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SCHRIFTLEZINGEN: Genesis 39 

                                 Johannes 1. 1,15-18 en 29 
TEKSTLEZING: Genesis 39. 2: De HEER stond Jozef terzijde, zodat 

het hem goed ging. 

 
THEMA: Er speelt zich veel achter de schermen af, toch valt hij, en 

vallen wij, niet uit de handen van God. 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 

Jozef, hoe kon hij zo vasthoudend, zo trouw, blijven? 

Hij was toch ook geen heilige? 
Nee, hij was evenals wij een mens die zijn doel vaak miste. 

Die het dus ook niet op eigen houtje ging redden. 

Wij komen er alleen niet uit. 
Jezus zegt dat wij zonder Hem niets kunnen doen. 

Jozef en wij moeten voor onszelf weten door en in Christus dat de 

levende God met ons is. 
En dan ontkomen wij niet aan Zijn straf als wij geen acht slaan op 

Zijn omvattende redding. 
Hij is Het aan Wie ik, in leven en in sterven, houvast heb. 

Hij Die met Zijn dierbaar bloed het ook voor jou helemaal verdiend 

heeft. 
Want er heeft in deze wereld een kruis op Golgotha gestaan. 

Ja, wij hebben een Heiland die onze schuld overneemt.  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven,  

als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs míjn naam. 

U blijft bij mij Jezus,  

laat mij niet gaan. 

Ja, ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit. 

Hij Die zelfs de dood overwonnen heeft. 

Maar, dat wil niet zeggen dat daarmee alle vragen en problemen in 
het leven zijn opgelost. 

Wel weten we dat de weg van God volmaakt is. 

En dat Hij ons helpt. 
 

Tegenslagen, zware tegenslagen, in het leven, wie kan daar niet over 
meepraten. 

Ja, sluit je maar aan bij Jozef. 



Zijn leven kent grote ups en downs. 

Ja, voor hij het weet is hij in een put belandt. 
Einde verhaal, zou je denken… 

 

Twee keer heeft hij gedroomd dat hij boven zijn vader en moeder en 
broers stond. 

Ja, het waren twee prachtige dromen. 

Maar, voordat die uitkwamen is er nogal wat gebeurd. 
Het lijkt wel of God helemaal vergeten is wat Hij beloofd heeft. 

Terwijl toch God doet wat Hij belooft en zegt. 

Daarom kan ik gerust mijn vertrouwen stellen op de Heer mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

En dan zullen we niet alles wat ons overkomt begrijpen. 

Maar wat er ook gebeurt: 
Het kwaad zal niet overwinnen. 

De wereld ís niet prijsgegeven aan de machten van de duisternis. 

Want Jezus heeft aan het kruis gezegd: Het is volbracht. 
Ja, het leven overwint en de dood verliest. 

We vinden er vele voorbeelden van in de Bijbel. 
Het boek dat laat zien dat God de geschiedenis bepaalt. 

En ook nu gebeurt dat. 

Ik neem u, jou, even mee naar de oorlog tussen Japan en de 
geallieerden. 

Daar was die onverhoedse Japanse aanval op Pearl Harbor. 

Maar meer dan één ding ging daar mis. 
De geallieerde vliegdekschepen waren buitengaats. 

En bij die eerste grote zeeslag daarna, de slag bij Midway, 

veranderde het wereldtoneel in een tijd van vijf minuten. 
Door die geallieerde vliegdekschepen ging het plotseling helemaal mis 

met de Japanse vloot. 

En ondanks hun overweldigende meerderheid bliezen zij de aftocht. 
En ja, dat komt omdat God ook de gedachten van die admiraals 

bestuurt. 

 

Hier bij Jozef zien we dat God met een meesterlijk plan bezig is. 

Doorlopend werkt Hij daaraan. 

En wij, wij krijgen er flarden van te zien. 
Maar het overzicht, dat hebben we niet. 

Toch, denk je dat het Hem ooit uit de hand loopt? 

Nee, dat zegt niet dat het altijd gemakkelijk gaat in je leven. 
En ja, het is te begrijpen dat de broers van Jozef jaloers zijn. 

Wat verbeeldt die jongen zich wel niet. 

Hun haat is zelfs zo groot dat zij van hem af willen. 
En zij beramen een plan om hem te vermoorden, 37.20. 



Maar zijn broer Juda gaat daarin niet mee. 

