
39 Jozef in Egypte Genesis 39 

Lees Genesis 39 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A(v1-6) Jozef daalde af naar Egypte maar vond genade in de ogen van het hoofd van de lijfwacht van 

             de Farao en JHWH was met Jozef en hij werd een succesvol man.         

    B(v7) Potifar’s vrouw probeerde Jozef te verleiden. 

        C(v8-10) Jozef weigert bij herhaling in te gaan op de avances van Potifar’s vrouw. 

          D(v11) Jozef ging het huis in om te werken. Er was verder niemand van het huis aanwezig. 

             E(v12a) Ze greep hem bij zijn mantel. 

Centrale as(v12b) ze zei: “slaap met me”. 

             E(v12c) Hij liet zijn mantel bij haar achter. 

          D(v12d-14a) Jozef vluchtte het huis uit. Ze riep om de mensen van het huis. 

      C(v14b-18) Jozef wordt vals beschuldigd dat hij avances zou hebben gemaakt naar Potifar’s vrouw 

    B (v19) Potifar’s vrouw misleid haar echtgenoot. 

A (v20-23) Jozef “daalde af”- de gevangenis in- maar vond genade in de ogen van het hoofd van de  

                   gevangenis en omdat JHWH met Jozef was werd hij een succesvol man. 

 Ze greep Jozefs mantel en zei: slaap met mij 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A: Het maakte niet uit of Jozef een hoge positie had in een huishouden of in de gevangenis 

zat; hij werd gezegend met succes omdat JHWH met hem was omdat hij leefde volgens de geboden 

van JHWH qua moraal en in zijn handelen, ook al was hij een slaaf. Hij weigerde te zondigen en 

dwong respect af bij de mensen. 

Niveau B/C:  Potifar’s vrouw was een trotse, immorele, stiekeme en liegende manipulator. Als ze 

haar zin niet krijgt beschuldigd ze niet alleen Jozef maar ook tot 2x toe haar echtgenoot omdat hij de 

Hebreeuwse slaaf in huis had gehaald.  

Niveau D: Jozef was zeer kwetsbaar in zijn positie als slaaf en geheel afhankelijk van omstandigheden 

waar hij geen invloed op had. 



Niveau E: De vrouw van Potifar nam de mantel van Jozef- die staat voor zijn identiteit. Net als in het 

vorige hoofdstuk met Tamar neemt een heidense vrouw de identiteit weg van een Israëliet en 

gebruikt dit tegen hem. 

Centrale as: Een crusiaal beslismoment voor Jozef! Hij kon het er van nemen door zijn meesteres 

gewoon te gehoorzamen maar hij koos vast te houden aan zijn principes met het risico in ongenade 

te vallen. Door de juiste keuze te maken kreeg hij op korte termijn te maken met gevangenisstraf 

maar had hij fout gekozen, dan was het waarschijnlijk voor goed met hem gedaan na een kort 

moment van genot. Potifar zou hem waarschijnlijk gedood hebben als hij een overspel ontdekt zou 

hebben;  hij liet Jozef mogelijk leven ondanks de beschuldiging van zijn vrouw omdat hij wist wat 

voor soort vrouw hij had. De wereld definieerd succes in termen van zelfvertrouwen, kracht, rijkdom, 

gezondheid, goed uiterlijk etc. De Bijbel defineerd succes in termen van gehoorzaamheid aan JHWH; 

de geschiedenis van Jozef is daar een voorbeeld van. De les die te leren valt uit dit centrale vers 

“slaap met me” is een zeer actuele waarschuwing zowel voor mannen als vrouwen in deze tijd. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Zegen en succes volgt vroeg of laat op gehoorzaamheid aan de geboden van JHWH, wat het ook mag 

kosten op korte termijn. Jozef was een typebeeld van Jesjoea met betrekking tot het feit dat hij ook 

in de gunst stond bij de mensen: Lucas 2:46-52 

Jesjoea was een gehoorzame Zoon aan zijn Vader in de hemel. Zoals Jozef afdaalde tot de positie van 

een slaaf in Egypte, daalde Jesjoea ook af met een hemelse roeping tot een gehoorzame dienst -

knecht met een goddelijk karakter in een vijandige omgeving. Waar Jozef vervolgens in de 

gevangenis kwam (symbolisch de dood), daalde Jesjoea werkelijk af tot in het graf:Hebreeën 5:7,8  

Het volk van JHWH moet altijd waken voor geestelijke machten die haar willen vernietigen met 

verleiding, manipulatie en wat niet meer: Efeze 6:11-13 

De overste van deze wereld probeerde Jesjoea in de woestijn te verlokken met beloftes van 

bescherming, voorziening, macht en ongeëvenaarde rijkdom. Toen Jesjoea zijn avances afwees , trad 

satan slechts terug om zo veel mogelijk het werk van Jesjoea’s volgelingen te vernietigen. Zijn tactiek 

is om zo veel mogelijk schuld te werpen op de geheiligden en geen verantwoordelijkheid te nemen 

voor zijn eigen kwade daden. Gelukkig staan we niet alleen in de strijd: Lucas 22:31,32 

Jesjoea triomfeerde persoonlijk over satan in de verzoeking. Hij werd echter gestraft ondanks het feit 

dat Hij niet gezondigd had. Hebreeen 4:15 Zijn tijdelijk lijden bracht op die manier eeuwig leven voor 

degenen die zich aan de Messias toevertrouwen. Als Jesjoea de verzoeking niet weerstaan zou 

hebben, zou Hij niet het smetteloze Lam van JHWH zijn geworden dat verzoening brengt voor de 

zonde van de wereld. We zouden leven zonder hoop en voor altijd in de greep van Satan blijven. 

Johannes 1:29; Handelingen 2:22-36 

Wij hebben niet altijd invloed op onze omstandigheden. Er is echter geen ruimte voor het excuus: ik 

ben zielig; we zijn geroepen tot trouw en gehoorzaamheid tot de geboden van JHWH: Romeinen 

8:18,19 

Jozef is dus een typebeeld van Jesjoea en een voorbeeld voor ons om vol te houden in moeilijke of 

verleidelijke omstandigheden: Romeinen 8: 31-39; 16:19,20; Jacobus 1:12; Openbaring 3:10 

 


