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Preek over Genesis 45:5-8 
- Schildwolde, 19 oktober 2014 
- Kees van Dusseldorp 
- Jaarthema: ‘Wat heeft God in jouw leven gedaan’? 

 
Liturgie: 
 
Votum en groet 
Ps.121:1,4 
Wetslezing 
Opw.689* 
Gebed 
Lezen: Gen.45:1-15 
 Gen.50:15-21 
 Joh.14:1-7 
Ps.105:8,9,10 
Kindermoment* 
Gz.4 
Preek Gen.50:20* 
Ld.225 
Gebed 
Collecte 
Ps.73:9,10 
Zegen  
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Gemeente van Christus,  
 
** wat heeft God in jouw leven gedaan? 
 
Het is een heel persoonlijke vraag. Misschien heb je de vraag nog nooit gehad. Misschien 
heb je er zelfs nog nooit bij stil gestaan. En durf je het zelf niet eens aan iemand te vra-
gen. Maar het is wel de vraag van het jaarthema in de gemeente dit seizoen. Je loopt dus 
de kans dat de vraag je een keer wordt voorgeschoteld. Door een ouderling. Of door ie-
mand anders: ‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’  
 
‘Wat heb jij daarmee nodig?’ Zo zou je kunnen reageren. ‘Waarom wil je dat van me we-
ten?’ Eigenlijk is dat best een goede vraag. Je mag best vragen waarom iemand zoiets 
persoonlijks vraagt. En wat iemand daarmee kan. Maar zo’n reactie kan ook iets anders 
verbergen. Dat je eigenlijk niet goed raad weet met deze vraag. Misschien heb je geen 
idee wat God in jouw leven heeft gedaan. Heb je helemaal niet het gevoel dat God in jouw 
leven iets doet. Misschien denk je daar niet over na: je probeert gewoon als christen te 
leven. Misschien kom je bij nadenken niet verder dan een paar algemene dingen. Zoals: 
ik ben gedoopt, ik heb mijn gezondheid en contacten. Maar je hebt het gevoel dat er bij 
deze vraag iets meer verwacht wordt. 
 
‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’ Waarom zou ik je dat vragen? Als ik daarover na-
denk, dan merk ik een verlangen om iets te ontdekken van hoe God werkt. Ik vind het 
nooit zo gemakkelijk om te benoemen wat Gods werk is. En als jij daar wel iets over kunt 
vertellen, helpt mij dat misschien om God beter te leren kennen. Tegelijk ligt er achter 
die vraag nog een ander verlangen. Ik wil graag contact met je te maken op het niveau 
van geloof. Van hart tot hart met je spreken, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en 
kunnen meenemen op weg naar het koninkrijk.  
 
‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’ Het is een vraag, die mogelijkheden biedt voor 
ontmoeting en geloofsgesprek. Daarom is dat ook het jaarthema. Maar laten we dan wel 
afspreken, dat elk antwoord serieus wordt genomen. Ook als iemand zegt: ‘Ik zou het 
echt niet weten, hoe moet ik daarachter komen?’ Ook als iemand zegt: ‘Ik merk eigenlijk 
niets van God, en dat vind ik eigenlijk best heel lastig.’ Ook als iemand zegt: ‘God heeft 
mij genezen van mijn ziekte en daar ben ik nog dankbaar voor.’ Ook als iemand zegt: 
‘God is mij genadig geweest door zijn kerk hier te bewaren.’ Allemaal verschillende reac-
ties. Op die ene vraag: ‘Wat heeft God in  jouw leven gedaan?’ 
 
** Jozef heeft er een duidelijk verhaal over 
 
Als je Jozef zou vragen wat God in zijn leven heeft gedaan, dan heeft hij er een duidelijk 
verhaal over. Zijn broers hoeven het hem niet eens te vragen, want hij komt er spontaan 
mee. ‘God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie  leven te redden’.   
 
De vraag naar Gods daden in je leven is persoonlijk. Reacties zijn heel verschillend. Toch 
is het geen vage en vrijblijvende vraag. Als je van anderen iets over God hoort, groeit je 
kennis van God en je liefde voor God. Zeker als die ander een bijbels persoon is. Daar 
kun je je eigen ervaring aan toetsen. En zicht krijgen op de manier waarop God bezig is 
in het leven van mensen. Daarom zijn we vanmorgen samen op huisbezoek bij Jozef.  
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Waarom Jozef? Volgens mij is er geen persoon in de Bijbel die zo uitgesproken is over 
Gods hand in zijn leven als Jozef. ‘Ik zie in mijn levensweg Gods regie. Hij heeft een bij-
zonder plan met mij uitgevoerd.’ Als je iets weet van de levensloop van Jozef, dan weet je 
van veel onrecht en problemen. De kinderen hebben ons er iets van verteld. Verwend 
door zijn vader. Bespot en veracht door zijn broers. In een put gegooid en later verkocht. 
Slaaf geworden in Egypte. Ten onrechte in de gevangenis terecht gekomen. Vergeten 
door de opperschenker van de Farao. Maar dan uiteindelijk toch vrijgekomen en vanwe-
ge zijn wijsheid aangesteld tot minister-president van Egypte. Door zijn economische 
maatregelen de redder van de toenmalige wereld. Die de Farao een ongekende macht 
bezorgde en Egypte tot een wereldrijk maakte. 
 
