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Overdenking - Jozef, verzoeking weerstaan.
Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn
heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn
heer: mijn heer neemt, met mij naast zich, geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt, en alles wat hij
heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets
onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen
tegen God? Toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen
gebeurde het op zekere dag, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen
van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in
haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. Lezen, Genesis 39:7-12.
Toelichting.
Jozef had het beheer over het huis van Potifar en was daar dan ook regelmatig te vinden om het werk te
doen dat hem was opgedragen. Hij was onberispelijk in woord en daad en de HEERE zegende Hem
waardoor er op hem niets was aan te merken. Potifar was vanwege zijn positie bij de koning veel van huis,
zodat zijn vrouw daar alleen achter bleef met Jozef. Deze vrouw had ongetwijfeld alles wat haar hart
begeerde en het zal haar dan ook aan niets hebben ontbroken. Ze had gezien dat Jozef en mooie knappe
jongen was en liet haar oog op hem vallen en begeerde met hem te slapen door hoererij met hem te plegen
en zo haar man te bedriegen. Op een dag dat ze allen met hem was zei ze tegen hem: Slaap met mij. Ze eist
hem als het ware op voor haarzelf. Maar Jozef weigert pertinent om op haar wens in te gaan en probeert
haar op andere gedachten te brengen door te zeggen: Mijn heer heeft alles wat hij bezit mij in handen
gegeven, maar heeft ook gezegd dat ik van zijn vrouw moet afblijven omdat jij zijn vrouw bent. Toch weet
de vrouw van geen ophouden en brengt hem dag aan dag in deze verleiding. Hij had ook kunnen toegeven,
dan hoefde hij deze strijd niet meer te leveren. Maar door ongehoorzaam te zijn aan God, Die zijn Heer is,
zou hij zondigen tegen God waardoor hij schuld op zich zou laden. Vervolgens zou hij dan ook slaaf worden
van de vrouw van zijn heer. Jozef weigerde dan ook zijn vrijheid die hij had bij zijn God op te geven, om
daarvoor in de plaats slaaf te worden van haar door zich te laten verleiden. Toen zij een keer alleen met
hem in huis was greep ze hem bij zijn kleed en eiste dat hij met haar sliep. Maar hij liet het kleed bij haar
achter en vluchtte. Wat moet Jozef het moeilijk hebben gehad om steeds maar weer deze verleiding te
weerstaan. Toch bleef jozef op God gericht waardoor hij deze verleiding kon weerstaan. Een mens die
begeerlijk kijkt naar datgene wat niet van hem is brengt zichzelf in verleiding. Wie toegeeft aan de begeerte
van de wereld zondigt tegen God. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van
de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
Toen Jezus naar de wereld kwam om de leiders van het volk te vragen naar hun welstand, waren die niet
bezig met dat wat God hen had opgedragen. In plaats van het volk de wil van God bekent te maken
verkondigden ze hen hun eigen evangelie. Daarom verkondigde Jezus Zijn volk het evangelie van het
komende Koninkrijk van God waardoor Jezus genade vond bij God en bij de mensen. In dat opzicht is Jezus
mooi van gestalte en knap om te zien. Zijn hart is volkomen zuiver en is onberispelijk in alles wat Hij doet. In
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dit alles is Jozef hiervan een voorbeeld. Elk mens die met Jezus in aanraking komt ziet dat God met Hem is
en ervaart Zijn goedheid en liefde. Omdat van hen die Jezus als hun Heer hebben alle aandacht uit gaat naar
Hem en niet naar de verlangens van de wereld, wekt dat jaloersheid en haat op bij hen.
Dat bleef dan ook niet onopgemerkt bij de leiders van het volk Israël. Zij waren aangesteld om als herders
Zijn volk te weiden, maar Jezus ging hen daarin voor en dat wekte bij hen jaloersheid op. Ze zagen dat alles
wat Hij deed voorspoedig verliep en dat daar niets op was aan te merken en iedereen luisterde naar Hem.
Overal waar Hij was en wie ook maar met Hem in aanraking kwam werd gezegend. Al het dienstwerk dat
God de leiders van het volk Israël had opgedragen, de verkondiging van genade en verlossing van zonde en
schuld, deed Jezus in hun plaats. In feite waren ze werkloos geworden, ze hoefden alleen nog maar te
zorgen voor hun persoonlijk geestelijk voedsel. Zo werd Jezus als Heer door God aangesteld over Zijn volk
Israël en over Zijn gemeente.
Toen Jezus op aarde rondwandelde werd Hij regelmatig door de leiders van Zijn volk Israël op de proef
gesteld. Om hun voorname positie veilig te stellen probeerden ze Jezus in de val te lokken door Hem
medeschuldig te maken aan hun goddeloos gedrag. Maar wat de leiders van het volk ook maar probeerden
om Hem te verzoeken, Jezus wijst hen steeds op Zijn opdracht die Hij in genade van God heeft ontvangen,
die genade is Hem genoeg. Jezus doet in gehoorzaamheid aan Zijn Vader al het dienstwerk dat Hem is
opgedragen, Hij laat Zich niet verleiden door de verlangens van de leiders na te volgen. God heeft Jezus heel
de schepping toevertrouwd om in de wereld Zijn Gemeente te stichten. Hij heeft het beheer van de wereld in
handen, niets gaat buiten Hem om, alleen God staat boven Hem.
De leiders van het volk Israël hadden een eigen godsdienst opgetuigd waarbij het doen van de wil van God
op de tweede plaats kwam. In plaats van God te gehoorzamen waren ze eerzuchtig en bezig om zichzelf te
verrijken. Met hun daden probeerden ze ook het volk te verleiden om hen na te volgen in het kwaad. De
leiders van het volk stelden ook Jezus dag na dag onophoudelijk op de proef om daardoor zichzelf te
rechtvaardigen. Zo probeerden zij Jezus, Die God onvoorwaardelijk dient, mede schuldig te maken aan
zonde tegen God Zijn Vader. Uiteindelijk heeft Jezus Zich van hen losgerukt en liet Hij hen met Zijn kleed, het
getuigenis van het komende Koninkrijk van God, in handen achter.
Toepassing.
Zodra de omstandigheden het gunstigs zijn en situaties waarin je zwakheid het grootst is, daar probeert de
satan zijn slag te slaan door je te verleiden. Gods kinderen worden ook dag na dag door de wereld verleid
om tegen God de Schepper te zondigen. Dat gebeurt door je te wijzen op dat wat je mist, om zo de begeerte
in je op te wekken. Als dan op een keer de strijd tegen verzoeking jou aangrijpt, laat dan ook je kleed van
het getuigenis van Christus in hun handen achter en vlucht zelf weg van het kwaad zoals Jozef deed. Want
hoe zou jij kunnen zondigen tegen God Die van je houdt Die je heeft vrijgemaakt en in alles rijkelijk zegent?
Wie Jezus heeft leren kennen en in Hem gelooft wil niet zondigen tegen God, die bewijst God Zijn genade.
•

Hoe reageer jij op de verleidingen van de wereld?

Shalom, Wim.
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Door de nacht van strijd en zorgen,
Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet van pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen
waar de hemel hen verhoort
***
Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal
***
Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht
***
Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs
***
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