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- Gen. 39:1-6


- Gen. 39:19-20
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Samenvatting


Jozef kende de verhalen van God. Over wie God is, wat is Zijn Natuur en Karakter is. Hij 
kende dit door de verhalen die over Zijn God verteld waren door zijn vader Jacob, zijn opa  
Isaac en over zijn overgroot opa Abraham. Hoe God de beloftes gaf en Zijn trouw liet zien 
en liet zien dat Hij een andere God is dat de goden van de volken om hen heen.


Dit is waar Jozef zich aan vast hield toen hij op 17 jarige leeftijd in Egypte kwam als slaaf.


God was met hem en zegende Jozef. Aan het handelen van Jozef zag zijn meester dat 
God hem ter zijde stond. Zijn houding, zijn werklust, zijn karakter. Of te wel. Dit was een 
keuze van Jozef. Hij was niet verbitterd door zijn situatie, maar liet God zijn God zijn en 
blijven. 


Ook al was zijn leven was tot nu toe met ups en downs gegaan. Nu was hij slaaf in een 
vreemd land, en toch waren en weer mooie momenten. Hij kreeg verantwoordelijkheid en 
vrijheid, de duisternis leek voorbij een nieuwe dag was aangebroken.


Ook nadat hij later weer gevangen werd gezet bleef God hem voorspoed geven.


Jaren later wordt Jozef door de Schenker herinnerd. En Jozef mag bij Farao komen om 
zijn droom uit te leggen. Jozef legt deze droom uit over de hongersnood en geeft advies 
over wat de Farao moet doen. En dan zegt Farao dit:


Gen 41:38 Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is 
van Gods geest?' zei de farao tegen hen. Toen richtte hij zich weer tot Jozef: 'Aangezien 
God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is 
als u. 

Farao geeft Jozef ook een nieuwe naam:  Safenat-Paneach = De meest waarschijnlijke 
betekenis van deze naam is: “levensbehouder” of “ behouder van het leven”.




Dit is wat we mogen zien als we naar het verhaal van Jozef kijken:


- Jozef was niet verbitterd geraakt 


- We komen geen boosheid naar God toe bij Jozef


- Jozef dankte God, vreesde God. Het was God die aan het werk was Jozef neemt niet 
zelf de eer, maar verwijst naar God. (Gen 41:16)


- Seizoenen van duisternis en licht wisselde elkaar steeds af


Als we alleen kijken naar het verhaal van Jozef missen we nog een stukje vanaf wat God 
hier aan het doen is. Hij had al aangegeven dat het volk in slavernij zou gaan leven. Jozef 
is de voorloper geweest dat Gods volk uiteindelijk in Egypte terecht is gekomen. In 
Ps.105: 16-17 wordt hier zelfs over gesproken. 


Hij riep een hongersnood over het land af en vernietigde elke voorraad brood. Hij stuurde 
een van hen vooruit: Jozef die als slaaf werd verkocht. 

Jozef keek niet naar zichzelf, hij bleef naar God kijken. Hij plaatste God boven zichzelf. Hij 
plaats zichzelf in het verhaal van God, hij probeerde niet God in zijn verhaal te plaatsen. 
Dit is ook wat wij moeten blijven zien en doen. 


Toen Jezus in de tuin van Getsemane was aan het bidden was Hij aan het worstelen met 
God. In Math. 26:39, 42, 43 staat dat Jezus het volgende bad: 


“Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet 
gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.' 

Jezus wist wat Hij ging dragen, Jezus vraagt aan Zijn Vader of het mogelijk om deze 
beker aan Hem voorbij te laten gaan. Jezus voelde angst, maar koos er voor om te 
zeggen “ niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Jezus koos geloof boven angst. Hij koos 
niet voor Zijn verhaal, maar voor het verhaal van God. Het grote verlossingsverhaal. Naar 
het licht toe!


Dat is waar God ons toe oproept. Kiezen we vertrouwen, geloof boven onze angst en 
durven we verder te kijken dan ons eigen verhaal?


Wij moeten ons zelf in het verhaal van God plaatsen en niet proberen God 
ergens in te passen in ons eigen verhaal.


Dit kan allen werken als je dichtbij God blijft. Ontmoetingen hebt met God en Zijn verhaal 
kent. Jezelf plaatsen in Gods verhaal betekent een uitstrekken van ons naar die verhalen 
(zoals Jozef verhalen hoorde bij het kampvuur). Ook wij moeten Gods natuur en karakter 
leren kennen, kijken naar Jezus en leren vertrouwen op Hem. Dan is het niet snappen van 
je verhaal op dat moment vele makkelijker.


Psalm 23 begint met de Heer is mijn herder! Dat is vertrouwen. Dan kun je het dal aan en 
de nieuwe dag zien. 



Verwerkingsvragen:


- Kunnen andere zien ongeacht onze situatie hoe wij omgaan met onze teleurstellingen 
en zien ze dat we in eerste instantie God kennen?


- Hoe zien we Gods goedheid, trouw en liefde in onze diepte punten, kunnen wij die nog 
wel zien? Houden we vast aan Zijn natuur en karakter