En zo wordt Jozef verkocht aan de Ismaëlieten. 
Zo, die zien we dan tenminste nooit meer terug. 

Ja, zo denken wij. 

Maar God, Hij heeft heel andere plannen met Jozef. 
En zo krijgt deze slaaf al gauw een hoge post. 

Want ene Potifar begon zich met Jozef te bemoeien. 

Potifar, de commandant van de lijfwacht van de Farao van Egypte. 
Hij was verrast over het inzicht en de betrouwbaarheid van de jonge 

slaaf. 

Jozef, hij brengt een heel andere sfeer in zijn huis. 
En zo kreeg hij al snel vertrouwen in deze bijzondere mens. 

Hij nu krijgt de leiding over het huis van Potifar en alles wat die had. 

Waarom het zo ging? 
Wel, omdat de HEER Jozef terzijde stond. 

Omdat Hij hem zegende. 

Nee, niet dat dan al je problemen zijn opgelost. 
Maar je geloof maakt wel uit hoe je je dan opstelt in alle zaken die je 

overkomen. 

De omstandigheden, waarin je terechtkomt, die kan je niet 
veranderen. 

Nee, ook niet als je relatie hoe dan ook stuk is gelopen. 

Maar wel dat je weet dat je nooit alleen bent. 
God komt naar je toe en vraagt: Waar ben je? 

Hij laat je zien hoe je dan met je omstandigheden kunt omgaan. 

En dat je weet: Heer, U bent mijn Schild. 
Mijn schild. 

Een schild, wat is dat? 

Wel, een schild, dat geeft je bescherming. 
Je krijgt dan een 'beschermende laag' om je heen. 

Denk aan het schild zoals ME'ers die gebruiken. 

Of denk aan een raketschild. 
Dan ontstaat een denkbeeldig gebied waarin kwaadaardige 

projectielen kunnen worden uitgeschakeld.  

Een schild, dat geeft je vertrouwen. 
En zo, Heer, bent U mijn vast vertrouwen. 

Uw hand laat mij nooit los. 

 
Als God met je is, dan gaat niet altijd alles van een leien dakje. 

Het lied: Ga met God zegt dat ook niet. 

Want het gaat ook over: Bij gevaar, in bange tijden. 
In het geloof kan het ook tégenzitten. 

Dat laat de geschiedenis van Jozef duidelijk zien. 

Jozef, die niet boos en teleurgesteld zijn hakken in het zand zet. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Raket_(apparaat)


Zo van: Heb ik toch mooie dromen gehad en kijk noú toch eens. 

Voor hem gelden ook de woorden uit Jeremia: 
Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb, 

en zet je in voor haar bloei, 

want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 
 

Maar dan verschijnt er een duistere wolk bij Jozef. 

Want de vrouw van Potifar komt op hem af. 
Zij, die het niet zo nauw nam met de huwelijkstrouw. 

Daarbij, met een slaaf kon je doen en laten wat je wilde. 

En omdat zíj zelf slecht was, probeerde zij hém ook slecht te maken. 
Jozef, kom bij mij slapen. 

Maar Jozef geeft haar een duidelijk antwoord. 

In heldere, klare, taal wijst hij haar plan naar de prullenmand. 
Hij heeft het op tijd door. 

Daarom maakt hij de goede keus. 

Hij ziet dat satan hem kapot wil maken. 
En dat kan door één stap te ver te gaan. 

Ja, ook wanneer het om verliefdheid gaat. 

Mensen denken dan vaak dat er niets te kiezen valt. 
Het komt over je en daar geef je je dan aan over. 

Maar laat dat niet zo zijn. 

Je wordt nog steeds geroepen om te kiezen. 
En maak dan die keuzes op tijd. 

Anders zal je merken dat er al voor je gekozen is. 

Ja, soms moet je keihard zijn voor jezelf. 
 

En Jozef kiest, ook al is hij niet van steen. 
Dít moet ik nu beslist níet doen. 

Want dan schend ik mijn trouw aan uw man en aan God. 

Jozef, hij wil zijn verstand er heel goed bijhouden. 
Ja, uw man gaf mij zijn vertrouwen. 

En met uw voorstel komen wij in een moeras. 

Een moeras waarin ik dan steeds verder wegzak. 

Ik wil niet zo’n grote wandaad begaan en zo kunnen zondigen tegen 

God. 

Ja, hoe ga je met zonde om? 
Je kunt niet altijd voorkomen dat een vogel op je hoofd gaat zitten. 

