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Mike Clayton 

Mikketz (At the end) 
Genesis 41:1-44:17 
1Kings 3:15-4:1 
Acts 7:9-16 
  
Making of a Man 
  
Joseph's life has been one of incredible twists and 
turns. In the dark of his prison cell he has had 
time to think through each of these many times. 
His list of "If I could do that over" has been etched 
into is mind and maybe even the prison wall. He is 
not the same little boy he was when he had his 
first dream. He is not the same young man he was 
when he was sold into slavery. Joseph has 
matured to the place he can now be the tool Yah 
will use to bring forth the next steps in building 
His family, Israel.  
 
Joseph probably shuttered when he heard that 
Pharaoh had a dream. Up until this time, dreams 
and Joseph have not turned out too well. The 
difference in the outcome will be one simple but 
complex word; humility. Humility is what Joseph 
has learned because of his time in the prison. It 
is humility which has prepared him for his time 
in the palace. Without this trait, he is destined 
to think He can live his life in charge of his own 
destiny, with it, he knows who is truly in charge. 
It is a trait we will find in all the "Greats" of 
Scripture. 
  
So what is humility? Webster defines it as, "a 
modest or low view of one's own importance; 
humbleness." Is this really what humility is? I would 
like to put my own two shekels into this one.  
  
Biblical humility is knowing you are important in 
the plans and working of HaShem, but knowing 
within yourself you have no way of bringing 
those plans about. Humility is seeing that you 
are fearfully and wonderfully made and are 
created for and with great potential and 
purpose, but knowing you do not possess the 
strength within yourself to get to where you 
were born to go. We are in a way like a the 
sleekest and fastest race car ever built. We have 
been designed with great care, each nut and 

Mikketz (Aan het einde) 
Genesis 41:1-44:17 
1Koningen 3:15-4:1 
Handelingen 7:9-16 
  
Het maken van een man 
  
Het leven van Jozef is er een van ongelooflijke wendin-
gen geweest. In het donker van zijn gevangeniscel heeft 
hij de tijd gehad om over al deze zaken na te denken. 
Zijn lijst van "Als ik dat zou kunnen overdoen" is geëtst 
in zijn geest en misschien zelfs in de gevangenismuur. 
Hij is niet meer dezelfde kleine jongen die hij was toen 
hij zijn eerste droom had. Hij is niet dezelfde jongeman 
die hij was toen hij tot slaaf werd verkocht. Jozef is 
gerijpt totdat hij nu het werktuig kan zijn dat Yah zal 
gebruiken om de volgende stappen te zetten in de 
opbouw van zijn gezin, Israël.  
 
Jozef heeft waarschijnlijk een rol gespeeld toen hij 
hoorde dat de farao een droom had. Tot die tijd zijn de 
dromen en Jozef niet al te goed uitgekomen. Het 
resultaat zal een eenvoudig maar complex woord zijn; 
nederigheid. Nederigheid is wat Jozef heeft geleerd 
door zijn tijd in de gevangenis. Het is de nederigheid die 
hem heeft voorbereid op zijn tijd in het paleis. Zonder 
deze eigenschap is hij voorbestemd om te denken dat 
hij zijn leven kan leiden alsof hij de baas is over zijn 
eigen lot, daarmee weet hij wie er echt de baas is. Het is 
een eigenschap die we in alle "Groten" van de Schrift 
zullen vinden. 
  
Wat is dan de nederigheid? Webster definieert het als, 
"een bescheiden of lage kijk op het eigen belang; 
deemoed." Is dit echt wat nederigheid is? Ik zou graag 
mijn eigen twee shekels inzetten op deze.  
  
Bijbelse nederigheid is weten dat je belangrijk bent in 
de plannen en de werking van HaShem, maar weten 
dat je in jezelf geen manier hebt om die plannen tot 
stand te brengen. Nederigheid is zien dat je bang en 
wonder-baarlijk gemaakt bent en voor en met een 
groot poten-tieel en doel geschapen bent, maar wetend 
dat je niet de kracht in jezelf hebt om te komen tot de 
bestem-ming waartoe je geboren bent. We zijn op een 
bepaalde manier vergelijkbaar met de snelste en 
slankste raceauto die ooit is gebouwd. We zijn met 
grote zorg ontworpen, elke moer en bout is met de 

Joined To HaShem Newsletter 



2 
 

bolt handmade for purpose, but without gas in 
our tank we are just a showpiece which can 
never leave the starting line. 
  
Joseph had now come to the place in of 
understanding his life was not just a hodgepodge of 
other peoples decisions, but rather his life from his 
mothers womb had been designed for a specific 
purpose. This caused him to stand in awe of the 
thoughts and wonders of One far greater than he. 
He possessed maybe the greatest possession a man 
or woman can ever possess; Biblical humility. 
  
It was humility which would allow him to look at 
his brothers with compassion and love. It was 
humility which caused him to look to the heavens 
and ask for wisdom in how to deal with them. 
Humility would lead him through the maze called 
"Life in Egypt." 
  
Approximately twenty-five percent of the Book 
of Genesis is devoted to Joseph. Within the 
pages of his life is more prophecy than you or I 
can ever fully comprehend. Possibly the 
greatest prophecy we can focus on is the one 
which teaches us that without humility we will 
never be able to fulfill our purpose in life. 
Without humility we are destined to live in a 
prison of exile. It is humility which will unlock 
the cell door and put us on the road to final 
redemption. It is humility which will allow our 
steps of redemption to be ordered by Yah. It is 
humility which will cause us in the end to 
understand that our lives were about more 
than us, our lives were about glorifying Him 
and serving others.  

hand gemaakt voor het doel, maar zonder brandstof in 
onze tank zijn we slechts een pronkstuk dat nooit de 
startlijn kan verlaten. 
  
Jozef was nu op de plaats gekomen om te begrijpen dat 
zijn leven niet alleen een mengelmoes was van beslis-
singen van andere mensen, maar dat zijn leven vanuit 
zijn moeders buik voor een specifiek doel was ontwor-
pen. Dit bracht hem tot ontzag voor de gedachten en 
de wonderen van ÉÉN die veel groter is dan hij. Hij 
bezat misschien wel het grootste bezit dat een man of 
vrouw ooit kan bezitten; Bijbelse nederigheid. 
  
Het was nederigheid die hem in staat stelde om met 
mededogen en liefde naar zijn broers te kijken. Het was 
nederigheid die hem in staat stelde naar de hemel te 
kijken en te vragen om wijsheid in het omgaan met hen. 
Nederigheid zou hem door het doolhof leiden dat "het 
leven in Egypte" heet. 
  
Ongeveer vijfentwintig procent van het boek Genesis is 
gewijd aan Jozef. Binnen de bladzijden van zijn leven is 
meer profetie dan jij of ik ooit helemaal kunnen bevat-
ten. Misschien wel de grootste profetie waar we ons op 
kunnen richten is de profetie die ons leert dat we 
zonder nederigheid nooit in staat zullen zijn om ons 
doel in het leven te vervullen. Zonder nederigheid zijn 
we voorbestemd om in een gevangenis van balling-
schap te leven. Het is de nederigheid die de celdeur zal 
openen en ons op weg zal zetten naar de uiteindelijke 
verlossing. Het is de nederigheid die het mogelijk maakt 
dat onze stappen van verlossing door Yah worden 
verordend. Het is nederigheid die ons uiteindelijk zal 
doen inzien dat ons leven om meer ging dan onszelf, 
ons leven ging om het verheerlijken van Hem en het 
dienen van anderen.  

 

 


