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When Joseph came to them in the morning,
he saw that they were troubled. So he
asked Pharaoh’s officers who were with
him in custody in his master’s house, "Why
are your faces downcast today?" (Gen.
40:6-7 ESV)

Toen Jozef in de ochtend bij hen kwam,
zag hij dat ze verontrust waren. Dus vroeg
hij Farao's officieren die in het huis van
zijn meester met hem in hechtenis waren:
"Waarom zijn jullie gezichten vandaag
somber?" (Genesis 40:6-7 ESV)

Waarom moet de rechtvaardige zoveel afzien?
Yosef was hurt again. Potiphar’s wife
accused him falsely, and Potiphar put
him in jail. It is obvious that he didn’t
believe her because if he had, he would
have had Yosef executed. However, to
protect his and his wife’s name, he had
to play with the truth and have Yosef
guilty for what happened, that’s why he
put him in jail.
The question is: Why did Yosef have to
be unfairly judged and sent to jail for the
rest of his life if he had only done what
is right before the Eternal?
We will have three answers to that
question. The first one is because his
character wasn’t prepared to be lifted over
the whole land of Egypt yet. The Eternal
had a plan to save many people and His
way of treating Yosef worked accordingly
with that plan. Suffering and trouble
produce a beautiful result in the character
of a righteous man when he knows how to
cope with it correctly. The righteous one
learns obedience through suffering. The
one who wants to flee from suffering
doesn’t know the way of the righteous
ones.
The second reason is that Yosef was put in
prison because that was the path the
Eternal had set for him to be lifted up. If he
hadn’t been in jail he wouldn’t have met
the chief cupbearer who later was the key
person, who helped him out of there and
took him before Pharaoh. The path to
success goes through distress.

Yosef werd opnieuw gekwetst. Potifars vrouw
beschuldigde hem valselijk, en Potifar deed
hem in de gevangenis. Het is duidelijk dat hij
haar niet geloofde, want als hij dat gedaan had,
zou hij Yosef gedood hebben. Maar, om zijn
naam en die van zijn vrouw te beschermen
moest hij met de waarheid spelen en Yosef de
schuld geven voor wat er gebeurd is; daarom
zette hij hem gevangen.
De vraag is: Waarom moest Yosef onrechtmatig
worden veroordeeld en voor de rest van zijn
leven naar de gevangenis gaan als hij slechts wat
voor de Eeuwige juist is, had gedaan?
We hebben drie antwoorden op die vraag.
De eerste is omdat zijn karakter nog niet
klaar was om over het hele land van Egypte
verheven te zijn. De Eeuwige had een plan
om veel mensen te redden en Zijn manier
van Yosef behandelen werkte
overeenkomstig dat plan. Lijden en moeiten
leveren een mooi resultaat op in het
karakter van een rechtvaardige, wanneer hij
weet hoe ermee goed om te gaan. De
rechtvaardige leert gehoorzaamheid
doorheen lijden. Degene die lijden wil
ontvluchten kent de weg van de
rechtvaardigen niet.
De tweede reden is dat Yosef in de gevangenis
kwam, omdat dat het pad om te worden
verhoogd was dat de Eeuwige voor hem had
gesteld. Als hij niet in de gevangenis was
geweest, had hij de hoofdschenker niet
ontmoet, die later de belangrijkste persoon
werd, die hem daaruit hielp en voor Farao
bracht. Het pad naar succes gaat via smart.

The third reason is that Yosef had to
prophetically reflect what would happen
with the Messiah son of Yosef. There is no
clearer and more detailed narration in the
Scriptures about the suffering, death,
resurrection and glorification of the
Messiah than the narration of Yosef’s life.
Jail is a prophetic symbol of the death of
the Messiah. Due to false accusations he
was delivered to die in order to then be
lifted up to the highest position in all
creation. So, Yosef lived in a smaller scale,
what Messiah Yeshua would live further
on to become the great saviour of Israel
and the world.
So, even if Yosef was in jail, he didn’t
lose hope of getting out. His eyes were
fixed in the promises of the Eternal; with
His help he could interpret his own
dreams correctly and he knew they
would be fulfilled.
That’s why he cheered up in the middle of
misery and did what he had always done;
he took care of others and served them
with all that was at hand.
This is the reason why he noticed one
morning that the two chiefs in jail were
sad. If he hadn’t paid attention before, he
wouldn’t have noticed the difference.
This fact is evidence that he was actually
interested in the wellbeing of those
around him, especially those under his
care.
One word would be enough to express
Yosef’s greatest feature: love.
Love doesn’t seek his own good, but
the others’. Love surrenders to common
welfare. Love seeks solutions where
there are none. Love believes in a good
Elokim who can help the needy in
difficult times.
Yosef trusted that the Eternal would give
him revelation to interpret the dreams of
the officers’ under his responsibility. And
quite true, in the moment when they told
their dreams, he received, through
prophetic revelation, the right
interpretation to both cases.
Here we can see another ingredient in
Yosef’s life: faith.

