
 

Op zoek naar de ware Jozef?    Geloofshelden 
 
 

Geloofshelden 

� Geloofshelden 
� God maakt zich bekend via 

levensverhalen van mensen. 
� Wij hebben inspirerende 

voorbeelden nodig. 
� Vertel je levensverhaal. 
� Hoe leren mensen anders God 

kennen?  

 

Jozef 

Jozefs levens 
verhaal 

 
 
 
 

Het ware verhaal 

� Wat kunnen we leren van Jozefs 
leven en geloof? 

� Als slaaf en gevangene: De Heer 
stond Jozef terzijde zodat het 
hem goed ging.  

� Bij de vrouw van Potifar: Hoe 
zou ik zo’n wandaad kunnen 
begaan en kunnen zondigen 
tegen God… 

� De farao zegt over Jozef: 
Zouden we ooit iemand kunnen 
vinden die zo vervult is van 
Gods geest?  

� Wie is de held en wie is de ware 
Jozef? 

� God vormt Jozef…Hij maakt 
hem groot en betekenisvol.  

  

Gods leiding 

Jozef zit stikvol met vragen en 
jeugdtrauma’s.  
 
Twee teksten zijn heel belangrijk:  
 
Genesis 45:5: Jozef zegt tegen zijn 
broers: Wees  niet bang en maak jezelf 
geen verwijten dat jullie mij verkocht 
hebben, want God heeft mij voor jullie 
uitgestuurd om jullie leven te redden.  
 
Genesis 50: 19-20: Wees niet bang. Ik 
kan toch niet Gods plaats innemen? 
Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, 
maar God heeft het ten goede gekeerd 
om te bewerken wat nu gebeurt: dat een 
groot volk in leven blijft.   
 

Gods leiding in jouw leven 

� God waarom? God waar bent u?  
� God gebruikt het kwaad en het 

lijden. Hij keert het kwade ten 
goede. Een opleiding op maat.  

� Door ontmoetingen snap je 
soms ineens waarom je leven 
ging zoals het ging. God geeft 
kwaad betekenis.  

� Door ervaringen te delen krijgt 
lijden soms betekenis. Mijn 
jeugdtrauma heeft mij gebracht 
waar ik nu ben…  

� God gebruikt levens en 
ervaringen om anderen te 
redden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gods  plan met jouw leven 

� Betekenisvol zijn. Wanneer 
krijgt jouw leven betekenis? 
Jozefs leven kreeg betekenis 
toen hij zichzelf bekend 
maakte. Laat zien wie je bent.  

� Lijken op Jezus. Jozef lijkt op 
Jezus.  

� Mag Jezus vertellen wie Hij is?  
� Mag hij jou vergeven?  
� Ga niet op Gods plaats staan. 

Laat je leiden… 
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