Het is begonnen bij de broers, die hem op zijn 17e verkocht hebben. Maar Jozef zegt: ‘niet 
jullie, maar  G o d  heeft mij hierheen gestuurd’. Het is geëindigd op een wereldtroon 
waar niemand om heen kon. Maar als Jozef op zijn 37e zijn broers opnieuw ontmoet, zegt 
hij: ‘God heeft mij deze plaats gegeven om ervoor te zorgen dat  j u l l i e  in leven blijven.’ 
 
Jozef heeft een duidelijk verhaal. Een bijzonder verhaal. Twintig jaar van zijn leven. Ont-
zettend veel meegemaakt. Maar als je hem vraagt: ‘Wat heeft God in uw leven gedaan?’ 
dan heeft hij maar een ding te vertellen. ‘God heeft mij eerder dan mijn familie naar 
Egypte gestuurd, om hun leven te redden. Het onrecht mij is aangedaan, heeft God ten 
goede gekeerd.’ 
 
** maar het roept bij ons de nodige vragen op 
 
Levert het verhaal van Jozef iets op voor ons geloof? Als je zijn verhaal direct doortrekt 
naar iedereen en altijd, dan zeg je: Oké, God heeft met ieder leven een plan. Alles wat je 
meemaakt, past daarin. Ook de vervelende dingen. Uiteindelijk vallen de puzzelstukjes in 
elkaar. ‘Wat heeft God in mijn leven gedaan? Nou alles wat in mijn leven gebeurt, dat 
doet God.’ 
 
Maar dan komen de vragen. Is alles wat er gebeurt door God voorbeschikt? Wat is dan 
mijn verantwoordelijkheid? En waar is dan de menselijke vrijheid? Dan heb ik niets in te 
brengen. Het gebeurt toch zoals God het wil. Alles is al vastgelegd. Mijn beroep, mijn ge-
zin, mijn ziekten, mijn fouten, mijn sterven. Als je moslim bent, dan zeg je: dat klopt, zo is 
het. Wat God wil, dat gebeurt. Maar als je christen bent, dan zeg je: dat kan niet waar 
zijn. God geeft ons echte verantwoordelijkheid. God reageert op vragen en klachten van 
mensen. 
 
Alles wat er gebeurt, doet God dat? Dan komen ook die andere vragen. Hoe zit het dan 
met het kwaad dat je treft? De slachtoffers van de onbestuurbare monstertruck in 
Haaksbergen? Die chauffeur in Winsum die deze week onder de trein kwam en aan de 
gevolgen ervan overleed? Heeft God dat uitgestippeld? Hoe spreek je dan over Gods plan 
met hun leven? Als alles op zijn pootjes terechtkomt, dan is het gemakkelijker om te ge-
loven in Gods voorzienigheid, dan als het kwaad je leven verwoest. 
 
Eigenlijk zouden we die vragen wel aan Jozef willen stellen: ‘Hoe kijkt u daar nu tegen-
aan? Wat u hebt meegemaakt, is heel bijzonder geweest. Ik begrijp dat u God dankt als 
alles in uw leven bij elkaar komt. Maar geldt dat voor iedereen? Met alles wat mensen 
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kunnen meemaken? Waar baseert u dat op, dat het Gods hand was op uw levensweg? 
Uw belijdenis vinden we mooi. Maar het roept bij ons de nodige vragen op.’ 
 
** geloofsbelijdenis achteraf 
 
Dit helpt ons om wat preciezer te lezen.  Jozef verbindt Gods plan aan zijn levensweg, op 
het moment dat hij ziet hoe de dingen bij elkaar komen. Als hij ziet hoe God inderdaad 
verder werkt, niet eens zozeer in zijn eigen persoonlijk leven, maar wel aan zijn grote 
plan. Dan zegt hij in geloof achteraf: het was Gods hand.  
 
Het is opvallend dat Jozef pas op dit moment tot deze belijdenis komt. Hij zegt twee keer 
tegen zijn broers: ‘jullie hebben mij verkocht’. En hij zegt ook twee keer: ‘God heeft mij 
voor jullie uitgestuurd’. Het is allebei waar. Op een wonderlijke, goddelijke manier. Jozef 
gebruikt grote woorden. Maar hij zegt het pas achteraf. Van al die jaren lezen wij in de 
bijbel alleen wat er gebeurde. Maar niet wat God dacht, wat God deed of zelfs wat God 
zei. Nu pas kan Jozef iets zeggen over Gods leiding. Achteraf kan hij in geloof terugkijken.  
 
