The problem with sexual temptation is that it's so
tempting. Learn a lesson from Joseph and say "no"
to the impurity of the world.

Het probleem met seksuele verleiding is dat het zo
verleidelijk is. Leer een les van Jozef en zeg 'nee'
tegen de onreinheid van de wereld.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayeshev ( | וישבHe settled)
 Torah: Genesis 37:1-40:23
 Haftarah: Amos 2:6-3:8
 Gospel: John 2:13-4:42

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Wajeesjev ( | וישבHij woonde)
 Tora: Genesis 37:1-40:23
 Haftara: Amos 2:6-3:8
 Evangelie: Johannes 2:13-4:42

The Temptation of Joseph

De Verzoeking van Jozef

Sexual temptation is persistent. Sexual temptation
seems to be the most common obstacle to living a
life of godliness for many men. Perhaps the
average man does not need to worry about being
harried by sexually deviant Egyptian women like
Joseph was, but men are daily assaulted by all
manner of temptation. Yeshua warns that even
looking on a woman with lust is an adultery of the
heart.
The worst thing about sexual temptation is its
pernicious nature. Though a person may conquer it
one day, it returns the next day for another round.
So, too, Potiphar's wife attempted to seduce
Joseph day after day.
Sometimes a person tells himself, "It's hopeless; I
cannot stand against this temptation." When a
person has tried, failed, tried again, and failed again,
he may feel that he is incapable of walking in purity.
The Apostle Paul encourages such a person by
saying, "No temptation has overtaken you but such
as is common to man; and God is faithful, who will
not allow you to be tempted beyond what you are
able, but with the temptation will provide the way of
escape also, so that you will be able to endure it" (1
Corinthians 10:13). If we despair in the battle with
our flesh, we will surely fail. The trick is to never give
up on oneself.
Joseph faced unrelenting temptation day after
day. One of the strategies he employed was
distance. Not only did he refuse to lie with
Potiphar's wife, he refused to even be with her.
Sometimes when a person has prevailed over
temptation, he tells himself, "I can withstand it. I
don't need to worry about it anymore." The
Apostle Paul warns us, "Therefore let him who
thinks he stands take heed that he does not fall"
(1 Corinthians 10:12). A person who struggles
with sexual temptation should take whatever
precautions are necessary to ensure that he will
not fall victim.
When Joseph found himself alone in the house
with Potiphar's wife, he tried to leap out of the
house, but she caught his garment and it slipped
from his body. He did not even bother attempting