De derde reden is dat Yosef profetisch moest
weerspiegelen wat er met de Messias, zoon
van Yosef, zou gebeuren. Er is in de Schrift
geen duidelijker en meer gedetailleerde
verhaal over het lijden, de dood, opstanding
en verheerlijking van de Messias dan het
verhaal van Yosef's leven. De gevangenis is
een profetisch symbool voor de dood van de
Messias. Door valse beschuldigingen werd hij
overgeleverd om te sterven om vervolgens te
worden verheven tot de hoogste positie in de
hele schepping. Zo beleefde Yosef op kleinere
schaal, wat Messias Yeshua verder zou
beleven om de grote redder van Israël en de
wereld te worden.
Dus, zelfs als Yosef in de gevangenis was,
verloor hij de hoop niet van eruit te komen.
Zijn ogen werden verankerd in de beloften van
de Eeuwige, met Zijn hulp kon hij zijn eigen
dromen correct interpreteren en hij wist dat ze
zouden uitkomen.
Dat is waarom hij te midden van de ellende
juichte en deed wat hij altijd gedaan had;
hij was bezorgd voor anderen en diende ze
met alles wat er bij de hand was.
Dit is de reden waarom hij op een morgen
bemerkte dat de twee hoofden in de
gevangenis verdrietig waren. Als hij niet
daarvoor aandacht had, zou hij het verschil
niet gemerkt hebben. Dit feit is het bewijs dat
hij daadwerkelijk geïnteresseerd was in het
welzijn van de mensen om hem heen, met
name hen die onder zijn zorg stonden.
Een woord zou volstaan om Yosefs
mooiste karaktertrek uit te drukken: liefde.
Liefde zoekt niet zijn eigen goed, maar dat
van de anderen'. Liefde geeft zich over aan
het gemeenschappelijk welzijn. Liefde zoekt
oplossingen waar er geen zijn. Liefde gelooft
in een goede Elokim die in moeilijke tijden
de behoeftigen kan helpen.
Yosef vertrouwde erop dat de Eeuwige hem
inzicht zou geven om de dromen van de
officieren onder zijn verantwoordelijkheid te
interpreteren. En inderdaad, op het moment
dat ze hun dromen vertelden, ontving hij door
middel van profetische openbaring voor beide
gevallen de juiste interpretatie.
Hier zien we een ander onderdeel van
Yosef's leven: geloof.

Faith means faithfulness and trust. Yosef
didn’t trust nor had too much faith in
himself or in his own abilities, but in the
Almighty who was with him at all times.
He knew that The Eternal wouldn’t let him
down and his trust was honoured by
heaven.
However, when the chief cupbearer took
his previous position again after three days,
he forgot Yosef. Why? Because Yosef
spoke ill of his brothers and wanted to
cunningly take advantage of that contact to
get out of jail. That’s why he had to spend
another two years there until that part of
his character was polished and prepared for
the mission he was born to carry out.

Geloof betekent trouw en vertrouwen. Yosef
vertrouwde niet zomaar, noch had hij teveel
vertrouwen in zichzelf of in eigen
capaciteiten, maar in de Almachtige, die altijd
met hem was. Hij wist dat de Eeuwige hem
niet zou laten zitten en zijn vertrouwen werd
door de hemel gehonoreerd.
Echter, toen de chef schenker na drie dagen
zijn oude positie weer opnam, vergat hij
Yosef. Waarom? Omdat Yosef kwaad van
zijn broers sprak en listig van dit contact
wilde gebruik maken om uit de gevangenis te
komen. Daarom moest hij daar nog twee jaar
doorbrengen tot dat deel van zijn karakter
gepolijst en voorbereid was voor de missie
waarvoor hij geboren was.

Don’t dismay when things seem to go the
opposite way of what you expected while
being faithful and a lover of justice and
truth. Keep a loving attitude and keep
trusting the Eternal who is constantly close
to the righteous ones and will take you out
of your trouble in time. Learn to love
everyone, don’t talk ill about anyone and
don’t try to take advantage of your contacts
to gain personal benefit. When you’ve
learned this lesson, you will be ready to be
lifted up.

Wees niet ontzet wanneer dingen de andere
kant lijken uit te gaan dan wat je verwachtte
terwijl je trouw en een liefhebber van
rechtvaardigheid en waarheid bent. Bewaar een
liefdevolle houding en blijf de Eeuwige
vertrouwen, die voortdurend in de buurt van de
rechtvaardigen is en je uit je problementijd zal
halen. Leer iedereen lief te hebben, praat niet
slecht over iemand en probeer niet te profiteren
van uw contacten om persoonlijk voordeel te
verkrijgen. Wanneer je deze les geleerd hebt,
bent u klaar om te worden verhoogd.

May the Eternal bless you and keep you,

Moge de Eeuwige je zegenen en bewaren,

Ketriel

