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Jozef en Esther 
Les 4/13 - Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 39) 
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Jozef en Potifars vrouw  
(Genesis 39:16-18) 

 
“Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien” (Genesis 39:6). Potifars vrouw werd erg tot 
hem aangetrokken en begeerde hem en zei: “Slaap met mij” (Genesis 39:7). Zij sprak tot hem niet 
slechts één keer, maar zij sprak Jozef “dag in dag uit” aan (voortdurend) “om met haar te slapen en 
bij haar te zijn” (Genesis 39:10). 
Potifars vrouw was getrouwd. Zij hoorde niet bij een andere man te liggen behalve haar eigen man. 
Zij hoorde geen fysiek contact of intimiteit te hebben met enige andere man dan haar echtgenoot. 
Haar lichaam was voor haar echtgenoot, niet voor een andere man. Het is goed en juist voor een 
man en zijn vrouw om samen te slapen in hetzelfde bed. De Hebreeënschrijver zegt immers: “Het 
huwelijk is eerbaar onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God 
oordelen” (Hebreeën 13:4, SV1977). Het huwelijksbed is heilig en de fysieke relatie tussen een man 
en zijn vrouw is goed en juist. Het was Gods plan van bij het begin dat er een wonderlijke eenheid 
zou zijn tussen de man en zijn vrouw. De man moet “zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:24). 
Het zevende van de Tien Geboden zegt: “Gij zult niet echtbreken” (Exodus 20:14). Dit gebod be-
tekent dat een persoon trouw moet zijn aan zijn of haar huwelijkspartner. De volgende verklaring 
van het zevende gebod wordt gevonden in Luthers Kleine Catechismus: 

Uit Luthers Kleine Catechismus 
HET ZEVENDE GEBOD: HUWELIJK EN REINHEID 

Wat betekent dit? Wij horen God te vrezen en lief te hebben opdat wij een zuiver en fat-
soenlijk leven zouden leiden in woord en daad, en elkeen zijn huwelijkspartner zou liefheb-
ben en eren. 

Wat is het huwelijk? 
Het huwelijk is de levenslange vereniging van één man en één vrouw tot één vlees. Het hu-
welijk werd door God ingesteld en wordt aangegaan via rechtmatige verloving of overeen-
komst. 

Wat eist God van gehuwde mensen in het bijzonder? 
God eist van getrouwde mensen elkaar lief te hebben en te eren; de man zijn vrouw als zijn 
Godgegeven hulp en de vrouw haar man als haar Godgegeven hoofd. 
“Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun 
eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de 
gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Efeziërs 5:24-25). 

 
Het tiende gebod (het laatste van de Tien Geboden) zegt: “Gij zult niet begeren…” (Exodus 20:17). 
Begeren betekent een sterk verlangen te hebben voor iets wat jou niet toebehoort. “Gij zult niet be-
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geren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienst-
knecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uw naaste is” (Exodus 
20:17). Een man zou tevreden moeten zijn met de vrouw die God hem gegeven heeft; de vrouw zou 
tevreden moeten zijn met de man die God haar gegeven heeft. 

 

Potifars vrouw was niet tevreden met de man die zij had. Zij begeerde een andere man, Jozef. Zij 
wilde hem, en zij trachtte hem te krijgen. Jozef, alhoewel hij nog een jonge man was, wist dat dit 
verkeerd was. Jozef werd verleid om verkeerd te doen, maar God was met hem. Jozef deed wat juist 
was, alhoewel dit resulteerde in gevangenschap. 

 

Jozefs goede voorbeeld van  
hoe verleiding te weerstaan 

1. Geef geen millimeter toe!  
Jozef weigerde te zondigen tegen God (Genesis 39:8). Hij zei standvastig “NEE!” en hij meende 
dit. Hij zou de uitnodiging van deze ondeugende vrouw niet accepteren. Hij wilde niet intiem zijn 
met haar. Hij weigerde tegen haar te liegen. Hij hield haar op afstand. Zij kon best wel een erg 
mooie vrouw geweest zijn, maar Jozef wist dat zij haar man toebehoorde en niet hem. (2 Samuël 
11:2-4). Verleid worden om verkeerd te doen is geen zonde. Zonde wordt het pas wanneer wij toe-
geven aan verleiding. Ooit werd David verleid toen hij een mooie vrouw zag. Hij gaf toe aan deze 
verleiding en besliste dat hij met deze vrouw zou samen zijn, alhoewel hij wist dat zij getrouwd was 
met een andere man. Dit was overspel, een verschrikkelijke zonde. 

