je 
gewoonweg komen, en dan zal ik het aan je 
geven.” Toen ik Genesis 47 las toen ik jong was, 
dacht ik dat Jozef niet vrijgevig was. Het leek 
mij dat het volk alles moest overhandigen. Ik 
prijs de Heer dat Hij me getoond heeft waarom 
Jozef niet vrijgevig was. De reden is dat de 
levensvoorziening niet goedkoop verkocht mag 
worden. Als iemand in het gemeenteleven bereid 
is om de levensvoorziening goedkoop weg te 
geven, moeten we ons afvragen of de voorzie-
ning wel oprecht is. De ware levensvoorziening 
wordt nooit goedkoop verkocht. Jozef leek tegen 
het volk te zeggen: “Willen jullie de voorziening? 
Dan moeten jullie de prijs betalen.” Vrijgevig-
heid is een werelds begrip. Jozef bevond zich in 
een ander bereik, waar er geen vrijgevigheid of 
schaarste was, alleen maar de voorziening en de 
prijs. Veel christenen vandaag verkopen dingen 
goedkoop. Maar in het wederopbouwwerk van 
de Heer is niets goedkoop. Als je het voedsel wil, 
moet je de prijs betalen. Hoe hoger de prijs is de 
je betaalt, hoe meer voorziening je ontvangt. 
Vandaag zijn er tegenstanders van het wederop-
bouwwerk van de Heer. Maar diep in hun hart 
weten ze dat deze weg niet fout is. Ze zijn tegen-
standers omdat de prijs om deze weg te nemen 
heel hoog is. Daarom nemen ze liever een goed-
kopere weg en hebben ze kritiek op de dure weg. 
We kunnen geen voedselvoorziening ontvangen 
zonder een prijs te betalen. Jozef zal je geen 
goedkoop voedsel verkopen.

De mensen die voor voedsel naar Jozef kwa-
men, betaalden vier verschillende soorten prij-
zen: hun geld, hun vee, hun land en zichzelf. Ik 
ben zo blij dat de Bijbel ons zo’n volledig verslag 

geeft! Deze vier aspecten behandelen alle prij-
zen die we vandaag moeten betalen. Als we met 
ons geld, ons vee, ons land en onszelf betalen, 
ontvangen we de vier soorten voorziening. De 
eerste voorziening is niet zo zeldzaam of kost-
baar als de vierde. Elke voorziening is kostbaar-
der dan de vorige en de laatste is de meest 
kostbare.

Laten we nu stilstaan bij wat geld betekent. 
Het oppervlakkige begrip is dat geld is waar we 
afhankelijk van zijn. Eigenlijk vertegenwoordigt 
geld comfort. Het muntstelsel in dit land is heel 
gebruiksvriendelijk en gemakkelijk. In de tijd 
van Jozef gebruikten de mensen zilver. Ze moes-
ten zilver met zich meedragen en het wegen om 
iets te kopen. Maar om vandaag de rekening te 
betalen, hoeven we maar een cheque te schrij-
ven. Dit is heel makkelijk. Maar wanneer de 
voorziening in onze bankrekening uitgeput 
raakt, zijn we dit gemak kwijt. Dan maken we 
ons zorgen hoe we de rekeningen kunnen beta-
len. We willen allemaal genoeg op onze bankre-
kening hebben staan. Maar wat doe je als de 
voorziening opraakt? 

Sommigen zijn niet bereid om de prijs voor 
de voorziening te betalen omdat ze bang zijn om 
hun comfort te verliezen. Ja, als je deze weg 
neemt, zul je je comfort verliezen, maar win je 
de voorziening.

Het tweede aspect dat de mensen moesten 
betalen voor de voedselvoorziening was hun 
vee. Het is makkelijk om de betekenis van vee te 
begrijpen. Vee wijst op onze bestaansmiddelen. 
De broers van Jozef maakten zich zorgen over 
hun ezels en bang dat Jozef een smoesje zou 
verzinnen om ze weg te nemen. Vandaag maak 
je je misschien zorgen over je auto. Je bent mis-
schien bang dat hij gestolen wordt. Als dat zo is, 
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dan is jouw auto jouw ezel. Voor wie een doctor-
stitel behaald heeft, is dat hun ezel. Voor ande-
ren is hun baan hun ezel. Maar Christus, die zo 
rijk is, die voorziet, is hier, en hij is niet vrijgevig 
of gierig. Hoewel Hij niets van je zal afdwingen, 
moet je voor je eigen bestwil een prijs betalen. 
Zijn voorziening is niet goedkoop. Nadat je je 
geld betaald hebt, moet je met je vee betalen. 
Alleen door je vee te overhandigen, ontvang je 
de tweede voorziening. Wanneer we zowel ons 
geld als ons vee aan hem overhandigd hebben, 
komen we tot rust en hebben we vrede.

Nadat we ons vee overhandigd hebben, moe-
ten we ons land overhandigen. Het land verte-
genwoordigt onze grondstoffen. De Heer Jezus 
is een “dief”; Hij “steelt” alles van de degenen 
die Hem liefhebben. Hij neemt ons geld, ons vee 
en ons land. Hij zegt misschien: “Geef me je 
land. Behoud de controle over je grondstoffen 
niet, maar overhandig ze aan mij.” Dit is geen 
leerstelling, maar dit heb al bij velen geobser-
veerd. Een aantal dierbaren waren in staat om 
hun geld te betalen, maar niet hun vee. Anderen 
gaven hun vee op, maar niet hun land. Hun 
begrip is dat de Heer Jezus hen altijd dingen 
geeft, maar nooit iets van hen “steelt”. Maar de 
Heer Jezus “steelt” alles van ons in Zijn weder-
opbouwwerk – Hij steelt ons comfort, onze 
bestaansmiddelen en onze grondstoffen. Als je 
bereid bent om je land aan de Heer te geven, 
ontvang je de derde voorziening. 

Het laatste aspect dat de Heer vereist is ons-
zelf, met elk aspect van ons wezen. De Heer 
Jezus wil elk deel van jou opeisen. Heeft de Heer 
jouw oren al opgeëist? Als dat het geval is, dan 

luister je naar niets anders dan Christus. Heeft 
Hij je lippen opgeëist? Dan worden ze op een 
andere manier gebruikt. Heeft de Heer Jezus 
jouw volledige wezen opgeëist? Ik betwijfel of 
velen zichzelf volledig aan de Heer Jezus gege-
ven hebben. Waarom zijn er nog steeds zoveel 
meningen en waarom is er zo weinig eenheid en 
opbouw in het christendom vandaag? Omdat 
weinigen bereid zijn om zichzelf aan de Heer te 
overhandigen.

Ik deel dit omdat we onszelf aan de Heer 
moeten overhandigen. Misschien heb je jezelf al 
aan Hem toegewijd, maar heb je jezelf nog niet 
aan Hem overgeleverd. Christus eist vandaag 
niet alleen jouw geld, vee en land, maar ook ons-
zelf.

Door de laatste betaling, van zichzelf, aan 
Jozef, had het volk een deel aan het beste deel. 
Wanneer je de eerste, tweede en derde prijs 
betaalt, geniet je van het eerste, tweede en derde 
deel. Maar wanneer je de hoogste prijs betaalt, 
geniet je van het beste deel. Uiteindelijk ontvan-
gen we niet alleen voedsel dat ons tevredenstelt, 
maar ook zaad voor reproductie. Om het voed-
sel en het zaad te verkrijgen, moeten we de vol-
ledige prijs betalen. Voordat we onszelf 
overhandigen, moeten we eerst alle andere din-
gen overhandigen. Nadat het volk alles aan 
Jozef gaf, konden ze zeggen: “Prijs de Heer, we 
zijn verlost! We geven niet om ons geld, ons vee, 
ons land en zelfs niet om onszelf. We genieten 
gewoon van de rijke voorziening.” Alleen het 
genot bleef over. Het is zo’n grote zegen om alles 
voor dit genot op te geven! (Life-study of Gene-
sis, blz. 1529-1535)

Vragen voor de groepstijd:

1. Sta een stil bij jouw ervaring in het volgen van de Heer, wat voor soort prijs ben je bereid om te 
betalen om de voorziening te verkrijgen? 

2. Wat is de betekenis van geld in jouw leven? Van vee? Van het land? Heb je jezelf aan de Heer 
gegeven? 

3. Neem wat persoonlijke tijd met de Heer om jezelf aan Hem te geven. 
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Morgenwacht

Dag 6

Verzen om bidden te lezen:

Gn. 50:19-21 Maar Jozef zeide tot hen: Vreest niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel 
kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te 
doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden. Vreest dus 
niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot 
hun hart. 

Uittreksels uit de bediening:

Jozef steunde zijn broers en troostte hen ook 
(Gn. 50:15-21). De broers van Jozef konden niet 
vergeten wat ze hem aangedaan hadden en ze 
waren bang dat Jozef wraak zou nemen na de 
dood van hun vader. Jozef huilde toen hij het 
verzoek van zijn broers hoorden, want hij dacht 
er helemaal niet aan om hen iets aan te doen. 
Hij zei zelfs: “Maar Jozef zeide tot hen: Vreest 
niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel 
kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat 
ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals 
heden het geval is: een groot volk in het leven te 
behouden.” (Gn. 50:19-20). Jozef beloofde ook 
dat hij hen en hun kinderen zou onderhouden 
(Gn. 50:21). Jozef leek tegen zijn broers te zeg-
gen: “Jullie bedoeling van slecht, maar die van 
God was wonderbaarlijk. Hij wilde dat ik naar 
hier kwam om veel levens te redden. Maak jullie 
alsjeblieft geen zorgen. Ik dank jullie voor wat 
jullie me aangedaan hebben. Jullie hebben God 
geholpen om Zijn voornemen te vervullen.” We 
hebben deze soort geest nodig in het gemeente-
leven. Zelfs als anderen jou beledigen, moet je 
stilstaan bij wat van God is in wat zij jou aan-
doen. Als je alles wat jou overkomt ziet vanuit 
het standpunt dat het van God komt, voel je je 
nooit meer beledigd.

