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There is no one greater in this house than I,
nor has he kept back anything from me but
you, because you are his wife. How then
can I do this great wickedness, and sin
against God?” (Gen. 39:9 NKJV)

Er is niemand groter in dit huis dan ik, noch
heeft hij iets voor mij achtergehouden, behalve
u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe kan ik dan
deze grote slechtheid doen, en tegen God
zondigen? "(Gen. 39:9 NKJV)

Hoe corruptie vermijden?
When Yosef was tempted to commit
adultery with the wife of his master, he
remained very firm against her wishes.
Even though she insisted day after day and
even being one day alone in the house with
her, he refused adamantly and fled from
her.
Now, what does his answer when she
invited him to have relations with her
mean? He said that there was no one
greater than him in the house and that his
master had not kept anything back from
him but his wife. That’s why he couldn’t
do such great wickedness and sin against
the Almighty.
In the first place we see that all sin against
our neighbour is also a sin against the
Almighty. Yosef knew that the Eternal was
watching him at all times and that every
one of his actions was going to be judged
by Him. He didn’t want to offend his
Elokim and that’s why he didn’t give room
to sin.
In the second place, we can see that Yosef
considers adultery to be a very serious sin,
and it is true, it is a very serious sin with
serious consequences even if a person
commits it and repents of it.
But the most noticeable part of his answer
is when he talks about the great
responsibility he had received. Since he
had received great responsibility he
couldn’t accept her proposal. What does
one thing have to do with the other?

Toen Yosef verleid werd om overspel te
plegen met de vrouw van zijn meester, bleef
hij zeer vastberaden tegen haar wensen in.
Hoewel ze er dag na dag op aandrong en
zelfs als hij één dag met haar alleen in huis
was, weigerde hij onvermurwbaar en
vluchtte van haar.
Nu, wat bewerkte zijn antwoord toen ze
hem uitnodigde om betrekkingen met haar
te hebben? Hij zei dat er niemand groter
dan hem in het huis was en dat zijn meester
niets voor zich had achtergehouden, dan
zijn vrouw. Daarom kon hij zulke grote
goddeloosheid niet doen en tegen de
Almachtige zondigen.
In de eerste plaats zien we dat alle zonde
tegen onze buurman ook een zonde tegen
de Almachtige is. Yosef wist dat de
Eeuwige te allen tijde naar hem keek en
dat elk van zijn acties door Hem zou
worden beoordeeld. Hij wilde zijn Elokim
niet te beledigen en dat is waarom hij zich
geen kans gaf om te zondigen.
In de tweede plaats, kunnen we zien dat
Yosef overspel als een zeer ernstige zonde
beschouwt, en het is waar, het is een zeer
ernstige zonde met ernstige gevolgen zelfs
als men het begaat en er berouw over heeft.
Maar het meest opvallende deel van zijn
antwoord is wanneer hij praat over de grote
verantwoordelijkheid die hij had ontvangen.
Omdat hij een grote verantwoordelijkheid had
ontvangen, kon hij haar voorstel niet accepteren.
Wat heeft het ene met het andere te maken?

Instead of taking advantage of his position
and of the trust of his master – something
common among those with responsibility
positions in all kinds of organizations – he
considered that, because of being
entrusted with such responsibility, he
should manage it correctly without
benefiting from it. This is the heart of a
true leader. One with such heart is able to
be lifted over a whole nation because he
doesn’t seek his own interest but the
others’ and he knows how to make a
difference between what is his and what
isn’t.
The heart of a corrupted man says: Since I
am so trusted, I will take advantage as
much as I can of it without being exposed
and humiliated.
The heart of a righteous man says: Since I
am so trusted, I will have to be loyal and
faithful. This behaviour is worthy of
praise. If everyone was like that, we would
have a wonderful world.

In plaats van gebruik te maken van zijn positie
en van het vertrouwen van zijn meester - iets
doodgewoons onder degenen met
verantwoordelijke posities in alle soorten
organisaties – was hij van mening dat, vanwege
deze verantwoordelijkheid waarmee hij belast
was, hij ermee op een correctie manier mee
moest omgaan, zonder ervan te profiteren. Dit
is het hart van een echte leider. Iemand met een
dergelijk hart kan worden verhoogd over een
hele natie omdat hij niet zijn eigen belang,
maar dat van de anderen zoekt en hij weet hoe
een verschil te maken tussen wat van hem is en
wat niet.
Het hart van een verdorven mens zegt: Omdat
ik zo vertrouwd wordt, zal ik er zoveel als ik
kan gebruik van maken zonder kwetsbaar te
zijn en vernederd te worden.
Het hart van een rechtvaardig mens zegt:
Omdat ik zo vertrouwd ben, moet ik loyaal
en betrouwbaar zijn. Dit gedrag verdient
lof. Als iedereen zo was, zouden we een
prachtige wereld hebben.

Be faithful and loyal. Don’t take advantage
of your position and the trust others have
in you to get a personal benefit.
Understand the principle of being faithful
over little in the innermost part of your
heart, and then you will receive more and
more trust, responsibility and honour. Even
if men are not watching you, there are
thousands of eyes watching you all the
time from the invisible world.

Wees betrouwbaar en loyaal. Profiteer niet
van uw positie en het vertrouwen dat
anderen in u hebben om er persoonlijk beter
van te worden. Begrijp het principe van in
het diepst van je hart over weinig
betrouwbaar te zijn, en dan krijgt je meer en
meer vertrouwen, verantwoordelijkheid en
eer. Zelfs als mensen niet naar je kijken, er
zijn duizenden ogen die de hele tijd vanuit
de onzichtbare wereld naar je kijken.

Faithfulness is more valuable than pleasure
and profit and “The LORD rewards every
man for his righteousness and his
faithfulness...” (1 Sam. 26:23a ESV)
“Trust in the LORD, and do good; dwell in
the land and befriend faithfulness.” (Ps.
37:3 ESV) And so, you will receive a great
reward.

Betrouwbaarheid heeft meer waarde dan
plezier en voordeeln en "De HEER beloont
iedereen voor zijn rechtvaardigheid en zijn
betrouwbaarheid ..." (1 Sam. 26:23 een ESV)
"Vertrouw op de HEERE, en doe het goede,
woon in het land en hou getrouwheid als
vriend." (Ps. 37:3 ESV) En zo ontvangt u een
grote beloning.
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