
Oude Kerk, zondag 23 oktober 2016  
ds. G.J.A. Veening 
 
 
Lezingen zijn: Genesis 39:1-20 en Lucas 18:9-14 
 
Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika draaiden een tijdlang om sexuele 
escapades uit het verleden. En dan ook om opmerkingen over vrouwen die schokkend 
vrouwonvriendelijk zijn. Maar ook ging het om overspel uit het verleden. Intimiteit en sexualiteit 
willen nog wel eens ontsporen in een machtsstrijd. En de laatste jaren worden we regelmatig 
opgeschrikt door verhalen over sexueel misbruik uit het verleden of van deze tijd. Misbruik dat 
gekoppeld is aan machtssituaties, de één machtiger dan de ander, de ene die dan ook gebruik 
maakt van die macht. Dat kan in werksituaties, dat kan in een gezin, dat kan zelfs in de kerk.  
Jozef zit in een lastig parket. Hij is verkocht aan handelaren door zijn broers, hij komt terecht in 
Egypte, hij wordt verkocht aan Potifar, die hem in huis neemt en allerlei werkzaamheden door 
Jozef laat doen. Tot zover is het nog wel te doen, oké, Jozef is slaaf, is gekocht, staat dus duidelijk 
onder de macht van Potifar, maar het gaat goed met Jozef. De Heer is met hem en hij maakt zelfs 
enige carrière. Persoonlijke bediende van Potifar en Potifar vertrouwt hem alles toe. Jozef zegt het 
zelf op een moment: Hij heeft zo langzamerhand bijna even veel macht als Potifar, geen van de 
bedienden staat boven hem, integendeel. Het lijkt er bijna op dat de droom van Jozef waar wordt, 
de droom waarin zijn broers voor hem knielen. Alleen zijn het nog niet zijn broers. Jozef heeft 
macht gekregen. Maar natuurlijk heeft de vrouw van Potifar ook macht, macht om Jozef te 
gebieden om bij haar te komen liggen. Ja, hij wordt gevraagd, deze mooie man, deze mooie 
jongen van net iets meer dan zeventien jaar, laten we zeggen achttien. Een man, knap en 
aantrekkelijk.  
De vrouw van Potifar, haar naam weten we niet, zij weet van geen ophouden. Dag in dag uit vraagt 
ze Jozef, haar man weet nergens van. Haar aandringen blijft zonder gevolg, in die zin dat Jozef 
blijft weigeren uit loyaliteit ten opzichte van Potifar en als goede Jood ziet hij het zelf als een zonde 
tegen God. Het zou ook intimiteit of sexualiteit geweest zijn in een machtspositie, niet in 
gelijkwaardigheid, niet in vrijheid. En misschien was de vrouw van Potifar ook niet vrij. Je krijgt toch 
het gevoel dat haar verlangen groot is en een onvervuld verlangen. Het staat er ook zo apart bij 
dat Potifar zich alleen nog maar bekommert om wat hij eet. Potifar vertrouwt Jozef alles toe en 
bekommert zich alleen nog om de maaltijd. En hiervoor is gezegd dat hij één van de hovelingen 
van de farao was. We weten dat farao's een harem hadden en als er mannen in dat harem 
moesten werken, eventueel om te bewaken of te beschermen, dan zorgde men er wel voor dat 
deze mannen geen kinderen konden verwekken. Wellicht dat ook Potifar zo'n bewaker of 
beschermer was. In ieder geval is zijn betrokkenheid bij het huis niet groot meer. Verklaart dat het 
grote verlangen van zijn vrouw? Wie zal het zeggen? In ieder geval is haar verlangen groot en 
onvervuld. En......zij neemt wraak op Jozef, wraak op Jozef die haar laat vragen en blijft weigeren. 
Zij grijpt hem bij zijn kleed, dat laat hij achter en vlucht. Zijn kleed blijft bij haar achter en zo kan zij 
haar verhaal vertellen, dat juist Jozef bij haar wilde liggen. Zijn kleed ligt daar, als beeld dat tegen 
hem pleit. Hoe kan Jozef zich verdedigen? Het beeld pleit tegen hem, de woorden van de vrouw 
van Potifar pleiten tegen hem. In onze tijd horen we regelmatig verhalen over sexueel misbruik, 
maar er zijn ook de verhalen van mensen die zeggen dat ze misbruikt zijn terwijl dat niet zo is. En 
hoe kun je je daar tegen verdedigen als vermeende dader? Hoe kun je je verdedigen tegen het 
beeld dat een mens van je kan hebben, hoe kun je je verdedigen tegen een valse aangifte? Jozef 
zit in een lastig parket, de gevangenis wordt zijn deel.  
En het is opvallend hoe vaak een kledingstuk een rol speelt in de verhalen van Jozef, een jas, een 
kleed. En het is ook opvallend hoe de vrouw van Potifar het verhaal vertelt: deze hebreeuwse man, 
deze slaaf, die jij, Potifar in huis hebt gehaald. De etniciteit van Jozef doet er ineens toe. Ik moet 
dan denken aan de protesten tegen asielzoekercentra. Soms roept men dan ook dat de dochters 
niet meer veilig zullen zijn. De vreemdelingen, die er op uit zijn om te nemen? Is dat terecht? Of is 
ook dat gekoppeld aan macht, wij met meer dan zij, wij machtiger dan zij? 
Dit verhaal van Jozef en de vrouw van Potifar is een verhaal met herkenbare trekken, helaas. 



