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Overdenking - Het plan om Jozef te doden.  

Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen 

hem om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten 

we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem 

opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit 

hun hand redden. Hij zei: Laten wij hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen: Vergiet geen 

bloed; gooi hem in deze put die in de woestijn is, en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun 

hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. lezen, Genesis 37:18-22. 

Toelichting. 

Toen Jozef zijn broers niet aantrof in Sichem ging hij op aanraden van een vreemdeling die daar was, op 

weg naar Dothan in de hoop hen daar aan te treffen (Dothan betekent, twee putten). Omdat Jozef zijn 

veelkleurige gewaad droeg, zagen zijn broers hem al in de verte aankomen. Meteen kwamen zijn dromen bij 

hen in gedachten en noemen hem dan ook, meesterdromer. Hun collectieve jaloezie en haat voor Jozef was 

zo groot dat die moordgedachten bij hen opriepen. Omdat zij niet willen dat zijn dromen uitkomen 

bedachten ze een listig plan en zeiden tegen elkaar: laten we hem doodslaan en in één van deze putten 

gooien en dan zeggen dat een wild dier hem heeft opgegeten. Zo hopen zij alle sporen van hun daad te 

kunnen uitwissen. Klaarblijkelijk waren de dromen van Jozef voor hen zo werkelijk en bedreigend, dat ze 

zelfs, wanneer hij dood zou zijn, nog steeds bang waren dat die dromen zouden uitkomen. Daaruit is op te 

maken dat zijn broers in het geheel niet bezig waren met de dingen van God. Maar voor Ruben, als oudste 

broer, die verantwoordelijkheid droeg voor wat zijn broers deden, ging dit te ver. Daarom probeerde hij ook 

met een list het leven van Jozef te redden en zei: dood hem niet maar gooi hem levend in de put in de 

woestijn. Later zou hij dan terugkomen en Jozef weer naar zijn vader brengen. Maar in feite bedroog hij zo 

zijn broers in de veronderstelling te kunnen ontsnappen aan een collectieve daad. Maar wie onderdeel is 

van een samenzwering kan zich onmogelijk eenzijdig daaraan onttrekken door bedrieglijk handelen, die 

blijft mede schuldig aan de gevolgen van het handelen van de groep. 

Toen God, Jezus naar de wereld zond om Zijn reddingsplan voor de wereld te volbrengen, was daar niemand 

van de leiders van Israël die op Zijn komst zat te wachten. Zij konden weten dat de Messias zou komen want 

Hij was in het verleden door de profeten aangekondigd. Zij zagen Hem als het ware al in de verte aankomen 

Die van God zou komen. Maar zij wilden niet door Hem gestoord worden en hadden er niet op gerekend dat 

hij hen zou vinden. Toen jezus naar de wereld kwam vond Hij de leiders van Zijn volk dan ook niet bezig met 

het volk te onderwijzen in het woord van God naar zijn wil, maar met de uitrol van hun eigengemaakte 

godsdienst waarin zij zichzelf eerden. Net nu zij onder de Romeinen zelf het heft in handen hebben komt 

Jezus naar hen toe die hen wijst op hun slechte daden en daar waren zij niet van gediend. Daarom wilden zij 

voorkomen dat Zijn “dromen” zouden uitkomen. De leiders van het volk wilden niet voor Hem buigen want 

dan zouden zij hun riante positie aan Hem moeten afstaan. Maar nu Jezus hen toch nog had gevonden 

bedachten de leiders van Israël een listig plan om Hem om te brengen zodat ze voorgoed van Hem af waren. 

Dit was hun kans, niemand zou het weten, volgens dit plan zouden zij vrijuit gaan. Zo wilden ze Jezus als het 
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ware in een put in de woestijn in alle eenzaamheid laten omkomen om vervolgens weer verder te gaan waar 

zij mee bezig waren. Toch waren er nog wel enkele leiders van het Israël, waaronder Nicodémus, die 

heimelijk probeerden de leiders van Israël van hun plannen af te brengen, maar ook zij konden zich niet 

onttrekken aan de samenzwering.   

