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Overdenking - Het kleed van Jozef. 

Net zoals Jakob meer hielt van Jozef, de zoon van zijn ouderdom, zo houdt God meer van Zijn jongste Zoon 

Jezus, Gods eniggeboren Zoon. De oudste zoon Adam is in zonde gevallen, en Israël, Gods eerstgeboren 

zoon, wilde niet naar God luisteren. Maar Jezus is oprecht, Hij is uit God geboren en kent geen zonde.  

Toen Jozef nog bij zijn vader was droeg hij een veelkleurig kleed waarin de liefde van de vader voor hem tot 

uitdrukking kwam. Maar toen zijn vader hem naar zijn broers stuurde om hen naar hun welstand te vragen, 

hebben zijn broers hem dat veelkleurige kleed uitgetrokken en dat in het bloed van een geitenbok 

gedompeld en dat zo teruggestuurd naar zijn vader door te zeggen: is dit het kleed van uw zoon? 

Toen Jezus nog bij Zijn Vader was in de hemel droeg Hij het veelkleurige kleed van het priesterschap, als 

teken van de liefde van God voor Zijn Zoon. God zei: Dit is mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb. 

Luister naar Hem. Toen God Jezus naar de aarde zond om de leiders van Zijn volk te vragen naar hun 

welstand hebben ze Hem Zijn priesterkleed afgenomen en dat besmeurt met Zijn Eigen bloed. Dat hebben ze 

als een offer teruggezonden naar Zijn Vader in de hemel. Daarvoor in de plaats kreeg Jezus het gewaad van 

een slaaf om te dienen. Zo begon Zijn dienstwerk in de wereld.    

Jozef werd verkocht door zijn broers en als slaaf gekocht door een hoveling van de koning. Daar werd Jozef 

bekleed met het kleed van een slaaf. Hij werd daar aangesteld over alles wat zijn heer bezat en hij diende 

hem. God zegende hem en met hem ook zijn heer en alles wat hij deed. Maar toen de vrouw van zijn heer 

hem wilde verleiden tot zonde, rukte hij zich los en liet zijn slaven kleed, zijn getuigenis achter in de handen 

van de vrouw. Op grond van dit gewaad werd hij veroordeeld.  

Toen Jezus naar de aarde kwam werd Hij als slaaf verkocht en gekocht door de hovelingen van God de 

leiders van het volk Israël. Vanaf het moment dat Jezus Zijn dienstwerk op aarde begon deed Hij het werk 

dat de leiders van Zijn volk was opgedragen en werd bekleed met het gewaad van een slaaf. Maar God 

zegende Hem en zijn dienstwerk op aarde. Maar toen de leiders van Zijn volk Hem wilden verleidden tot 

zonde tegen Zijn Vader in de hemel, heeft Hij zich van hen losgerukt en liet Zijn slavenkleed, het getuigenis 

van Gods Woord, in hun handen achter. Op grond van dat kleed werd Jezus veroordeeld.     

Jozef werd gevangen genomen en men plaatste Hem in de gevangenis waar ook de gevangenen van de 

koning gevangen zaten. Maar ook daar was de HEERE met Jozef. En Jozef werd door het hoofd van de 

gevangenis aangesteld over de gevangenen die met Hem gevangen zaten. De twee die daar bij Jozef in de 

kerker zaten droegen net als Jozef het kleed van veroordeling, het doodskleed, omdat zij beide tegen de 

koning hadden gezondigd. Toen ze beide een droom kregen was het Jozef die hen uit de droom hielp en hen 

het oordeel dat hen zou treffen aankondigde. Toen zij na drie dagen door de koning werden ontboden werd 

de één weer aangenomen en in zijn vroegere ambt hersteld en de ander werd veroordeeld.  

Toen de leiders van het volk Israël hun zin niet kregen, omdat Jezus zich niet door hen liet verleiden, hebben 

ze Hem gevangen genomen en onschuldig ter dood veroordeeld. Zij hebben Hem gekruisigd en in een graf 

gelegd. Daar, in die kerker zitten ook alle gevangenen opgesloten die tegen God hebben gezondigd te 

wachten op het oordeel, elk met zijn eigen gedachten van hoop of van vrees. Daar zal Jezus hen vertellen 

wat God met hen zal doen. En het zal dan precies zo gaan volgens de uitleg van Jezus. 
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Na verloop van tijd had de koning een droom maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. Op 

dat moment dacht de schenker aan Jozef, waaraan de koning genade bewezen had, die hem zijn droom had 

uitgelegd en het precies zo was gegaan zoals Jozef had gezegd. Toen werd Jozef door de koning uit de 

kerker geroepen. Hij werd geschoren en zijn kleed werd verwisseld. Zo kwam hij bij de koning. Daarop 

vertelde de koning hem zijn droom. Jozef legde hem die droom uit en gaf aanbevelingen hoe de koning 