Achteraf kun je soms ontdekken wat de winst is geweest van wat je hebt meegemaakt. 
Hoe onrecht of ziekte toch tot iets goeds heeft geleid. Hoe je handicap toch nieuwe mo-
gelijkheden gaf. Hoe het verlies je sterker heeft gemaakt. Soms kun je in geloof achter de 
gebeurtenissen Gods hand zien. Niet altijd. Misschien wel lang niet altijd. Maar soms wel. 
Achteraf. Wees niet te snel. Neem er geen voorschot op. Voor jezelf niet en voor een an-
der niet. Jozef heeft er lang de tijd voor gehad om te ontdekken hoe in en achter allerlei 
menselijk geruzie en gedoe, God zijn verborgen weg ging. Hij zwijgt over al die lange 
jaren, over de manier waarop het allemaal gegaan is. Maar als hij de uitkomst ziet, dan 
belijdt hij Gods wonderlijke leiding. Inderdaad, God kan het kwaad laten medewerken 
ten goede.  
 
Trek het niet naar je toe. Nooit mag je met een beroep op Gods voorzienigheid je eigen 
gedrag goedpraten. ‘Het zal wel Gods bedoeling zijn dat wij ruzie krijgen, anders ge-
beurde dat niet. Het zal wel Gods bedoeling zijn dat wij elkaar net tegenkwamen, dat ik 
op deze vraag net geen antwoord wist, dat deze automobilist net niet goed oplette…’  Dat 
klopt niet. Maar als je merkt dat ondanks het kwaad er toch winst ontstaat, ja dan kun je 
God danken om zijn wonderlijke leiding. Zonder het kwaad te verdoezelen, kun je in ge-
loof achteraf soms spreken van Gods hand. De belijdenis van Jozef zegt niet iets dat ie-
dereen en altijd moet overnemen. Het is een genadig wonder dat een mens het soms wel 
kan ontdekken en belijden. Dat geeft moed. 
 
** Gods plan is leven 
 
Er is nog iets opvallends aan die belijdenis van Jozef. Jozef spreekt weliswaar over zijn 
eigen levensweg, maar het gaat niet over zijn eigen levensweg. Hij belijdt dat God hem 
naar Egypte heeft gestuurd om zijn familie in leven te houden. ‘Zo wilde God veel levens 
redden’ voegt hij eraan toe. Dat is het inzicht dat Jozef heeft ontvangen. Mag ik het nog 
even heel precies zeggen: Jozef zegt tegen zijn broers: ‘Ik ben door God naar Egypte ge-
stuurd. Daardoor kan ik jullie voortbestaan veilig stellen. Door jullie worden het leven 
van veel mensen gered.’ 
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Ik kan niet anders dan hierin een profetisch besef van Jozef lezen. Door het voortbestaan 
van het volk Israel veilig te stellen worden veel levens gered. Dat zijn niet alleen de le-
vens van zijn familie. Hier klinkt de echo van de belofte aan Abraham, Isaak en Jakob: ‘In 
u zullen alle volken op aarde gezegend worden’. Hier klinkt de belofte van de Messias: 
‘Uit het volk Israel zal de redder voortkomen, die het koninkrijk van God gaat openen.’  
 
God heeft het heil van zijn volk op het oog. Het echte leven voor zijn kinderen. Daarop is 
zijn plan gericht. Jozef heeft dat gezien. En hij staat verwonderd te kijken hoe zijn leven 
betekenis krijgt in het grote plan van God. Ik hoor verbazing, eerbied en dankbaarheid in 
zijn woorden. God heeft het kwade ten goede gekeerd, om te bewerken dat een groot 
volk in leven is gebleven. Om de toekomst voor de wereld open te houden. Om levens te 
redden. 
 
Daar ligt de sleutel van het ontdekken van Gods hand in je leven. Niet of alles in je leven 
een keer op zijn pootjes terecht komt. Maar of je iets kunt zien van het doorgaande 
heilsplan van God. Niet of er uiteindelijk een happy end komt. Maar of levens gered wor-
den. Van jou en van anderen. Of je gegroeid bent in liefde en trouw, in dienstbaarheid en 
dankbaarheid. Of een ander iets gezien heeft van Jezus Christus, door jouw daden of 
woorden. 
 
‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’ Bij het nadenken over die vraag kun je letten op 
de momenten dat het goed met je ging, dat je voorspoed had en je gelukkig voelde. Maar 
Jozef leert je om een andere bril op te zetten: Hoe heeft God op jouw levensweg je meer 
van zijn heil gebracht? Je dichter aan Jezus Christus verbonden? Hoe heeft God in jouw 
leven zijn liefde dichterbij gebracht? God heeft een plan met jouw leven. Zeker! Niet zo-
zeer dat jij belangrijk wordt voor mensen. Het is zijn verlangen dat jij het hemelrijk bin-
nengaat. Dwars door onrecht en lijden heen. Zo keert Hij het kwaad ten goede. Zijn plan 
is redding van veel levens. Te beginnen met dat van jou. 
 
** gevolgen voor je houding 
  
Wat heeft God in jouw leven gedaan? Jozef heeft een duidelijk verhaal over zijn levens-
weg. ‘God heeft het kwaad ten goede gekeerd. Hij heeft mij naar Egypte gestuurd.’ Moe-
ten wij ook altijd van ons leven zeggen dat het verloopt volgens Gods wil? Dan roept dat 
veel vragen op. Dat dwingt ons om precies te lezen. We ontdekten hoe Jozef pas achteraf 
tot deze belijdenis komt. Als een bemoediging dat je soms iets kunt zeggen over Gods 
leiding. We ontdekten hoe Jozef met verwondering inziet hoe zijn levensweg door God 
gebruikt wordt voor zijn reddingsplan. Hij spreekt niet van Gods plan voor hem per-
soonlijk, maar van Gods plan voor de wereld.  
 
Ik wil nog wijzen op een derde les uit de geschiedenis van Jozef. Jozef spreekt onbe-
kommerd over Gods leiding in zijn leven. Maar het blijven bij hem geen loze woorden of 
theoretische overtuigingen. Het benoemen van Gods werk heeft direct gevolgen voor de 
houding die hij aanneemt tegenover zijn broers. Geen wraak, geen bitterheid, geen ver-
gelding, maar enkel dankbaarheid dat hij hen weer ziet en blijdschap dat hij hen helpen 
kan. Hij had alle reden om hen terug te pakken voor het onrecht dat ze hem hadden aan-
gedaan. Je zult maar door je broers in een put gegooid worden, omdat ze van je af willen. 
Je zult maar door je broers als slaaf verkocht worden, omdat ze aan je verdienen kunnen. 
Maar bij Jozef is niets van dat alles. Zeker, hij heeft zijn broers op de proef gesteld om te 
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ontdekken of zij veranderd zijn. Maar hij heeft ze niet teruggepakt. En dat heeft alles te 
maken met zijn geloof. Gods plan van redding en leven gaat door. In zijn raad krijgt de 
schuld van zondaars een plaats evenals het lijden van een rechtvaardige. Wie dat ziet, 
die kijkt anders naar mensen. 
 
Je kunt niet spreken over Gods hand in jouw leven en ondertussen vasthouden aan wat 
een ander je misdaan heeft. Je kunt niet zingen van Gods leiding op je levensweg en on-
dertussen met je ellebogen iedereen aan de kant drukken die jou in de weg staat. Je kunt 
niet geloven in Gods koninkrijk en ondertussen je leven laten beheersen door je eigen 
belangen. Je kunt niets zeggen over Gods plan met jouw leven, als je over andere zonda-
ren zonder genade spreekt.  
 
Laat ik het voorzichtig zeggen: Hier hebben wij nog wel wat huiswerk te doen. Het blijft 
niet zonder gevolgen als je nadenkt over Gods leiding in je leven. Het is de leiding van de 
Heer. Die door zijn Geest met jou begint.  
 
** Jozef – Christus 
 
‘Wat heeft God in jouw leven gedaan?’ We zijn op huisbezoek geweest bij Jozef. De chris-
telijke kerk heeft in Jozef altijd de gestalte van Jezus Christus gezien. Door lijden tot 
heerlijkheid. Ingezet om het leven van velen te redden. Ondanks onrecht van mensen 
toch het plan van God gerealiseerd. Ons vooruit gestuurd om de plaatsen voor ons alvast 
gereed te maken. De verbindingen zijn niet te ontkennen.  
 
Ik hoop dat de vraag van het jaarthema leidt tot goede ontmoetingen en gesprekken. Ik 
hoop bovenal dat de vraag je dichter bij de Heer brengt. Dichtbij de Heer leer je zijn zorg 
ontdekken en zijn genade kennen. Dichtbij de Heer leer je liefdevol omgaan met je naas-
te. Dichtbij de Heer leer je vertrouwen te hebben in zijn leiding en zijn koninkrijk. 
 
Jezus Christus, onze Heer is ook in jouw leven aanwezig. Met zijn Woord en Geest. Zoals 
Jozef het eens zei, zegt Hij het ook: ‘Ik ben het, Jezus, je broer. Mijn Vader leeft! Wees 
welkom in het hemelrijk!’ 
 
Amen 


