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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 4 december 2022
	Email: Naar het Licht
	Iban: De donkere nacht van Jozef
	bijbelgedeeltes: Gen. 37 // Gen. 39:1-6
Gen. 1:5 // Hebr. 11:8 
Joh. 6:67-69 // Mat. 16:15-18 // Jer. 29:13 // Ps. 27:4
Link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=sCEkHmaaJLo
	samenvatting preek: Het is bijna Kerst, het feest van het Licht! In de Bijbel is ‘licht’ een veelgebruikt metafoor: Jezus is het Licht van de wereld (Hij noemt ons ook licht van de wereld!), de stralende morgenster, God is ‘de Vader van Licht’, etc. Kortom, in het licht wil je zijn, niet in het donker! Dat is logisch, goed en begrijpelijk. Toen de mens uit ‘de tuin’ werd geplaatst kwam hij ten oosten van de tuin (in het oosten komt de zon op, daar wordt het licht). Kain trekt naar het oosten, de toren van Babel is nog verder naar het oosten… De eerste keer dat het de andere kant op gaat is wanneer God Abraham roept. Naar het westen, de plek waar het donker en onbekend is (Hebr. 11:8). We kennen allemaal tijden van ‘donker’ in ons leven. Verdriet, depressie, tegenslag, verlies van een geliefde, pijn, rouw, niet weten wat te doen… 
We krijgen al een hint in Gen. 1; ‘het was avond, het was morgen, de eerste dag’. Blijbaar horen zulke tijden van ‘avond en donker’ er ook bij in het leven. In deze serie bewegen we ‘naar het licht’, maar vandaag wil ik kijken naar ‘tijden van donker’, aan de hand van het leven van Jozef, Gen. 37 en 39:1-6. Jozef wordt geliefd door zijn vader, maar gehaat door zijn broers. Als je het verhaal leest snap je wel waarom. Hij komt uit een dysfunctioneel gezin, heeft rare fratsen, maar toch geeft God hem dromen. Maar na die dromen van ‘grootsheid en aanzien’ gaat het juist de verkeerde kant op. In een put gegooid, voor dood gehouden, verkocht als slaaf, in een land ver weg… Het tegenovergestelde van die mooie dromen! Wat was de houvast van Jozef in ‘die donkere nacht’? En wat is jóuw houvast in een donkere nacht? (Kleine afslag; jouw ‘donkere nacht’ kan ook te maken hebben met ‘het Christendom’, de kerk of zelfs de bijbel! We zien veel mensen die met een van deze dingen een nare ervaring hebben, of hun vragen nergens kwit kunnen, en dan alles overboord gooien, zelfs Jezus. Dat hoeft niet! Al deze dingen, bijbel, kerk en christendom, helpen ons als het goed is juist om Jezus beter te leren kennen…)
Het is mijn overtuiging dat juist de dromen van Jozef - zijn eigen persoonlijke openbaring ván en en ervaring mét God, hem door deze ‘donkere periode’ geholpen hebben. En geldt dat niet voor alle mensen die we leren kennen als ‘mannen en vrouwen van geloof’ in de bijbel? Abraham hoort Gods stem, Jakob worstelt met God, Jozef droomt, de profeten die God op bijzondere manieren ervaren, Paulus die een bijzondere ontmoeting met de opgestane Jezus heeft en er jaren voor nodig om zijn theologie daar op aan te passen! 
In het filmpje (zie link) hoor je hoe een ervaring met God Antoine Bodar enorm heeft geholpen. Alfons deelde er vorige week ook iets over, inderdaad op een manier dat je er soms ook geen woorden aan kunt geven. Ik heb er eerder ook iets over gedeeld, hoe een zin, woord, beeld of gedachte zo hard binnen komt dat het niet logisch te verklaren is, alleen maar dat het een openbaring van God Zelf is die moed, kracht en houvast geeft in donkere dagen van angst, onzekerheid, twijfel of verdriet. 
Wat is jouw houvast in een donkere nacht? Heb jij geleerd om God te zoeken met ‘je hart, ziel, verstand en kracht’? We zijn zo gewend om alles ‘alleen met ons verstand’ te doen, maar soms vergeten we dat, wanneer we de bijbel bestuderen’, we lezen over mensen die een bijzondere ervaring met God hebben gehad die niet verstandelijk te verklaren is! 
Maar let op: zoek altijd God Zelf, niet perse een gevoel of ervaring (Jer 29:13, Ps. 27:4). Wees open, zoek manieren om Hem te zoeken met je hart, ziel, verstand en kracht. Help elkaar daarbij, en vind - opnieuw of voor de eerste keer - houvast voor je donkere nacht door het ontmoeten, ervaren en ontvangen van een openbaring van God!

	bijbelgedeeltes 2: - Vertel over jouw ervaring met het ontvangen van een openbaring of ontmoeting met God
- Deel iets over jouw houvast in donkere tijden
- Hoe helpt de Bijbel, de kerk, en het Christendom jou om je ogen gericht te houden op Jezus?
- Welke manieren helpen jou om God te zoeken met heel je hart, ziel, verstand en kracht?
- Bid voor en met elkaar