Jozef troostte degenen die hem beledigd 
hadden. Hij had zoveel genade! Omdat degene 
die beledigd was troost kon bieden aan degenen 
die beledigd hadden, konden ze van een 

aangenaam leven in het koninkrijk genieten. 
Onthoud dat Jozef en zijn broers de mensen in 
het koninkrijk vertegenwoordigen. Omwille van 
de uitstekende geest van Jozef, konden ze samen 
genieten in het koninkrijk. Maar stel dat Jozef 
zijn broers iets aan had willen doen. Als dat het 
geval geweest was, zou het koninkrijk onmoge-
lijk geweest zijn.

Jozef stierf net als Jakob in geloof. Terwijl hij 
stierf, gaf hij het volk Israël de opdracht om zijn 
beenderen niet in Egypte te laten, maar om ze 
mee te nemen naar het beloofde land (Gn. 
50:22-26). Dit geeft aan dat hij opstanding ver-
wachtte. Hij geloofde dat hij op een dag op zou 
staan om het goede land te erven en deel te heb-
ben aan al het genot daar. Halleluja voor het 
overwinnende einde van Jozef! In de voleinding 
van het boek Genesis zien we Christus, het 
koninkrijk en alle aspecten van de overwin-
naars. We danken de Heer hiervoor! 

Aan het begin van dit boek schiep God de 
mens naar Zijn beeld om Hem tot uitdrukking te 
brengen en gaf Hij de mens Zijn heerschappij 
om Hem te vertegenwoordigen. Na de ervarin-
gen van zovelen die geroepen werden, eindigt 
dit boek met een leven dat enerzijds in Jakob 
God tot uitdrukking bracht in Zijn beeld en een 
leven dat in Jozef anderzijds God vertegenwoor-
digde met Zijn heerschappij Dit is uitstekend en 
wonderbaarlijk! (Life-study of Genesis, blz. 
1537-1538, W. Lee)

Eenvoudige gebeden:

“Heer, dank U dat U tot ons heeft gesproken deze week; dank U dat U ons getoond heeft hoeveel U 
om ons geeft” 

“Heer, dank U dat alles wat ons overkomt afkomstig is uit Uw liefdevolle hand. Dank U dat U zo 
betrokken bent in alle details van mijn leven” 
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HET GEHEIM VAN HET HEERSENDE LEVEN VAN JOZEF

Boodschap 9

De universele zegening van Jozef

Bijbelverzen: Gn. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Dt. 33:13-17; Fil. 1:20; Hnd. 4:31; Rom. 8:36-37; 
Gn. 45:5; 50:20; 1 Kor. 3:21-22; Rom. 8:28; Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18

I. Waar Jozef ook was, werd hij door God gezegend; tot gevolg dat Jozef een teken 
van Gods universele zegen is —Gn. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Dt. 33:13-17:
A. Jakob verkondigde Jozef als een zegen, en in Deuteronomium sprak ook Mozes over de 

stam van Jozef als een zegening —Gn. 49:22-26; Dt. 33:13-17
B. Jozef als een jonge vruchtboom aan een bron met takken die boven de muur uitstijgen 

symboliseert Christus als de boom voor de vertakking van God door Zijn gelovigen heen 
als Zijn takken, met God als de bron van hun vruchtbaarheid, die over elke beperking en 
begrenzing uitstijgt—Gn. 49:22; Fil. 1:20; Hnd. 4:31; verw. Js. 11:1.

C. De zegeningen die aan Jozef gegeven werden, omvatten alle tijd, van vroegere tijd tot in 
eeuwigheid, en alle ruimte, van hemel tot aarde, waaronder de diepte onder de aarde; de 
tijd en ruimte zijn gelijk aan het universum —Gn. 49:25b-26; Dt. 33:13-16a:

D. De zegen van Jozef is ook een aanduiding dat hij over alle tegenstand en elke omgeving 
zegeviert; de geestelijke betekenis hiervan is dat we door alle lijden heen zullen 
overwinnen; het lijden kan ons niet onderdrukken; we zullen zelfs het lijden 
onderwerpen — Rom. 8:36-37.

II. De universele zegening van de Drie-enige God was met Jozef toen hij van zijn 
broers werd gescheiden, net als volgens het principe van een Nazireeër—Gn. 
49:22-26; verw. Nu. 6:1-8, 22-27:
A. Het heersende aspect van een volwassen Israël is een leven dat apart staat van alles om 

volledig voor God te leven; Jozef was de eerste nazireeër, gescheiden van zijn broers, 
absoluut voor God —Gn. 49:26; verw. Nu. 6:1-8, 22-27. 

B. Degene die gescheiden wordt, ontvangt de zegen van het gehele universum; de universele 
zegening wordt aan de kroon op het hoofd van zo’n nazireeër geschonken. 

III. Jozef overwon zijn lijden omdat hij zag dat alles door God werd geschapen om 
een zegen voor hem te zijn —Gn. 49:24-25; 45:5; 50:20; 1 Kor. 3:21-22; Rom. 
8:28; Ef. 5:20; 1 Tes. 5:18:
A. Jozef realiseerde zich dat God hem zegende door het verraad van zijn broers, de valse 

beschuldiging door Potifars vrouw, onterecht gevangen genomen te worden en 
onmenselijk vergeten te worden; het waren allemaal zegeningen van God. 

B. Of we nu wel of niet zulke gebeurtenissen als zegeningen beschouwen hangt af van ons 
standpunt; als we dit zien, realiseren we ons dat we onder Gods universele zegen zijn en 
dat alles tot een zegen voor ons kan zijn. 

C. Omdat Jozef onder Gods universele zegen was kon hij tot een kanaal van zegen worden; 
Jozef heerste niet met kracht maar door te voeden; toen hij gekroond werd, verkreeg hij 
de sleutel tot de levensvoorziening en heerste hij door deze levensvoorziening uit te 
delen. 
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Message 9—Bijbelverzen

De universele zegening van Jozef

Bijbelverzen:

Genesis 39:2-5, 20-23
2 En de Here was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis van 

zijn heer, de Egyptenaar.
3 Toen zijn heer zag, dat de Here met hem was, en dat de Here alles wat hij ondernam onder zijn 

hand deed gelukken,
4 Won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen; hij stelde hem aan over zijn huis, en 

alles wat hij had, gaf hij in zijn hand.
5 Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende 

de Here het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil: de zegen des Heren rustte op alles wat hij 
had, zowel in huis als op het veld.

20 En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de 
koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis.

21 En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste 
der gevangenis winnen.

22 Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren, 
aan Jozef toe, en al wat daar te doen was, deed hij.

23 De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Here 
met hem was; en wat hij verrichtte, deed de Here gelukken.

Genesis 49:22-26
22 Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron; zijn takken stijgen boven 

de muur uit;
23 De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend,
24 Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, door de handen van de Machtige 

Jakobs, daar de Steenrots Israëls zijn herder is;
25 Door de God uws vaders, die u zal helpen, en de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen 

des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van 
de borsten en de moederschoot.

26 De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, reikende tot 
het kostelijkste der eeuwige heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel 
van de uitverkorene onder zijn broeders.

Deuteronomium 33:13-17
13 Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de Here gezegend met de kostelijkste gave des hemels, met 

de dauw, en met de watervloed die beneden ligt;
14 Met de kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet 

uitspruiten;
15 Met het uitnemendste der aloude bergen,
16 En met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en 

haar volheid; met het welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; dat moge 
komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders.

17 De eersteling zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn horens van een woudos; daarmee 
zal hij de volken stoten, alle einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm en dit zijn 
de duizenden van Manasse.
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Filippenzen 1:20
Volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal 
worden, maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nú Christus wordt groot gemaakt in 
mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood.

Handelingen 4:31
En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.

Romeinen 8:36-37
36 Zoals geschreven staat: ‘Om U worden wij de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen’. 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

Genesis 45:5
Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht 
hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.

Genesis 50:20
Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, 
zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.

1 Korintiërs 3:21-22
21  Laat daarom niemand in mensen roemen; want alles is van u:
22  hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij 

tegenwoordige, hetzij toekomstige dingen, alles is van u.

Romeinen 8:28
Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn 
voornemen zijn geroepen.

Efeziërs 5:20
En dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

1 Tessalonicenzen 5:18
Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u.
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1 Kiss the Son 
Capo 3 

 G Em 
Kiss the Son, kiss the One 
  C D 
Who for love to me has come, 

  G  Em 
Cheering me, charming me, 

  C  D 
And has died upon the tree, 

  G Em 
He died for me, saving me, 
  C  D 
Now His Spirit joins to me, 

  G 
I’ve kissed the Son! 

 C D  
1 Serving in my mingled spirit 

 C G 
In the gospel of His Son, 
 Em C 
First receiving Christ the Spirit; 
 Am  D 
He’s the processed Triune One. 
 

2 Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit  
Is the service God requires. 
 

3 Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4 In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
 
 

2 Lord Jesus You’re Lovely 
 
 C G 

1 Lord Jesus, You're lovely. 
 F C 
You're more to be desired 
 Am Em 
Than any earthly pleasure. 
 Dm G 
You're fine, beyond compare. 
 C G 
Lord Jesus, Your beauty 
 F C 
Does far exceed all others. 

 Am Em 
You're comely and You're tender. 
 Dm G C 
You're radiant and You're fair. 
 

2 When I behold You, Jesus, 
You draw my heart completely. 
I cannot turn away, Lord, 
I rest in Your embrace; 
And time is gone, there's only 
Your holy, matchless presence, 
Abiding in You, gazing 
Upon Your glorious face

 
3 I give my life to You, Lord, 

For You alone are worthy. 
There's nothing and there's no one 
That I desire but You. 
May all my days be Yours, Lord, 
My heart be given to love You, 
To treasure and to serve You 
By Your sufficient grace. 
 

