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Overdenking - Jozef verkocht naar Egypte.  

En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het 

veelkleurige gewaad dat hij droeg, en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond 

geen water in. Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen 

zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en 

mirre, en zij waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij 

er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten 

verkopen; laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers 

luisterden naar hem. Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put 

en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben 

kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put! Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar 

zijn broers en zei: De jongen is er niet. En ik, waar moet ik naar toe? Lezen, Genesis 37:23-30. 

Toelichting. 

Voor Jozef was er zelfs geen begroeting toen hij aankwam bij zijn broers. Ze grepen Jozef, trokken hem zijn 

veelkleurig gewaad uit en gooiden hem in een droge put. Toen Jozef in de put zat trokken zij zich niets aan 

van zijn zielsbenauwdheid en zijn smeken om genade en bekommerden zich niet om hem. Ze gingen zitten 

om de maaltijd te gebruiken en waren van plan hem daar dood te laten gaan. Zoiets is haast niet voor te 

stellen. Maar onder het eten zien ze een karavaan van Ismaëlieten aankomen met specerijen, balsem en 

mirre, die op weg zijn naar Egypte. Toen zei Juda: laten we hem niet doden en zijn bloed verbergen maar 

laten we hem verkopen, uiteindelijk is hij toch een broer van ons en ons eigen vlees. Toen trokken zij hem uit 

de put en verkochten hem voor twintig zilverstukken aan de Midianitische kooplieden. Toen Ruben 

terugkwam en Jozef daar niet vond, raakte hij in paniek en zei: de jongen is er niet waar moet ik naar toe? 

De profeet Amos zegt over Jozef: U, drinkt wijn uit sprengbekkens en zalft u met de beste olie, maar u 

bekommert zich niet om de ondergang van Jozef. 

In dit gedeelte zijn veel directe verwijzingen naar Jezus. Zo zijn de specerijen die de kooplieden bij zich 

hadden een verwijzing naar de zalving van Jezus door Maria voordat Jezus werd gevangen genomen. 

Balsem en mirre zijn namelijk de ingrediënten om zalfolie van te maken. Jozef werd door zijn broers verkocht 

naar Egypte, zo is Jezus door Judas verkocht en uitgeleverd aan de leiders van het volk. Juda wilde Jozef niet 

doden, zo wilden de leiders van het volk Jezus niet zelf doden, maar werd door hen overgeleverd aan de 

Romeinen om zo te voorkomen dat ze zelf vuile handen zouden krijgen. Ruben schrok toen hij Jozef niet kon 

redden, zo ook Judas toen hij zag dat ze Jezus ter dood hadden veroordeeld en berouw kreeg, waarop hij zei:  

ik heb onschuldig bloed verraden. Maar de anderen zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Toen 

Jezus werd geboren kwamen wijzen (Schriftgeleerden) uit het oosten naar Jeruzalem, dat zijn joden die nog 

in Babel woonden en in de verte Zijn ster hadden gezien. Zij maakten de leiders van Israël erop attent dat 

hun Messias, de Koning der Joden was geboren en vroegen aan hen waar Hij geboren zou worden. De 

leiders van het volk Israël wisten waar de Messias geboren zou worden, maar in plaats van op te springen 
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van blijdschap en op weg te gaan om zelf Jezus te begroeten, wijzen zij vreemdelingen de weg naar de 

plaats waar Hij geboren zal worden.   

Uiteindelijk heeft Jezus hen toch gevonden. Jezus kwam alleen maar naar hen toe om hen te vragen naar 

hun welstand en de welstand van het volk dat zij moeten onderwijzen. Maar door Jezus werd hun rust 

verstoort omdat Hij hen wees op hun slechtheid. Zij wisten dat ze verkeert handelden maar waren niet van 

plan zich van hun slechte daden te bekeren. Zij wensten niet aangesproken te worden op hun gedrag door 

Iemand die zegt, van God te komen. Daarom, toen Jezus hen had gevonden moest Hij sterven en werd Hij 

aan hen overgeleverd voor dertig zilverlingen. Toen hebben zij Jezus gevangen genomen en uitgeleverd aan 

hun vijanden, als het ware, levend in de put van het verderf gegooid. Zo hoopten ze van Hem af te zijn en 

alle sporen van hun daden uit te kunnen wissen. Maar toen Jezus werd veroordeeld raakten de leiders van 

Israël onderling verdeeld en sommigen vroegen zich dan ook af, wat daarvan komt.  

Toepassing. 

Tegenwoordig is de boodschap van het evangelie van Jezus Christus overal in de wereld te ontvangen. Op 

elk moment klinkt de stem van het evangelie door de ether, daar hoef je niet eens op af te stemmen. Er is 

geen mens meer die kan zeggen: Ik heb nog nooit de Naam van Jezus gehoord. Zelfs bij de jaartelling wordt 

de Naam van Jezus genoemd. Maar alles van Jezus weten en Hem ook werkelijk kennen is twee. De leiders 

van Israël hebben Jezus niet herkend als hun Messias hoewel ze alles van hem wisten, dat toont deze 

geschiedenis aan.  

Alles wat een mens van God kan weten is de mens bekent, God heeft dat de mens zelf geopenbaard in Zijn 

werken. Veel mensen horen wel Zijn stem, maar geven daar geen gehoor aan en gaan gewoon verder met 

het leven dat ze leven en willen daarin niet worden gestoord door mensen die zich met hun handelen 

bemoeien. Daarnaast maakt het een groot verschil tussen, wat je hoort en wat je wil horen. Wie 

vooringenomen is, een zelfgemaakte godsdienst heeft of de Bijbel slechts ziet als een verhalenboek, komt 

niet tot de Waarheid. In de Bijbel staat: De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet 

aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld 

worden. De wereld ziet God namelijk niet in de natuur, maar heeft de natuur zelf tot hun god gemaakt.  

Zij die geheimen hebben en verbergen en bewaren die angstvallig uit angst voor ontdekking. Er zijn er die, 

om ontdekking te voorkomen daarvoor zelfs een moord kunnen plegen, zoals de broers deden. Maar daarna 

moeten ook die sporen weer worden uitgewist waardoor die mens een gevangene wordt van het kwaad. 

Maar zo doen wij, die Christus hebben leren kennen niet! Ontvang dan woorden van hoop met 

dankbaarheid, maar toets die altijd aan het Woord van God, waardoor je de Waarheid leert kennen.  

De broers gingen aan de maaltijd zonder Jozef. Nu jezus overwinnaar is nodigen wij Jezus niet meer uit te 

aan onze de maaltijd, maar nodigt Hij ons uit aan Zijn maaltijd. Wie Hem in zijn leven buitensluit die zal Hij 

weren van Zijn maaltijd.    

• Hoe reageer jij op aangevallen op de Bijbelse zienswijzen over ethische kwesties?  

Shalom, Wim. 
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Lied. 

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk.  
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