2. Realiseer je dat alhoewel zonde prettig kan zijn, de pret niet lang duurt 
Zie goed waar zonde u uiteindelijk zal brengen. Zonde resulteert in schade aan uezelf en anderen. 
Ze resulteert in miserie, spijt, schuld en uiteindelijk het oordeel van God. 
Jozef wist dat enkele momenten van zondig plezier de problemen niet waard waren die erop zouden 
volgen. Een beetje tijd besteden bij een zondige vrouw zou het niet waard zijn. Jozef wist dat hij 
ernstig in de problemen zou komen met zijn meester. Hij zou het vertrouwen verliezen van zijn 
meester en zich onbetrouwbaar tonen. Zijn meester Potifar wist dat hij Jozef kon vertrouwen in al-
les wat hij hem toevertrouwde. Hoe erg zou het zijn als zijn meester zou leren dat hij Jozef niet kon 
vertrouwen met zijn eigen vrouw! 
Bovenal echter wist Jozef dat, indien hij het verkeerde zou doen, hij ernstig in de problemen zou 
komen met God. De Heer was zijn hemelse Meester, en Jozef wilde Hem boven alles behagen. 
Mozes “koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik 
het genot van de zonde te hebben” (Hebreeën 11:25). Het plezier van zonde is spoedig over en 
daarna is er een nare nasleep, gevolgd door schuld. Een gulzig mens kan een korte tijd genieten van 
een paar kilo’s chocolade, maar spoedig zal hij het wel aan zijn maag voelen! Een dronkaard kan 
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genieten van het drinken van liters bier, maar later zal hij een kater hebben en misschien wel moe-
ten overgeven. Een persoon kan genieten van sigaretten, maar hij eindigt vaak in het ziekenhuis met 
dodelijke longkanker en zal ondervinden dat het plezier van roken dit alles niet waard was. Zonde 
heeft altijd consequenties en de wijze mens overziet de consequenties op voorhand. Jozef overzag 
alle consequenties en wist dat deze zonde de verschrikkelijke gevolgen ervan niet waard was. 

3. Erken zonde voor wat ze werkelijk is!  
Jozef wist dat toegeven aan wat deze zondige vrouw van hem vroeg een groot “kwaad” was (Gene-
sis 39:9). Zich overgeven aan de wil van deze vrouw zou “zondigen tegen God” zijn (Genesis 
39:9). Jozefs vrees voor God was sterker dan “voor een ogenblik het genot van de zonde te heb-
ben”. Zie Hebreeën 11:24-25. Jozef was bang iets te doen dat God zou mishagen. Hij vreesde God 
en geloofde dat God ZO GROOT was dat Hem ongehoorzaam te zijn ondenkbaar was! Wij moeten 
zonde zien zoals God ze ziet. Wij moeten zien hoe verschrikkelijk zonde is en hoe gevaarlijk zonde 
is. We moeten altijd onthouden dat zonde ons nooit helpt; ze kan ons enkel schaden. God onge-
hoorzaam zijn brengt nooit iets op. 
Jozef wist dat zonde TEGEN GOD was en hij wilde alles vermijden wat tegen Hem inging. Nadat 
David overspel pleegde, erkende hij dat zijn zonde vooral tegen God gericht was: “Tegen U, U al-
leen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen” (Psalm 51:6). 
Zonde tracht ons te bedriegen en in de luren te leggen, maar Jozef weigerde beetgenomen te wor-
den. Jozef zag de dingen klaar en duidelijk. Hij zei tegen deze vrouw: “U bent zijn vrouw” (Genesis 
39:9). Hij bedoelde: “U bent Potifars vrouw! U behoort hem toe. Voor mij is het samenzijn met 
andermans vrouw een grote goddeloosheid. Het zou een verschrikkelijke zonde zijn”. 
Dikwijls denken wij over zonde op de verkeerde manier en bedriegen wij onszelf. We zouden als 
volgt kunnen denken: 

“Het is echt niet zo erg. Mijn vrienden vinden helemaal niet dat het verkeerd is” 
“Iedereen doet het; waarom zou ik het dan niet doen?” 
“Ik zal het slechts één keer doen” 

“Het is in orde voor mij, zolang niemand het ziet” 

 
Denk zorgvuldig na over deze uitspraken. 

4. Kom niet dichtbij verleiding!  
Deze zondige vrouw verleidde Jozef continu, maar dag na dag weigerde Jozef naar haar te luisteren 
om “bij haar te zijn” (Genesis 39:10). Hij wilde zelfs niet dichtbij haar komen. Jozef wist dat als je 
met vuur speelt, je ernstig kan verbrand worden (zie Spreuken 6:27-28). Hij hield afstand.  
Zonde is heel ernstig. Het is niets om grappen over te maken. Het is iets dat ten alle koste vermeden 
moet worden. Stel dat u door een woud trekt en plots ziet u een giftige slang op uw pad. Dan zal u 
zeker terugdeinzen en snel maken dat u wegkomt. U zal die slang zeker niet aanraken. Zonde is 
zoals die slang. De Bijbel zegt: “Heb een afkeer van het kwade” (Romeinen 12:9). Een “afkeer” 
hebben is terugdeinzen, net zoals bij die dodelijke slang. 
Wat zou een persoon moeten doen met tijdschriften, boeken, televisieprogramma’s, filmen, plaatjes 
en video’s die ertoe neigen onzuivere gedachten op te wekken? Wij moeten erg selectief en zorg-
vuldig zijn met wat wij in onze geest laten binnenkomen. Waar wij over denken zal bepalen wat 
voor een persoon wij zijn. “Want zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij” (Spreuken 23:7 – KJV). Met 
welke dingen wil God dat we onze geest en ons hart vullen (Filippenzen 4:8)? “Al wat waar is, al 
wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er 
enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat”. 

