
Vayeshev “En hij woonde”  

Genesis 37:1–40:23  
Amos 2:6–3:8  
Lucas 1-6  
 
De Weg Naar Het Paleis  
 
“Noem het, eis het en omlijst het !” – “Gods volk overkomt geen kwaad” - “Als je niet gezegend 

bent komt dat omdat je in zonde leeft, of gewoon omdat je niet genoeg geloof hebt!” Dit zijn 
allemaal opmerkingen die velen van ons doorheen de jaren gehoord hebben, terwijl het evangelie 
niet langer draaide om Hem, maar om ons.  
Velen werd geleerd dat God was als een hemelse automaat. Als je enkel maar het juiste muntje 
van belijdenis in het gleufje stak en op de juiste knopjes drukte, dan zou het leven worden als een 
Hemel op aarde, zonder problemen, beproevingen of zorgen.  

 
Voor ik verder ga, laat me wel zeggen dat ik in zegeningen geloof! Ik ben er ook sterk van 
overtuigd dat we vele slechte dingen in ons eigen leven brengen door onze eigen daden en de 

woorden die we uitspreken. Maar is het extreme van deze belijdenisleer in overeenstemming met 
de Schrift ?  
 
Het leven van Jozef verschaft ons de antwoorden. Zijn leven was als een geestelijke roetsjbaan. 

Het leek gewoon alsof niets van wat hij deed goed zou zijn in de ogen van eender wie rondom 
hem, uitgezonderd zijn vader. Hij had er niet voor gekozen om als jongste geboren te worden, of 
als de schattigste van de bende. Hij had er niet voor gekozen om de broer te zijn waarvan de vader 
meer hield dan van de anderen. Hij had niet gevraagd om de veelkleurige mantel. Hij had zelfs niet 
om gevraagd de dromen over zijn familie die voor hem neerbuigt. (Misschien had hij dit beter voor 
zichzelf gehouden!) Neen, Jozef leefde gewoon een begunstigd leven, niet omwille van zijn eigen 
daden, maar omwille van de Goddelijke hand die op zijn leven rustte.  

 
Je zou denken dat met alle voordelen die Jozef had, zijn leven van begin tot einde over een bed 
van rozen zou gaan. Ten minste, dat is hoe veel van onze hedendaagse theologen ons zouden doen 
geloven. In plaats daarvan bevond Jozef zich tijdens zijn jaren van jongvolwassene veel meer in de 
gevangenis dan in het paleis. We mogen ons afvragen hoeveel nachten hij wakker naar het plafond 

van zijn gevangeniscel lag te kijken, denkend aan de dromen die hij ooit had en hoe veraf die nu 

voelden. Hoe kon hij weten dat de gevangeniscel de uitkomst van zijn dromen niet tegenwerkte, 
maar in feite deel uitmaakte van de vervulling ervan? Zonder de gevangenis zou de man niet klaar 
zijn geweest voor de dromen van het paleis. Er zou geen short cut ( kortere weg) bestaan in het 
kneden van deze man. Hij had deze gevangenis van harde tijden nodig om hem voor te bereiden 
op de taak die het paleis hem zou brengen.  
 
Het leven van Jozef kan luider dan eender welk verhaal in de Torah spreken voor ons huidige 

leven. Bijna iedereen die deze commentaar leest gelooft, of begint tenminste te geloven, dat je op 
deze aarde geplaatst bent voor meer dan gewoon dagelijks leven. Je weet dat de Vader je hier 
geplaatst heeft voor grote dingen. Velen hebben zelfs dromen en visioenen gedeeld, die je had 
aangaande je leven en de roeping waarvan je gelooft dat die op jou geplaatst is. Je kijkt ook om je 
heen en ziet dat het leven dat je momenteel leeft, lichtjaren verwijderd lijkt van het leven waartoe 
je geroepen bent. Het is even ver als de gevangenis van het paleis.  
 

Wat is dan in de eerste plaats de reden waarom HaShem Jozef naar de gevangenis bracht? Dat te 

begrijpen, is ook te verstaan waarom jij en ik daar ook naartoe gaan.  
 
De gevangenis is een plaats van karaktervorming. Het is een plaats waar het ons toegelaten is tijd 
alleen door te brengen en na te denken over ons eigen leven. In de gevangenis bezinnen we ons 
over de fouten die we maakten, die ons daar in de eerste plaats gebracht hebben. Ik ben er zeker 

van dat Jozef veel uren doorbracht met zichzelf vragen stellen over de trots in zijn eigen hart, die 
maakte dat hij de dromen wou delen in plaats van ze te overdenken en erover te bidden. De 
gevangenis is een plaats waar we niet alleen aan zelfonderzoek doen, maar waar we uiteindelijk 
naar HaShem zullen opkijken en Hem zullen vragen om een echt onderzoek van ons leven te doen. 
Het is een plaats waarvoor we uiteindelijk dankbaar zullen zijn in plaats van het te schuwen.  
 
Net als in het leven van Jozef is de Vader vandaag aan het werk in het leven van velen onder ons. 

We moeten de houding die we in Jozef zien omarmen en begrijpen dat HIJ degene is die controle 
heeft over ieder van onze dagen. HIJ heeft het recht ons in de gevangenis te laten zolang als nodig 
is voor ons eigen goed. HIJ heeft het recht om beproevingen te brengen die ons aan het einde elke 



dag conform zullen maken aan Zijn beeltenis.  

 
Net als in het leven van Jozef moeten wij de tijden leren waarderen die in ons leven als een 
gevangenis lijken. Intussen moeten we echter het doel van die gevangenis begrijpen en weten dat 
het geen obstakel is tot het paleis, maar eerder een noodzakelijk onderdeel van de reis er naartoe.  
 
Mike Clayton 