2 Heer Jezus, zo lieflijk 
 
1  Heer Jezus, zo lieflijk, 
 ‘k verlang naar Uw omarming. 
 Nu kan ik niet meer vluchten, 
 mijn hart behoort aan U. 
 Wat ik hier heb op aarde 
 is niet te evenaren 
 met wie U bent, O Here, 
 steeds kijk ik naar U uit. 
 
2 Heer Jezus, Uw schoonheid, 
 gaat alles ver te boven. 
 Aantrekkelijk en teder, 
 U bent rechtvaardig, God. 
 Tijd is niet meer belangrijk, 
 met U in mijn nabijheid, 
 ik kijk alleen naar U, Heer, 
 Uw heerlijk aangezicht. 
 
3 Heer Jezus, mijn leven, 
 heb ik aan U gegeven. 
 Want U alleen bent waardig, 
 mijn hart behoort aan U. 
 Elke dag genade, 
 bewaart mij in Uw vrede. 
 Koesterend en dienend, 
 verlang ik meer naar U. 
 

 
3 This divine romance 

Capo 3 

 D A7 
1 How could a country girl like me 

 Bm F# 
Become Your match, Your bride to be? 
 G D 
You're holy and You are divine, 
  Em A 
But I'm fallen and human. 
 
 D A7 

2 Without You Lord I have no chance 
 Bm F# 
To be like You in this romance, 
 G D 
But You chose me ere the world began— 
 Em A D 
Nothing could change Your plan. 
 

 A Bm 
This divine romance  
 F# G 
Is My heart's deep plan. 
 D 
I became a lowly man 
 Em A D 
To court My country girl.  

 
 A Bm 
Nothing could deter,  
  F# G 
Nothing can alter,  
 D 
My eternal love for her. 
 Em A D 
I'll gain My country girl. 

 
3 No man or angel ever knew, 

This secret hidden deep in You, 
That You desired to be one with man, 
Before the world began. 
 

4 Though sin came in to ruin me, 
Through Satan's scheme and subtlety, 
Nothing could break Your love for me 
To gain me totally. 
 
 Chorus 1 
 

5 As King of kings You became a man. 
You died for me, I’ve been redeemed. 
In resurrection made us queen 
To marry You my King. 
 

6 From death You rose and entered me; 
I now possess Your divinity. 
In life and nature we're the same; 
Both human and divine. 
 

In Your love I'm drawn. 
To You I belong. 
I am not my own Lord. 
I'm Yours alone. 
 
By Your love I'm drawn. 
In Your name I'm charmed. 
And Your person captured me, 
For I've been kissed by Thee. 

 
7 Lord, in this close sweet fellowship, 

Lord, be with me so intimate, 
So personal and affectionate, 
A sweet relationship. 
 

8 Lord, daily change my inward being, 
Lord, all my heart possessing, 
In all my being transforming 
To be Your bride and queen. 
 

Chorus 2 
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4 Lord, keep my heart 
 
D Bm  Em A 

1 Lord, keep my heart always true to You, 
D Bm  Em A 
Never backsliding, always viewing You, 
  D Bm  Em A 
A heart that is pure, that sees only You, 
  D Bm  Em  
A heart that loves You and treasures  

A  D 
only You. 

 
  Bm 

Your love constrains me 
  Em A 
To give my all to You. 
D Bm 
Lord, I can't help it; 
 Em A 
My heart is drawn to You. 
D Bm 
Oh, what a privilege!  
  Em A 
I give myself to You! 
  D Bm 
I love You, Lord, dearest Lord. 
  Em A D 
I love You! I just love You! 

 
 

2 Lord, keep my love burning brightly 
 for You, 

A love never dwindling, always hot  
for You, 

A love, shining brighter all the way 
 for You, 

A love, so fresh, like the day I first 
touched You. 

 
3 Lord, take my life, I present it to You! 

If I had a thousand, I'd pour all on You! 
Nothing withholding, my all is for You. 
My life and my future, dear Lord, is all 

for You. 
 
 

4 Heer, houd mijn hart altijd   
     echt voor U 
 

1 Heer, houd mijn hart  
 altijd echt voor U, 
 nimmer terughoudend,  
 uitgegoten voor U, 

 een hart vol van liefde,  
gericht alleen op U, 
een hart zo rein,  
dat U alleen begeert. 
  
  Uw liefde dringt mij, Heer,  
  ik geef U alles nu, 

  Heer, ’k wil niet anders meer, 
  mijn hart behoort aan U, 
  o, wat een vreugde! Ik geef mijzelf
  aan U. 
  Ik prijs U, Heer, liefste Heer, 
  ik prijs U, ik houd van U. 
 

2 Heer, zet mijn hart  
 in vuur en vlam voor U, 
 met liefde, die nooit ophoudt,  
 die altijd brandt voor U, 
 met liefde zo rijk, zo goddelijk en vrij, 

met liefde, zo fris  
en daag’lijks nieuw voor mij. 
 

3 Heer, neem mijn hart,  
 ’k geef het nu aan U, 
 Heer, neem mijn wezen –  
 U behoort het toe. 
 Niets houd ik achter –  
 mijn alles is voor U, 
 mijn leven en toekomst,  
 Heer, alles is voor U! 
 
 
5 Captivated by His beauty (#437) 

 
G Bm 

1 Hast thou heard Him, seen  
  C D G 
Him, known Him? 

 Bm C D 
Is not thine a captured heart? 
G Bm C 
Chief among ten thousand own Him; 
 D   
Joyful choose the better part. 
 
  C D G Em C 

Captivated by His beauty, 
 D G Em C 

Worthy tribute haste to bring;  
 D Bm Em 

Let His peerless worth constrain thee, 
  C D G C-G 

Crown Him now unrivalled King. 
 

2 Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3 What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4 Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5 Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6 'Tis the look that melted Peter, 
'Tis that face that Stephen saw, 
'Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7 Draw and win and fill completely, 
Till the cup o'erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 

6 Do you love Me? 
 
 C G C 

1 After breakfast on the seashore, 
 Dm7 C G 
Jesus set about to restore 
  Dm7 C G 
Peter's love, that he would henceforth 
  
Not trust himself, 
  C G C 
He committed some big failures, 
  Dm7 C G 
Three times denying the Savior, 
  Dm7 C G 
Then leading others to waver, 
   G7 
Yet Jesus said... 

 Am F C G 
Do you love Me? Feed My lambs, 
 Am F C G 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
F E7 Am F 
Do you love Me? 
 C G F C 
Then give My sheep something to eat. 

 
2 We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

3 In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 
Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 
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7 Recover my heart to love You more 
 

 D 
1 I just realized dear Lord, You’ve had  

   Em7 
a longing 

  A 
Deep within Your heart from the  

  G D 
beginning. 

   D  
Just to have a companion who would  

  Em7 
match You, 

 A  
Who would know You, want You, and  

  G -A D 
would love You. 

  D Em7 
This is why You became a man just like me 
  A 
So You could know all my feelings and  

  G D 
could reach me. 

   D 
Oh You paid such a price, You left  

  Em7 
Your glory 

  A 
To gain a people, a bride to live with  

 G A D-D7 
You... eternally. 

 
 G A7 

So recover my heart to love You more, 
 F#m Bm7 
Recover my mind to know You more, 
 Em7 A7 
Recover my strength to live You more, 
 D-D7 
O Lord. 
 G A7 
I’d be found in You and You in me 
 F#m Bm 
Living together constantly. 
 Em7 A7 
Enjoying each other mutually. 
 G A Bm 
Oh this is Your recovery, 
G A D 
This meets Your need. 

 
2 Draw me Lord, together with  

some others 
Who would run after You, 

 and not another. 
Make us vital in Your life and purpose, 
Willing to know You, gain You,  

and to match You! 
Above all, dear Lord,  

Your need is greater 
Since You are the “I AM”—  

the ‘Great Creator’! 
Matchless One, our Lover,  

and our dear Bridegroom, 
E—xpecting to realize Your dream  

in all You have won! 
 

8 Jesus soon is coming  (#1307) 
  C F G 

1 The day approaches; Jesus soon is coming. 
   C Dm G G7 
Redeem the time; it must not slip away.  
  C 
Lord, make us ready for the cry:  
  Am F 
“Behold Him!” 
   C Dm G 
By using every moment of each day. 
       Am 

When Jesus comes, 
 F G 
Will we go in to meet Him? 
   Am 
When Jesus comes, 
 F  C G 
Will we from self have ceased? 
   Am 
He’s coming soon  
 F  C Am 
To take the wise ones with Him.  
 C Dm G C F C 
Oh, let us not be left outside the feast. 

 
2 Lord, help us to redeem these 
 Golden moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 
 

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials 
And welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 

 
3 Lord, ever turn us from our 

Soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth 
To meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 
 

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 

 
4 As His dear Bride, 

Let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, 
Our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 
 

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 

8  De dag komt nader 
 

 1  De dag komt nader; Jezus zal snel 
komen. 

  Gebruik je tijd; laat hem niet 
onbenut. 

  Maak ons gereed, Heer, voor de roep: 
“Aanschouw Hem!” 

  Door goed gebruik van elk moment, 
altijd. 

   
   Als Jezus komt,  
   zal ik Hem dan ontmoeten? 
   Als Jezus komt,  
   ben ik dan vrij van ’t zelf? 
   Spoedig komt Hij,  
   de wijzen tot Zich nemend, 
   o, dat we mogen ingaan  
   tot het feest. 
 
 2 Heer, help ons de momenten uit te kopen; 
  ons vat met zalfolie te vullen, Heer; 
  o, help ons om beproeving te aanvaarden; 
  neem toe in ons; vul ons met liefde, Heer. 
   
   Spoedig komt Hij - kostbaar zijn de

 momenten, 
   ja, laat ons olie kopen telkens meer. 
   De lasten en beproevingen beamen, 

 het koninkrijk, ons deel door lijden 
heen. 

 
 3 Heer, wend ons telkens van ons ziels genot 

af, 
  naar Uw gezicht zo vol van tederheid. 
  Laat ons volhardend voortgaan in de 

wedloop 
  om te ontmoeten onze Bruidegom. 
   
