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Hoofdstuk 25       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Actie wekt reactie. Deze uitdrukking kennen jullie allemaal. Dat gebeurde ook 

bij Jozef, zoals jullie in onderstaand verhaal kunnen lezen.  

Maar kon deze jonge Jozef het helpen dat hij zo’n arrogante jongen was 

geworden, die alles beter wist dan zijn grote broers? 

Ja, hij had sterallures en hij leed aan grootheidswaanzin. Het ergste was dat hij 

dat  zelf niet eens door had.  

 

Zo gaat dat met erg verwende kinderen die van jongs af aan van hun ouders 

altijd hun zin hebben gekregen. Ze denken dat het zo hoort. 

 

En hoe was de reactie van Jozef zijn oudere broers? Ze hadden niet alleen een 

hekel aan hem, nee ze haatten hem met alle gevolgen van dien. 

 

Je moet maar zo’n door en door verwend jongetje zijn….  

  

 

Hoofdstuk 25      -       De dromer verkocht            -     Genesis  37 : 12  -   36 

 

 

Eens, toen de tien halfbroers van Jozef met hun grote kudde schapen naar 

Sichem waren gegaan was Jozef thuis bij zijn vader gebleven. Er gingen weken 

en weken voorbij en Jacob kreeg maar geen bericht van zijn zoons. Hij maakte 

zich een beetje ongerust. Ging alles wel goed met hen? Of hadden de 

Kanaänieten alsnog wraak genomen voor de moorden van Sichem en ze alle tien 

gedood?   

 

Het zou voor Jozef een lange reis worden om in zijn eentje van Hebron naar 

Sichem te gaan. Maar vader Jacob stond erop: Jozef moest naar zijn broers gaan 

en vragen hoe het met hen ging en natuurlijk ook hoe het met de schapen en de 

geiten was. 

Natuurlijk wilde Jozef doen wat zijn vader hem vroeg. Hij had ook geen 

karakter om tegen zijn vader in te gaan. Bovendien, zo’n lange reis daar had hij 

best wel zin in. Zo ver lopen? Geen probleem. Iemand die gewend is om 

dagelijks met een kudde schapen en geiten op stap te gaan is wel gewend om ver 

te lopen. 

Dat er gevaar dreigde en dat zijn halfbroers hem wel eens kwaad zouden kunnen 

gaan doen, die gedachte kwam niet bij hem op. Wel wist Jozef dat zijn 

halfbroers hem niet sympathiek vonden en dat ze hem verweten dat hij door hun 

vader voorgetrokken werd, maar daar kon hij toch niets aan doen?  Dat ze hem 
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zo fel haatten en hem zelfs wel zouden kunnen vermoorden, daar had hij totaal 

geen erg in. Zijn felgekleurde mantel sloeg hij om zijn schouders en moedig 

zette de stap erin de kant op naar Sichem, waar zijn halfbroers waren. 

 

Lang keek Jacob hem na. Het zouden voor hem zonder Jozef lange en eenzame 

dagen worden. Maar langer dan een paar weken hoefde het niet te duren. 

Waarom stuurden die kinderen hem ook geen bericht! Ze wisten toch wel dat hij 

het maar half vertrouwde dat ze daar in de buurt van Sichem hun schapen 

hoedden. Er was toch wel een slaaf die een paar dagen gemist kon worden om 

hem een boodschap te sturen?  

Hij zou blij zijn wanneer Jozef gezond en wel weer thuis was. 

 

Toen Jozef in de buurt van Sichem ronddwaalde op zoek naar zijn broers, kwam 

hij iemand tegen die hem vroeg naar wie hij op zoek was. 

‘Ik zoek mijn broers,’ antwoordde Jozef. ‘Kunt u mij zeggen waar ze het vee aan 

het weiden zijn?’ 

‘Ze zijn hier niet meer,’ zei deze onbekende persoon. ‘Ik hoorde ze wel zeggen, 

dat ze naar Dothan wilden gaan.’ 

