
Kringmateriaal week 2 en 3 
Genesis 37 

 

Zondag 1 januari en zondag 8 januari heb ik gesproken vanuit Genesis 37. Het 
hoofdstuk waar de levensbeschrijving van Jozef  begint. Deze levensbeschrijving is de 
laatste grote beweging in het boek Genesis. Sommigen noemen het wel een 'novelle'. 
In deze levensbeschrijving zien we repeterende elementen terugkeren. Er zijn drie 
paar dromen, vier paar parallelle relaties (Jozef  en zijn familie,  Jozef  en Potifar's 
huishouden, Jozef  en de gevangenen, Jozef  en de hofhouding van de Farao). Er zijn 
twee situaties in de put of  gevangenis waarbij een valse beschuldiging een rol speelt en 
Jozef's kleding aangedragen wordt als bewijslast en twee repeterende bezoeken van de 
broers aan Egypte.  1

In de preek van 1 januari wees ik op de repeterende thema's die we in Gen. 37 
tegenkomen vanuit de eerder vertelde geschiedenissen in Genesis. Zo is daar het 
thema van het 'lievelingetje': Jozef  als lieveling van zijn vader Jakob. Dit zagen we 
eerder bij Esau als het lievelingetje van Izak. Jakob wist wat het was als je broer de 
lieveling was van je vader, toch doorbreekt Jakob dit patroon niet in zijn eigen gezin.  
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Daarnaast zien we hoe de spanning tussen de zussen Lea en Rachel (zie Gen. 
30:14-15) een generatie verder is blijven bestaan in de spanning tussen de broers en 
Jozef. 

In hoeverre herken jij positieve of  negatieve patronen in je leven die 
wortels hebben in de levens van je voorouders? Ben je zaken gaan 
herkennen in je eigen leven en omgang met anderen die je ook hebt 
gezien bij je ouders, broers en zussen?  

Na de zondeval in Genesis 3 pakt God de draad met de mens weer op in Genesis 12 
met Abram en zijn nakomelingen. In de verhalen van de aartsvaders zien we 
vervolgens hoe ze aangewezen worden als degenen in wie 'alle volken gezegend 
worden'. (Abram: Gen. 12:3, Izak: Gen. 26:4, Jakob: Gen. 28:14) Deze hoge roeping 
staat nog wel eens in contrast met het gedoe in de levens en gezinnen van de 
aartsvaders.  

Wat zegt dit over God en Zijn bedoeling met de wereld? Zegt dit ook iets 
over jouw leven en Gods bedoeling met de wereld? 

De hoge roeping wordt in het leven van Jozef  expliciet in de dromen die hij ontvangt 
waarin graanschoven en hemellichamen voor hem neerbuigen. De broers nemen de 
dromen van Jozef  serieus. De dromen zijn de Goddelijke bevestiging van wat ze al 
aanvoelden in het voortrekken van Jozef  door Jakob: Jakob zal hen regeren. Een 
gedachte die hen 'verteerd van jaloezie'. (Gen. 37:11) 
De hoge roeping van Jozef  en de jaloezie van de broers leiden tot de ballingschap van 
Jozef. Van de hoge droom over de hemel belandt Jozef  in de diepste put. Van de 
velden van Kanaän belandt Jozef  in Egypte.  
Elke aartsvader voor Jozef  kent ballingschap. Abraham vertrok naar Egypte vanwege 
hongersnood. (Gen. 12:10) Izak vertrok vanwege een hongersnood naar Gerar, de stad 
van de koning van de Filistijnen. (Gen. 26:1) Jakob vlucht voor zijn broer Esau naar 
Charan. (Gen. 27:43)  
Jozef  wordt door de nakomelingen van Isamël meegenomen naar Egypte. Jozef, de 
erfgenaam wordt slaaf  van de nakomelingen die slaaf  waren onder zijn voorvader 
Abraham.  

De aartsvaders en Jozef  maken zichtbaar dat een hoge roeping en de 
beloften van God niet uitsluiten dat zich lijden en ballingschap op je 
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levensweg openbaren. Tevens lijkt God enigszins afwezig te zijn in wat 
Jozef  gebeurt. Herken jij dit in je eigen leven?  

Jakob is ontroostbaar als hij het in bloed gedrenkte bovenkleed van Jozef  ontvangt. 
Jakob wordt bedrogen door zijn zoons met de kleding van Jozef, zoals hij zelf  zijn 
vader Izak bedrogen had met de kleding van Esau.  
Rabbijn Jonathan Sacks wijst op de Joodse regels over grenzen aan de rouw: een jaar. 
Toch weigert Jakob zich te laten troosten. Een verklaring daarvoor is de afwezigheid 
van het dode lichaam van Jozef. Jakob weigert zich te laten troosten omdat hij diep 
van binnen de hoop nog niet heeft opgegeven dat Jozef  in leven is. Weigeren getroost 
te worden is weigeren de hoop op te geven.  2

Gods bedoeling leeft voort, ook al lijken de bewijzen van het tegendeel 
zich op te stapelen in de wereld om ons heen. Jozef  leeft nog en zijn 
ballingschap en vermeende dood zal uiteindelijk het leven betekenen 
voor zijn broers. Net als Jezus wiens dood leven betekent voor Zijn broers 
en zussen.  
Zie je nog meer parallellen tussen Jozef  en Jezus in Genesis 37?  

Tip! 
Wil je meer weten over het 'ballingschap'-thema in het verhaal van Jozef ? 
Luister dan deze podcast! (Engels) 

https://bibleproject.com/podcast/joseph-exile/ 
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