   Als Jezus komt, zal ik Hem dan

 aanschouwen? 
   Als Jezus komt, zal ik dan bij Hem zijn? 

 O, laten wij niet dwaas zijn en 
vertragen, 

   maar wandelen in Zijn aanwezigheid. 
 
 4 Laten we als Zijn bruid Hem tegemoet 

gaan  
  je lamp gereed, het vuur brandt helder nu. 
  Ons vat gevuld, zien wij Hem in Zijn glorie, 
  met Hem te zijn, tevreden en voldaan. 
   
   Ja, zo voldaan - Christus en bruid

 tezamen. 
 Ja, zo voldaan - door heel de 

eeuwigheid. 
   O, wat een rust, genegenheid en

 blijdschap, 
 om als Zijn bruid het feest binnen te 

gaan! 
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9   Watch! Be Ready! 
 Capo 1 

 C Em 
Watch, be ready, 
  Am C 
We know not the day He comes, 
  F  Am 
Are your vessels filled with oil? 
  F  G 
Are you faithful serving ones? 
  C Em 
Let’s go out, to meet Him, 
  Am F-Fm 
He’s the most precious One, 
  C 
Turn your heart toward Christ,  
 G 
the Bridegroom, 
  F C 
Whom you love. 
 
C F C 

1 Lord, I open wide to You, 
C  F G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F  C Am G F-Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 

 C G  F-C 
I’ll pay for extra oil willingly. 
 

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to 

receive, 
Lord, find me washed and cleansed so 

thoroughly. 
 

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade 

immediately, 
Lord, find me good and faithful serving 

Thee. 
 

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve 

received, 
Lord, find me giving food so timely. 
 

10 Dearest Lord I come 
D  Bm 

1 Dearest Lord, I come; 
 D   Bm 

This is now my prayer, 
    Em A 
Keep me open to You, 
  Em  A A7 
May I always love You. 
 
 D  G   D 

Lord, I love You more today, 
G   D 
So much more than yesterday; 
G  D G D 
Lord, I need You, Lord, I love You. 

 
2 Now that the choice is mine, 

Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I'm still trusting in You. 
 

3 And if the way is hard, 
If things don't go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You. 
 

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don't let things come between, 
Keep my eyes fixed on You. 
 

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You: 
 

11  God spreading my being 
Capo 1 

    F  C G 
God is spreading in my being! 
  F C G 
As the Spirit filling me! 
  F  C 
From my spirit to my soul 
  G Am F 
To my body, I am wholly sanctified in  
  Dm G C 
Christ, preserved complete! 

 
    C  G Am 
And the God of peace Himself 
  F   C G 
Sanctify you wholly, 
    C G Am 
And the God of peace Himself 
  F  G C 
Sanctify you wholly. 
 
    C  G Am 
May your spirit and your soul and body 
F  C    G  
Be preserved complete, without blame, 
  C  G Am 
Be preserved complete and without 

blame 
   F   G   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ. 

12 Steal me away 
Capo 1 

 D Bm 
Steal me away,  
 G A 
I want to be well-pleasing to You. 
D F#m 
Through all my time with You, 
 Em A 
Would You fill  me through and through? 
G A 
You’re coming as a thief,  
 F#m Bm 
My house will be broken into, so 
Em D 
While I still have today, 
 G A D 
Make me precious to You.  

 
Bm A D 

1 Lord, restore the years the locusts  
    G A 
have eaten. 

 Bm A D 
You redeemed me from a life that is  

  G 
fleeting; 

Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  

  D 
for Your deep need. 

     G   D  
May we find grace like Noah in 

   Asus A7 
Your eyes.   

 
2 We can choose, will we be foolish or 

prudent 
Vessels filled when we go forth to meet 

Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, 

and we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity. 
 

3 When we rise, we must make time in 
the morning. 

Lord, You’ll hear, our voices singing 
and praising. 

Lord, grow in us day by day, make us 
stones, transform the clay; 

Constitute us the men of preciousness. 
 

4 We must not forsake assembling 
together 

As we see the day draw nearer and 
nearer. 

Thus together we’ll possess, the vast 
dimensions of this Christ. 

May we be those who hasten Your 
return. 
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13 Thy mighty love (#431) 
 
Amaj7 Am3 Am5 Am3 

1 Thy mighty love, O God, constraineth me,  
Amaj7  Am3  Am5 Am3 
As some strong tide it presseth on its way,  
D  E A  A7 
Seeking a channel in my self-bound soul, 
D   E A Am3 
Yearning to sweep all barriers away. 
 

2 Shall I not yield to that constraining 
power? 

Shall I not say, O tide of love, flow in? 
My God, Thy gentleness hath conquered 

me 
Life cannot be as it hath hither been. 
 

3 Break through my nature, mighty, 
heavenly love, 

Clear every avenue of thought and brain, 
Flood my affections, purify my will, 
Let nothing but Thine own pure life 

remain. 
 

4 Thus wholly mastered and possessed by 
God, 

Forth from my life, spontaneous and free, 
Shall flow a stream of tenderness and 

grace, 
Loving, because God loved, eternally. 
 
 

14 Far, far behind me! (#438) 
Capo 2 

D  
1 I've turned my back upon the world 

  G  A7 D 
With all its idle pleasures, 
      A 
And set my heart on better things, 
  E7   A7 
On higher, holier treasures; 
D 
No more its glitter and its glare, 
  A7   D 
And vanity shall bind me; 
      D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
  D   A7 D 
And left the world behind me. 
 
 D  A 

Far, far behind me! 
A7  D 
Far, far behind me! 
   D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
 D A7 D 
And left the world behind me. 

 
2 I've left the old sad life of sin, 

Its follies all forsaken; 
My standing place is now in Christ, 
His holy vows I've taken; 
Beneath the standing of the cross 
The world henceforth shall find me; 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
3 My soul shall ne'er return again 

Back to its former station, 
For here alone is perfect peace, 
And rest from condemnation; 
I've made exchange of masters now, 
The vows of glory bind me, 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 

 
4 My choice is made forevermore, 

I want no other Savior; 
I ask no purer happiness 
Than His sweet love and favor; 
My heart is fixed on Jesus Christ, 
No more the world shall blind me; 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 

 
 

15  Give up the world, 
     Christ to obtain (#1025) 

C   F C 
1 Give up the world, Christ to obtain, 

     G C 
He is your heart’s very need; 
      C7 F 
What else can you desire or seek? 
      C G7 C 
All things are empty indeed! 
 
      F C 

He is so rich, He is so full, 
  G G7 C 
He can fulfill all your needs! 
   C7 F 
He is so good, He is so sweet, 
  G G7 C 
All your desire He exceeds! 

 
2 Give up the world, Christ to obtain, 

He is the One you require; 
Once you receive this glorious Christ, 
Never the rest you’ll desire. 
 

3 Though very great is all the world,  
And very small is your heart, 
Yet the great world with all its wealth 
Never can fill your small heart. 
 

4 If you have Christ, you have all joys; 
Without this Christ, only pains; 
Where there is Christ there morning is; 

 Where He is not, night remains.

16  Recall how David swore  
          (#1248) 

 
D   F#m 

1 Recall how David swore, 
 G  A A7 

"I'll not come into my house, 
  D    F#m 
Nor go up to my bed, 
  G    A A7 
Give slumber to mine eyelids, 
  G  D 
Until I find a place for Thee, 

Em A F#m  Bm 
A place, O Lord, for Thee." 
  G   D G D 
Our mighty God desires a home 
   G  A  D 
Where all His own may come. 
 

2 How blinded we have been, 
Shut in with what concerns us; 
While God's house lieth waste— 
Lord, break through, overturn us; 
We'll go up to the mountain, 
Bring wood and build the house; 
We'll never say, "Another day!" 
It's time! We'll come and build! 
 

3 O Lord, against these days, 
Inspire some for Your building, 
Just as in David's day— 
A remnant who are willing 
To come and work in Your house, 
Oh, what a blessed charge! 
Your heart's desire, is our desire— 
We come, O Lord, to build. 
 

4 Within those whom You'd call 
Put such a restless caring 
For building to give all— 
These times are for preparing; 
The gates of hell cannot prevail 
Against the builded Church! 
The hours are few, the builders too— 
Lord, build, O build in us! 

 
(Repeat last 4 lines) 
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16 Gedenk hoe David zwoer  
 
1 Gedenk hoe David zwoer, 
 ik zal niet in mijn huis gaan, 
 noch leggen mij te rust’, 
 mijn ogen zullen niet slapen, 
 Tot U mijn Heer een woning hebt, 
 een woning voor Uzelf. 
 De macht’ge God, zoekt een huis, 
 voor Zich en al Zijn volk. 
 
2 Wij waren zo verblind, 
 bouwden onze eigen huizen, 
 terwijl Gods huis ligt woest, 
 Heer, breek door in ons wezen. 
 Wij gaan naar het gebergte, 
 halen hout en bouwen Uw huis. 
 Wij zeggen niet: ‘t is nog geen tijd, 
 het is nu tijd te bouw’n. 
 
 
3 In deze dagen, Heer, 
 verwek de geest van velen. 
 Zoals in Daniëls tijd, 
 een overschot gewillig. 
 Te komen en te bouwen, 
 volgens Uw hartenwens. 
 O, zegen Heer, Uw opbouwwerk, 
 met al Uw heerlijkheid. 
 
4 In allen die U roept, 
 leg Heer Uw hartsverlangen, 
 dat zij zich voor de bouw 
 volledig zullen geven. 
 De poorten der hel macht’loos zijn, 
 als U de Gemeente bouwt; 
 De tijd is kort, het eind in zicht, 
 Heer, bouw in ons Uw huis. 

   
(Herhaal de laatste 4 regels) 

17 Do come, oh, do come (#1151) 
 
G 

1 Drink! A river pure and clear 
   G7 
That’s flowing from the throne; 
C 
Eat! The tree of life with fruits  
      G 
Abundant, richly grown; 
         B7 
Look! No need of lamp nor sun nor moon 
    Em 
To keep it bright, for 
G    D7 G-C-G 
Here there is no night! 
 
