Jaap Zwitser

Vijfmaal Jozef
Maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefde en trouw

Genesis 49 (...) Handelingen 11:23-24

In de Bijbel ontmoeten wij regelmatig personen die dezelfde naam dragen. Eén van
de bekendste voorbeelden daarvan zijn de vrouwen die de naam Maria dragen. Er
is door schilder van Eyck zelfs een schilderij gemaakt waarop drie Maria’s bij het
graf zijn afgebeeld. Als wij op zoek gaan naar personen met de naam Jozef, dan
komen wij vijf mannen tegen die deze naam dragen. Zij hebben niet alleen de naam
Jozef met elkaar gemeen, maar opvallend genoeg voldoen zij alle vijf aan de
volgende beide kenmerken: zij herinneren ons aan de Heer Jezus, én zij brengen
een offer.
Het grootste offer werd door de Heer Jezus Zelf gebracht: Hij offerde Zichzelf aan
het kruis, Hij gaf Zijn leven om ons los te kopen. De vijf Jozefs laten elk een
eigenschap van de Heer Jezus zien, én hun leven wordt gekenmerkt door iets dat
hen veel kostte. Eén Jozef vinden wij in het Oude Testament, de andere vier in het
Nieuwe Testament. Laten wij eens nader kennismaken met deze mannen.

1. Jozef, de zoon van Jakob
Vruchtbaarheid
Als Jakob in Genesis 49 zijn zonen zegent, zegt hij in de verzen 22-24 over zijn zoon
Jozef het volgende: Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare
boom bij een bron; elk van zijn takken loopt over de muur.
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Wat een mooie typering van deze Jozef! Hij is jong en vruchtbaar. Zijn
vruchtbaarheid is zo groot, dat zijn takken zelfs over de muur lopen. Het geheim
van zijn vruchtbaarheid wordt verklaard door de verbinding met een bron. Een
boom heeft water nodig om vruchtbaar te kunnen zijn. Jozef heeft in zijn leven
contact gehouden met een heel speciale Bron, de Machtige van Jakob.
Moeilijkheden zijn hem niet bespaard gebleven: boogschutters hebben hem
verbitterd, beschoten en hem gehaat.
Deze Jozef is een heel mooi beeld, een type van de Heer Jezus. Wat heeft Hij in Zijn
leven op aarde vruchten voortgebracht voor Zijn Vader! Het heeft Hem ten slotte
alles gekost, Hij bracht het grootste offer, Hij stierf aan het kruis. Willen wij ook
vruchtbaar zijn voor Hem? Laten wij dan doen wat Jozef deed, blijven bij de bron.
De Heer Jezus is de bron van licht en leven, bron van genade voor wie gelooft. Hij
wil geluk en vrede geven, al wat Zijn Woord ons heeft beloofd.

2. Jozef, ondertrouwd met Maria
Gehoorzaamheid
Als Jozef ondertrouwd is met Maria blijkt zij, voordat zij samengekomen zijn,
zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Wat een schok voor Jozef! Hij is een
rechtvaardig man en wat zullen de familie en de mensen in het dorp wel niet van
hem en Maria denken en over hen zeggen, als zij hiervan horen. Hij wil Maria niet
openlijk te schande maken en is van plan haar in het geheim te verstoten. De hele
situatie zit hem hoog en het kost hem heel veel moeite hiermee om te gaan.
Maar God komt hem vanaf dit moment te hulp. Drie keer verschijnt hem in een
droom een engel, die hem vertelt wat hij moet doen. De eerste oproep luidt: Neem
uw vrouw Maria tot u (Matt. 1:20). Bij de tweede droom zegt de engel: Sta op,
neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte (Matt. 2:13). In de derde
droom hoort Jozef: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land
Israël (Matt. 2:20). In een vierde droom ontvangt Jozef een aanwijzing van God om
naar Galilea te gaan (Matt. 2:22). Het is opvallend dat Jozef elke keer doet wat hem
gezegd wordt. Hij is elke keer gehoorzaam: hij neemt Maria tot zich, hij neemt het
kind en zijn moeder mee naar Egypte, hij neemt het kind en zijn moeder mee naar
Israël en hij gaat wonen in Nazareth in Galilea. Jozef herinnert ons aan de Heer
Jezus, Die gehoorzaam werd tot de dood.
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3. Jozef van Arimathea
Toewijding
Alle evangelisten besteden aandacht aan deze Jozef (Matt. 27:57-61; Mark. 15:4247; Luk. 23:50-56 en Joh. 19:38-42). Jozef heeft het maatschappelijk gezien ver
geschopt. Hij is een rijk man en een aanzienlijk raadsheer. Hij heeft een behoorlijke
reputatie opgebouwd. Maar dit staat hem niet in de weg om een discipel van de
Heer Jezus te zijn en het koninkrijk van God te verwachten. Bovendien staat hij
bekend als een goed en rechtvaardig man.
Hij gaat, nadat de Heer Jezus gestorven is, ‘s avonds naar Pilatus en vraagt hem om
het lichaam van de Heer Jezus. Op bevel van Pilatus ontvangt Jozef het lichaam en
dan leren wij hem pas goed kennen. Als het om zijn Heer gaat, is alleen het beste
goed genoeg: hij koopt een rein stuk linnen, hij gebruikt voor de begrafenis zijn
eigen nieuwe graf waarin nog nooit iemand is gelegd en Nicodemus brengt een
mengsel van mirre en aloë. Zij verzorgen de begrafenis op waardige en respectvolle
wijze. Het graf en de specerijen hebben veel geld gekost, maar dit speelt geen
enkele rol; het is voor hun geliefde Heer en Meester. Wat een toewijding! Met deze
toewijding herinnert Jozef ons aan de Heer Jezus, en ons gebed mag zijn: ‘Maak mij
een beeld van U en laat heel mijn leven U toegewijd zijn hier op aarde’.

