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Jozef en Esther 
Les 2/13 - Jozef en de haat van zijn broers (Genesis 37) 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 
NL: http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. 

 
Welk woord beschrijft hoe Jozefs broers zich voelden jegens hem (Zie Genesis 37:4, 8, 11, 18–20)? 
Zij haatten hem. Er zijn tenminste drie redenen te noemen voor deze houding: 

1. Zij haatten Jozef omdat hij een kwaad gerucht over zijn broers uitbracht  
Hoe oud was Jozef toen de gebeurtenissen in dit hoofdstuk plaatsvonden (Genesis 37:2)? Zeventien 
jaar (Tegen die tijd was Rachel, Jozefs moeder, gestorven, en Benjamin, Jozefs broer, was nog een 
erg jong kind). 
Jozef hoedde het kleinvee met zijn broers die de zonen van Bilha en Zilpa waren (zie schema ach-
teraan). Blijkbaar maakten deze broers zich schuldig aan kwaaddoen en Jozef bracht aan Jakob een 
getrouw verslag uit over hun boos gedrag. Zoals u zich kan inbeelden, waren de zonen van Bilha en 
Zilpa niet gediend met wat Jozef had gedaan. Jozef volgde niet de meerderheid om kwaad te doen 
(Exodus 32:2) en weigerde daarom mee te doen met hun zondig gedrag. Hij weigerde ook die din-
gen in de doofpot te steken. De waarheidsgezindheid van Jozef staat in schril contrast met de ma-
nier waarop zijn broers later een veel grotere misdaad camoufleerden voor hun vader (Genesis 
37:31-35)!  
Jozef was geen verklikker. Een verklikker beoogt iemand in de problemen te brengen. Hij die netjes 
vertelt wat er is gebeurd beoogt iemand uit de problemen te halen. Door te verklikken tracht ik me-
zelf goed te laten lijken, en de andere persoon slecht. Op een nette wijze vertellen wat er is gebeurd 
komt uit een bezorgdheid om goed te doen en uit een bezorgdheid voor de benadeelde persoon. 

2. Zij haatten Jozef omdat hun vader, Jakob, hem meer liefhad (verzen 3-4) 
Jozefs broers waren erg jaloers over Jozefs favoriete positie in de familie. Als zij Jozefs mooie tu-
niek zagen wensten zij zelf zo’n gewaad te dragen. Zij wilden gelijke rechten! Hun afgunst (verge-
lijk Genesis 37:11) werd zo groot dat zij niet vriendelijk meer met hem konden spreken (37:4).  
Was u ooit zo vervuld met haat of bitterheid jegens iemand dat u hem nog nauwelijks kon spreken 
of groeten? De zonde van afgunst bewoog Jozefs broers tot het doen van welke verschrikkelijke 
daad (Handelingen 7:9)? Zij “verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd”. 