Wie was deze onbekende persoon die Jozef vond, terwijl Jozef niet wist waar hij 

zijn broers moest zoeken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik zoek mijn broers…’ 

 

In de vlakte van Dothan weidden de broers hun schapen. Toen ze in de verte 

Jozef aan zagen komen lopen, dachten ze eerst nog dat het een eenzame reiziger 

was op weg het noorden.  Maar toen Jozef dichterbij kwam, herkenden ze hem 

aan zijn manier van lopen en aan zijn bontgekleurde mantel.  
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Al hun oude opgekropte boosheid kwam naar boven, al hun jaloezie en hun felle 

haat om zijn dromen.  

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kijk, daar heb je die dromer! Kom, laten we hem 

vermoorden en in een put gooien. Dan zeggen we tegen we tegen onze oude 

vader dat hij opgegeten is door een roofdier. Dan zullen we wel eens zien of zijn 

dromen uitkomen!’ 

Het interesseerde hen niets dat hij hun broer was, hun eigen vlees en bloed. En 

dat er thuis een oude vader op hem wachtte, daar dachten ze niet aan.. Deze 

broer van hen stond hen in de weg en dan was maar het beste hem te 

vermoorden. En zo’n kans als nu kregen ze niet nooit weer. 

 

Van die tien jonge mannen was er niet één die overeind sprong en zei: ‘Dit 

gebeurt niet!  Dit wordt een gemene moord en wie van jullie ook maar één 

vinger naar hem uitsteekt, die krijgt met mij te doen! 

Maar er was wel één die een moord te ver vond gaan. Dat was Ruben, de oudste 

zoon van Jacob. Medelijden met Jozef had hij niet. Maar hij als oudste moest 

later toch rekenschap afleggen bij zijn vader en dat durfde hij niet. Hoe zou hij 

de oude man ooit weer onder ogen durven komen wanneer hij bloed van zijn 

halfbroer Jozef aan z’n handen had? 

Maar Ruben wist heel goed dat hij bij zijn broers geen goed woordje voor Jozef 

hoefde te doen. Nee, de haat en de wrok naar Jozef toe zat te diep. 

Wanneer hij Jozef zou willen redden dan zou hij heel anders te werk moeten 

gaan. Hij wist wel iets. Wanneer Jozef levend in die kuil kwam, in plaats van 

dood, dan zou hij hem er later stiekem uit kunnen halen en hem naar zijn vader 

terugsturen. Maar zijn broers mochten nu niets in de gaten krijgen. 

 

Heel onverschillig zei hij tegen zijn broers: ‘Ja, het is het beste dat die 

meesterdromer sterft. En hier in zo’n droge waterput kraait er geen haan naar! 

Maar het is beter dat we niet zelf hem vermoorden. Bloed dat in de aarde 

vergoten wordt roept in de hemel naar wraak. Het is veel beter dat wij hem 

levend in zo’n put gooien. Dan sterft hij evengoed van honger en dorst, maar 

dan kleeft er geen bloed aan onze handen.’ 

Zouden ze naar hem luisteren? Zijn broers waren mannen die nergens voor 

terugdeinsden. Vooral die wilde Simeon niet. Die was niet bang om bloed te 

vergieten. Dat was wel gebleken in Sichem. Het was gewoon een pak van zijn 

hart toen ze het allemaal met hem eens waren. 

‘Ja,’ zeiden de anderen, ‘voor Jozef is het misschien wel goed om eerst een 

poosje in de benauwdheid te zitten. Zijn verdiende loon. Had hij maar niet altijd 

zo eigenwijs moeten zijn.’  

 

In eerste instantie had Ruben het leven van Jozef gered. En zonder dat er iemand 

erg in zou hebben zou hij hem vannacht in het donker uit de put halen en hem 

rechtstreeks naar huis sturen. 
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Ruben stond een beetje aan de zijkant toen Jozef hen begroette. Wat was hij nog 

jong en onbezorgd. Blij was hij na zo’n lange eenzame reis zijn broers weer te 

zien. Ruben zag hoe doodsbleek hij werd toen zijn broers hem beetpakten en 

hem de mantel van zijn schouders rukten. Wild en angstig stonden zijn donkere 

ogen in zijn hoofd, terwijl hij schreeuwde: ‘Wat willen jullie? Wat heb ik jullie 

misdaan dat jullie met z’n tienen mij aanvallen? Tien tegen één!’ 

