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Jozef, deel 1.
Zijn naam betekent: Hij (Jahwé) voege er bij. Na lang wachten kreeg Rachel haar eerste
zoon en ze wilde graag nog
meer kinderen krijgen en daarom kreeg de eerstgeboren zoon
van Jacob en Rachel de naam
Jozef. Hij (Jahwé) voege er bij.
Later kregen Jacob en Rachel er
nog een zoon bij namelijk Benjamin. Tijdens die bevalling is
Rachel gestorven.
In het leven van Jozef komen
twee dingen bijzonder naar voren: God beschikte al zijn wegen en de Heere liet alle dingen
voor hem meewerken ten goede.
Maar God beschikte niet alleen
de wegen van Jozef, Hij beschikt ook al onze wegen. In
Daniel 5:23b zegt Daniël tegen
de goddeloze koning Belsassar:
U hebt echter de God in Wiens
hand uw adem is en aan Wie
al uw paden toebehoren, niet
verheerlijkt.

In de NBG vertaling staat: De
God, in wiens hand uw adem is
en die al uw wegen beschikt,
Hem hebt gij niet verheerlijkt.
Zoals God al de paden van koning Belsassar beschikte, zo beschikt Hij ook al onze wegen.
Het gaat er om, dat wij Hem op
al die wegen verheerlijken, ook
al gaan die wegen soms door
diepe dalen zoals bij Jozef.
God had een plan, namelijk de
vorming van het volk Israël in
Egypte, en Hij zond Jozef vooruit.
God heeft ook een plan met ons
leven. Wij zijn namelijk bestemd tot gelijkvormigheid aan
het beeld van Jezus en voor hen
laat God alle dingen meewerken
ten goede. We lezen daarover in
Romeinen 8:28 en 29 waar staat:
28 En wij weten dat voor hen
die God liefhebben, alle dingen
meewerken ten goede, voor hen
namelijk die overeenkomstig
Zijn voornemen geroepen zijn.
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29 Want hen die Hij van tevoren
gekend heeft, heeft Hij er ook
van tevoren toe bestemd om aan
het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de
Eerstgeborene zou zijn onder
vele broeders.
Jezus is de Eerste, de grootste
maar Hij krijgt veel broeders.
Die zijn aan Hem gelijkvormig
gemaakt.
Denk aan een 2 euro muntstuk
en aan een euro muntstuk van 50
cent. Allebei rond maar niet
even groot. Gelijkvormig maar
niet even gelijk aan waarde.
De scherpe hoeken moeten er af
in ons leven en daarom zegt ons
ook Col. 3:12
Bekleed u dan, als uitverkorenen
van God, heiligen en geliefden,
met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
We zijn uitverkoren, al voor de
grondlegging der wereld, dat wij
heilig en smetteloos voor Hem
zouden zijn in de liefde.

Hij heeft ons voorbestemd om
als Zijn kinderen, als Zijn zonen, aangenomen te worden.1
Hij beschikt ook alle dingen in
ons leven en laat voor dat doel
alle, maar dan ook alle dingen
meewerken ten goede voor ons.
En het gaat er om dat wij Hem
verheerlijken zullen op de wegen, waarop Hij ons leidt, ook al
gaan die wegen soms door diepe
dalen, zoals bij Jozef.
Jozef was nog een jongeman
van 17 jaar en een onaangename
eigenschap van Jozef voor zijn
broers was dat hij kwaad gerucht aangaande hen aan zijn
vader Jacob overbracht (37:2b).
Daarom haatten zijn broers deze
klikspaan. En ze gingen Jozef
nog meer haatten toen zijn vader
Jakob een pronkgewaad voor
hem maakte. Jacob had Jozef
lief boven al zijn zonen en dat
zette kwaad bloed bij zijn andere zonen.

1

Efeze 1:4/5
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Daarenboven kreeg Jozef nog
twee bijzondere dromen die hij
aan zijn broers vertelde. We lezen hierover in Genesis 37:5
waar staat:
5 Ook had Jozef een droom, die
hij aan zijn broers vertelde;
daarom haatten zij hen nog
meer.
6/7 Hij zei tegen hen: Luister
toch naar deze droom die ik gehad heb.
Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden; en
zie, mijn schoof stond op en
bleef ook overeind staan.
En zie, jullie schoven kwamen
om hem heen staan en bogen
zich voor mijn schoof neer.
8 Toen zeiden zijn broers tegen
hem: Wil je dan soms over ons
regeren? Wil je dan over ons
heersen? Daarom haatten zij
hem nog meer, vanwege zijn
dromen en vanwege zijn woorden.
Het was God die aan Jozef deze
droom gaf toen hij 17 jaar was.