Toepassing. 

In de wereld zijn demonstraties over van alles en nog wat, aan de orde van de dag. Demonstreren is nu 

eenmaal een ‘recht’. Demonstreren voor bepaalde rechten doe je meestal niet alleen, maar doe je met een 

groep van gelijkgestemden. Demonstraties komen voort uit onvrede over een situatie of vermeend onrecht 

dat jezelf of anderen wordt aangedaan om dan vervolgens daartegen te gaan protesteren. Ook al zeggen de 

deelnemers van een demonstratie dat ze nobele gemeenschappelijke bedoelingen hebben, meestal doen de 

mensen die deelnemen aan demonstraties dat uit eigen belang, uit hebzucht of jaloezie. Daarbij laat de 

geloofsrichting van waaruit gedemonstreerd wordt zich vaak niet onbetuigd dat is dan het uitgangspunt 

waarop het doel van een demonstratie wordt gerechtvaardigd. Maar bedenk dit; vechten tegen het kwaad 

brengt alleen maar kwaad voort. Wie deel neemt aan een demonstratie is dan ook mede verantwoordelijk 

voor alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Daarbij leeft vaak de gedachte dat het doel de middelen heiligt. 

Dat is dan ook precies wat het kwaad uitlokt, zoals we dat zien gebeuren met de broers van Jozef. Wie zich 

bezwaart voelt zal dan heimelijk proberen gemaakte plannen om te buigen, zoals Ruben deed. Maar dat is 

nooit een verontschuldiging. 

Steeds vaker wordt bij christenen de Waarheid op grond van Gods woord op de proef gesteld. Veel 

christenen in de wereld moeten voor die Waarheid een hoge prijs betalen. Maar bedenk daarbij dat 

vanwege de Waarheid men ook Jezus vals heeft beschuldigt en gekruisigd. Daarom zegt jezus tegen allen: 

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 

Om als christen staande te blijven in het geloof in een maatschappij die eigen normen en waarden 

formuleert, is een dagelijkse uitdaging. Rechtvaardigheid is in de wereld namelijk vervangen door recht. Om 

vanwege je rechtvaardige geloofsprincipes afgewezen, genegeerd, of gepest te worden doet pijn. Ieder 

mens wil ergens bij horen, die wil niet alleen staan en wil gehoord worden. Om daarbij vast te houden aan 

de Waarheid van Gods woord wordt het christenen vaak niet gemakkelijk gemaakt. Maar wie de HEERE 

verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Wanneer het moeilijk wordt ga dan niet alleen op weg om te 

demonstreren maar zoek de oplossing bij Hem. Op momenten dat jij Hem met moeite vast kunt houden dan 

zal Hij Zijn handen naar jou uitstrekken!  

Nicodemus, die 's nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: Veroordeelt soms onze wet de 
mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Johannes 7:50. 

Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden 
en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en 
doodden hem. Mattheüs 21:38. 

• Welke geloofsuitdaging heb jij te overwinnen in het geloof?  

Shalom, Wim. 
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houd mij vast, 

 

Ik ben een schip in de storm, 

dat de haven niet vindt. 

Houd mij vast, houd mij vast, 

spreek mij aan als Uw kind. 

*** 

Ik ben een vogel die vlucht, 

voortgejaagd door de wind. 

Houd mij vast, houd mij vast, 

spreek mij aan als Uw kind. 

*** 

Als uw woord mij bereikt, 

ik in U richting vind. 

Houd mij vast, houd mij vast, 

spreek mij aan als Uw kind. 

*** 

Dan zijn stormen gestild, 

voorbij is vlucht en wind. 

Houd mij vast, houd mij vast, 

spreek mij aan als Uw kind. 

*** 
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