
 
Zondag 2 februari 2020 

vierde zondag na Epifanie 

 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 39,1-20a 
 
Lied: ‘Rechter in het licht verheven’: lied 1008,1 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,1-10 
 
Lied: ‘Niet als een storm, als een vloed’: lied 321 in 
beurtzang: 1, 4 en 7 allen, 2 + 5 mannen, 3 + 6 
vrouwen  
 
Overweging 
 
Jozef, daar gaat hij. Na een ervaring van een heel 
diepe put volgt een uitputtende tocht: met een 
handelskaravaan naar Egypte. Daar komt hij op een 
slavenmarkt terecht. Weg is zijn mooie mantel. Geen 
vader Jakob meer die hem beschermt en koestert. 
‘Egypte zal je slopen!’ vreest Ruben met wroeging. Hij 
had Jozef uit de put willen bevrijden. Maar hij was te 
laat: Jozef was al als slaaf verkocht.  
 
Een verhaal vol haat en verraad. Een verhaal van 
neergang. Er wordt gesproken van afdalen naar 
Egypte. Alsof de put nog niet diep genoeg was. En lijkt 
het niet vaak zo te gaan: dat een kwaad nooit alleen 
komt? Dat er bovenop alles wat al fout ging nóg een 
schep wordt gedaan? 
 
Matteüs schetst een heel ander verhaal. Het contrast 
kan haast niet groter zijn. Jezus gaat een berg op: 
Bijbeltaal voor het zoeken van Gods nabijheid. En daar 
vertelt hij waarin God nabij is. In eenvoud; in 
zachtheid; in troost; in rechtvaardigheid; in omzien 
naar elkaar. Daarin is God onder ons, zegt Jezus. 
Wanneer we dit waar maken voor elkaar, maken we 
God waar. 
Jozef ervaart vermoedelijk weinig van God op zijn 
lange tocht naar Egypte: geen zachtheid of troost of 
rechtvaardigheid. Maar dat is enkel een vermoeden. 
Er wordt ons niets van verteld. We horen pas weer 
iets over Jozef als hij verkocht is aan Potifar, een 
hoveling van de farao. En direct daarop horen we ook 
dat God hem nabij is: hij ervaart mededogen. Hij 
maakt er carrière als slaaf, hij schopt het tot 
persoonlijke bediende van Potifar. Sterker nog, hij 
wordt manager over zo ongeveer alles. Het enige wat 
Potifar zélf nog doet, horen we, is zich bekommeren 
om wat hij te eten krijgt. Daar staat trouwens iets 
grappigs. Er staat niet ‘eten’, er staat ‘brood’: Potifar 

neemt alleen nog kennis van het brood dat hij eet. 
Een verwijzing naar later, als Jozef ook dát overneemt 
en broodheer van Egypte wordt…? 
 
En Jozef zelf – hoe gaat het intussen met hem? Is hij 
nog steeds de jongeman die het erg met zichzelf 
getroffen lijkt te hebben? 
Al met al heeft de put voor Jozef niet lang geduurd. 
Het verhaal benadrukt dat door niets te vertellen over 
de zware weg naar Egypte, de kwaadheid en het 
verdriet van Jozef, de vernedering, het verraad dat hij 
heeft ervaren. Zoals het ons wordt verteld, lijkt het of 
Jozef kort nadat zijn broers hem hebben ‘weggedaan’ 
aantreedt als manager van de hele huishouding van 
Potifar. Rechtstreeks van lievelingszoon naar 
lievelingsslaaf. Is Jozef nog steeds zo tevreden met 
zichzelf? 
 
Dan gaat het mis. Jozef heeft de pech dat de vrouw 
van Potifar hem een lekker ding vindt. Ze zet haar 
zinnen op hem, ze wil seks met hem. Een soort me-
too ervaring, schreef Simonet, de regisseur van de 
musical. Zoals die zich kan voordoen in elke situatie 
van ongelijkheid. Degene die zich in de machtspositie 
bevindt, maakt misbruik van de ander – of dat nu een 
vrouw of een man of een kind is. Met vaak blijvende 
schade en trauma’s tot gevolg. 
Het houdt nog altijd de gemoederen bezig, in de 
laatste tientallen jaren misschien wel meer dan ooit. 
Hoe kunnen we onze wereld veiliger maken? Hoe 
kunnen we elkaar beschermen, hoe kunnen we zelf 
beschermd worden? Waar iemand kwetsbaar is, kan 
een ander misbruik maken van macht. In gezinnen. In 
families. In alle samenlevingsverbanden en 
verenigingen die denkbaar zijn. 
Ook binnen geloofsgemeenschappen gaat het fout – 
we lezen erover, we horen ervan op het journaal. De 
protestantse kerk zoekt naar wegen die leiden naar 
een veilige kerk. Hoe bereiken we waar Jezus van 
spreekt: eenvoud; zachtheid; troost; rechtvaardigheid; 
omzien naar elkaar? 
Als ik kijk naar onze Eshofgemeente, denk ik: we 
zouden nergens zijn zonder de mensen die zich 
hiervoor een tijd lang willen inzetten. Zonder 
contactpersonen. Zonder ouderlingen en diakenen. 
Degenen die de vinger aan de pols houden. Die bij je 
langs komen en vragen hoe het gaat. Die willen 
luisteren, die aandacht voor je hebben. Die kunnen 
signaleren waar het niet helemaal goed gaat en 
kunnen helpen actie te ondernemen. Die, zegt Jezus 
daar op die berg, ruimte scheppen voor een moment 
waarin God aanwezig is.  
Vanmorgen zal Hannah Wicherink ons vertellen dat ze 
dit graag nog een tijdje wil blijven doen. Ze heeft 
inmiddels acht jaar ervaring als ouderling. Werk 
waarin het niet om jouzelf gaat, om de kleurrijke jas 
die je draagt of om de positie die je bekleedt, maar 
om de ander en God. En werk dat echt iets met je 



doet; dat je rijk maakt. Hannah zegt zelfs: “je doet 
jezelf tekort als je geen ouderling wordt.” 
 
