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Overdenking - Jozef in de gevangenis. 

En het gebeurde, toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: Zoals ik het zeg, heeft 

jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in 

de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangenzaten. Zo zat hij daar in de 

gevangenis. Lezen, Genesis 39:19-20. 

Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid en gaf hem genade in de ogen van het 

hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren 

in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen 

enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de 

HEERE voorspoedig verlopen. Lezen, Genesis 39:21-23. 

Toelichting. 

Wat moet Jozef zich onrechtvaardig bejegent hebben gevoelt door wat de vrouw hem aandeed. Hij kon zich 

ook niet verdedigen want zijn kleed gebruikte zij als bewijs tegen hem. Tenslotte was hij dan ook maar een 

slaaf, wie zou hem geloven of zich voor hem durven inzetten, dan was de kans groot dat ook die mens door 

hun heer medeschuldig zal worden verklaard. Jozef wilde haar niet ten dienste zijn door hoererij met haar te 

plegen. Maar door haar af te wijzen ondermijnde hij haar gezag over hem en dat kon ze niet over haar kant 

laten gaan. Om hem te laten weten dat zij boven hem stond en macht over hem had, bedacht zij een 

verderfelijk plan om daardoor deze weigering op hem te wreken. In haar is dan ook geen sprankje liefde te 

bespeuren dan enkel spot. Afgewezen door Jozef, alleen en verlaten zat ze daar te wachten met het kleed 

van Jozef in haar handen totdat zijn heer thuis zou komen.   

Toen zijn heer thuis kwam vertelde zij hem terstond haar zienswijze van dat wat er was gebeurt en dat 

benadrukte ze nog eens met de woorden: Zoals ik het zeg! heeft jouw slaaf met mij gedaan. Daarmee wil ze 

zeggen, geloof mij nu maar en luister niet naar wat anderen zeggen want zo is het echt gebeurt Dit 

benadrukt ze ook nog met de woorden, zo heeft jouw slaaf met mij gedaan, waarmee ze ook hem 

verantwoordelijk stelt voor dat wat er met haar zou zijn gebeurt. Op deze wijze dwingt ze zijn heer tot het 

nemen van een doeltreffende afstraffing voor Jozef en bereikt ze haar doel. Voor mensen die zo spreken 

moet je op je hoede zijn. Woedend en zonder wederhoor wordt Jozef dan ook gegrepen en overgeleverd in 

de gevangenis waar de gevangenen van de koning gevangen zitten. Zo gaat ook de satan om met een mens 

die niet naar zijn pijpen danst. Maar de HEERE is met Jozef. Eenmaal in de gevangenis bewijst de HEERE 

hem goedertierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Daar werd hij  

aangesteld over alle gevangenen die daar waren. En zoals Potifar hem heel zijn huis had toevertrouwd, zo 

deed het hoofd van de gevangenis ook niets meer omdat hij zag dat de HEERE met hem was en alles 

voorspoedig liet verlopen.    

Jezus werd vals beschuldigd door de leiders van het volk Israël en verdedigde zich niet tegen hun 

beschuldiging dat Hij tegen God zou hebben gezondigd door Zich de Zoon van God te noemen. Nu zaten de 

leiders van het volk daar met het kleed van de waarheid in hun handen te wachten totdat het moment 
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kwam dat over Hem een oordeel werd geveld. Eerst hebben ze het volk Israël hun eigen zienswijze over de 

wet van God ingeprent. Er was daar dan ook niemand van het volk van Israël die de wet van God kende. Nu 

ze Jezus (het woord) in handen hebben gebruiken ze hun eigen zienswijze om Hem te kunnen beschuldigen 

van Godslastering. Wie zou dan nog tegen de leiders durven opstaan die de waarheid kent en tegenwerpen 

dat ze Hem vals beschuldigden? Als al iemand dat zou durven dan werd die terstond uit de synagoge 

verbannen. Daarom, omdat Hij De Waarheid is, hebben ze Jezus gevangen genomen. Jezus liet hen begaan 

en verrichtte in de gevangenis het dienstwerk dat Hem daar werd opgedragen. Daar wordt Jezus door God 

gezegend waardoor alles voorspoedig verloopt van al het dienstwerk dat aan Hem werd toevertrouwd. Alle 

mensen die gestorven zijn zitten daar in de gevangenis waar Jezus over hen is aangesteld om hen te dienen.  

