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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

In hoofdstuk 38 lezen we dat Thamar door hoererij met Juda zwanger is geworden. In 

hoofdstuk 39 gaat het over Jozef in het huis van Potifar, waar hij een hoge positie krijgt. 

Nadat Jozef door de vrouw van Potifar tot zonde wordt verleid moet Jozef in de gevangenis. 

In hoofdstuk 40 gaat het over de bekende geschiedenis van de schenker en de bakker. In de 

hoofdstukken 38-40 moeten we niet alleen zien op de geschiedenis van Jozef, maar ook 

letten op Wie de HEERE hierin is. De HEERE zorgt voor Jozef en heeft een plan met Jozefs 

leven. In het Bijbelboek Esther hebben we de rode lijn gezien naar de geboorte van de 

Heere Jezus. In dit gedeelte zien we ook een stuk van dezelfde rode lijn. Jozef moet zijn 

volk redden omdat het niet mag omkomen van de honger. De Heere Jezus moet geboren 

worden. Daarom moeten we deze geschiedenis plaatsen in de grote lijn van de Bijbel: De 

schepping, zondeval, moederbelofte, geboorte van de Heere Jezus, Zijn lijden, sterven, 

opstanding en hemelvaart, Pinksteren en de verspreiding van het Evangelie over de gehele 

wereld tot Zijn wederkomst.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Johannes 15:10 staat: Indien gij Mijn geboden 
bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven. Gods kinderen krijgen een verlangen om naar Zijn 

geboden te leven om zo in het reine met de HEERE en de naaste te leven. We lezen in 

Johannes 15:10 de belofte: Zo zult gij in Mijn liefde blijven! Gods kinderen hebben dagelijks 

het bloed van de Heere Jezus nodig om elke dag gezuiverd te worden. Dan heb je een nabij 

leven met de HEERE. En wat belooft de HEERE? Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij 
in Mijn liefde blijven. Jozef vlucht weg bij de vrouw van Potifar. Deze vrouw van Potifar vindt 

Jozef een knappe jongeman en wil geslachtsgemeenschap met hem. Menselijk gesproken 

was er weinig voor nodig of Jozef heeft voor het huwelijk, met een reeds getrouwde vrouw, 

geslachtgemeenschap gehad. Jozef wil de HEERE niet kwijt. Jozef komt hierdoor in de 

gevangenis, maar wat lezen we in Genesis 39:21, en wat leert dit gedeelte mij over God? 

Doch de HEERE was met Jozef. De HEERE heeft Zich niet teruggetrokken. Zou jij op Jozef 

willen lijken? Niet toegeven aan verleidingen? In aansluiting hierop heb ik een stelling 

waarover je straks kunt nadenken: Als je net als Jozef de HEERE mag vrezen, dan zal je 
niet in één van de vele zonden met betrekking op het zevende gebod vallen… (Eens / 
Oneens)  

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? Jozef legt de dromen van de schenker en de 

bakker uit. Jozef heeft deze antwoorden en wijsheid van de HEERE ontvangen. Als wij voor 

raadsels in ons leven staan, of Gods weg niet begrijpen, dan worden wij door Jozef op de 

HEERE gewezen. We lezen in hoofdstuk 40:8 – Zijn de uitleggingen niet Godes?  
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De geschiedenis van Juda en Thamar laat ons zien 

wie de mens door de zondeval is geworden. In vraag en antwoord 8 van de Heidelbergse 

Catechismus staat: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig 
goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: Ja wij; tenzij dan dat wij door den Geest Gods 
wedergeboren worden. Zo gemakkelijk we een stekker in het stopcontact steken zo 

gemakkelijk heeft ons hart aansluiting met de zonde. Het past in elkaar. Het heeft 

verbinding. Het heeft contact. We hebben nodig wedergeboren te worden, zodat we door het 

bloed van de Heere Jezus gezuiverd worden. Hierop volgt de dagelijkse heiliging - ook wel 

de heiligmaking genoemd. Gods kinderen mogen dagelijks door het geloof de toevlucht 

nemen tot het bloed van Christus om zo van dag tot dag gezuiverd te worden. Wat is de 

HEERE goed voor slechte mensen! 