3. Zij haatten Jozef vanwege zijn twee dromen (verzen 5-11) 
De narigheid die er kwam nadat Jozef verslag had uitbracht aan zijn vader 
(vers 2) was niets vergeleken met de narigheid die er kwam toen Jozef zijn 
dromen vertelde aan zijn broers (verzen 5, 11)! De eerste droom betrof scho-
ven in het veld. Een schoof is een hoeveelheid graanstengels die samenge-
bonden zijn in een bundel (zie plaatje). De broers leken de betekenis van deze 
droom te begrijpen. Zij zeiden tot Jozef: “Wil je dan soms over ons regeren? 
(Genesis 37:8). 
Alhoewel Jozef een favoriete positie in het gezin werd gegeven, konden de 
broers zich niet voorstellen dat hun kleine broer over hen zou heersen! Werd 
deze droom vervuld (Genesis 42:6, 9)? Inderdaad. 
Jakob begreep de betekenis van de tweede droom. Hij begreep dat de droom zei dat Jozefs gehele 
gezin op een dag voor hem zou “ter aarde neerbuigen” (Genesis 37:9–10). 
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Dromen speelden een belangrijke rol in Jozefs leven (zie Genesis 40:5-19; 41:1-32). De Heer ver-
koos soms met mensen te communiceren door middel van dromen. God sprak ook tot de nieuwtes-
tamentische “Jozef” door middel van dromen (Mattheüs 1:20, 24; 2:12, 19). 
God gebruikte dromen (Numeri 12:6; vergelijk 1 Samuël 28:6,15, enz.), maar er is een betere ma-
nier waarop God communiceert met mensen (zie Numeri 12:7–8; Hebreeën 1:1–2). Als u vandaag 
wilt dat God met u communiceert, moet u niet gaan slapen; u moet uw ogen open houden en de Bij-
bel openen. Vandaag beschikken we over Gods Woord (de voltooide 66 boeken van de Bijbel) en 
de samenwerking van alle dingen ten goede voor onze levens (Romeinen 8:28)! 
Wat denkt u van dromen vandaag? Kan ik erop rekenen? Moet ik daardoor bestuurd worden? Lees 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijkomendeOpenbaring.pdf   . 
 

Jozef en de zonde van zijn broers 

 

Sichem lag ongeveer 80 km ten noorden van Hebron. 
Dothan lag ongeveer 100 km ten noorden van Hebron. 

Jakob maakte zich zorgen over zijn broers te Sichem. Er waren eerder al problemen 
geweest tussen het volk van Sichem en de zonen van Jakob (Genesis 34:25-30). Jozef 
was nog maar een tiener, maar zijn vader zond hem op een gevaarlijke reis van 80 km 
van huis, te voet. Jozef was gehoorzaam (zie Exodus 20:12; Efeziërs 6:1-2; Kolossen-
zen 3:20) maar wist niet wat hem te wachten stond. Hij zou veel verder van huis te-
rechtkomen dan zijn vader had kunnen denken: eerst in Dothan, daarna in Egypte! 
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De zonden van Jozefs broers 
Als zonde niet behandeld wordt op Gods manier, leidt ze naar nog meer zonde! Zonde baart zonde! 
Eén zonde leidt tot een andere, en nog een andere … Jozefs broers stapelden zonde op zonde, totdat 
zij er zo diep in zaten dat ze eigenlijk in een ergere put zaten dan Jozef ! Lees in Genesis 37 en zie 

Vers (Genesis 37) De zonde van de broers 

Vers 4 Haat 

Vers 5 Nog sterkere haat 

Vers 11 Jaloezie 

Vers 18 Samenzwering (vergelijk Genesis 50:20 - “kwaad tegen mij bedacht”) 

Vers 20 Bedoeling te doden (Simeon en Levi hadden zich reeds bekwaamd in 
bloedvergieten -- zie Genesis 34:25-26) 

Genesis 42:21 Weigering te luisteren naar Jozefs hulpgeroep (genadeloze behande-
ling van hun eigen broer) 

Vers 27 Verkochten hun eigen broer in slavernij 

Vers 31 Bedrog (Jakob, die ooit zijn vader bedroog met een geitenvel, wordt 
nu bedrogen met het bloed van een geitebok) 

Vers 32 Liegen 
 

De verschrikkelijke schuld van de broers 
(Zie Genesis 42:21–22; 44:16; 50:15–17) 

