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Have you ever had special dreams? The kind 
you thought the next morning, that was really 
something special?  
Joseph had many dreams that were special. But 
he also realised that they came from God. But 
now he was innocent in prison. And now he had 
to serve the Pharaoh's chief cupbearer and the 
chief baker, both of whom were now also in 
prison. Both had a special dream on the same 
night and were saddened by it. Joseph said that 
with God's help he could interpret these 
dreams. These interpretations became reality 
within three days.  
But Joseph remained in prison. Nevertheless, 
God had a plan, that is why he also had to serve 
Pharaoh's two chiefs and that is why he was in 
prison. 
Sometimes you wonder what God's plan can be 
when you have fallen very low and are in deep 
trouble. But who knows what it's for.  
Are you in trouble right now? Problems with 
your fellow classmates, fear of the future? 
What will it be like? Whatever it is, God is with 
you and will help you - if you ask him. Joseph 
could not interpret the dreams on his own - and 
so you cannot overcome your problems and 
fears on your own - but you can with God's 
help! 

Heb je ooit speciale dromen gehad? Het soort 
waarvan je de volgende morgen dacht, dat het 
echt iets bijzonders was?  
Jozef had vele dromen die bijzonder waren. 
Maar hij besefte ook dat ze van God kwamen. 
Maar nu zat hij onschuldig in de gevangenis. En 
nu moest hij de overste van de Farao's schenker 
en de overste van de bakkers dienen, die nu 
beiden ook in de gevangenis zaten. Beiden 
hadden in dezelfde nacht een bijzondere droom 
en waren er bedroefd over. Jozef zei dat hij met 
Gods hulp deze dromen kon interpreteren. 
Deze uitleggingen werden binnen drie dagen 
werkelijkheid.  
Maar Jozef bleef in de gevangenis. Toch had 
God een plan, daarom moest hij ook de twee 
opperhoofden van Farao dienen en daarom zat 
hij in de gevangenis. 
Soms vraag je je af wat Gods plan kan zijn als je 
heel laag gevallen bent en in diepe problemen 
zit. Maar wie weet waar het voor is.  
Zit je op dit moment in de problemen? 
Problemen met je medeleerlingen, angst voor 
de toekomst? Hoe zal het zijn? Wat het ook is, 
God is bij je en zal je helpen - als je het hem 
vraagt. Jozef kon de dromen niet in zijn eentje 
uitleggen - en zo kun jij je problemen en 
angsten niet in je eentje overwinnen - maar wel 
met Gods hulp! 

 

Song: https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI&feature=youtu.be 
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