Maar wel dat hij daar een nest bouwt. 

 
Jozef houdt dus voet bij stuk. 

En zo blijft zijn kleed achter in de hand van deze vrouw. 

Iets dat met haar wel eens nare gevolgen kan hebben. 
Hoewel, wat hij ook zou hebben gedaan, risico liep hij altijd als slaaf. 



 

Nu moet spreken over deze vrouw van Potifar niet op de voorgrond 
staan. 

Deze vrouw, die haar verlies niet pikt. 

Zij die gewend is haar zin te krijgen, gaat nu de waarheid verdraaien. 
Ja, als je eenmaal in het net van satan verstrikt zit… 

Zij wil hem kapot maken. 

En daarvoor schakelt zij haar man in. 
Daar is die blijkbaar nog wel goed voor…. 

Hij krijgt haar versie van het verhaal te horen: 

Die Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis hebt gebracht. 
Ja, die man is mijn kamer binnengedrongen  

en wilde bij mij komen liggen,  

maar, ik begon hard te schreeuwen. 
Toen hij dat hoorde, ging hij er vandoor 

en liet zijn kleed hier bij mij achter. 

Ja, en dan is het niet vreemd dat Jozefs meester woedend werd. 
Die liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten. 

Potifar, die laat hem opsluiten, dát is bijzonder. 

Zoiets was geen gewoonte. 
Je zette een slaaf niet in de gevangenis. 

 

Potifar werd dus woedend. 
Maar, er staat niet bij tegen wie. 

Hij komt ineens in deze onverwachtse situatie terecht. 

Hij moet handelen onder dwang van zijn vrouw. 
En dan had hij in zijn woede Jozef ter verantwoording kunnen roepen. 

Maar, hij kan toch zijn vrouw niet publiekelijk laten afgaan? 

Toch, hij houdt wel een slag om de arm. 
Misschíen denkt hij dat zijn vrouw niet de héle waarheid heeft verteld. 

Want Potifar kan dit toch onmogelijk rijmen met het gedrag van 

Jozef? 
Zoiets past toch niet bij deze slaaf? 

Ja, hoe waarschijnlijk ís het dat hij ervan overtuigd is dat Jozef dat 

níet gedaan heeft. 
Want dán zou er heel wat anders zwaaien. 

Jozef zou ter plekke doodgeslagen zijn. 

Ja, zo deed je dat met een slaaf. 
Zo’n leven telde niet. 

Maar ook nu weer ontkomt Jozef aan de dood. 

Met als diepste reden het plan van God. 
Jozef kan niet en mag niet sterven. 

Want God wil dat hij een groot volk in leven houdt. 



Want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap die het hele volk zal 

vervullen. 
 

De HEER stond aan de kant van Jozef. 

Zeker, er speelt zich veel achter de schermen af. 
Toch valt hij niet uit de handen van God. 

Laten we dat niet over het hoofd zien. 

Jozef wordt dus naar de gevangenis van de Farao gebracht. 
Naar de plaats waar hoge pieten achter slot en grendel zitten. 

Ja, we zien dat God Jozef weer dichter bij de Farao brengt. 

Jozef, die dus eerst al bij de commandant van zijn lijfwacht was. 
En, het is weer een plek die Jozef niet zelf bedacht heeft. 

En ja, ook hier gaat het om geloven. 

Vertrouwen, ook als de weg steeds moeilijker wordt. 
Want dit komt wel vreemd bij ons over. 

Dan zou je het toch hebben gehad met God? 

Jozef is júist gehoorzaam en hij lúistert naar God. 
En dan komt hij tóch in de gevangenis. 

Wij zouden dénken: God, nú moet U ingrijpen. 

Je verwacht belóning, en het wordt nog beroerder voor Jozef. 
En Jozef, hij is voor de 2e keer zijn kleed kwijt. 

 

In de gevangenis gaat het plan van God verder. 
De HEER stond hem ook daar terzijde. 

Ja, langzaam maar zeker gaat die weg voor hem weer hogerop. 

Ook al zal hij zich daar nu niet bewust van zijn. 
Jozef die niet overrompeld wordt door bitterheid en zelfmedelijden. 

Ja, zo gaat dat in het geloof. 

Het kan helemaal anders gaan dan je ooit verwachtte. 
Zoals ook Daniël, die werd gered uit de klauwen van de leeuwen. 

 

Jozef in de gevangenis. 
Maar geestelijk is hij geen gevangene. 

