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En (hij) woonde
Genesis 39:1-6
By Ketriel Blad
From the time that he made him overseer
in his house and over all that he had the
LORD blessed the Egyptian’s house for
Joseph’s sake; the blessing of the LORD
was on all that he had, in house and field.
(Gen. 39:5 ESV)

Vanaf het moment dat hij hem opzichter
maakte in zijn huis en over alles wat hij
had, zegende de HEER het huis van de
Egyptenaar omwille van Jozef, de zegen
van de HEER was op alles wat hij had, in
huis en veld. (Gen. 39:5 ESV)

Hoe reageerde Yosef op zijn nieuwe situatie ver van huis?
Yosef had all the reasons to be bitter for
the rest of his life. What his brothers did
must have damaged this young man’s heart
deeply. However, in spite of all kinds of
negative emotions that wanted to invade
his soul and mind, he didn’t think much
about his own situation and started serving
others. He wouldn’t just serve them, but he
did it with effort, joy and with absolute
loyalty.
The Torah says that the Eternal was with
him and made him prosper in his service.
This is a sign that shows that Yosef
received help from heaven to overcome the
deep crisis in his soul and become a
blessing to all those around him. The
Eternal was always in his mind and this
made him prosper.
What you do is not important, but why you
do it and how you are doing it. Yosef was a
slave, with no right over his life. He was
forced to do what his master told him to.
And it was in this situation that he had to
choose whether to serve out of obligation
or out of willingness.
If one serves others out of duty, he or she
will never do it happily, especially if there
is no economic benefit from it, which is
exactly the case of a slave. But if one
serves out of own will, and with a heart
full of love and joy, he or she will get the
reward from heaven. The Eternal’s
presence will be with the person that serves
in this way and blessings will abound
around him or her. So, the spirit of the
Messiah that was operating in Yosef could
influence the environment in Potiphar’s
household.

Yosef had alle redenen om voor de rest van
zijn leven verbitterd te zijn. Wat zijn broers
hadden gedaan moet het hart van deze jonge
man diep beschadigd hebben. Echter, in
weerwil van allerlei negatieve emoties die zijn
ziel en geest wilden binnendringen, heeft hij
niet veel over zijn eigen situatie nagedacht en
begon anderen te dienen. Hij zou hen niet
alleen dienen, maar hij deed het met
inspanning, vreugde en absolute toewijding.
De Thora zegt dat de Eeuwige met hem
was en hem voorspoedig in zijn dienst
maakte. Dit is een teken dat laat zien dat
Yosef hulp uit de hemel ontving om de
diepe crisis in zijn ziel te overwinnen en
tot een zegen te worden voor allen om hem
heen. De Eeuwige was altijd in zijn
gedachten en dit maakte hem voorspoedig.
Wat je doet is niet belangrijk, maar
waarom je het doet en hoe je het doet.
Yosef was een slaaf, met geen recht over
zijn leven. Hij werd gedwongen om te
doen wat zijn meester hem zei. En het was
in deze situatie dat hij moest kiezen om te
dienen, of uit verplichting of uit vrije wil.
Als iemand dient uit verplichting, zal hij of zij
het nooit met blijdschap doen, vooral als er
geen economische profijt aanverbonden is, en
dat is precies het geval bij een slaaf. Maar als
men dient uit vrije wil, en met een hart vol
liefde en vreugde, krijgt hij of zij de beloning
vanuit de hemel. De aanwezigheid van de
Eeuwige zal met de persoon zijn die op deze
manier dient en zegeningen zullen in
overvloed bij hem of haar zijn. Dus, de geest
van de Messias, die in Yosef actief was, kon
de omgeving van Potifar's huishouden
beïnvloeden.

The result of Yosef’s attitude was
amazing. Due to his loyalty and joy
working as a slave, Yosef earned total
trust from his master, who left
everything in his hands.

Het resultaat van Yosef’s houding was
verbazingwekkend. Door zijn loyaliteit en
vreugde bij zijn werk als slaaf, verdiende
Yosef het totale vertrouwen van zijn meester,
die alles in zijn handen gaf.

He who is faithful over little will be lifted
up to receive more and more.

Hij die getrouw is over weinig zal worden
verheven om meer en meer te ontvangen.

Keep your heart from bitterness and ask
the Eternal to be able to serve those around
you with joy, and you will be a great
blessing.

Behoed je hart voor bitterheid en vraag de
Eeuwige om degenen om je heen met
vreugde te kunnen dienen, en u zult een
grote zegen zijn.

Shalom u-vrachah,
Ketriel