 

Do come, oh, do come, 
  G7 
Says Spirit and the Bride: 
C 
Do come, oh, do come, 
    G 
Let him that heareth, cry. 
 
Do come, oh, do come, 
 B7   Em 
Let him who thirsts and will 
  G D G-C-G 
Take freely the water of life! 

 
2 Christ, our river, Christ, our water, 

Springing from within; 
Christ, our tree, and Christ, the fruits, 
To be enjoyed therein, 
Christ, our day, and Christ, our light, 
and Christ, our morningstar: 
Christ, our everything! 
 

3 We are washing all our robes 
The tree of life to eat; 
"O Lord, Amen, Hallelujah!”— 
Jesus is so sweet! 
We our spirits exercise, 
And thus experience Christ. 
What a Christ have we! 
 

4 Now we have a home so bright 
That outshines the sun, 
Where the brothers all unite 
And truly are one. 
Jesus gets us all together, 
Him we now display 
In the local church. 

17 Drink, het water rein en helder 
 
 
1 Drink, het water rein en helder, 

stromend van de troon. 
 Eet, de boom des levens, aan 

weerszijden van de stroom. 
 Zie, er is geen lamp, noch zon, noch 

maan, die ons verlicht. 
 Want hier is God ons licht! 
   
 Kom maar, o, kom maar, 
 verklaren Geest en Bruid. 
 Kom maar, o, kom maar, 
 roepen zij beiden uit. 
 Kom maar, o, kom maar, 
 laat hem die dorst en wil 
 het water drinken om niet. 
 
2 Hij ons leven, Hij ons licht en Hij de 

morgenster. 
 Hij ons water, Hij ons brood, dat ons 

tevredenstelt. 
 Hij de boom en Hij de vruchten, rijp en 

vol en zoet. 
 O, Christus is zó goed! 
 
3 Onze kleren zijn gewassen door Zijn 

kostbaar bloed. 
 O Heer, Amen, Halleluja - Jezus is zó 

zoet! 
 De weg tot de boom des levens is 

volkomen vrij. 
 O, wat een Christus is Hij! 
 
4 God, als onze wederzijdse woning 

schijnt alom. 
 Waar de broeders zijn verenigd in het 

heiligdom. 
 Jezus brengt ons allen samen, als een 

priesterdom. 
 In de samenkomst. 
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18 Splendid church life! (#1237) 
 
G 

1 Splendid church life! His green garden! 
   C 
He has brought us, praise the Lord, 
  D 
To experience the Christ 
      G 
Who's growing here! 
 
He is full of rich enjoyment 
   C 
To His saints in one accord; 
  D   D7 G-C-G 
He is new and fresh, available and dear. 
 
    G7 C 

I'm so happy in this lovely place, 
D   D7  G 
In the garden growing in His grace! 
 
There is no finer pleasure 
  C 
Than to eat the living tree 
  D D7 G-C-G 
And to get the living water into me. 

 
2 It is not a school or fact'ry 

Or a chapel in the air; 
But a garden where our Lord 
Can plant and sow. 
So He's placed us all here corporately 
To be His garden fair, 
Where He's free to cultivate 
And make us grow. 
 

3 Thus within the church-life garden 
There's a fruit-producing tree 
Full of life and so available to eat. 
So be simple, don't be hardened, 
Drop your concepts—eat that tree! 
Take in Jesus every moment— 

He's so sweet! 
 

4 With the tree there is the water, 
Flowing God in Christ to us, 
Quenching all our dryness, 
Ending all our strife. 
Hallelujah! In His garden 
Jesus flows Himself to us, 
As the full supply for us to grow in life. 
 

5 Aren't you satisfied and thankful 
That our Lord has brought you in 
Where His pleasures and His riches 
Flow so free? 
So be happy and be joyful, 
In the spirit feast on Him, 
So God's garden can bear fruit 

abundantly. 
 

18 In de heerlijke gemeente 
 
1 In de heerlijke gemeente bracht Hij ons, 

dus prijs de Heer,    
 Om de Christus te ervaren die hier 

groeit.     
 Alle heiligen, eendrachtig, rijk genieten 

wij van Hem,    
 Hij is nieuw en fris, zo vol van 

lieflijkheid.   
   

  Wat een blijdschap in dit heerlijk oord 
Groeiend in genade in Zijn woord, 
Niets is beter dan te eten van de Boom 
des levens hier,    

  En te drinken van de levende rivier.
      

2 t Is geen school en geen bedrijf en ook 
geen grote kathedraal,   

 Maar een tuin waar onze God nu zaait en 
plant.     

 Daarin plantte hij ons collectief, Zijn 
eigen tuin te zijn,    

 Waar Hij ons doet groeien tot 
volwassenheid.   
    

3 In de tuin van de gemeente staat een 
boom die vruchten draagt.   

 Vol van leven en beschikbaar die ons 
voedt.     

 Dus wees open en eenvoudig, laat je 
eigen mening gaan,    

 Eet van Jezus, elk moment, Hij is zo zoet!
      

4 Naast de boom is de rivier waar God in 
Christus naar ons stroomt,   

 Alle dorheid, alle strijd is hier gedaan. 
Halleluja! In de tuin stroomt Jezus nu 
Zichzelf naar ons,    

 Als voorziening voor de levensgroei in 
ons.     

      
5 Ben je dankbaar en tevreden dat de Heer 

je binnenbracht,    
 Waar Zijn rijkdom en Zijn blijdschap 

vrij'lijk stroomt.    
 Wees tevreden en verheug je, in de geest 

is Hij ons feest!    
 Dan brengt Gods tuin overvloedig 

vruchten voort.    
 

19 Man’s Creator has a  
         purpose(#1299) 

 
D     A 

1 Man's Creator has a purpose 
Bm     F#m 
For our being here on earth. 
G      D 
In His image we're created, 
Em     A 
To express His rule on earth. 
D      A 
But man fell to Satan's tempting; 
Bm     F#m 
Thus God's goal was hid from view. 
G      D 
Still our God will have His kingdom, 
Em    A D A 
For His Son will see it through. 
 
  D     F#m 

Jesus Christ will get His kingdom 
 G   D 
In spite of Satan and his plans. 
    F#m 
He's getting something real and solid 
 G   D 
By growing in the hearts of man. 
    F#m 
It's nothing like religion teaches: 
 G   D 
"You have to wait until you die"— 
    G F#m Em 
For the kingdom Christ is building,   
D  G A D 
Is here on earth before our eyes. 

 
2 His Son, Jesus, is our Savior, 

Once in human form He came. 
Now as Spirit He can enter 
As the breath of life to man. 
As a seed within our spirit 
Christ takes root and starts to grow, 
Spreading in our inmost being 
Till His life we come to know. 
 

3 Time is short, oh, brothers, hear it! 
Christ is longing for His Bride. 
We can hasten His returning 
Simply by the growth in life. 
No more struggling, no more striving, 
Simply turn to Christ within. 
See the seed begin to blossom, 
Growing fully into Him. 
 

Jesus Christ will get His kingdom 
By growing in a normal way. 
It's not an instant transformation; 
This growth goes on from day to day. 
The seed of life is all-inclusive. 
It's got everything we'll ever need. 
Yes, our God's eternal purpose 
Is all within this precious seed. 
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20  Do you know that you were 
         chosen? (#1332) 

 
D      A 

1 Do you know that you were chosen 
Bm     F#m 
Long before the world began; 
G      D 
That by God you were selected 
Em     A 
And appointed for His plan? 
D      A 
Something in your inmost being 
Bm     F#m 
Tells you this is surely true; 
G      D 
That's why you are in this meeting, 
Em    A D 
And you feel the way you do. 
 

2 All the sins you've e'er committed, 
Everything you've ever done, 
All by God has been forgiven, 
Taken care of by God's Son. 
Struggle not, no; just believe this, 
For His word assures it's true; 
All you need to do is thank Him 
For all that He's done for you. 
 

3 Did you know that all the Bible 
Is a will, a testament? 
Everything that Christ accomplished 
Is for all God's children meant. 
As His child you are included, 
For His word stands fast and true; 
So by faith you now inherit 
All that He has done for you. 
 

4 Did you know God has a family? 
Yes, He does, in fact, it's us. 
That's why we are here enjoying 
All He is, so marvelous. 
He's our God and we're His people, 
Day by day we love Him more; 
We're so happy and so thankful, 
We just praise Him o'er and o'er. 
 

5 All we know is that we love Him, 
We're so glad for what He's done; 
We are brought to Him, and we all 
Know the joy of being one. 
We're so glad that we're included, 
What a fellowship have we! 
So we'd like to welcome you, friend, 
Into God's own family. 

21 Hidden behind every scene 
 
C      Am 

1 Hidden behind every scene, 
    F  G 
Lovingly, sweetly operating, 
    C  Am 
One who is sovereign and wise, 
    F   G 
Patiently guides even our eyes. 
    C  Am 
Look at My Son, the Beloved, 
   F   G 
Sitting here at My right hand. 
   C   Am 
Jesus is King, yet He's bound, 
    F   G 
He cannot move until His people 

  C 
Give Him ground. 
 

  F  G 
Lord, we see You! Lord, we love You! 
  C  Am 
Lord, we submit everything to You. 
   F 
Each day, Your ruling and  
  G 
 Your reigning 
  C C7 
Bring a sweet supply. 
  F G 
Oh, what a rich blessing! 
  E7 Am 
We're in the hand of our King.  
  F  G 
Everything You hope to accomplish, 
  C 
Do in me. 

 
2 In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you're the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and reign here on the earth 
Day by day. 

22  We need a vision 
Capo 3 

G 
1 Jacob saw the vision of a dream  
  in Bethel, 

D        G 
Moses saw the vision on a mountain,  
 do tell, 
       Em 
David saw the vision of the holy temple, 
 A     D  G 
Ezekiel saw the vision of the house. 
 