Ruben zag hoe een paar broers Jozef wegsleepten naar een diepe put. Zijn broer 

jammerde en smeekte om genade, maar die kreeg hij niet…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef jammerde en smeekte om genade, maar kreeg die niet…. 

 

Met grote stappen liep Ruben bij zijn broers vandaan. Toen hij al vrij ver bij de 

put vandaan was hoorde hij nog het wanhopig gehuil van zijn broer Jozef. 

Wacht maar jongen, dacht hij, straks wanneer de anderen eten haal ik jou 

stiekem uit de put en als dat niet lukt, dan doe ik dat in de komende nacht 

wanneer ze allemaal slapen.   

 

De broers aten vrij ver bij de waterput vandaan, op de plek waar de 

karavaanweg naar het zuiden door de vlakte van Dothan liep. Het eten smaakte 

hen er niet minder om, nu Jozef in de put zat. Ze praatten luid en druk met 

elkaar. Het was wel een rare gedachte dat Jozef nu in die droge waterput van 

honger en dorst om zou komen. Maar het was zijn eigen schuld! Waarom moest 
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hij ook zo eigenwijs zijn en zulke dromen dromen? Waarom klikte hij ook over 

hen tegen hun vader? Iedereen deed toch wel eens foute en verkeerde dingen? 

Waarom was die Jozef ook zo ‘vroom’? En hoe kam het toch dat hun vader zo 

veel van hem hield? 

Hun vader…. Die zou Jozef missen. Maar de tijd heelt alle wonden, ook deze. 

Gelukkig voor hun vader was de kleine Benjamin er ook nog! 

 

Op de karavaanweg, nog en flink eind bij hen vandaan, zagen de broers kamelen 

aankomen. Het waren handelaren, Ismaëlieten die hun koopwaar vanuit Gilead 

naar Egypte brachten. Vooral specerijen, zoals balsem en mirre kochten en 

verkochten ze en als het zo uitkwam ook wel slaven. 

Opeens kreeg Juda en schitterend idee. ‘Stil,’ zei hij, ‘luister. Ik heb een veel 

beter plan. Nu kunnen we Jozef wel dood laten gaan in die put en alle sporen 

uitwissen, maar wat hebben we daaraan? We kunnen hem beter verkopen aan 

die handelaren. Dan krijgen we geen bloed aan onze handen en we zien Jozef 

nooit weer terug.’ 

De anderen vonden het direct goed. Wie als slaaf naar Egypte verkocht werd, 

kwam nooit weer terug! 

 

De broers kwamen overeind en hielden de karavaan aan. De belletjes aan de 

hoofden van de kamelen tinkelden. De leider van de karavaan lachte zijn witte 

tanden bloot in zijn bruin gezicht. 

‘Of zij ook slaven kochten? Natuurlijk deden ze dat. Ja, zij waren kooplui die 

alles kochten waaraan verdiend kon worden.’  

 

Een paar broers gingen Jozef halen. 

 

Half liggend, half zittend in de donkere put hoorde Jozef zijn broers aankomen. 

Ze kwamen hem toch nog halen. Het was een wrede grap geweest. Dus het was 

toch niet hun bedoeling geweest om hem hier ver van huis te laten sterven. O 

vader, dacht hij, nu kom ik gelukkig toch weer bij u thuis! 

 

Toen zag hij hun donkere hoofden boven de rand van de put. Ze lieten een dik 

touw zakken. Dronken van blijdschap pakte hij het met beide handen beet en 

zijn voeten klommen bij de steile wand omhoog. Hijgend stapte Jozef over de 

rand van de put en stond weer op de grond. In de verte zag hij de muren van de 

stad Dothan en ook het bonte vee van zijn vaders kudde. Hij wilde zijn broers 

bedanken, maar de woorden bestierven hem op zijn lippen. Opnieuw werd hij 

ruw beetgepakt en ze duwden hem naar de anderen, die bij een karavaan 

kamelen stonden te wachten. 

Wat wilden de broers nu met hem? Maakten ze hem toch dood?   
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Jozef huilde luid en schreeuwde om hulp. Plotseling begreep hij wat ze met hem 

van plan waren. Ze gingen hem niet vermoorden. Maar dit was erger dan de 

dood! 