Macht tegenover macht, de ene macht groter dan de andere, macht uitgespeeld met slachtoffers. 
Macht die er op gericht is dat alles haalbaar moet zijn en alles verkrijgbaar, zelfs datgene dat je 
alleen maar kunt krijgen omdat het je gegeven wordt. In onze samenleving moet er ook veel 
haalbaar zijn, in onze samenleving is voor geld veel te koop en soms denkt men dat alles voor geld 
te koop moet kunnen zijn. In onze samenleving ontstaan er voortdurend machtsblokken, soms 
tussen de verschillende sexen, soms tussen landen, tussen groepen mensen, politieke partijen, 
strijdende partijen. Je moet sterk zijn, je moet machtig zijn, je moet rijk zijn, en eigenlijk moet je 
alles kunnen.  
Tot nu toe klonk het woord God nauwelijks in deze preek. Het gaat over mensen, over relaties, 
over wat mensen kan overkomen. En waar is God dan? De Heer is met Jozef staat er twee keer, 
Jozef is succesvol, maar wat God precies doet dat wordt niet gezegd. Is God met de machtigen? Ik 
denk dat God vooral met die mens is die weet van zijn eigen kwetsbaarheid. Jozef weet dat 
inmiddels heel goed, de verkochte slaaf.  
Jesus vertelt over een Farizeeër en een tollenaar. De Farizeeër is sterk ingenomen met zichzelf en 
dankt God ervoor dat hij als Farizeeër het zo goed doet. Deze Farizeeër valt te vergelijken met een 
machtige, hij heeft niemand nodig. Hij heeft God ook niet nodig. Anders dan de tollenaar. Hij slaat 
zich op de borst en zegt: wees mij zondaar genadig. Zondaar, het lijkt een ouderwets woord te zijn. 
Zondaar is niet alleen degene die bewust fouten maakt of bewust anderen dwarszit, bewust 
moordt of rooft, zondaar is ook degene die aanloopt tegen beperkingen, tegen de dingen die 
anders zouden moeten, zondaar is ook degene die merkt dat er dingen in het leven zijn die anders 
bedoeld zijn. Zo zijn we allen zondaren. In ieder leven komen dingen voor die het leven beperken, 
ons leven beperken, niemand kan alles. Ieder mens heeft een kwetsbare kant en juist daar komt 
God aan het licht, juist daar komt ook de mens aan het licht in de schoonheid van de mens. God 
komt aan het licht juist daar waar genade is en mag zijn. God komt aan het licht in een 
gevangenis, waar een onschuldige zit of een schuldige. God komt aan het licht in het duister van 
de nacht, juist daar waar pijn gevoeld wordt, ook de pijn van het verraad, ook de pijn van het 
verraad van de vrouw van Potifar, ook in haar pijn.  
God komt aan het licht in het delen van brood en wijn, waar geen machtigen zijn en geen 
onmachtigen, waar mensen aanwezig zijn in hun kwetsbaarheid, voor Gods ogen.  
Amen.  


