Because of Joseph's steadfast confidence in God,
he possessed an undying optimism that transformed
even the low estate of slavery into success.

Vanwege Jozefs standvastig vertrouwen in God, bezat
hij een niet eindigend optimisme dat zelfs de lage staat
van slavernij tot een succes maakte.

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:
 Wayeshev ( | וישבHij vestigde zich)
 Tora: Genesis 37:1-40:23
 Haftarah: Amos 2:6-3:8
 Evangelie: Johannes 2: 13-4: 42

A Successful Man

Een succesvol man

The LORD was with Joseph, so he became
a successful man. And he was in the house
of his master, the Egyptian. (Genesis 39:2)

De HEERE was met Jozef, zodat hij een
succesvol man werd. En hij was in het huis
van zijn heer, de Egyptenaar. (Genesis 39:2)

As a slave in the house of Potiphar, Joseph
should have lived in a state of dejection and
bitterness. He had been betrayed by his brothers,
kidnapped, exiled and sold. He had gone from
the position of a favored son to that of a lowly
slave. But Joseph did not let his circumstances
dictate his life. He refused to succumb to
depression. Instead, he diligently set his hands to
his work and quickly won the confidence of his
new owner.
From where did Joseph find the inner strength
to rise above bitterness? Some people cannot
seem to let go of past wrongs, real or imagined.
They wallow in self-pity and anger, holding on
to old resentments. This seems to be a normal
human reaction to misfortune and conflict.
Someone like Joseph, who could shrug off even
the worst of circumstances and make the best
of whatever situation in which he finds himself,
is exceptional.
The difference was that Joseph had an unshakable
confidence in the goodness and faithfulness of God.
He knew the stories of his fathers, Abraham, Isaac and
Jacob. He knew the promises that he stood to inherit.
He did not suppose that God had forgotten or
abandoned him. Instead, he humbly submitted himself
to God's higher, mysterious purpose.
Many of us struggle with an artificial sense of
entitlement. We assume that we have the right to
be happy. We assume that we deserve the good
and comfortable circumstances of life. Why? What
makes us think we have the right to happiness or
that we deserve anything? When things go amiss,
we react with shock, bitterness and anger, as if our
rights have been violated.
This can be compared to a situation in which a
benevolent and anonymous millionaire decided to
send one thousand dollars cash every week to a
certain person. The recipient never knew where

Als een slaaf in het huis van Potifar, had Jozef alle
reden om in een toestand van neerslachtigheid en
bitterheid te leven. Hij werd verraden door zijn broers,
ontvoerd, verbannen en verkocht. Hij was gezakt van de
positie van een favoriete zoon tot die van een
bescheiden slaaf. Maar Jozef liet zijn omstandigheden
niet zijn leven dicteren. Hij weigerde toe te geven aan
een depressie. In plaats daarvan, ging hij ijverig aan het
werk en won al snel het vertrouwen van zijn nieuwe
eigenaar.
Van waar haalde Jozef de innerlijke kracht om boven
bitterheid uit te stijgen? Sommige mensen kunnen
fouten uit het verleden, echte of ingebeelde, niet achter
zich laten. Ze wentelen zich in zelfmedelijden en woede,
vasthoudend aan wrok uit het verleden. Dit lijkt een
normale menselijke reactie op tegenslagen en
conflicten. Iemand als Jozef is uitzonderlijk; hij kon de
slechtste omstandigheden van zich laten afglijden en
wist van elke situatie waarin hij zich bevond zelfs het
beste te maken.
Het verschil was dat Jozef een onwrikbaar vertrouwen
had in de goedheid en trouw van God. Hij kende de
verhalen van zijn vaderen, Abraham, Isaak en Jakob.
Hij kende de beloften die hij zou gaan erven. Hij dacht
niet dat God hem was vergeten of verlaten had. In
plaats daarvan, onderwierp hij zich nederig aan Gods
hogere, mysterieuze doel.
Velen van ons worstelen met een kunstmatig gevoel
van recht. We gaan ervan uit dat we het recht hebben
om gelukkig te zijn. We nemen aan dat we de goede en
comfortabele omstandigheden van het leven verdienen.
Waarom? Wat doet ons denken dat we recht op geluk
hebben, of dat we iets verdienen? Als er dingen mis
gaan, reageren we geschokt, met bitterheid en woede,
alsof onze rechten zijn geschonden.
Dit zou je kunnen vergelijken met een situatie waarin
een welwillende anonieme miljonair besloot om
wekelijks duizend dollar cash naar een bepaald
iemand te sturen. De ontvanger wist nooit waar het
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the money was coming from, or why. Of course he
was grateful for the influx of cash, but week after
week, month after month, year after year, he
began to expect that the cash would be coming in
the mail next week. He made investments,
purchases and life choices based on the regular
thousand-dollar installments. One day the cash
suddenly stopped. As inexplicably as it had begun,
it ended. Would the man be justified in being
outraged or bitter? Would he have the right to be
angry? Of course not. He did not deserve the
money in the first place. It was not a right or an
entitlement of his.
Like the man in the parable, we take things like
good health, adequate sustenance, food, shelter,
relationships and all of life's comforts for granted.
Because we experience them day by day, week
after week and year after year, we think of them as
rights rather than privileges. In reality, they are no
more deserved than misfortune or woe. We have
no right to be bitter when life's circumstances turn
unpleasant.
Because of Joseph's steadfast confidence in God,
he possessed an undying optimism that transformed
even the low estate of slavery into success. As the
Torah says, he became "a successful man."

geld vandaan kwam, of waarom. Natuurlijk was hij
dankbaar voor de instroom van geld, maar week na
week, maand na maand, jaar na jaar, ging hij
verwachten dat volgende week het geld met de post
zou komen. Hij deed investeringen, aankopen en
maakte keuzes in het leven op basis van de
regelmatige duizend dollar ontvangsten. Op een dag
stopte de geldstroom plotseling. Zo onverklaarbaar als
het was begonnen, eindigde het. Had de man terecht
verontwaardigd of bitter mogen geworden? Had hij het
recht om boos te zijn? Natuurlijk niet. Eerst en vooral
had hij het geld niet verdient. Het was niet een recht of
iets dat hem toekwam.
Net als de man in de gelijkenis, beschouwen we zaken
als een goede gezondheid, adequate voeding, voedsel,
onderdak, relaties en alle gemakken van het leven als
aan ons toegekend. Omdat we ze dag na dag, week na
week en jaar na jaar ervaren, gaan we ze zien als
rechten in plaats van privileges. In werkelijkheid zijn ze
niet meer verdiend dan pech en weeën. We hebben het
recht niet om bitter te zijn als de omstandigheden van
het leven onaangenaam worden.
Vanwege Jozefs standvastig vertrouwen in God, bezat
hij een niet eindigend optimisme dat zelfs de lage staat
van de slavernij tot een succes maakte. Zoals de
Thora zegt, werd hij "een succesvol man."
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