Seksuele verleiding is hardnekkig. Seksuele verleiding
lijkt voor veel mannen het meest voorkomende obstakel voor een leven van godsvrucht te zijn. Misschien
hoeft de gemiddelde man zich geen zorgen te maken
voor kwelling door een seksueel gestoorde Egyptische
vrouw zoals Jozef, maar mannen worden dagelijks
aangevallen door allerlei verleidingen. Yeshua waarschuwde dat zelfs maar kijken naar een vrouw met
lust, overspel van het hart is.
Het ergste van seksuele verleiding is zijn verderfelijk
karakter. Hoewel men het de ene dag kan verslaan,
komt het de volgende dag terug voor een nieuwe
aanval. Zo ook probeerde de vrouw van Potifar
Joseph dag na dag te verleiden.
Soms zegt men tegen zichzelf: "Het is hopeloos, ik
kan niet tegen deze verleiding op." Wanneer men
heeft geprobeerd, gefaald, opnieuw geprobeerd, en
opnieuw gefaald, kan hij het gevoel hebben dat hij niet
in staat is om in reinheid te wandelen. De apostel
Paulus bemoedigt zo iemand door te zeggen: "Meer
dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.
En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht
wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de
verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen
doorstaan." (1 Kor. 10:13 HSV). Als we wanhopen in
de strijd met ons vlees, zullen we zeker falen. De truc
is om zelf nooit op te geven.
Jozef werd dag na dag geconfronteerd met
onophoudelijke verleiding. Een van de strategieën die
hij gebruikte was afstand. Niet alleen weigerde hij met
de vrouw van Potifar te liggen, hij weigerde zelfs bij
haar te zijn. Soms als men over een verleiding heeft
gezegevierd, zegt men tegen zichzelf: "Ik kan het
weerstaan. Ik hoef me er niet meer druk over te
maken." De apostel Paulus waarschuwt ons:
"Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt"
(1 Korintiërs 10:12). Iemand die worstelt met seksuele
verleiding moet de nodige voorzorgsmaatregelen
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat hij geen
slachtoffer zal worden.
Toen Jozef in het huis met de vrouw van Potifar alleen
was, probeerde hij uit het huis weg te springen, maar
ze pakte zijn kleed en het gleed van zijn lichaam. Hij
deed niet eens de moeite om te proberen het terug te
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to retrieve it. Instead, he fled from her presence. It
was not a passive resistance to sexual temptation
or a rigid determination that brought him through
the test. Rather, he fled from the possibility of sin.
Joseph's leap from the adulteress lies behind
the Apostle Paul's admonitions to "flee
immorality" (1 Corinthians 6:18) and to "flee
from youthful lusts" (2 Timothy 2:22). In regard
to other temptations, Paul tells us to stand firm.
In 1 Corinthians 16:13 he says, "Be on the alert,
stand firm in the faith, act like men, be strong."
In regard to sexual temptation, though, he tells
us to run for our lives. Like leaping Joseph, our
goal should be to get out of any situation where
we face sexual temptation as quickly as
possible.
If a person falls prey to sexual temptation, he
should immediately confess his sin, renounce it
and start over. He should say to himself, "I will
begin again. In Messiah, I am a new creature. I will
start over right now, cleansed of sin, a new
creature in Yeshua, who removes my sin." Even if
he needs to do this several times a day, a person
should never give up the fight. Though you may
stumble, never give up the fight:

halen; maar vluchtte uit haar buurt. Het was geen
passieve weerstand tegen seksuele verleiding of een
starre bepaling die hem door de test hielp; maar hij
vluchtte van de mogelijkheid te zondigen.
Jozefs wegspringen van de overspelige vrouw ligt aan
de basis van apostel Paulus’ vermaningen om
"immoraliteit te ontvluchten" (1 Kor. 6:18) en "jeugdige
begeerten te ontvluchten" (2 Tim. 2:22). Met betrekking tot andere verleidingen zegt Paulus ons van
stevig te staan. In 1 Kor. 16:13 zegt hij: "Wees alert,
standvastig in het geloof, handelend als mannen,
wees sterk." Met betrekking tot seksuele verleiding
evenwel, zegt hij ons te rennen voor ons leven. Net als
springende Jozef, moet ons doel zijn om uit elke
situatie waarin we voor seksuele verleiding staan zo
snel mogelijk weg te komen.
Als iemand ten prooi valt aan seksuele verleiding,
moet hij zijn zonde meteen belijden, er afstand van
nemen en opnieuw beginnen. Hij moet zeggen tegen
zichzelf: "Ik zal opnieuw beginnen. In de Messias, ben
ik een nieuwe schepping. Ik zal nu beginnen, gereinigd van zonde, een nieuw schepsel in Yeshua, die
mijn zonden wegdoet." Zelfs als hij dit meerdere keren
per dag moet doen, moet hij nooit de strijd opgeven.
Hoewel je misschien struikelt, geef nooit de strijd op:

Blessed is a man who perseveres under
trial; for once he has been approved, he
will receive the crown of life which the Lord
has promised to those who love Him.
(James 1:12)

Gezegend is een man die onder beproeving
volhardt; want als hij eenmaal goedgekeurd
is, zal hij de kroon des levens krijgen, die de
Heere beloofd heeft aan hen die Hem
liefhebben. (Jakobus 1:12)
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