Wat kunnen we nog meer leren? In hoofdstuk 39: 6b en 7 staat: En Jozef was schoon van 
gedaante, en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw 
zijns heren haar ogen op Jozef wierp; en zij zeide: lig bij mij! De zonde van deze vrouw is via 

de oogpoort haar hart binnengekomen. Het is zo nodig dat we vanuit het nieuwe leven een 

verbond maken met onze ogen zoals verwoord in Job 31:1: Ik heb een verbond gemaakt met 
mijn ogen; hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd?  De kanttekening verklaart 

hierbij: Te weten om die onkuiselijk te aanschouwen en tot oneer te begeren. Hoeveel 

zonden zijn er in jouw en mijn leven via je oogpoort het hart binnengekomen? Jongelui, 

hoeveel pornofilmpjes / foto’s zijn via je oogpoort je hart binnengekomen? Hoe vaak ging jij 

te ver in je relatie? Verlang je om verlost te worden van deze zonden? Heb je er spijt van? 

Ja? Dat is niet genoeg... Vraag of de HEERE je geen spijt, maar berouw wil geven. Berouw 

zal je uitdrijven naar de HEERE! De HEERE wil je ook echt déze zonden vergeven. Vraag 

maar aan de HEERE: Wilt U mij het geheim van Jozef geven? Dan is er in Hem ook de kracht 

om vanaf nu tegen deze zonden te vechten. In die zin is er bij de HEERE een nieuwe start 

mogelijk!  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? We lezen in hoofdstuk 

39:21 Doch de HEERE was met Jozef, en wendde Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem 
genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. Hierin lezen we het kernwoord 

‘goedertierenheid’. Goedertierenheid is een eigenschap van God. De HEERE is vol van 

goedheid! Zijn hart brandt van goedheid! Goedertierenheid betekent letterlijk ‘goed van 

karakter’.  Het woord ‘goedertierenheid’ in de Bijbel is een woord dat veel facetten in zich 

heeft. Naast goedertierenheid heeft het de betekenis in zich van goedheid, trouw, genade, 

weldadigheid en barmhartigheid. Goedertierenheid laat iets zien van wie de HEERE is, wat 

uit Zijn hart komt.  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In hoofdstuk 39:3 

lezen we: Als nu zijn heer zag, dat de HEERE met hem was. De HEERE is met Jozef en Jozef 

is met de HEERE. Jozef is, ondanks aardse tegenspoed, gelukkig. We kunnen daarom 

denken aan psalm 23: De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Als de HEERE door 

genade jouw Herder is geworden dan hoef je niet bang te zijn. Dan ben je veilig hoe je leven 

ook zal gaan. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? We lezen in hoofdstuk 38:24 En 
het geschiedde omtrent na drie maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Thamar, 
uw schoondochter, heeft gehoereerd, en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide 
Juda: Breng ze hiervoor, dat zij verbrand worde! Naar de wet zou Thamar de vrouw van 

Selah worden maar ze is zwanger van Juda. Juda is stellig en wil dat Thamar gestraft wordt 

want we lezen dat Juda zegt: dat zij verbrand worde! We lezen in dit vers bij Juda geen 

berouw, maar zelfhandhaving. Wat kunnen we hieruit leren? We kunnen streng wijzen op 

zonden van anderen terwijl we zelf bepaalde zonden aan de hand houden. We lezen verder 

in vers 25 en 26: Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader, om te zeggen: 
Bij den man, wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger; en zij zeide: Beken toch, wiens deze 
zegelring, en deze snoeren, en deze staf zijn. En Juda kende ze, en zeide: Zij is 
rechtvaardiger dan ik, daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Selah niet gegeven heb. En hij 
bekende haar voortaan niet meer. 
Thamar komt met een bewijs. Juda kan het niet ontkennen. Stel, dat Thamar niet zwanger 

geraakt zou zijn? Zou deze zonde dan aan het licht zijn gekomen? Hoe ga jij om met de 

zonden die in het verborgen gedaan zijn en dus niet openbaar worden?  



