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6. Jozef (6/6): Verrast (Genesis 50) 
 
Bij het overlijden van een vader of moeder kan het spannend worden tussen 
broers en zussen. Van het regelen van de uitvaart tot het verder leven als 
broers en zussen na het wegvallen van de ouders. Na het overlijden van Jacob 
maken de broers van Jozef zich ongerust. Zou Jozef alsnog wraak nemen? 
Blijkbaar is er meer nodig dan de verzoening die tot nu toe plaats gevonden 
heeft.  
De broers verschuilen zich toch nog achter hun overleden vader door Jozef 
woorden van het sterfbed over te brengen. Ze belijden hiermee eigenlijk twee 
keer schuld en vragen twee keer om vergeving. Uiteindelijk komen ze zelf. 
In de reactie van Jozef zien we drie mooie momenten als wij vandaag ook 
terugkijken, gedenken en vooruit kijken. Hij zegt drie dingen:  
1. Jozef zegt: Ik ga niet op de troon van God zitten; Wie ben ik dat ik jullie 
veroordeel om wat jullie gedaan hebben? Wie ben ik dat ik jullie ga straffen of 
wraak ga nemen? Dat is aan God. We kunnen door boos te blijven of niet te 
vergeven zo ook op Gods plaats gaan zitten. We kunnen deze macht, de 
alleen aan God toekomt niet aan. Het zou ons tot slechte mensen maken. We 
mogen dat aan God overlaten, de Vader van Jezus Christus, de gekruisigde en 
opgestane Heer.  
2. Jozef bekijkt het leven vanuit God: God heeft het kwade van jullie ten 
goede gekeerd. Wij staan midden in het leven, maken fouten, doen elkaar 
leed aan. Ons overkomen dingen en we lijden. Maar God gaat daar met zijn 
plan dwars doorheen. Sterker nog: hij keert ons kwade dingen ten goede. God 
laat alles meewerken ten goede (Rom. 8:26) 
3. Jozef belooft voor hen te zorgen, hij troost ze, bemoedigt ze. Hierin zien we 
het meest het licht schijnen van de God van de Bijbel, het evangelie van Jezus. 
Iemand die ons in al onze angst en onzekerheid van dit leven toeroept:  
Wees dus niet bang. In al ons afscheid van onze vader of moeder of anderen 
om ons heen. In al de nabijheid en weerbarstigheid van ons samenleven als 
broers en zussen. En daarin mogen we ook een Jozef voor elkaar zijn 

We kunnen een broer of zus voor elkaar zijn, een broeder of zuster in de 
gemeente, een medemens in deze wereld, waarvoor we niet bang hoeven te 
zijn. Maar daar mag vooral het licht schijnen van de trouw en liefde van God 
voor ons. 
 
Om nog eens over door te praten: 
Herken je in je eigen gezin of om je heen de nabijheid en de spanningen, die 
het overlijden van een (groot)moeder of –vader met zich meebrengt? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Romeinen 8 en 12 eens naast Genesis 50. Wat is de 
overeenkomst tussen de houding van Jozef en de houding die 
Paulus van de gemeente in Rome vraagt? 

 
Gebed –  
Vader in de hemel 
Leer ons dat we niet op uw troon gaan zitten in ons boosheid, 
verdriet of wraakgevoelens. 
Help ons te zien waar U het kwaad ten goede keert. 
Help ons mensen te zijn waar anderen niet bang voor zijn. 
Mensen die zorgen, troosten, bemoedigen. 
Jezus, schijn door ons heen.  

 
Delen & dienen –  
Hoe zou jij voor anderen iets van de houding van Jozef 
kunnen laten zien?  

 
Liturgie – uit ‘De mensen, die we missen’- Sela 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
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