En die droom is ook helemaal
uitgekomen.
Toen hij daarna nog een andere
droom kreeg, werd de haat compleet bij zijn broeders. We lezen dit in vers 9:
9 Hij kreeg nog een andere
droom, en vertelde ook die aan
zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb
weer een droom gehad; en zie,
de zon, de maan en elf sterren
bogen zich voor mij neer.
Ook die tweede droom was een
droom van God die uitgekomen
is. De haat van zijn broers werd
compleet maar ook dat was in
het plan van God want zij moesten hem zó haatten dat ze hem
naar Egypte wilden verkopen.
Nadat Jozef zijn dromen aan
zijn vader en zijn broers verteld
had, waren zijn broers op een
dag heengegaan om de schapen
van hun vader te hoeden in Sichem.
En vader Jakob zond zijn zoon
Jozef naar hen toe om naar hun
welstand te vragen. Ook dat
was een beschikking van God.
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En dan lezen we weer over een
beschikking van God als Jozef
daar in het veld ronddwaalt om
zijn broers te zoeken.
We lezen in vers 15:
15 Een man trof hem aan, want
zie, hij was aan het ronddwalen
op het veld, en de man vroeg
hem: Wat zoek je?

God had het zo beschikt dat die
man dat gehoord had waardoor
Jozef wist dat zijn broers in
Dothan waren. Zo beschikt ook
God alle grote en kleine dingen
in ons leven en we moeten leren
om dat te zien.

16 Hij zei: Ik ben op zoek naar
mijn broers; vertel mij toch
waar zij aan het weiden zijn.

Toen hij zijn broers ontmoette,
haatten zij hem en wierpen hem
in eerste instantie in een put.
Toen kwam de volgende beschikking van God. Er kwam
namelijk een karavaan aan van
Ismaëlieten met kamelen die
gom, balsem en hars droegen.

17 Toen zei die man: Zij zijn
vanhier opgebroken, want ik
hoorde hen zeggen: Laten we
naar Dothan gaan.. Toen ging
Jozef zijn broers achterna en hij
trof hen aan bij Dothan.

En de broers zeiden tegen elkaar: Hij is ons vlees en bloed;
we zullen hem niet doden maar
aan deze Ismaëlieten verkopen.
En ze verkochten hem voor 20
zilverstukken.

Dat die man Jozef ontmoette
was ook een beschikking van
God. Die vroeg aan hem: wat
ben je aan het zoeken. En toen
hij zei: ik zoek mijn broers zei
die man: ik heb ze gezien en
heb ze horen zeggen: laten we
naar Dothan gaan.

Jozef werd verkocht voor zilverstukken. Jezus werd verraden
voor zilverstukken.
Als Jozef geweten had dat hij op
weg was naar Egypte om onderkoning te worden, dan zou hij
misschien wel gehuppeld hebben achter de kameel, waaraan
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hij vastgebonden was als een
slaaf.
En dan lezen we in Genesis 39:1
weer een volgende beschikking
van God:
1 Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de
farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man,
kocht hem uit de hand van de
Ismaëlieten, die hem daarheen
gebracht hadden.
2 De Heere was met Jozef, zodat
hij een voorspoedig man was;
en hij bleef in het huis van zijn
heer, de Egyptenaar.
3 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.
4 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.
Hij diende Potifar ongeveer 10
jaar en deze werd hem steeds

gunstiger gezind. Hij gaf hem
zelfs de leiding over zijn slaven,
zijn huishouden en zijn bezittingen.
Jozef was trouw in het kleine en
Jezus heeft ons dat geleerd want
in Lucas 16 vers 10 staat:
Wie trouw is in het minste, is
ook in het grote trouw. En
wie onrechtvaardig is in het
minste, is ook in het grote onrechtvaardig.
U kent het verhaal verder. Er
broedde iets slechts in het hart
van de vrouw van Potifar.
Ze wilde overspel met Jozef
plegen maar Jozef weigerde.
Hij zei die beroemde woorden
tegen haar (Gen. 39:9b en verder):
Hoe zou ik dan dit grote kwaad
kunnen doen en zondigen tegen
God?
Wat een radicaal en godvrezend
antwoord!
10 En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en
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hij niet naar haar luisterde om
met haar te slapen en bij haar te
zijn.
11 Dat het op zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en
niemand van de mensen van het
huis daar in huis was.
12 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.
13 En het gebeurde, toen zij zag
dat hij zijn kleed in haar hand
achtergelaten had en naar buiten gevlucht was.
14 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.
15 En het gebeurde, toen hij
hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij

achterliet, vluchtte en naar buiten ging.
16 Zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuiskwam.
17 En zij sprak tot hem met dezelfde woorden: De Hebreeuwse
slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen
om de spot met mij te drijven.
18 En het gebeurde, toen ik luid
begon te roepen, dat hij zijn
kleed bij mij achterliet en naar
buiten vluchtte.
19 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.
20 En de heer van Jozef greep
hem en leverde hem over in de
gevangenis, de plaats waar de
gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in
de gevangenis.
En Potifar geloofde de woorden
van zijn vrouw en werd heel
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boos en greep Jozef en wierp
hem in de gevangenis.
Vraag: Was het nog steeds
Gods plan met het leven van Jozef? Ja, volkomen.
En dan lezen we het mooie slot
van hoofdstuk 39 nadat hij in de
gevangenis geworpen werd:
21 Maar de Heere was met Jozef
en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade in
de ogen van het hoofd van de
gevangenis.
22 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.
23 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.
God beschikt ook al onze paden;
laten we daarom op al onze wegen die Hij beschikt Hem ver-

heerlijken. Dan zal het ons wel
gaan.