4. Jozef, ook wel Barsabas of Justus genoemd
Gezindheid
In Handelingen 1:21-26 moet een opvolger worden gekozen voor Judas. Judas is
afgevallen om naar zijn eigen plaats te gaan. Iemand anders moet de plaats van
opziener en apostel innemen. Deze persoon moet samen met de anderen getuige
van de opstanding van de Heer Jezus worden. Er zijn voor deze verkiezing twee
kandidaten: Jozef en Matthias. De broeders vragen de Heer om wijsheid, Hij is
immers de kenner van alle harten. Wilt U van deze twee één aanwijzen? Het lot valt
op Matthias en hij wordt aan de elf apostelen toegevoegd.
Over Jozef lezen wij niets meer. Is hij teleurgesteld of boos dat hij het niet
geworden is? Hij voldoet toch ook aan alle voorwaarden? Matthias is toch niet
beter dan hij? Van al deze menselijke reacties lezen wij niets! Het heeft hem
wellicht moeite gekost om dit te accepteren. Wij mogen aannemen dat Jozef de
keuze van de Heer gerespecteerd heeft en Matthias in nederigheid uitnemender
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geacht heeft dan zichzelf. Laat die gezindheid in ons zijn, die ook in Christus Jezus
was (Fil. 2:3-6).

5. Jozef, bijgenaamd Barnabas
Vertroosting
In Handelingen 11:23-24 ontmoeten wij Jozef, die van de apostelen de bijnaam
Barnabas gekregen heeft. Barnabas betekent: zoon van de vertroosting. Wat een
mooie bijnaam, om jaloers op te worden! Ze noemen hem niet haantje-de-voorste
of kruidje-roer-mij-niet. Nee, hij is iemand die vertroosten kan. Jozef kent de God
van alle vertroosting, die hem vertroost in al zijn verdrukking, zodat hij anderen kan
vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee hijzelf
door God vertroost wordt (2 Kor. 1:4).
Wat zullen de apostelen daarvan genoten hebben. Wat geweldig als je zo iemand
in je directe omgeving hebt. Jozef stelt zich belangeloos en onbaatzuchtig ter
beschikking; hij is geen last, maar een lust om mee om te gaan. Jozef is een Leviet
en op Cyprus geboren. Hij is in het bezit van een akker, maar hij verkoopt die en
brengt het geld bij de apostelen. Wat een offer! In Handelingen 11:23-24 volgen
nog enkele persoonlijke kenmerken van hem: hij is een goed man, vol van de Heilige
Geest en van geloof. Hij vermaant allen – ook u en mij – om met een voornemen
van het hart bij de Heer te blijven.
Gebed: Heer Jezus, maak mij een beeld van U, en maak dit zichtbaar in mijn leven
door vruchtbaarheid, gehoorzaamheid, toewijding, gezindheid en vertroosting, tot
eer van U.
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