In hoofdstuk 39:9 en 10 lezen we: Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij 
niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot 
kwaad doen, en zondigen tegen God! En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, 
en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen, en bij haar te zijn. Wat kunnen we hieruit 

leren. We kunnen leren hoe Jozef met deze verleiding omgaat. We lezen: als zij Jozef dag op 
dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen, en bij haar te zijn. In het 

buitenland blijft Jozef de HEERE dienen. Jozef is niet onder toezicht van zijn vader en 

broers en wordt dag aan dag verleid om te zondigen. Dag aan dag weigert Jozef. Hoe is ons 

gedrag – dag aan dag - wanneer ouders of familieleden ons op school of op het werk niet 

zien? Wanneer we zonder toezicht ons vermaken achter de Ipad bijvoorbeeld? Rein, omdat 

je met Jozef zegt: Hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God?  
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? Waarom verleidt deze vrouw Jozef? Is 

er sprake van een ongelukkig huwelijk? Is Potifar te vaak afwezig? Het staat er niet. Wel 

kunnen we hieruit leren dat het belangrijk is dat een relatie niet alleen goed moet beginnen 

maar dat je als man en vrouw in elkaar moet blijven investeren om elkaar letterlijk en 

figuurlijk niet uit het oog te verliezen. Gebed, liefde en trouw zijn hierin belangrijke 

sleutelwoorden. 
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? We lezen in hoofdstuk 39:12: En zij greep 
hem bij zijn kleed, zeggende: Lig bij mij! En hij liet zijn kleed in haar hand, en vluchtte, en 
ging uit naar buiten. Wat kunnen we hieruit leren? Op welk moment wordt Jozef door deze 

vrouw verleid? Op het moment dat niemand thuis is en niemand het kan het zien. Dit doet 

me denken aan een waar verhaal: “Er was eens een buitenlandse predikant die een aantal 

dagen in Nederland zou doorbrengen. Deze predikant zou overnachten bij een 

predikantsechtpaar. De buitenlandse predikant weigerde heel stellig. De situatie zou zich 

kunnen voordoen dat de Nederlandse predikant niet altijd thuis zou zijn en dat hij dan alleen 

met een vrouw in een woning zou zijn. Om deze reden heeft hij overnacht in een hotel”. 

Welke lessen kunnen we hieruit leren? Waarom wilde deze dominee niet alleen met een 

vrouw in een woning zijn? 

 

Wat kunnen we nog meer leren? In hoofdstuk 40:14 en 15 lezen we: Doch gedenk mijner bij 
uzelven, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij 
melding bij Farao, en maak, dat ik uit dit huis kome. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het 
land der Hebreën; en ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in dezen kuil gezet hebben. 
Wat kunnen we hieruit leren? Jozef grijpt deze gelegenheid aan om te worden verlost uit de 

gevangenis. We lezen niet dat Jozef met zijn armen over elkaar zit en zegt: “Als ik hieruit 

moet komen, dan kom ik er uit”. We lezen dat Jozef zijn verantwoordelijkheid neemt door er 

middellijk alles aan te doen om verlost te worden uit de gevangenis. Ook wij kunnen in 

situaties komen waarin we niet alleen moeten bidden, maar ook moeten handelen. Heb je te 

lage cijfers of te weinig studiepunten bijvoorbeeld? Je kunt denken: ‘als ik moet slagen, dan 

zal ik slagen’. Nee, naast het bidden moeten we actie ondernemen en onze 

verantwoordelijkheid nemen. Ora et Labora! Bid en werk! 

Wat kunnen we hieruit nog meer leren? Jozef vertelt aan de schenker dat hij oneerlijk is 

behandeld, maar hij spreekt geen kwaad woord van een ander om zijn eigen gelijk te halen.  

Hoe vaak gaat het bewijzen van eigen gelijk gepaard met het verwijten van de schuld bij een 

ander? We kunnen hieruit leren dat we onze onschuld mogen bewijzen. Maar doen wij dit 

christenwaardig? Net als Jozef? Zonder anderen te verwijten? 

 



We gaan afronden. We hebben gelezen over Jozef. Aan Jozef is te zien dat hij een kind van 

de HEERE is. Gods kinderen kennen een verlangen om alle geboden volmaakt te houden.  

Kan Jozef alle geboden volmaakt houden? Kunnen Gods kinderen alle geboden volmaakt 

houden?  

 

Wil je hierin eerlijk onderwijs, gegrond op Gods Woord? 

Bij vraag 114 van de Catechismus staat het antwoord… 

 

Indien de HEERE wil en wij leven zullen; graag tot de volgende keer. 