Hij die daar de mooiste tijd van zijn jonge leven zit. 

En hij moet die zo doorbrengen omdat God een plan heeft met Israël. 
Met een plek voor Jozef om daarin zijn plaats in te nemen. 

Jozef, de over het paard getilde jongeman. 

Zijn situatie is alleen te begrijpen in het licht van de weg van Jezus. 
Jezus, de Zoon van God. 

Hij, Die notabene de hemel verliet en genoegen nam met een 

voederbak in een stal. 
Zie, híer is uw God, in de beestenstal, aan het kruis, in het graf. 

Ja, wie zou God nog ooit het verwijt durven maken, dat Hij hoog 

troont boven onze ellende en zich er niets van aantrekt? 



Maar ook, dat alleen wie zich buigt, Hem vindt. 

En zo Zijn grootheid, heerlijkheid en ontferming ontdekt. 
Jezus, Die altijd gehoorzaam was aan God. 

Ja, zélfs toen Hij aan het kruis moest sterven. 

Jezus, Die denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,  
Zich niet liet afschrikken door de schande van het kruis.  

Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van 

God. 
 

God zorgde ervoor dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst 

kwam. 
Want zo’n gevangene, dát is bijzonder. 

Andere gevangenen kunnen het uitschreeuwen: laat mij erúit. 

Maar Jozef weet: 
Wie standhouden zal tot het einde, die zal gered worden. 

Want het Woord, dat is nooit een bericht dat men eens gehoord heeft  

en dan voor altijd zou weten. 
Elke ochtend wekt Hij mijn oor, 

zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 

Om zo, in gehoorzaamheid aan God, 
onze vroegere levenswandel op te geven,  

en we de nieuwe mens moeten aantrekken. 
 

En dan lezen we weer: De HEER was met Jozef. 
Ja, Jozef blijft overal, op dezelfde manier, de HEER dienen. 

Ondanks alles. 

Hij weet dat God met hem is, óok als het tegenzit. 
Ja, zo vaak is er lijden omdat je aan God vasthoudt. 

Maar desondanks geeft Hij de kracht om door te gaan. 

Ja, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn. 
Het geloof dat ons niets, zelfs niet de dood,  

scheiden kan van de liefde van God,  

die in Christus Jezus is, onze Heer. 
Daarom mogen we onze vragen en problemen in de handen van God 

leggen. 

Hij geeft bescherming. 
Nee, niet altijd tegen, maar wel in de nood. 

God staat Jozef terzijde in deze diepe vernedering. 

Hier is er een overeenkomst met Jezus in Zijn lijden. 
Jezus Christus, Die tijdens Zijn leven op aarde  

onder tranen en met luide stem gesmeekt  

en gebeden heeft tot Hem Die Hem kon redden van de dood. 
En Hij werd verhoord vanwege Zijn diep ontzag voor God. 



Zo kan Jezus nu uit eigen ervaring ons bijstaan in onze 

moeilijkheden, Hebreeën 2.18. 
 

Wij kunnen vragen: 
Waarom moet míj dit in mijn leven overkomen? 

Welke oorzaak is daarvoor aan te wijzen? 

Dát heb ik toch niet verdíend? 
Die grote of die kleine kras op mijn ziel? 

Ik wou dat ik er een antwoord op kreeg. 

Als God bestaat, dan… 
Iemand zei: Als Auschwitz is wat wij ménsen ervan maken, wil ik in 

een God geloven.  

Ja, hoe zou ik níet in God geloven na alles wat dáár gebeurd is.  
Als je God vaarwel zegt, dan houd je alleen de éllende over.  

Ik heb liever veel vragen mét God, dan vragen zonder Hem.  
Want dán is het pas echt hopeloos. 

Nee, God grijpt niet altijd in als mensen er een puinzooi van maken. 

 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Want, God gaat met ons mee. 

Het is de HEER Die redt! 
Ja Hij, wie anders? 

Hij alleen heeft het voor het zeggen. 

Hij gaat mee, wat je omstandigheden ook zijn. 
 

Want: Heer, U bent de Rots waarop ik bouw. 

U geneest wat is verwond. 
Dat mag ik weten, Uw hand laat mij nooit los. 

Ja, Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

U bent de Waarheid die mij leidt. 
Daarom: Geloofd en geprezen zij Zijn Naam, Jezus Christus, in 

eeuwigheid. 

 
Amen. 

 
 

 


