Het Woord gaat…
Rondzendbrief gemeente kringen.
De geschiedenis van Jozef – Aflevering 20. woensdag 21 juli 2021.

Overdenking. Jozef als slaaf bij Potifar in Egypte.
Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een
Egyptenaar, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden. De HEERE was
met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar.
En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand
voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem
aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem
over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de HEERE het huis van de Egyptenaar omwille van
Jozef zegende. Ja, de zegen van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij
liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van
nam dan van het brood dat hij at. Lezen, Genesis 39:1-6.
Toelichting.
Na het ‘uitstapje’ waarin de geschiedenis van Juda en Tamar is behandeld, wordt de geschiedenis van Jozef
weer voortgezet. De Ismaëlieten hadden Jozef gekocht van zijn broers en brachten hem naar Egypte, weg
van zijn familie en weg van zijn vader. Eerst was hij een vrij man die kon gaan en staan waar hij wilde, maar
zijn broers hadden hem tot slaaf gemaakt en hij was nu het bezit is van een vreemdeling. Zo wordt Jozef
gebracht naar een vreemd land waar een andere heerser de macht heeft en waar andere regels gelden dan
thuis bij zijn vader.
Toen de karavaan aankwam in Egypte was daar een man die Potifar heet. Hij was het hoofd was van
beveiliging van de koning. Toen hij Jozef zag kocht hij hem uit de hand van de Ismaëlieten. Gezien zijn
positie, als beveiliger van de koning, zal hij de vertrouweling van de koning zijn geweest. De koning had de
beveiliging van zijn leven en dat van het volk in de handen van deze man gelegd. Vanwege deze
vertrouwenspositie zal het hem dan ook aan niets hebben ontbroken. Alles wat hij nodig had zal de koning
hem hebben gegeven opdat hij niet in de verleiding zal komen om op de één of andere manier tegen de
koning in opstand te komen.
Zo verbleef Jozef daar in het huis van zijn heer en deed daar wat hem werd opgedragen. Hij was wel
gescheiden van zijn familie maar de HEERE had hem niet verlaten en zegende hem. Ook al was hij nu in een
vreemd land en ver van zijn vader verwijderd, hij beklaagde zich niet en deed gehoorzaam al het werk dat
hem werd opgedragen. Door de wijze waarop hij dat werk deed, waardoor alles wat hij deed voorspoedig
verliep, herkende de Egyptenaar de hand van de HEERE, die dat in hem bewerkte. Toen de Egyptenaar dat
zag vond Jozef genade in zijn ogen en maakte hij Jozef tot zijn vertrouweling. Hij stelde hem aan als hoofd
over heel zijn huis en zijn bezit zodat heel zijn hebben en houden in de handen was van Jozef. Vanaf dat
moment zegende God het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. God zegende niet alleen zijn huis maar
op alles waarover hij was aangesteld ruste de zegen van de HEERE. Toen zijn heer dat zag keek hij zelf
nergens meer naar om en vertrouwde Jozef al zijn bezittingen toe.
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Zoals de koning de veiligheid van Egypte had toevertrouwd had aan Potifar, zo vertrouwde Potifar zijn
gehele huis toe aan Jozef, Hij bemoeide zich nergens meer mee. Met Jozef naast zich maakte hij zich
nergens meer zorgen over en had alleen nog maar aandacht voor wat hij at. Jozef had hem geheel ontzorgt.
Er staat geschreven dat Jozef naar Egypte wordt gebracht en het hoofd van de lijfwacht van de farao hem
kocht van de Ismaëlieten. Daarin wordt als het ware de plaats, taak en de positie van de Heere Jezus
weergegeven. God heeft Zijn Zoon Jezus naar de wereld gezonden om in gehoorzaamheid aan God de Vader
Zijn dienstwerk op aarde te vervullen. Jezus werd als een slaaf naar de wereld gezonden en daar
overgeleverd aan de verleiding van zonde. Dat hier staat dat Jozef naar Egypte wordt gebracht door
Ismaëlieten, is niet toevallig. Ismaël betekent God verhoort. Zoals Abraham zijn slavin Hagar en haar zoon
Ismaël heeft weggestuurd de woestijn in, als iemand die niet zal erven, zo is Jezus door de Vader naar de
aarde gezonden. God heeft belooft om Zijn Zoon naar de wereld te zenden om Zijn dienst werk, dat is de
wereld redden van zonde en schuld, te vervullen. Jezus de Christus is de vervulling van deze belofte.
Jozef wordt in Egypte gekocht door Potifar die naam betekent, hij die door de god Ra gegeven is. Deze
betekenis is een heenwijzen naar de leiders van het volk Israël die God heeft aangesteld over Zijn volk om de
wil van God bekent te maken. Deze leiders staan onder het gezag van God waaraan God Zijn volk heeft
toevertrouwd. Zoals Jozef werd overgedragen aan Potifar om hem als slaaf te dienen, zo werd Jezus
overgedragen aan de leiders van het volk om hen als een slaaf te dienen door hen te onderwijzen. Toen
Jozef daar eenmaal was en Potifar zag dat God hem zegende en alles aan hem in handen gaf, evenzo deden
ook de leiders van het volk Israël toen ze zagen dat alles wat Jezus deed door God gezegend werd. Zelf
dachten ze nergens meer aan dan alleen nog aan zichzelf.
Toepassing.
Jozef wordt tegen zijn wil naar een plaats gebracht die hijzelf niet heeft uitgekozen. Dat kan ook jou en mij
overkomen. Ook ons leven kan door allerlei oorzaken van het ene op het ander moment zomaar een totaal
andere wending krijgen. Het kan gebeuren dat anderen geheel of gedeeltelijk zeggenschap krijgen over jou
leven waardoor jij de regie over je leven uit handen moet geven aan anderen die dan beslissen wat
gebeuren moet. Dat kan worden ervaren alsof je wordt geboeid. Als zoiets gebeurt denk dan aan Jozef, hoe
hij als slaaf in gehoorzaamheid het werk deed dat hem werd opgedragen door machthebbers die een
andere god vereren dan die jij vereerd. Jozef deed dat werk zonder morren en God zegende niet alleen hem
maar door hem ook zijn heer. Door zo te handelen kunnen we de Naam van God groot maken. Dat vraagt
God in alle omstandigheden van ons leven, ook in de omstandigheden die we zelf niet hebben uitgekozen.
Wie in afhankelijkheid van Hem gehoorzaam doet wat wordt gevraagd, die zal daarin de zegeningen
ontdekken die Hij in Zijn genade aan een ieder wil schenken die van Hem getuigt. Daardoor kunnen ook zij
die jouw omringen, de hand van de HEERE ontdekken. Doe alles dan zo alsof je het voor de HEERE doet. Dan
zal je omgeving moeten erkennen dat God met je is.
•

Hoe reageer jij op situaties die moeilijk zijn en waarop je zelf geen invloed hebt?

Shalom, Wim.
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Opwekking 404. We gaan op weg met brandend hart.
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
***
Tweeduizend jaar - en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.
***
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden,
Songtext-ubersetzung.com
als een vuur, als een vuur.
***
De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len
op te vangen in uw naam.
***
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
***
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