Jozef wordt belaagd door de vrouw van Potifar. Een 
me-too ervaring? Of is dit het oude cliché: een man 
die het slachtoffer wordt van de manipulaties van een 
vrouw? 
Of zou hier nog iets anders aan de hand zijn… Jozef 
kreeg toch zeggenschap over heel Potifars bezit, 
behalve over de boterhammen die hij at? Hoe zit het 
dan met zijn vrouw…? 
 
Misschien is er wel iets met Potifar. Hij wordt 
‘hoveling van de farao’ genoemd. Een dienaar. Maar 
datzelfde woord betekent ook: eunuch. Een 
gecastreerde man. Hoofd van de lijfwacht van de 
farao is hij. Niet zo vreemd als hij gecastreerd zou zijn. 
Dan wist de farao tenminste zeker dat de kinderen 
van zijn vrouwen zíjn kinderen waren. 
Was Jozef misschien aangekocht om nakomelingen 
voor Potifar te verwekken? Maar hij weigert dienst! 
Of in elk geval zorgt hij voor een coïtus interruptus. Hij 
gaat voor het zingen de kerk uit, zeg maar. 
Jozef ‘is haar kamer binnengedrongen’, verkondigt de 
vrouw van Potifar, maar dat kun je ook op een fysieke 
manier lezen. ‘En toen ik het op een schreeuwen 
zette, ging hij ervandoor’, vertelt vrouw Potifar. Jozef 
gaat ervandoor op het moment waarop ze een beetje 
luidruchtig van de seks geniet. Net als Onan deed bij 
Tamar – om te voorkomen dat hij nageslacht zou 
verwekken voor zijn overleden broer. Juda vertelt er 
in de musical alles van. In de bijbel staat dat verhaal 
vlak vóór deze episode over Jozef en de vrouw van 
Potifar. Misschien niet bij toeval…? Gaat het hier soms 
ongeveer om hetzelfde? 
 
Het zou verklaren waarom Jozef niet ter dood wordt 
gebracht. Dat zou een logische straf zijn geweest voor 
een poging tot verkrachting van de vrouw des huizes. 
Maar hij verliest wel zijn hoge positie. Hij wordt uit de 
huishouding verwijderd. En hij wordt ergens anders te 
werk gesteld: in de gevangenis van de farao. 
 
Zou dít zijn wat het verhaal ons vertelt…? 
We weten het niet. Het is voor meerdere uitleg 
vatbaar. 
Maar er lijkt intussen wel iets met Jozef te gebeuren. 
Als hij weigert op de avances van vrouw Potifar in te 
gaan, beroept hij zich op God. Hij laat zich niet leiden 
door zijn ego, dat zich gestreeld voelt door haar 
aandacht voor hem. Hij volgt niet zijn eigen lusten. Hij 
lijkt zich af te vragen: wat vraagt God hier van mij? Of, 
met woorden die Jezus heel veel later sprak: hoe kan 
ik de weg gaan van eenvoud; zachtheid; troost; van 
rechtvaardigheid? 
 
 
Muziek na de overweging: ‘Rij jij of rij ik’ (door de 

musicalgroep) 
 
1. Hij kon zijn dromen niet voor zich houden, 
en voelde zich koning te rijk. 
Hij pronkte en deed als een god in de hemel 
en zette zichzelf te kijk. 
Hij hield zijn ego niet in bedwang, 
het ging met hem aan de zwier. 
Het paradeerde en zette kwaad bloed, 
het escaleerde en 't leek wel voorgoed. 
Zijn ego, zijn ego, zijn ikke, zijn ik 
riep: 'Wedden dat ikke hier zegevier?' 
 
2. Hij zag zijn dromen in duigen vallen, 
gezonken en diep in de put. 
Zijn sokkel brak af en zijn beeld was beschadigd, 
zijn ego werd omgeschud. 
Hij was een koning zonder gewaad, 
een ster die juist was gedoofd. 
Zijn ego kraakte en lag onder vuur. 
'Wie ben ik?' 't Maakte hem erg overstuur. 
Zijn ego, zijn ego, zijn ikke, zijn ik 
zei: 'Toch iets teveel in jezelf geloofd!' 
 
Want vallen en opstaan, 
stoppen en doorgaan, 
wind in de rug 
en als 't stormt, 
bliksem en stilte, 
zonlicht en kilte, 
zo wordt je ego gevormd. 
Maar… 
wie heeft de teugels, 
jij of ik? 
Of is het nog steeds: 
'rij-jij-of-rij-ik?' 
Wie is de ruiter, 
wie is het paard? 
Wie heeft de teugels 
en wat is dat waard? 
 
3. Hij zag zijn dromen tot wording komen 
en kwam uit de diepte vandaan. 
Hij kreeg in Egypte 't gewaad van een koning 
en kon het nu wél goed aan. 
Hij was een ster die straalt in de nacht, 
maar gaf aan and'ren het licht. 
Zijn ego kende zijn plaats en zijn aard 
en Jozef mende als ruiter te paard. 
Zijn ego, zijn ego, zijn ikke, zijn ik 
zei: 'Jij bent de baas en ik ben gezwicht!' 
Jozef! Jozef! Jozef! Jozef! 