5. Als de verleiding te groot wordt: VLUCHT!  
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Deze zondige vrouw gaf niet op Jozef te verleiden, ook al weigerde hij herhaaldelijk op haar avan-
ces in te gaan. Op een dag trok ze hem bij zijn kleed en zei: “Lig bij mij” (SV 1977). Onmiddellijk 
liep Jozef weg (39:12) en liet zijn kleed achter in haar hand! Hij wist dat hij in groot gevaar was als 
hij daar bleef staan naast haar, en dus rende hij weg. 
Wat zegt God ons te doen (1 Korinthiërs 6:15-20; en 2 Timotheüs 2:22)? “Vlucht weg van de hoe-
rerij”. Het woord “vluchten” betekent snel weglopen van iets. 
Jozef overkwam met succes deze sterke verleiding en won de strijd! Dit moedigt ons aan en verze-
kert ons dat het mogelijk is verleiding te weerstaan, om de overwinning te behalen en rein te blij-
ven. Als Jozef dit kon doen (door Gods genade en Zijn hulp) dan kunnen wij dat ook! (Zie 1 Korin-
thiërs 10:13; Psalm 119:9,11). 
 

 Jozef en Potifars gevangenis (Genesis 39:19-23) 
Potifars slechte vrouw beschuldigde Jozef voor een misdaad die hij niet beging. Zij beschuldigde 
hem vals. Zij was het die verkeerd deed en zij was het die het verdiende in de gevangenis te gaan, 
maar in plaats daarvan legde zij alle blaam op de onschuldige Jozef.  
Welke leugens vertelde zij over Jozef (Genesis 39:14-18)? “De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in 
huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde, toen ik luid 
begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte”. 

Geloofde Potifar zijn vrouw (Genesis 39:19-20)? Ja, en hij ontstak in woede. 
De koninklijke gevangenis stond blijkbaar onder Potifars supervisie. Jozef moest lijden voor een 
misdaad die hij nooit beging (Genesis 40:15). Jozefs beslissing om zuiver en trouw te blijven aan de 
Heer kwam hem duur te staan, maar hij wilde de prijs betalen. Wilt u rein blijven en moreel zuiver, 
ongeacht wat het u kost? Jozef werd vals beschuldigd en onterecht gestraft. Hij leed omdat hij God 
vreesde en deed wat juist was. Jozef realiseerde zich ten volle zijn onschuld (Genesis 40:15) en ja-
renlang wachtte hij in de “kuil” (SV 1977; “kerker”, HSV). Dit woord “kuil” in Genesis 40:15 is 
hetzelfde als “put” in Genesis 37:24. Jozef werd vertrouwd met “in de put zitten”! 
Soms kan een gelovige lijden omdat hij echt verkeerd doet. Als een gelovige met de wagen over de 
snelheidslimiet gaat, dan kan hij gestopt worden door de politie en kan hij een fikse boete oplopen. 
Als een gelovige de wet overtreedt, zal hij de consequenties moeten dragen. 
Maar, soms lijden gelovigen voor het doen wat juist is. Jozef deed wat juist was en hij ging naar de 
gevangenis. De volgende verzen tonen ons hoe een gelovige zou moeten reageren wanneer hij lijdt 
voor het doen wat juist is – zie 1 Petrus 2:19-23; 3:12-18; 4:12-16. Wij moeten God vertrouwen en 
doen wat juist is. Daarna, als we in de problemen komen door te doen wat juist is, moeten we God 
nog meer vertrouwen! Op het eind zullen we blij zijn dat we deden wat juist was, en we zullen blij 
zijn dat we God vertrouwden. “Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die 
op Hem betrouwt” (Psalm 34:9; SV 1977). 
Wie was in de gevangenis bij Jozef (39:21)? Jozef was niet helemaal alleen; God verliet hem nooit. 
Zie Gods kostbare belofte voor ons in Hebreeën 13:5-6. God belooft niet dat de gelovige geen pro-
blemen zal krijgen, maar Hij belooft bij de gelovige te zijn in zijn problemen! Zie ook Daniël 3:23-
25, Jesaja 43:2 en Johannes 16:33. 
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