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Jozef, dienen in Gods opdracht 
 
Vooral Jozef als type van de Heere Jezus Christus staat centraal. Jozef is de 
behouder van het volk. Heel zijn handelen is daarop gericht, ook de omgang met 
zijn broers. Zo is hij dienend bezig in opdracht van God. Dit deel biedt de lezer 
veel praktisch onderwijs voor het geestelijk leven. Het lezerspubliek dat de 
schrijver voor ogen heeft is zowel jong als oud. Aan het eind van elk hoofdstuk 
staan gespreksvragen, die het gesprek op de verenigingen of studiegroepen 
kunnen bevorderen. Het eerste deel had als titel: Volgen in Gods weg. Hier wordt 
beschreven hoe Jozef gelouterd werd, voordat de Heere Zijn belofte in zijn leven 
vervulde. Dit deel gaat over het vervolg van Jozefs leven. Omdat vooral Jozef hier 
een type is van de Heere Jezus, kreeg dit deel de titel: Dienen in Gods opdracht. 
Ik vat een klein gedeelte van het Woord vooraf samen. Dominee Westerink is om 
drie redenen blij dat dit boekje mag verschijnen.  

1. In de voorbereiding stuitte de schrijver op exegeten, die Jozef van allerlei 
onsympathieke en kwalijke handelingen beschuldigen. Bij grondig studie 
kwam hij erachter dat van bovengenoemde beschuldigingen en 
wraaknemingen geen sprake is. Integendeel, Jozef handelde volgens de 
opdracht van God, in liefdevolle bewogenheid tot zijn broers. 

2. In de tweede plaats is deze stof rijk aan geestelijk onderwijs, dat juist in 
deze geschiedenis heel praktisch vorm krijgt. Veel valt er te leren voor het 
leven van het geloof. 

3. In de derde en laatste plaats ontvangt de Heere de eer, die Hem toekomt 
voor Zijn handelen in het leven van Jozef, ten goede van het volk van 
Abraham, Izak en Jakob met het oog op de komst van Christus. 

Als u bij het lezen dezelfde vreugde mag beleven als de schrijver, dan is zijn werk 
niet voor niets geweest. Dat de Heere Zelf Zijn zegen over deze arbeid gebiedt, is 
onze hartelijke wens en bede. Een boekje om zeker in uw bezit te hebben of uit te 
delen aan anderen. Het is meer dan de moeite waard. 

 


