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Overdenking – Jozef, de Heere zal toevoegen.
Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef was zeventien jaar oud en hoedde gewoonlijk het kleinvee met
zijn broers de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het
kwade gerucht over hen aan zijn vader over.
Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook
liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan
al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Lezen, Genesis 37:1-5.
Toelichting.
Nadat Jakob was gevlucht uit Sichem, ging hij naar Bethel. Vandaar trok hij verder naar Hebron. Jakob was
toen al honderdtien jaar oud. Er staat dat Jozef dan zeventien jaar oud is. Bijzonder is dat het getal 17 in het
Hebreeuws ook de getalswaarde is van de naam van God, Jahweh, HEERE. De naam Jozef is hiervan
afgeleid. Jozef was herder en hoedde samen met de broers van de bijvrouwen van Jakob het kleinvee. Jakob
hoedde dus een andere kudde dan zijn oudste broers, de zes zonen van Lea.
Jozef is een oprechte jongeman die onrecht niet kan verdragen. Zijn broers echter namen het niet zo nauw.
Daarom, wanneer Jozef zag dat zijn broers onrechtmatig handelden, vertelde Jozef dat aan zijn vader. Dat
deed Jozef niet om hen te verklikken maar dat deed hij omdat hij daar verdriet om had en hoopte dat zij zich
zouden bekeren van hun slechte daden.
De oprechtheid van Jozef schonk Jakob extra vreugde. Daarom hielt Jakob meer van hem dan van zijn
andere zonen, die moordenaars waren. Maar de broers konden niet verkroppen dat Jozef in hun ogen werd
voorgetrokken en Jakob hem zelfs een veelkleurig gewaad gaf. Jozef was de jongste zoon en had de minste
rechten maar krijgt de ere plaats waardoor zij, als oudste zoon met de meeste rechten, achtergesteld
werden door hun vader. Daarom waren zij jaloers en haatten zij hem en dat lieten ze hem ook weten. Dat
hun slechte gedrag daarvan de oorzaak was en Jakob dat niet kon goedkeuren, daarvan wilden ze niets
weten.
De broers van Jozef zijn te vergelijken met de ‘oudste zoon’ waarmee de leiders van het volk Israël bedoeld
worden. Toen Jezus naar de wereld kwam en hen opzocht als jongste Broer en hen op hun slechte daden
wees, waren ze jaloers op hem en haatten Hem omdat Hij door God geliefd was en zij door Hem op de
tweede plaats kwamen waardoor Hij hen in de weg stond. Omdat Jezus onrecht niet kan verdragen en zij
slecht waren, bezorgde Zijn oprechtheid de leiders van het volk een onrustig geweten en konden daardoor
niet vriendelijk meer met Hem praten. Jezus waarschuwde hen onafgebroken om zich te bekeren van hun
slechte daden en vruchten voor te brengen in overeenstemming met de bekering. Maar iemand die kwaad
wil doen kan goedheid niet verdragen, dat roept vaak haatgevoelens op vanwege het geweten. Jezus ging
dan ook vaak naar een eenzame plaats om dat wat Hem bezighield met God Zijn Vader te bespreken. Hij
verlangde er naar dat ze zich bekeerden van hun heilloze weg.
De leiders van het volk Israël dachten dat zij belangrijker waren dan Jezus. Zij waren immers door God
aangesteld om het volk van Israël te onderwijzen en daarom recht hadden op de eerste plaats in het
koninkrijk van God. Zij onderhielden de wet van God minuscuul en vonden het volk maar dom, ze zeiden: het
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volk weet niets! Zij hielden zich aan Gods wet en lieten dat maar al te graag zien aan het volk om daardoor
zelf door het volk geëerd te worden in plaats van God de Vader de eer te geven.
Er staat: Jakob had Jozef meer lief dan hen. Toch verwijten ze hun vader niets maar richten hun peilen juist
op Jozef. de reden daarvan was, dat hij zich niet aan hen aanpaste. Zo is het ook met God de Vader. God
heeft Zijn Zoon, Jezus meer lief dan Zijn volk Israël omdat Jezus Zijn wil doet. De Vader en de Zoon zijn één.
Toepassing
Tegenwoordig bestaan er bij ons bijna geen grote families meer. Maar wie in een grote familie is
opgegroeid vindt in deze geschiedenis vast wel wat herkenning. In de familie is er is meestal wel één die op
de één of andere wijze, terecht of onterecht, wat meer aandacht van de ouders krijgt dan de andere
kinderen. Wanneer dat nadrukkelijk zichtbaar is kan dat ervaren worden als een afwijzing van hen die
minder aandacht krijgen. Of, misschien werd er door je jongere broer of zus wat in hun ogen niet goed was,
aan jou ouders doorgebriefd en werd jij daarop afgerekend. Wanneer die situatie tot gevolg heeft dat je
ouders je niet meer volledig vertrouwen dan is het niet ondenkbaar dat die persoon negatieve gevoelens bij
je oproept of dat je jaloers wordt waardoor je die persoon gaat mijden. Als oudste in het gezin ben je en blijf
je, wat je leeftijd ook is, altijd de oudste en draagt daardoor ook de meeste verantwoordelijkheid, maar dan
wil je toch ook graag als zodanig worden erkent? De leiders van het volk Israël dachten dan ook dat zij de
meeste rechten hadden en daarom de voornaamste waren met de meeste rechten en wilden ook als
zodanig worden behandeld. Maar ze gedroegen zich daar niet naar waardoor ze niet te vertrouwen waren.
God zei van Jezus: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Naast Jezus, die de Goede Herder is, zijn er genoeg slechte herders in de wereld die wel voor jou willen
zorgen. Het maakt dan ook een groot verschil tot welke kudde jij behoord en wie jou Herder is. De mensen
die tot de kudde van de wereld behoren gaan voor eigen eer. De wereld heeft een hekel aan moraalridders,
zoals bijvoorbeeld christenen, want die belasten hun slechte geweten wanneer die hen op hun slechtheid
wijzen. Christenen roepen door het evangelie van Jezus christus weerstand op in de wereld. Maar jij hoeft
niet te vrezen als jij je laat leiden door Jezus. Verblijd je als je deel hebt aan het lijden van Christus, want dan
mag jij je ook verblijden en verheugen in de openbaring van Zijn heerlijkheid. Houdt daarom
rechtvaardigheid in ere waardoor er geen kwaad gerucht van jou uit kan gaan. Desondanks hebben de
meeste leerlingen van Jezus wel eens een terechtwijzing of waarschuwing nodig. Sla die niet in de wind
maar toets die aan de Waarheid van Gods Woord, de Bijbel. Word vernieuwd in de geest van je denken.
Jaloersheid is een emotie die zich richt op dat wat een ander heeft en wordt gevoed door de gedachte dat je
dan door de ogen van anderen als ‘belangrijk’ wordt gezien. Jaloezie is dan ook geen prettige emotie omdat
het altijd negatieve gedachten en gevoelens in de mens oproept. Jaloersheid maakt een mens ongelukkig.
Buig daarom jaloezie om in blijdschap door de ander je liefde te tonen. Dat kan je doen door middel van de
gunfactor. Wees niet afgunstig maar integendeel, zegen hen juist.
•

Als er gevoelens van jaloersheid in je opkomen hoe reageer jij daarop?

•

Hoe stel jij je op tegenover moraalridders? / Hoe reageer jij als je onrecht wordt aangedaan?

Shalom, Wim.
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Een toekomst vol van Hoop, Een lied van Sela
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
***
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
***
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
***
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
***
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.
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