Ongeveer 22 jaren leefden Jakobs zonen met een leugen (een verschrikkelijke doofpot)! Zij vertel-
den hun vader nooit de waarheid! Ook droegen ze de enorme schuld met zich mee van wat zij ge-
daan hadden. Inderdaad, zelfs bij de dood van Jakob (50:15–17), bijna 40 jaren later, waren ze nog 
steeds vervuld met schuldbesef. Maar Jozef verzekerde hen van zijn vergiffenis en herinnerde hen 
aan Gods verbazingwekkende bekwaamheid om wraak en zonde van mensen aan te wenden voor 
Zijn goede plan. Jozef zat slechts enkele uren in de put ; zijn broers zaten bijna 40 jaar in de put van 
hun schuld! Het begon allemaal met een “kleine” zonde van jaloezie (lees Galaten 6:7 en Numeri 
32:23). 
Men kan ook het neerwaartse pad van de zonde bij andere mannen opmerken: Kaïn (te beginnen 
met de zonde van het brengen van een verkeerd offer, Genesis 4:3); David (te beginnen met de zon-
de van begeerte, 2 Samuël 11:2); Petrus (te beginnen met de zonde van niet waakzaam te blijven, 
Mattheüs 26:40), en anderen. 
We hebben gezien hoe de kinderen van Israël Jozef behandelden. Hoe hebben zij de Heer Jezus 
2000 jaar later behandeld? Hebben ze Hem benijdt (Mattheüs 27:18; Markus 15:10)? Hebben ze 
Hem gehaat? Hebben ze tegen Hem samengezweerd? Hebben ze getracht van Hem af te komen? 
Hebben ze Hem vermoord? Als we de Heer werkelijk volgen, kunnen we een gelijkaardige behan-
deling verwachten van gezinsleden, vrienden, collega’s, schoolkameraden en anderen (Johannes 
15:18–21; 1 Johannes 3:13). 

 
Jozef in de waterloze put 

Jozefs broers hadden drie plannen om van Jozef af te raken, opdat zijn dromen nooit zouden uitko-
men (Genesis 37:20).  

Wat was plan nummer één? (Genesis 37:19–20) Doodslaan en zeggen dat een wild dier hem opat. 



 4

Wat was plan nummer twee? (Genesis 37:21–24) Niet doden maar in een put gooien.  
(Noot: Wat wilde Ruben doen om Jozef te redden? Was hij werkelijk bezorgd over zijn broer of 
eerder over zichzelf (vers 30)? Besef goed dat hij de oudste zoon was en degene die het meest 
verantwoordelijk was jegens zijn vader).  

Wat was plan nummer drie? (Genesis 37:25–28) Hem aan de Ismaëlieten verkopen. 
 
Deze put was een groot waterreservoir, of een bronput. Het was een door mensen gemaakte put die 
uitgehouwen was in (waterdichte) klei of rotssteen. Het doel van zo’n citern was water te vergaren 
tijdens het regenseizoen en het te bewaren voor het droge seizoen. Sommige van deze putten waren 
erg diep (zelfs 30 meter diep). Dikwijls werden de grotere putten gebruikt als een gevangenis (zie 
Zacharia 9:11; Jeremia 38:6-13). De put in Genesis 37 bevatte geen water (37:24) maar was handig 
als gevangenis voor Jozef ! 
Sommige specialisten zeggen dat de naam Dothan mogelijk “twee bronnen” betekent. Jozef werd 
bekend met een van deze! 
Hoe zouden wij moeten handelen en reageren wanneer mensen ons mishandelen? Wat leert Romei-
nen 12 ons over het te boven komen van kwaad? 
Wat deed de Heer Jezus Christus wanneer mensen Hem mishandelden? Vocht Hij terug? Wat deed 
Hij toen ze op Hem spuwden, Hem sloegen en stompten en Hem bespotten? Zie 1 Petrus 2:22-23. 
 

______________________________________ 
 

De zonen van Jakob (Israël) Vers in Genesis Naam van de Moeder 
Ruben 29:32 Lea 
Simeon 29:33 Lea 

Levi 29:34 Lea 
Juda 29:35 Lea 
Dan 30:6 Bilha 

Naftali 30:8 Bilha 
Gad 30:11 Zilpa 
Aser 30:13 Zilpa 

Issaschar 30:18 Lea 
Zebulon 30:20 Lea 
Jozef 30:24 Rachel 

Benjamin 35:18 Rachel 
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