
Kringmateriaal week 4 en 5 
Genesis 39 

 

Zondag 22 januari hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van Jozef  in het huis van 
Potifar. Een geschiedenis die ingebed staat tussen de mededeling dat 'De Heer Jozef  
terzijde stond'. (Gen. 39:2-3 en Gen. 39:21-22) In de preek hebben we stilgestaan bij 
de betekenis van die woorden. We hebben gezien hoe God al vanaf  het begin het 
verlangen kent om de mens te zegenen. In Genesis 1:28 lezen we hoe God de mens 
zegent. Na de zondeval zien we hoe God dat verlangen om te zegenen herbevestigt 
aan Abram en Abram en zijn nakomelingen het kanaal worden van Gods zegen voor 
alle volken. Genesis 39 staat in die lijn: Potifars huis en zelfs de gevangenis worden een 
plaats van zegen omdat Jozef  daar is.  

Tegelijkertijd zien we en weten we vanuit ons eigen leven dat Gods zegen geen lijden 
uitsluit. Jozef  is slaaf. Hij is zijn identiteit en regie kwijt, een veredelde gevangene in 
het huis van een vreemde. Gods zegen en nabijheid sluit geen lijden uit maar geeft je 
het vermogen om te midden van je lijden de goedheid van God te herkennen zoals 
Genesis 39 de goede dingen in het leven van Jozef  benadruk te midden van een 
gebroken situatie. 
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Wat doet het met je Godsbeeld als je ziet wat er met Jozef  gebeurt te 
midden van Gods nabijheid? Roept het vragen op? Welke?  

Welke voorbeelden ken jij in je leven of  omgeving waar je te midden van 
lijden de goedheid van God hebt gezien? Bemoedig elkaar hiermee! 

Naast het succes van Jozef  in het huis van Potifar ontstaat ook het gedoe met de vrouw 
van Potifar. Gods zegen en nabijheid voorkomt geen verleiding in je leven. In de 
verleiding die Jozef  op zijn pad vindt zien we tegelijkertijd ook hoe sterk hij is. Jozef  
heeft een goed en scherp onderscheidingsvermogen waarmee hij de verleiding 
weerstaat. Jozef  ziet dat het zonde zou zijn tegen Potifar en God. Zonde kent altijd een 
horizontale én verticale dimensie: God is volledig betrokken op ons leven, ook waar 
het verkeerd gaat. We zien bij Jozef  hoe Gods zegen en nabijheid geen vermelding 
voorkomt, maar wel weerbaar maakt in verleiding.  

Zijn er momenten geweest in je leven waarin je iets geproefd hebt van 
deze weerbaarheid? Of  juist niet? 

De situatie met de vrouw van Potifar loopt volledig uit de hand en Jozef  valt opnieuw 
groot onrecht ten deel. Hij wordt weggestopt in de gevangenis. Jozef  de 'lijdende 
knecht' die onschuldig onrecht heeft te verdragen. De zegen en nabijheid van God 
voorkomt geen onrecht maar geeft Jozef  wel de kracht het onrecht te dragen en 
opnieuw te beginnen: hij wint het vertrouwen van de gevangenbewaarder.  

Gods zegen en nabijheid voorkomt geen lijden, verleiding of  onrecht. Maar laat je het 
goede zien, maakt weerbaar en geeft kracht.  

Neem de tijd om iets met elkaar te delen over het onrecht dat je ziet of  
ervaart. Bid voor elkaar en zegen elkaar met de nabijheid van God die je 
Zijn goedheid doet zien te midden van lijden, die weerbaar maakt in 
verleiding en die je de kracht geeft onrecht te dragen.  

Theologische verdieping voor wie er zin in heeft: 

Van den Brink en Van der Kooi wijzen in hun 'Christelijke Dogmatiek' op de 'taps 
toelopende structuur' van Gods zegen en betrokkenheid op de mens.  Aan het begin is 1

 Brink, G. van den en Kooi, C. van der. Christelijke Dogmatiek. (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2012) p. 1
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Gods brede, universele insteek 'de hemel en de aarde' (Gen. 1 en 2). Na verloop van 
tijd zien we hoe de blik zich concentreert op Israël. (Gen. 12) Als delen van dit volk 
teleur blijken te stellen zien we de verwachting verschuiven van het gehele, twaalf  
stammen tellende volk naar de twee stammen Juda en Benjamin in het Zuidelijke Rijk. 
Als ook daar een eind aan komt door zonde en ballingschap wordt de hoop gevestigd 
op de 'rest': het overblijfsel dat zal terugkeren naar het Beloofde Land. (Jes. 1:9, 7:3, 
Sef. 3:12)  
Maar gaat de rest het redden? Uiteindelijk is het vooral één figuur: de lijdende knecht 
des Heren over wie gezongen en geprofeteerd wordt. (zie o.a. Jes. 53) Deze Messiaanse 
Joodse figuur wordt herkend in Jezus van Nazaret. Vervolgens zien we hoe de 
betrokkenheid van God vanuit die Ene uitwaaiert vanuit Israël over de wereld. De 
'taps toelopende structuur' wordt omgedraaid: van Jeruzalem en Judea naar Samaria 
tot de 'einden der aarde'. (Hand. 1:8) 

Jozef's leven heeft hier een profetische waarde: we zien hoe hij een type is van die 
'lijdende knecht' op wie Gods zegen zich concentreert. Die ballingschap, verleiding en 
onrecht draagt. Door wie de zegen en nabijheid van God uitwaaiert over de volken.  

Zegenbede Sint Patrick 

Ik sluit af  met de zegenbede van Sint Patrick waarin je de nabijheid en zegen van God 
wordt toegewenst.  

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen 
gevaar. 
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. 
De Heer zij bóven u, om u te zegenen. 
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen. 
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