Toepassing. 

Ook al werd Jezus door de leiders van het volk vernederd, God bewees Hem Zijn goedertierenheid en gaf 

Hem genade in de ogen van allen die tot Hem kwamen. Ieder mens die bij Jezus komt geeft hij hoop op 

redding en wil hij genezen. Ondanks het onrecht dat Hem werd aangedaan deed Hij al het dienstwerk dat 

Hem werd opgedragen in volkomenheid uit liefde voor Zijn Vader. 

De wereld weet vaak beter hoe christenen moeten leven dan dat christenen dat van zichzelf weten. Door 

hen worden christenen vaak gewezen op dat wat God van hen verwacht en wat ze fout doen. Dat komt door 

de wet van rechtvaardigheid die God in ieder mens heeft gelegd. Jozef werd vals beschuldigt omdat Hij niet 

tegen de wil van God wilde ingaan. Jezus verweerde zich ook niet tegen leugens maar liet de leiders zelf tot 

de waarheid komen. Op grond van hun valse beschuldiging werd Jezus veroordeelt, zelfs beschuldigden ze 

God dat die Jezus naar hen toe gezonden had en hen had misleid. Wanneer dan iemand een opmerking 

maakt over je gedrag ga daarover dan met die ander in gesprek, het is een aanleiding om te getuigen.  

Overal in de wereld worden Joden en christenen vervolgt om hun geloof in God de Schepper van hemel en 

aarde, omdat de wereld niet wil worden gestoord in hun werken die tegen de wil van God ingaan. De wereld 

ziet het evangelie van Jezus Christus als een belemmering voor hun handelen. Joden en christenen vormen 

dan ook voor de wereld een hindernis. Zij die je kwaad willen doen zullen ook het woord van God tegen jou 

gebruiken en proberen je daarmee de mond te snoeren. In de westerse wereld bestaan wetten die vrijheid 

van Godsdienst en vrijheid van meningsuiting borgen. Momenteel worden overal in de wereld door 

overheden wetten aangenomen die tegen de wil van God ingaan en voorrang krijgen wanneer deze wetten 

met elkaar in botsing komen. Een mens die Christus volgt en niet tegen God wil zondigen moet sterk in zijn 

schoenen staan om daartegen weerstand te bieden. Maar laat dit een bemoediging voor ons allen zijn. Hou 

vol in verdrukking. Blijf in alle vernedering trouw aan de belofte van God en verdraag beproeving tot Zijn 

eer. Jezus klaagde niet en verdroeg onrecht, vernedering, bespotting en smart tot in de dood. Dat deed Hij, 

Die zelf onschuldig was, maar Die in onze plaats schuldig werd verklaard om jou en mij te redden. Hou vol, 

in die liefde van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. 

• Toen jij werd bespot, hoe heb jij daarop gereageerd?  

Shalom, Wim. 
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Lied 175 

1 Met doornen gekroond, 

bespot en gehoond, 

droeg Christus aan ’t kruis onze zonden. 

*** 

2 Hij heeft in ’t gericht 

het volle gewicht 

van ’t Goddelijk recht ondervonden. 

*** 

3 Onpeilbare smart 

vervulde zijn hart, 

toen Hij door zijn God werd verlaten. 

*** 

4 Bij ons lag de schuld, 

die Hij in geduld 

wou dragen, toen wij Hem nog haatten. 

*** 

5 Hij heeft door zijn macht 

het heilswerk volbracht, 

en ons is genade bewezen. 

*** 

6 Wij brengen U, Heer, 

aanbidding en eer, 

uw naam zij geloofd en geprezen! 

*** 
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