Egypte kan redden van de hongerdood. Jozef aangesteld als heerser over alles wat de koning bezat. Hij werd 

bekleed met kleren van fijn linnen, kreeg de ring van de koning en een gouden ketting om zijn hals.   

Ook God heeft een droom over hoe de wereld moet worden gered van zonde en schuld. Maar bij God is er 

niemand van Zijn hemelse legermacht die dat kan doen. Dan wordt er in de hemel gewezen op Jezus, die 

onschuldig veroordeeld is. Jezus is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarop wordt Jezus 

geroepen, Hij wordt geschoren (de zonde weggedaan) zoals een schaap dat geschoren wordt. Ook wordt 

Zijn doodskleed verwisseld en veranderd Jezus van gedaante. Zo staat Jezus op uit de kerker van de dood en 

verschijnt Hij voor de troon van God in een verheerlijkt onvergankelijk geestelijk lichaam zonder gebrek. 

Wanneer God Hem Zijn droom vertelt geeft Jezus aan God de oplossing waardoor de wereld door genade 

kan worden gered van zonde en schuld. Daarop wordt Jezus aangesteld als Heer en Heerser over heel de 

schepping en wordt Hij weer hersteld in het ambt dat hij voorheen in de hemel bekleedde voordat de Vader 

Hem naar de wereld zond. En Hij werd bekleed met het kleed van zuiverheid en heiligheid.  

Vanaf het moment dat Jozef als slaaf werd verkocht tot en met het moment dat hij heerser wordt over het 

land Egypte, wordt afhankelijk van zijn dienstwerk, zijn kleed vier keer verwisseld. Ook van Jezus werd Zijn 

kleed vier keer verwisseld. Nog één keer zal het kleed van Jezus worden verwisseld, dat zal zijn bij Zijn 

wederkomst. Dan zal Jezus het kleed ontvangen van Koning en Hogepriester in het Koninkrijk van God. Dan 

is Hij geen onderkoning meer maar zal Hij Koning zijn over het Koninkrijk van God tot in eeuwigheid.   

In het begin schiep God de hemel en aarde. Vanwege de opstand tegen God heeft God de wereld vervloekt. 

De mensheid wil de wereld redden maar de mens kan de wereld niet redden en zal ten onder gaan. Maar 

God heeft beloofd dat Hij een nieuwe schepping zal maken. Daartoe heeft Hij voor Hem zelf een volk, Israël 

uitgekozen om daaruit een nieuwe schepping geboren te laten worden, Jezus. Aan dat volk heeft God Zijn 

wet en Zijn rijke beloften gegeven. Maar dat volk heeft die wet niet kunnen volbrengen. Toen gaf God Zijn 

Zoon waardoor ieder mens door geloof in Hem opnieuw geboren, en een nieuwe schepping kan worden.  

Als er geestelijke nood is en God wordt aangeroepen wijst God naar Jezus Zijn Zoon, Die het brood des 

levens is waardoor we tot de Vader kunnen naderen. Ieder mens op aarde kan bij Hem terecht om dat brood 

te kopen maar dat kan door niemand uit Zijn hand worden opgeëist, alsof iemand daar rechten op zou 

kunnen laten gelden. Op het einde van de levensweg wordt ieder mens beoordeeld op de werken die God 

van ieder mens heeft opgeslagen in zijn voorraadschuren om dat uit te delen. 

• Heb jij de nieuwe kleren al ontvangen om aan te doen om toegelaten te worden tot het 

bruiloftsmaal van het Lam?  

Shalom, Wim. 
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Majesteit, groot is Uw majesteit, 

 

Majesteit, groot is Uw majesteit, 

lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 

Majesteit, God die de zijnen leidt. 

Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn 

heerschappij. 

 

Dus verhoog, maak eeuwig groot, 

de Naam van Jezus. 

Volk van God, kom en breng lof, 

aan Jezus de Koning. 

Majesteit, groot is Zijn majesteit. 

Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 

Jezus is Heer. 
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