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Overdenking - Jozef vals beschuldigd.
En het gebeurde, toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was,
dat zij de mensen van haar huis riep, en tegen hen zei: Zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis
gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toe gekomen om met mij te slapen, maar ik heb met
luide stem geroepen. En toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, vluchtte hij naar buiten en liet zijn kleed
achter. Zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuiskwam en zij sprak tot hem met dezelfde
woorden. Lezen, Genesis 39:13-18.
Toelichting.
Jozef was gevlucht en had Zijn kleed in de handen van de vrouw van zijn heer achtergelaten. Maar wat
moest ze nu doen. Hij was niet op haar verzoek ingegaan en zou haar kunnen beschuldigen van overspel.
Dat moest ze hoe dan ook proberen te voorkomen. Gelukkig had niemand gezien wat er was gebeurt. En
Jozef, hij was tenslotte maar een slaaf maar zij de vrouw van zijn heer. Toen bedacht ze een verderfelijk plan
waardoor de verdenking van overspel zich zou richten op een poging tot verkrachting door Jozef. Haar man
zou dat vast wel geloven en haar misschien wel prijzen omdat zij zich had verweerd. Met het kleed van Jozef
in haar handen begon ze luid te roepen naar alle mensen die tot haar huis behoorden en zei: Mijn man heeft
een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Daarmee beschuldigt zij in
eerste instantie haar eigen man als de oorzaak van dit gebeuren omdat hij deze man bij haar in huis heeft
gebracht. Dan zegt zij: Maar ik heb met luide stem geroepen. Zo maakt zij haar omgeving getuige van wat
er gebeurt zou kunnen zijn. En zegt zei: En toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, vluchtte hij naar
buiten en liet zijn kleed achter. Op deze manier prentte zij haar zienswijze van wat er gebeurt zou kunnen
zijn in de hoofden van de mensen. Deze leugen moesten de mensen geloven door wat ze hadden gezien toen
ze Jozef zagen wegvluchtten. Met zijn kleed als bewijsstuk in haar handen liet ze hen zien dat het echt zo
gebeurd moet zijn. Omdat zij in een machtspositie verkeert en door dit zo openlijk te doen, zou niemand
haar tegenspreken. Zij zouden haar zelfs prijzen omdat ze voor haar eerbaarheid was opgekomen. Precies
hetzelfde verhaal dat ze aan de mensen in haar huis vertelde zou ze dan tegen haar man zeggen. Dan kan
haar man haar verhaal verifiëren en zal deze leugen als waarheid aannemen. Zo laad zij de schuld van haar
daad op Jozef om daardoor zichzelf vrij te pleiten.
Jezus is naar de wereld gekomen om zijn dienstwerk op aarde te verrichten. Hij heeft de zeggenschap
ontvangen over het werk in het Koninkrijk van God en is aangesteld over Zijn volk Israël. Jezus vertelde hen
wie Hij was en dat God Hem had aangesteld over Zijn huis en over Zijn volk. In plaats dat de leiders de
boodschap van genade en verlossing brachten aan een ieder die het maar wilde horen, deed Jezus dat in
hun plaats. Jezus beriep zich op de wil van God en deed Zelf alles precies zoals Zijn Vader dat van Hem
vroeg. Hij stond in een directe relatie met Zijn Vader in de hemel door middel van het gebed. De leiders van
het volk zochten Hem dan ook om Hem te verzoeken want ze voelden zich door Hem achtergesteld. Maar
wat de leiders van het volk Israël ook probeerden, ze konden Hem niet verleiden tot uitspraken die ingingen
tegen het woord van God. Op zeker moment, midden in de nacht, toen het volk sliep, hebben de leiders
Jezus op de olijfberg heimelijk gegrepen. Maar Jezus heeft Zich van hen losgerukt en Zijn kleed van
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Waarheid achtergelaten in hun handen. Dat zijn de vijf boeken van Mozes (de wet van God) en de profeten
waarin het Koninkrijk van God wordt aangekondigd. De leiders van het volk waren op de stoel van Moses
gaan zitten en lazen deze wet van God voor aan het volk, maar zelf hielden zij zich daar niet aan.
Toen de leiders met de waarheid in handen achterbleven, waren ze daar verlegen mee. Wat moesten ze nu
doen, hoe konden zij Hem nu veroordelen zonder dat Hij tegen de wet van God had gezondigd. Jezus
verklaarde dat Hij niet wilde zondigen tegen de wil van God en er was geen beschuldiging op grond
waarvan Hij veroordeeld kon worden. Maar juist op grond daarvan moest Jezus door de leiders van het volk
Israël worden veroordeeld. Daarom bedachten ze een bedrieglijk plan. Van het getuigenis van Jezus werd
door hen een aangepast verslag gemaakt waarop Hij op grond van godslastering schuldig verklaart kon
worden, en waardoor de ware toedracht verborgen zou blijven. Om het volk medeschuldig te maken aan
Zijn veroordeling stookten zij het volk op door hen als getuige te gebruiken voor hun valse beschuldiging.
Het kleed van Zijn getuigenis hielden ze bij zich totdat hun heer (God) zou komen om Hem dat kleed te
overhandigen als bewijs van schuld. De leiders van het volk hadden, dachten ze, de waarheid in handen en
verkondigden aan het volk het evangelie van de wet van verlossing door goede werken waardoor ze zalig
worden. Jezus predikt een ander evangelie, het evangelie van genade door de Zoon van God waardoor je
zalig wordt. Op die manier dachten de leiders God te kunnen bedriegen. Op grond van dat getuigenis is
Christus in onze plaats door God onschuldig veroordeeld, en jij en ik van het oordeel kan worden gered.
Toepassing.
Christenen worden vaak aangevallen met de woorden: God is toch liefde! maar waarom is er dan zoveel
onrecht in de wereld? Zo wordt door hen de liefde van God afgezet tegen het kwaad van de wereld. Op deze
manier probeert de wereld hun zonde en schuld willens en wetend af te schuiven op God. Door bewuste
onwetendheid, kent de wereld de liefde van God niet. De wereld wil daar ook niets van weten omdat men
zich dan voor God moet neerbuigen door Christus te erkennen als hun Heer. Want de liefde van God kan
alleen worden ervaren door Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom willen andersdenkenden niet worden
geconfronteerd met het kleed van de Waarheid. Door confrontatie met Jezus wordt de wereld zich bewust
van hun slechtte geweten en zal proberen dit geweten tot zwijgen te brengen door valse beschuldigingen.
Ieder mens die probeert het evangelie van verlossing in een verkeert daglicht te stellen heeft kennis van God
en weet dat goed en kwaad elkaar niet verdragen. Wie kwaad wil doen zal proberen de waarheid te
elimineren zodat het geweten niet meer door de waarheid kan worden beschuldigd.
Tot op de dag van vandaag wordt dit getuigenis van Jezus Christus op de hele wereld verkondigd. Ook jij, die
Jezus als Heer over je leven hebt aangenomen draagt dit kleed van de Waarheid. Doordat de wereld niet
door de waarheid aangesproken wil worden op hun slechte werken, probeert de wereld de volgelingen van
Jezus ook te verleiden tot zonde tegen God om zich zo te kunnen rechtvaardigen. Maar Jezus is sterker dan
het kwaad, vertrouw op Hem.
•

Hoe heb jij je gewapend tegen het kwaad van de wereld?

Shalom, Wim.
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Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelven gaf aan 't kruishout
En mij redde van den dood.
***
refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.
***
'k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
***
'k Wil mijn dierb'ren Heiland prijzen,
Spreken van Zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
Over zond' en Satans macht.
***
Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij 't leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.
***
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