
Zondag 27 juli 2014 - Een jonge boom geplant aan een bron
- Ps. Henk Karelse -

Het verhaal van Jozef. Hij kreeg dromen van God, maar ging eerst door een dal, 
en pas op het einde werd hij door God verhoogd en werd hij onderkoning in 
Egypte. 
Dit is wat er in de zichtbare wereld gebeurde.
Het belangrijkste is echter wat er gebeurt in de onzichtbare wereld.


Genesis 49: 22-26, 28•
God zegent iedereen met een persoonlijke zegen. Wees niet jaloers op de ◦
zegen van een ander.


Er bestaat zoiets als een generatie-zegen. Zegen die overgaat van generatie ◦
naar generatie. Als je het niet hebt, kan je het creëren in Jezus voor de 
volgende generaties.


1) vers 22: Als gelovige ben je een boom die vruchten draagt, geplant ◦
aan het water.

Als je sterft laat je alles achter. Het enige dat overblijft, is je geestelijke ‣
vrucht.
Een boom moet gesnoeid worden. Jozef ondervond dit aan den lijve… ‣
Hij ging door verschillende pijnprocessen heen.


2) vers 22: geplant aan een bron◦

Psalm 87: 7 >> 'al mijn bronnen zijn in U, God'‣


3) vers 22: zijn takken stijgen boven de muur uit. Soms heb je het ◦
gevoel vast te zitten, gevangen te zitten… in een huwelijk, in een werk dat je 
niet graag doet, in je opvoeding,… maar je kan altijd groeien in God. Over 
de muren heen! Met God kan geen enkele muur je tegenhouden.


4) vers 23: boogschutters: dit zijn demonen, de satan die brandende ◦
pijlen afschiet naar je. Gebruik dan het schild van geloof (Efeziërs 6) om 
deze pijlen te doven. Een klein beetje vuur kan grote schade aanrichten. 
Wees dus waakzaam en gebruik je schild van geloof.

pijlen die willen tergen: emotionele strijd‣
pijlen die willen verwonden: iedere christen is wel eens verwond door de ‣
vijand.




5) vers 24: armen en handen bleven soepel door de handen van God. ◦
Jozef nam iets uit de hemel om satan te raken. Dit waren Jozefs dromen. 
Gods beloften.


6) vers 25-26: zegeningen van boven (= geestelijke zegen) en van ◦
beneden (= natuurlijke zegen).


