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1. Jozef (1/6): Verkocht  (Genesis 37) 
 
Hadden we bij het thema ‘schijn door ons heen’ niet beter een ander verhaal 
kunnen lezen dan Genesis 37? We hadden beter wat lichtende voorbeelden 
kunnen hebben van mensen, die vroom, heilig en toegewijd leven. Maar in 
Genesis 37 komen we allerlei mensen tegen met deuken en tekortkomingen. 
Het hoofdstuk is geen handboek, waarin we lezen hoe we aan een 
harmonisch gezin kunnen bouwen. Bijna tegenovergesteld. 
Neem Jacob. Het is niet wijs zo opzichtig je voorkeur voor de oudste zoon van 
je lievelingsvrouw te laten blijken. Hij zou door zijn ervaringen met zijn vader 
Izak en broer Ezau beter moeten weten. En we zien ook wat dat met Jozef 
doet. Hij brieft de praatjes over zijn broers door aan zijn vader. In zijn naïeve 
arrogantie vertelt hij zijn dromen. Hij loopt als een onuitstaanbaar mannetje 
parmantig rond in zijn dure jas, die hij van papa gekregen heeft. En dat laat 
ook zijn sporen na bij de andere zonen van Jacob. Ze gaan hun jongere 
broertje haten. Deze haat vreet zo diep in hen, dat ze bereid zijn hem te 
vermoorden. Bruut rukken ze zijn jas van zijn lijf en gooien hem voor dood in 
een lege waterput. Waarna ze lekker gaan eten. Allemaal mensen, die dicht 
bij ons leven staan. Ook in onze familie zijn verhalen te vertellen over teveel 
of tekort aan liefde. Geen opvoeding is helemaal geslaagd. Hoe ingewikkeld 
kan het zijn goed broer en zus te zijn. 
Maar wat wil dit verhaal dan met ons? Als het geen stichtelijk handboek wil 
zijn voor een goed gezin? Dit verhaal wil een verhaal van redding zijn. Niet 
alleen van een volk. Uiteindelijk. Maar ook van mensen zoals Jacob, Jozef en 
de broers. Redding van verafgoding van een zoon, van arrogantie, van haat en 
bedrog. God wil ons allemaal terecht brengen. Door onze weerbarstigheden 
en foute keuzes heen. Maar ook in onze relaties als ouders, kinderen, broers 
en zussen. God is een God van het grote verhaal van de redding van deze 
wereld. Maar Hij is ook de God van de redding van mensen. 
Jezus is de andere Jozef, die zijn gelijk zijn aan God vrijwillig aflegt en slaaf 
wordt. Zodat wij als kinderen van God de mantel van de liefde van God om 
ons heen geslagen mogen krijgen. Zo schijnt Jezus door ons heen. 

Om nog eens over door te praten: 
Was er in het gezin waar je opgroeide (of waarin je nu opgroeit) een lieveling 
van vader of moeder? Wat vind je daarvan? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Filippenzen 2: 1-11 naast Genesis 37. Is er gelijkenis 
tussen Jozef en Jezus? Wat is het grote verschil? 

 
Gebed –  
Wij bidden voor vaders en moeders: voor wijsheid in de 
opvoeding van hun kinderen. Wij bidden voor kinderen: dat zij 
gezonde liefde mogen ontvangen. Wij bidden voor broers en 
zussen: geef dat zij liefde en wijsheid mogen delen. 

 
Verhalen delen –  
In het verhaal van Jozef is kleding heel belangrijk. Hoe is dat 
voor jou? Wat zegt jouw kleding over wie je bent of graag zou 
willen zijn? Welke verschillende kleding trek je aan in 
verschillende omstandigheden?  

 
Liturgie – Uit Lied 1005 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 

Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Thuis –  
Lees Genesis 37 nog eens met elkaar. Bijvoorbeeld na het 
eten. Kies een persoon uit. Wat zou je gedaan hebben als jij 
die persoon was geweest? Hoe zou het verhaal dan afgelopen 
zijn? Zou het verhaal dan in de Bijbel gestaan hebben? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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