    G 

Then John....  
   C D G 
Saw the vision of the New Jerusalem, 
   E7 
Well, it’s God....  
   A D 
Dispensed and God built into men, 
G 
We need a vision 
  G7 
So we open to the Lord, 
C    A7 
Seeking revelation in the Holy Word, 
G 
Turning to the spirit  
  E7 
For the building of the church, 
 A  D7  G 
The church is the fullness of the One. 
 A D7 G 
(Ephesians one: twenty three) 

 
2 Zechariah’s vision was for  

God’s recovery, 
Daniel had a vision of Christ 

 in victory, 
Paul and Peter’s vision of the  

building of the Body 
Complete the revelation of the age.
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23  The love of the truth 
Capo 4 

     C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
  Am F 
In an age of deep confusion. 
  C   G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
   F G  C F C 
We'll treasure and cling to You. 

 
C      G 

1 I will not call the bitter sweet, 
  F    G 
The dark as light, I will not eat 
  C    G 
The idols’ and the demons’ food. 
 F    G 
I choose to only love the truth. 
 

2 That God exists I can't deny. 
I won't be drugged by Satan's lie. 
I've touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse.  
 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I'm made brings life and peace. 
 

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night! 
 

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth. 
 
 

24  Just as I am (#1048) 
G     C  G 

1 Just as I am, without one plea, 
     Em Am D   D7 
But that Thy blood was shed for me, 
      G C  G   C 
And that Thou bid’st me come to Thee, 
    G D G-C-G 
O Lamb of God, I come! I come! 
 

2 Just as I am, and waiting not 
To rid my soul of one dark blot; 
To Thee whose blood can cleanse  

each spot, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

3 Just as I am, though tossed about 
With many a conflict, many a doubt; 
Fightings within, and fears without, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

4 Just as I am, poor, wretched, blind; 
Sight, riches, healing of the mind; 
Yes, all I need, in Thee to find, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

5 Just as I am, Thou wilt receive, 
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; 
Because Thy promise I believe, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

6 Just as I am, Thy love unknown 
Has broken every barrier down; 
Now, to be Thine, yea, Thine alone, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 
 

24 Zoals ik ben, zonder verweer 
 

1 Zoals ik ben, zonder verweer, 
 want U vergoot voor mij Uw bloed, 
 en liefdevol verwacht U mij, 
 o, Lam van God, ik kom! Ik kom! 
 
2 Zoals ik ben, geen twijfel meer,  
 mijn ziel bevrijd, van zond’ en dood. 
 Gewassen door Uw kostbaar bloed, 
 o, Lam van God, ik kom! Ik kom! 
 
3 Zoals ik ben, het vechten moe, 
 ‘k had zoveel strijd, onzekerheid, 
 mijn ziel verscheurd, in angst en pijn, 
 o, Lam van God, ik kom! Ik kom! 
 
4 Zoals ik ben, arm, naakt en blind, 
 U doet mij zien, hersteld, vernieuwd, 
 ja, alles Heer, vind ik in U, 
 o, Lam van God,  ik kom! ik kom! 
 
5 Zoals ik ben, neemt U mij aan, 
 vergeving, zonden weggedaan, 
 want U bent trouw, Uw woord is waar, 
 o, Lam van God, Ik kom! Ik kom! 
 
6 Zoals ik ben, Uw liefde, Heer, 
 verbrak de dood, geen grenzen meer, 
 bij U te zijn, alleen bij U, 
 o, Lam van God, ik kom! Ik kom! 

25  Out of my bondage, sorrow  
         and night (#1050) 

Capo 3 

D    A   Bm 
1 Out of my bondage, sorrow, and night, 

   G   D 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
    A  Bm 
Into Thy freedom, gladness, and light, 
  Em  A D 
Jesus, I come to Thee! 
    Em  A 
Out of my sickness into Thy health, 
    F#m  Bm 
Out of my want and into Thy wealth, 
    Em  A 
Out of my sin and into Thyself, 
   A7 D 
Jesus, I come to Thee! 

 
2 Out of my shameful failure and loss, 

Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the glorious gain of Thy cross, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of earth's sorrows into Thy balm, 
Out of life's storm and into Thy calm, 
Out of distress to jubilant psalm, 
Jesus, I come to Thee! 
 

3 Out of unrest and arrogant pride, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy blessed will to abide, 
Jesus I come to Thee! 
Out of myself to dwell in Thy love, 
Out of despair into raptures above, 
Upward for aye on wings like a dove, 
Jesus, I come to Thee! 
 

4 Out of the fear and dread of the tomb, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the joy and pleasure, Thine own, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of the depths of ruin untold, 
Into the flock Thy love doth enfold, 
Ever Thy glorious face to behold, 
Jesus, I come to Thee! 
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26  Choose to be a living  
         overcomer  

Capo 2 

G 
1 Noah’s life was one that surely  

C 
changed the age, 

    G D G 
When he found the grace of God; 
       C 
He was not afraid to stand against the 

world, 
  G  D G 
So he built the ark of wood. 
 
 C      D 

Would you choose to be a living  
 overcomer, 
Bm   Em 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
  C  D 
One who eats the tree of life, 
   G G7 
And drinks the living water? 
C    D 
Would you choose to be a living 
  overcomer, 
 Bm 
To leave the world and consecrate 
 Em 
To be today’s age-turner? 

 C  D G 
I give myself to You for Your return. 

 
2 Moses was a person who was called by 

God, 
He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for 

God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 
 

3 Samuel ministered to be a God-
pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 
 

4 Daniel had companions, and they ate 
God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned 

with God, 
For His people, God’s own heart. 
 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
 

27  Raise up some to meet 
 Your need 
Capo 3 

D 
1 In this godless age, 

G    A  D 
Lord, You need some Samuels. 
G    A D Bm 
Burdened with a vision clear of 

G    A 
Your economy. 

D 
Where’s Your ark today? 
G    A  D 
And the ones who’d care for You 
G   A   D Bm 
E’en to put themselves aside 
  G    A 
To gain Your heart’s desire? 
 
 Bm  G 

Raise up some to meet Your need, 
  A 
Some Nazarites— 

 Bm   G 
Prophets, priests, and judges 
   A 
And men of prayer, 
  Em A 
Speaking forth Your word 
  D Bm 
With Your authority; 
 G  A D  G D 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2 Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, 
Fully subject to Your will. 
Treasuring Your face 
Staying in Your presence, Lord 
E’en the very index of Your eye 
Would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
Some Nazarites, 
To bring in Your kingdom 
On earth today, 
Taking You as King 
That You might return 
To usher in the end of the age. 

 
3 When God wants to move 

He must gain an instrument 
Overcomers separated from the 
current age 

They have joined themselves 
Through His Word to His desire 

Overcomers constituted with the holy 
word 

 
Raise us up to meet your need,  
  some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your Word are  
  joined to Your desire 
Your living testimony on the Earth 

 

4 God needs men who pray 
Those who lay the tracks for Him 
God’s economy is carried out through 

men of prayer 
They love not themselves, 
But a willing sacrifice 
What they fear - offending God losing 

His presence dear 
 

Make us those who meet Your need,       
   the Nazarites 
Make us those through whom  
   You’d close this age 
Who are one with You to bring  
   the kingdom in 
Young people absolute for Your move 

 
 
28  You need the Nazarites 

Capo 1 

G     D Em C 
1 You need the Nazarites to turn this age. 

G     D  
Move in me to turn my heart 

  Em  C 
and consecrate. 

Am     C G 
Save me from all selfish seeking,  

     D 
search my heart. 

Am     C 
Set me free, make every bondage  

G D 
break apart! 

 
  G D   Am7 

I need You, but You need me too, 
 C  D G 
To do what You want to do. 
  D  Am7 
Rekindle all of my love for You, 
  C  G 
To be a voluntarily consecrated one 

 
2 You need the Nazarites to turn this age. 

Strengthen us to overcome in these last 
days— 

All rebellion, natural affection, even 
death, 

Worldly pleasures, every enjoyment of 
the flesh. 

 
I need You, but You need me too, 
To do what You want to do. 
Rekindle all of my love for You, 
To be a voluntarily consecrated one. 
 
 Am7 Em 
Sanctify me absolutely, 
  C  D 
Take my life and have Your way. 
  Am  G 
Overcome in me, give me victory 
   C D G 
Through Your life and end this age. 

 

86



29  Reigning in life 
G     Bm 

1 The heavenly vision 
C     D 
Concerning the function 
G    Bm  C D 
Of God’s chosen people on earth today 
G     Bm C 
Controls and directs us, 
      D 
Restricts and perfects us 
G    Bm C  D 
To minister Christ and close this age! 
 

G  D 
Reigning in life: 
  Em 
Being ruled by the Spirit, 
 C  D 
Restricted and limited; 
G   D 
Reigning in life: 
 Em  
To bring in God’s kingdom 
 C D G C G 
And realize the kingdom life. 

 
2 A time of confinement 

To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age! 
 
 

30  This is the year of jubilee 
Capo 3 

D 
1 The Lord has given freedom 

 
To all who just believe Him. 
Bm  A  G  A 
Be no longer enslaved. 
D 
Come now! Return to Jesus. 
 
Receive the Life that frees us! 
Bm  A   G 
Call on Him and be saved. 
 

  D 
This is the year of jubilee! 
    Bm 
Proclaim our liberty in Him! 
   G 
Throughout the land we sound out: 
  D 
The slaves have been returned to Him, 
     Bm 
Released from toil, anxiety, and sin! 
  G A D 
This is the year of jubilee! 

 
2 Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 

31  Being saved in His life 
 

C      Em 
1 Through God’s dispensing, 

  F G7 C 
 abundance of grace, 

Am    G C 
Christ’s saving life will reign  

F    G G7 
and death displace; 

F    C F G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F    C Dm C G7 C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F    C  Dm Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 
  Dm C G7 C 
  (our life, glorifies.) 
 

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the  

bondage of sin; 
Spontaneously working, from  

slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.) 
 

