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Overdenking - Het gewaad gedrenkt in het bloed.  

Toen namen ze het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze 

stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: Dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit 

het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei: Het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier 

heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een 

rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op 

om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: Voorzeker, ik zal treurend naar mijn 

zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. 

De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de 

lijfwacht. Lezen, Genesis 37:31-36. 

Toelichting. 

Nu Jozef was verkocht bleven de broers met het veelkleurige liefde gewaad als een bewijsstuk van schuld in 

hun handen achter. Dat bracht hen op het idee om daarmee hun vader mee om de tuin te leiden door hem 

daardoor te bedriegen. Ze slachten een geitenbokje en dompelden het gewaad van Jozef in het bloed van 

het geitenbokje. Zelf hadden ze de moed niet om te antwoorden op eventuele vragen van hun vader over de 

toedracht, daarom stuurden ze een bode naar Jakob toe om dit pakketje bij hun vader af te leveren en te 

zeggen: Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Door Jozef ‘uw zoon’ te noemen en niet 

‘onze broer’ ontkennen ze dat Jozef hun broer is.   

Eerst ontdoen de broers Jozef van zijn positie bij de vader door hem zijn liefde gewaad uit te trekken. 

Daarna verkopen ze Jozef naar een vreemd land. Tenslotte gebruiken ze dit teken om hun vader mee te 

bedriegen en hem met woorden op bepaalde gedachten te brengen waardoor op hen geen verdenking zou 

rusten. Jakob heeft zijn vader Izak bedrogen door middel van het vel van een geitenbok om zo als een wolf in 

schaapskleren bij zijn vader te komen. Op een zelfde wijze bedrogen de zonen van Jakob hun vader weer 

met het bloed van een geitenbok. 

Wanneer dit pakkertje met deze woorden aan Jakob wordt overhandigt komt er geen enkele gedachte bij 

Jakob boven over mogelijk bedrog door zijn zonen. Ook doet Jakob geen onderzoek naar de oorzaak, maar 

reageert zoals ze hadden verwacht. Toen Jakob het pakketje uitpakte wist hij natuurlijk direct dat dit het 

gewaad van Jozef was. En wanneer hij het in het bloed gedoopte gewaad beziet is zijn conclusie, een wild 

dier heeft hem opgegeten, Jozef moet zijn verscheurd. De gedachte dat zijn zonen hier weleens meer van 

wisten komt niet aan de orde. Vanaf dat moment is het net alsof alle leven uit Jakob wegvloeit en scheurt hij 

zijn kleren als teken van rouw. Hij doet een rouwgewaad om en rouwt vele dagen om zijn zoon terwijl zijn 

hele familie om hem heen staat om hem te troosten. Zo te zien stonden ook de zonen die Jozef hadden 

verkocht daarbij, maar die hielden de schijn op. Jakob was ontroostbaar en beweende hem en zegt: Ik zal 

treurend naar mijn zoon in het graf afdalen.   

Dit gedeelte is een verwijzing naar Jezus en naar de leiders van het volk Israël. Nadat Jezus gevangen werd 

genomen door de leiders van Israël hebben ze Hem bespot en geslagen. Zijn priestergewaad werd 
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doordrenkt met Zijn eigen bloed als van een zondebok/ offerlam. Wanneer God ziet wat de leiders van het 

volk met Zijn Zoon doen dan breekt Zijn hart en zegt: beesten hebben Hem verscheurd. God is ontroostbaar 

omdat ze Hem hebben verworpen Die hen juist wil redden. En de leiders van het volk stonden erbij toen 

Jezus werd veroordeeld. Maar Jezus is ook God, en zo is God met Jezus gestorven en met Hem neergedaald 

in het graf. Zo moest God de Zoon de smaad van de zonde dragen. Toch veroordeelt God Zijn volk niet voor 

wat ze deden, maar treurde vele dagen om Zijn Zoon omdat Hij moest lijden om de wereld, die Hij heeft 

liefgehad, te redden van de verlorenheid. Jezus, hun Messias werd door de leiders van Israël als voor dood 

teruggestuurd naar God. Dat deden ze niet zelf, maar ze lieten het vuile werk doen door de Romeinen zodat 

ze zelf de handen niet vuil hoefden te maken en zich daardoor te verontschuldigen als ze werden 

aangesproken op de dood van Jezus. Ze wilden Jezus niet als Messias, er was bij hen geen plaats voor Hem. 

Omdat God wist dat zij Jezus uit jaloezie hadden veroordeeld en Jezus zou sterven aan het kruis doet dan 

ook geen onderzoek naar wat er is gebeurd. Na de kruisiging van Jezus dachten de leiders van Israël dat ze 

hun oude leven weer konden oppakken en van Jezus waren verlost. Gelukkig liep het anders. Vanaf dat 

moment verwerft Christus Zijn gemeente op aarde. Ieder die dat wil mag bij Hem komen. Wat een genade! 

Jezus zei door een gelijkenis tegen de leiders van het volk: Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en 

zei: Voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder 

elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem 

gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem.  

De Midianieten verkochten Jozef naar Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de 

lijfwacht. Zo hebben de leiders van Israël Jezus afgewezen. Maar het volk en de heidenen volgden Hem en 

zijn gelukkig te prijzen. Want daardoor wordt ook aan hen het Koninkrijk van God verkondigt. Zo Jozef door 

zijn broers is verkocht naar Egypte, zo is Jezus verkocht en naar de wereld gezonden om als de lijdende 

dienstknecht Zijn dienstwerk voor jou en mij op aarde te volbrengen.  

Toepassing. 

Doordat de joden Jezus hebben afgewezen is het heil ook naar de heidenen gekomen. Ieder mens die met de 

naam van Jezus wordt geconfronteerd zal moeten kiezen tussen, Hem afwijzen of Hem volgen. De wereld 

moet niets hebben van Jezus, die heeft haar eigen agenda en wil niet door de Naam van Jezus worden 

gestoord. De naam van Jezus roept namelijk het geweten van de wereld wakker en wil geen Koning die over 

hen regeert. Echter God rouwt, samen met allen die Hem toebehoren, om ieder mens die de Zoon loochent. 

Daarom zend Hij Zijn dienaren uit om het goede nieuws van het Koninkrijk van God   te verkondigen aan 

allen die het willen horen. God biedt aan hen die berouw hebben over hun zonde Zijn verzoenende genade 

aan. Wie Jezus heeft aangenomen en hebt toegelaten in je hart dan laat Hij je niet los. Als jij van Hem 

afdwaalt dan zal Hij je zoeken en vinden en je terug brengen naar je bestemming en je plaatsen  onder Zijn 

bescherming. Vrees niet, geloof alleen.       

• Op welke wijze blijf jij op je levensweg met Jezus verbonden?  

Shalom, Wim. 
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Opwekking 798. Houd vol. 

 

Wij zijn het volk van God, 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 

Een leven lang te gast, 

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

*** 

Het is een zegetocht 

van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 

Maar kijk, wij lopen nog, 

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

*** 

God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 

*** 

En nu wij zijn omringd 

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 

nu geven wij niet op. 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

*** 
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