3 The divine Trinity spreads  
through our soul, 

To saturate our whole being, 
 life’s goal; 

We become members, 
 the Body of Christ, 

Built up together by Christ’s  
saving life, 

Built up together by Christ’s  
saving life... 

  (by Christ’s saving life.) 
 

4 Christ’s saving life when expressed in 
each town, 

Strengthens the saints causing  
grace to abound; 

And by the reigning in life  
every church 

Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.) 
 
 

32   A little bird I am (#724) 
Capo 2 

G   C 
1 A little bird I am, 

  G    D 
Shut from the fields of air, 
G    C  G 
And in my cage I sit and sing 
       D 
To Him who placed me there; 
C     D G - Em 
Well pleased a prisoner to be, 
C     D   G 
Because, my God, it pleaseth Thee. 
 

2 Nought have I else to do, 
I sing the whole day long; 
And He whom most I love to please 

Doth listen to my song; 
He caught and bound my 

 wandering wing, 
But still He bends to hear me sing. 
 

3 Thou hast an ear to hear 
A heart to love and bless; 
And though my notes were e'er so rude, 
Thou wouldst not hear the less; 
Because Thou knowest as they fall, 
That love, sweet love, inspires them all. 
 

4 My cage confines me round; 
Abroad I cannot fly; 
But though my wing is closely bound, 
My heart's at liberty; 
For prison walls cannot control 
The flight, the freedom of the soul. 
 

5 O it is good to soar 
These bolts and bars above! 
To Him whose purpose I adore, 
Whose providence I love; 
And in Thy mighty will to find 
The joy, the freedom of the mind. 
 
 

33  Back in my Father’s 
 house again! 

Capo 2 

C  
1 I’m so happy here, 

F 
With my Father dear, 
G    G7  C G7 
Once lost, now I’m near again! 
    C 
(It was) First His smiling face, 
F 
Then His warm embrace, 
G  G7  C C7 
I’m surprised by grace again! 
 
   F  Em 

I was lost, now I’m found again! 
  Dm F G 
I was dead, but now I live! 
  F   Em 
Come rejoice with us, and be merry then. 
Dm G7 C 
Back in my Father’s house again! 

 
2 Robe, ring, sandals on 

And my hunger’s gone! 
Back where I belong , again! 
(Because He) Clothed me thoroughly, 
(And then He) Reinstated me! 
(Now I’m) Back in the family again! 
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34  Now the Lord is the Spirit 
G    Em C 

1 Now the Lord is the Spirit—that's how 
D7     G 
He can get inside of you right now. 
      C 
It's so easy to be filled with Him; 
D 
He's made it really simple. 
D7 
One, two, three, that's how easy it can be. 
 
 G  Em7 

O Lord, Amen— 
C   D 
That's the way to let Him in. 
G  Em C D 
Hallelujah! I love to hear it! 
G   Em C D 
He who is joined to the Lord is 
 G Em-C-D 
One spirit. 
 

2 Now the Lord is the Living Air; 
You can breathe Him in anywhere, 
Any time of day, whenever you please; 
He's made it really easy. 
O Lord, Amen, let's sing it again: 
 

3 Now the Lord lives inside of me, 
And He's filling me constantly. 
Yes, He's filling up every gap. 
He makes me really happy. 
I'm so happy, Hallelujah! Taste and see! 
 

 
35  Fill my spirit up! 

Capo 2 

C  F  C 
1 Fill my spirit up, 

C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
C  F C 
Fill my spirit up, 
C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
 C F  C-F-C 

Fill me today,  
 C F  C 

Fill me I pray 
  G F C 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
  G 
Oh Lord Jesus,  
F   C 
Gush up as the living spring! 
  G  C-F-C 
Right out of my innermost being! 

 

2 Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 
Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 

Break through today  
Break through I pray 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
Oh Lord Jesus, gush up as the living 
spring! 
Right out of my innermost being. 

 
3 Flow that river out 

Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 
Flow that river out 
Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 

Flow out today 
Flow out I pray 
Oh Lord Jesus, 
Flow as the living water 
Oh Lord Jesus, 
Gush up as the living spring 
Right out of my innermost being 

 
 

35 Heer, vul nu mijn geest! 
Capo 2 

 
1 Heer, vul nu mijn geest, 
 Heer vul nu mijn geest, 
 Tot ik overstroom van binnenuit! 
 Heer, vul nu mijn geest, 
 Heer vul nu mijn geest, 
 Tot ik overstroom van binnenuit! 
  
 Vul mij vandaag, 
 Vul mij, ik bid, 
 O Heer Jezus, 
 Stroom als het levend water! 
 O Heer Jezus, 
 Spring op als een fontein! 
 Uit diep van binnen in mij. 
  
2 Breek door ieder deel, 
 Breek door ieder deel 
 Van mijn wil, verstand, gevoel en hart. 
 Breek door ieder deel, 
 Breek door ieder deel 
 Van mijn wil, verstand, gevoel en hart. 
  
 Breek door vandaag, 
 Breek door, ik bid, 
 O Heer Jezus, 
 Stroom als het levend water! 
 O Heer Jezus, 
 Spring op als een fontein 
 Uit diep van binnen in mij. 
  

3 Hij stroomt uit mijn geest, 
 Hij stroomt uit mijn geest, 
 Of ik Hem nu roep, bid, zing of juich. 
 Hij stroomt uit mijn geest, 
 Hij stroomt uit mijn geest, 
 Of ik Hem nu roep, bid, zing of juich. 
  
 Stroom uit vandaag, 
 Stroom uit, ik bid, 
 O Heer Jezus, 
 Stroom als het levend water. 
 O Heer Jezus, 
 Spring op als een fontein 
 Uit diep van binnen in mij. 
 
 
36  Jubilee! 

Capo 3 

G 
1 If you’ve lost all your possessions 

D 
And you’re feeling the oppressions, 
Em 
There’s a gift of grace to you who  
 C     D 
 would believe;  
G 
There’s no high requirement from you, 
D 
Jesus Christ, Whose blood redeemed you, 
Em 
Is the One who is forgiveness,  
 C Am7 D 
 just receive!  
 
 C      G 

There’s good news on your horizon— 
 
 (Shout) Jubilee! 
C     D 
There’s a gospel worth announcin’— 
 
 (Shout) Just believe! 
C 
It’s the word for which you’re waiting, 
Em 
It’s a gift worth celebrating, 
Am   Am7 
Hear the trumpet, how elating— 
D 
Be set free.... 

 C 
To enjoy the Lord,  

 G 
Receive abundant grace, 

 C 
Just enjoy the Lord,  

 D 
Behold His shining face, 
   G C G C  G  C G 
In the Jubilee! Just believe!    

 C G  C G C G C G 
Be set free! In the Jubilee!    
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2 Through Christ’s words of grace and 
mercy, 

There’s no shortage, lack, or worry, 
Don’t be bothered, vexed, or feel 

anxiety; 
In the Jubilee of grace where 
All our debt has been erased there, 
We are happy, joyful, filled with 

ecstasy! 
 

3 When Christ is our satisfaction 
And our one unique attraction, 
Christ, the Savior, has become our 

Jubilee; 
Everything is satisfying 
When in all Christ is supplying 
All the riches found in God’s economy! 
 
 

37  What things were gains to me 
D      Bm 

1 What things were gains to me, 
G     A 
These I now count as loss. 
D    Bm 
Jesus has set me free 
G     A 
From what I was! 
D    Bm 
All of the things I had; 
G     A 
Everything, good or bad, 
D    Bm 
I count as refuse 
  G A  D 
That I may gain Christ! 
 

D  A 
I won't give up! (No!) 
D  Bm 
I will keep running until 
G 
I have attained 
   A 
The goal of my calling! 
D  A 
I must press on! (Yes!) 
D  Bm 
I must pursue until 
 G 
I lay hold of Him 
 A  D 
Who laid hold of me! 

 
2 Forget the things behind! 

Stretch for the things before! 
Press onward with this mind— 
Always want more! 
Seeking in Him to grow, 
Increasingly to know 
Him that I daily might 
Be found in Christ. 
 

38   Indeed the former things 
 
G    C 

1 Indeed the former things have  
D  Em 
come to pass, 

  C    D 
And new things I am telling you; 
 G   C   
Indeed the former things have 

 D   Em 
 come to pass, 

  C    D  G 
And new things I am telling you; 
 
 
G  C   D Em 

2 Before they spring forth 
C     D 
I will let you hear them. 
G  C  D Em 
Before they spring forth 
C     D G 
I will let you hear them. 
 
 
G     C 

3 Forgetting the things which 
 D  Em 
 are behind 

  C      D 
And stretching forward to the things 
    G  C   
Which are before, I pursue toward  

  D    Em 
the goal for the prize 

    C  D 
To which God has called me upward  

  G 
in Christ 

 
 
39  Now to the king of ages 

Capo 3 

     D  A D 
Now to the King of the ages, 
  G  D  A 
Incorruptible, invisible, 
  G A Bm 
The only God, 
  G D A 
The only God, 
 
  G A Bm 
Be honor and glory, 
  G D A 
Forever, amen. 
  G A   Bm 
Be honor and glory, 
  G A D 
Forever and ever. Amen. 
 

40 A “master of dreams” 
Capo 1 

D 
1  A standing sheaf, 

 A D 
A shining star. 
 G  D 
My dream reveals  
   A Bm 
Who God’s people are. 
 G D 
We’re full of light, 
 A  Bm 
And life divine, 
 G   D 
We live in Christ, 
 A   D 
In us He shines 
 
 G D A 

A “master of dreams”, 
 G  D A Bm7 

I choose to live in what I’ve seen, 
 G D A 

For Christ in me beams, 
 G  Bm7 A  D 

A shining star, a living sheaf. 
 

2 Though many fail, 
And fall to sin, 
It doesn’t change— 
God’s chosen them, 
We’re not a judge, 
But shepherds true, 
We overcome 
So they can too. 
 

3 The world is but 
A glance away. 
It speaks to me 
To sin each day 
But I will flee, 
With others too, 
We reign as kings, 
The lust subdue. 

 
Yes, I’ve seen the dream! 
I live in Christ and He in me! 
His word I believe! 
The vision’s real and reigns in me. 

 
4 We won’t be swayed 

To love the world. 
Though ev’n betrayed, 
We’ll gain the Lord, 
Restricted now, 
In grace He’ll train, 
The coming age 
With Him to reign. 
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Handige Poolse woorden 
English Polish 
aardappels ziemniaki [zjemnjaakie] 
alstublieft proszę [prosje] 
bedankt dziękuję [tienkoeien] 
bord talerz [talesj] 
boter masło [maswoo] 
brood chleb [chlep] 
dicht zamknij [zamknie] 
een beetje trochę [trocheh] 
eieren jajka [jaaika] 
geweldig wspaniale [spanjaale] 
glas szklanka [sjklanka] 
goedemorgen dzień dobry [dzjien dobreh] 
goedenacht dobranoc [dobraanots] 
goedendag dzień dobry [dzjien dobreh] 
groenten warzywa [wazjieva] 
hallo (informeel) cześć [tsjesjt]  
heel goed bardzo dobre [bardzo dobre] 
heet gorący [korontze] 
help pomóż [pomoesj] 

    herhaal powtórz [poftoesj] 
Het regent. pada [pada] 
Hoe gaat het? Jak się masz? [jak sje masj] 
Hoeveel kost het? Ile to kosztuje? [iele do kosjtoeje] 
ja tak [tak] 
jam dżem [djem] 
jasje kurtka [koertka] 
Kan ik helpen? Czy mogę pomóc? [tje moke pomoets] 
koekjes ciastka [tjiastka] 
kommetje miska [mieska] 
koud zimny [zjimneh] 
lekker pyszne [pisjna] 
lepel łyżka [wisjka] 
mag ik alstublieft poproszę o [poprosje oo] 
meer więcej [vie-jentsai] 
melk mleko [mlekko] 
mes nóż [noesj] 
mooi ładny [wadnè] 
nee nie [niejè] 
nog een keer opscheppen dokładka [dokwatkaa] 
open otwarty [otvarteh] 
paraplu parasol [parasol] 
pet czapka [tsjapkaa] 
raam okno [oknoo] 
rivier rzeka [zjeeka] 
sap sok [sok] 
servet serwetki [servetkie] 
soep zupa [zoepa] 
sorry przepraszam [psjeprrasjam] 
stoel krzesło [ksjeswoo] 
suiker cukier [tsoeki-er] 
telefoon telefon [tellefon] 
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thee herbata [herbaata] 
theelepel łyżeczka [wizjetsjka] 
tot later do zobaczenia [do zobatsjeniaa] 
tot ziens do widzenia [do wiedzenja] 
tweede gang drugie danie [droekjeh daanjeh] 
vlees mięso [mie-enso] 
voldaan (na een maaltijd) najadłem się/najadłam się [najadwum sje/nayudwam sje] 
vork widelec [viedeletz] 
wanneer kiedy [kjede] 
water woda [voda] 
wc-papier papier toaletowy [papier toalettoveh] 
welkom witamy [vietameh] 
zonnig słoneczny [swoonedzjneh] 
zout sól [soel] 

Geestelijke woorden 
Nederlands Pools 
broeders bracia [bratsja] 
Drie-enige God Trójjedyny Bóg [Troejedenneh Boek] 
drinken picie [pietsje] 
eten jedzenie [jedzee-nje] 
Halleluja Alleluja [Alleluja] 
Heer Jezus, we houden van U Panie Jezu, kochamy Cię [Panjeh Jezzoe, kohameh Tsjeh] 
levend żywy [zjeveh] 
Levengevende Geest życiodajny Duch [zjeh-tsjoo-daai-neh Doeg] 
Prijs de Heer Chwała Panu [Chfawa Panoe] 
Roep aan (Heer Jezus) wzywaj (Pana Jezusa) [vezevaai (Pana Jezoesa)] 
Veel genade łaska z tobą [waska sobo] 
Vrede met je pokój tobie [pookoei tobjeh] 
zingen śpiew [sjp-jef] 
zusters siostry [sjostreh] 
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EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

Maandag samenkomst 1:

Hygiëne

Zorg op deze manier voor een goede hygiëne:

• Was je handen vaak, sowieso voor en na elke maaltijd

• Bedek je mond als je hoest

•  Drink veel zodat je niet uitdroogt

• Drink nooit uit beekjes of rivieren

•  Deel geen eten of drinken met anderen

• Drink voor een betere spijsvertering de appelazijn die klaargezet is in je huis 

Dienenden voor de eerste hulp

Alle dienenden die een medische of verpleegkundige opleiding of een EHBO-training 
hebben gevolgd, komen VANDAAG na de activiteiten om _____uur samen in het 
medische kantoor in huis ____ voor gemeenschap.

Maandag samenkomst 2:

Teampunten

Onthoud dat je team punten verdient door:

• Het aantal onthouden verzen

• De cijfers van de kamerinspectie

• Spelletjes en projecten tijdens de activiteiten

Deze punten tellen mee voor de uiteindelijke score van je team. De teams met de meeste 
punten krijgen een beloning.

Gevonden voorwerpen

Als je iets kwijt bent of spullen van iemand anders hebt gevonden, kom dan naar de doos 
met gevonden voorwerpen in het kantoor in het huisje achter de Junioren Conferentie 
Tent.

Dinsdag samenkomst 1:

T-Shirts en overzichten

Engelse liedboeken en boeken van de bediening worden voor een lagere prijs verkocht in 
het kantoor in het huisje achter de junior conferentie tent. Alleen VANDAAG kunnen 
T-shirts gratis gewisseld worden. Vanaf woensdag zullen de T-shirts worden verkocht.
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EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

Dinsdag samenkomst 2:

Herinnering voor de wandeling

Neem deze spullen mee:

• Het lunchpakket en het water die klaargezet zijn in je huis

• Comfortabele wandelschoenen

• Een regenjas en/of paraplu voor als het ineens gaat regenen

Herinnering voor het desinfecteren

Huiscoördinatoren, vergeet niet alle deurknoppen en oppervlakken te desinfecteren zoals 
eerder is uitgelegd.

Donderdag samenkomst 2:

Mededeling dopen

Morgen vindt het dopen plaats. Iedereen die gedoopt wil worden, moet hierover 
gemeenschap hebben met zijn of haar dienende. Vraag vanavond aan je dienende om te 
helpen een kort getuigenis voor te bereiden van één minuut lang.

Alle dienenden moeten meteen na deze samenkomst de namen van de jongeren die 
gedoopt willen worden doorgeven aan het kantoor in het huisje achter de junior 
conferentie tent.

Voor degenen die gedoopt worden zal er morgenochtend om 09:00 in de kleine tent een 
samenkomst zijn ter voorbereiding op de doop. Als je vertaling nodig hebt, kom dan met 
iemand die voor je kan vertalen.

Oefenen van het zingen:

Morgen om ____ uur zullen we het zingen oefenen en opnemen. We zullen om stipt 
_____ uur beginnen met opnemen. Het is belangrijk dat iedereen vroeg, of in ieder geval 
op tijd, aanwezig is. Deze keer is er ALLEEN ruimte voor zij die geregistreerd zijn voor de 
jongerenconferentie, doordat de ruimte in de tent beperkt is. Er is GEEN PLAATS voor 
gasten of zij die geregistreerd zijn voor de ouder en kind conferentie .

Vrijdag samenkomst 2:

Formulier met onthouden verzen

Alle dienenden die het formulier met onthouden verzen nog niet hebben ingeleverd, 
kunnen dit nu inleveren bij de broeders aan de ingang van de tent.

Zaterdag samenkomst 1:

Herinnering aan de regels voor de jongeren

Alle regels van de conferentie blijven ook gelden na deze samenkomst terwijl je terugreist, 
totdat je weer thuis bent. Gehoorzaam de dienenden door respectvol te blijven tegenover 
hen. De dienenden zijn nog steeds verantwoordelijk voor alle jongeren.
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EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

BELANGRIJKE INSTRUCTIES 
VOOR DE ACTIVITEITEN:

Spelletjes

We zullen ‘s middags aan ieder team een papier uitdelen waar een plattegrond en de 
volgorde van de spelletjes op staat. De teamleiders moeten een pen meenemen.

Oriëntatie

Een teamleider of een dienende moet een camera en een pen meenemen voor de 
oriëntatie. Doe comfortabele wandelschoenen aan voor de oriëntatie, omdat je veel moet 
lopen tijdens deze activiteit.

Voorbereiding op spelletjes en oriëntatie 

We raden iedereen aan om geschikte schoenen aan te trekken voor de spelletjes en de 
oriëntatie. Om voorbereid te zijn op eventuele regen, kun je waterdichte poncho’s kopen 
bij een winkeltje in het dorp.

WANDELING

Belangrijke instructies voor de wandeling:

Voor de wandeling
• Als je geen regenjas of poncho hebt, moet je er een kopen omdat het kan gaan regenen 

tijdens de wandeling.

• Neem het lunchpakket en het water mee die klaarstaan in je huis.

• Trek comfortabele schoenen aan en neem een regenjas of poncho mee.

• We bemoedigen iedereen aan om het handboek mee te nemen zodat je verzen uit je 
hoofd kan leren tijdens het wandelen.

• Helpers van de conferentie observeren de teams tijdens de wandeling. Teams die bij 
elkaar blijven tijdens de wandeling, krijgen hier teampunten voor.

• Alle jongeren en dienenden moeten meedoen aan de wandeling. Personen die belem-
merd zijn door een ernstige aandoening of door een verwonding moeten een dienende 
hiervan op de hoogte brengen.

• Dienenden: kom na deze samenkomst naar het kantoor als er jongeren in je groep zijn 
die niet met de wandeling mee kunnen gaan.

Na de wandeling

De teamleiders moeten vanavond na de samenkomst of morgenochtend na de coördinatie 
voor dienenden hun EHBO-doos terugbrengen naar het medische kantoor in huis ____.
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