Hij, de lievelingszoon van vader Jacob werd een slaaf in Egypte! O, als zijn 

vader dit wist. En weer begon hij te schreeuwen en te smeken om genade. Maar 

zijn broers staken geen hand uit en lachten alleen maar. De bruine Ismaëlieten 

boeiden hem en bonden hem vast aan een kameel, 

‘Ik ben geen slaaf,’ schreeuwde Jozef, ‘ik ben hun broer. Ze mogen mij niet als 

slaaf verkopen!’ 

Eén van de Ismaëlieten sloeg Jozef in het gezicht en van schrik en pijn was 

Jozef stil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn broers mogen mij niet als slaaf verkopen! 
 

De handelaren maakten alles klaar om verder te reizen. Het was best mogelijk 

dat deze jonge knaap een broer van die herders was, maar dat was hun zorg niet. 

Hij was jong en zag er sterk en lenig uit. Zij hadden twintig zilverstukken voor 

hem betaald en in Egypte zou hij een goede prijs opleveren. Deze slaaf was nu 

van hen! Als deze ruige herders hun eigen broer verkochten was dat hun eigen 

zaak. Daar bemoeiden ze zich niet mee. 

De leider stak zijn hand omhoog en daar zette de karavaan zich in beweging. De 

zilveren belletjes tinkelden. 

Zo begon Jozef, de zoon van Jacob, de zoon van Izaäk, de zoon van Abraham 

zijn reis naar het land Egypte…. 

 

Op de vlakte van Dothan zaten de broers bij elkaar. Ze verdeelden het geld dat 

zij van de Ismaëlieten gekregen hadden. Als Ruben ook zijn deel wilde hebben 

was dat twee zilverstukken de man. 
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Ze konden het eigenlijk nog steeds niet geloven. Nog maar een paar uur geleden 

kwam Jozef heel trots naar hen toelopen in zijn bont gekleurde mantel en nu was 

hij al op mars naar Egypte. Wanneer Ruben niet zo’n goed voorstel had gehad 

en Juda later ook niet, dan had hij nu onder de groene zoden gelegen. Dood!  

Maar dit was toch beter. En zijn dromen? Die kwamen in ieder geval nooit uit! 

 

Verbaasd keken ze naar hun oudste broer Ruben die met grote stappen op hen af 

kwam lopen. Toen hij dicht genoeg bij hen was hoorden ze hem heftig 

schreeuwen: ‘De jongen is weg! Wat nu? Wat moet ik doen?’ 

‘Rustig maar,’ zei Simeon, ‘kom eerst maar even rustig bij ons zitten.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben schreeuwt: ‘De jongen is weg!’ 

 

Daarna Simon vertelde Ruben wat hij met zijn broers afgesproken had. Bang 

hoefde hij niet te zijn. Nee, ze haalden straks een bokje uit de kudde en gingen 

het slachten. En met het bloed van dat bokje gingen ze straks de mooie mantel 

van Jozef rood verven.  

Morgen moest dan een slaaf de door hen gescheurde en met bloed doordrenkte 

mantel naar hun vader Jacob brengen. En die slaaf moest dan aan vader Jacob 

vragen of deze mantel van Jozef was. Het zou dan lijken alsof een wild dier 

Jozef gedood en verscheurd had. Die slaaf zou dan tegen vader Jacob moeten 

zeggen: ‘Deze kapotte jas hebben uw zonen in de wildernis gevonden. Is dit de 

mantel van uw zoon Jozef, ja of nee?’ 

 

Toen Jacob de in stukken gescheurde en met bloed doordrenkte mantel van 

Jozef zag was het alsof zijn hart stil stond. Toen hij weer kon praten zei hij met 

trillende stem: ‘Ja, het is de mantel van Jozef! Hij is vast en zeker verscheurd 

door een roofdier. Hij is dood, Jozef is dood!’ 

Lang stond hij daar met Jozefs mantel in zijn handen. Hij dacht aan die dag toen 

Jozef geboren werd in Haran en aan de dag dat zijn moeder Rachel gestorven 

was. Nog maar zo kort geleden ging Jozef op stap naar Sichem, op zoek naar 
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zijn broers. Het was alsof Jacob niet meer kon ademhalen, zo benauwd werd hij. 

Wild greep hij naar de kraag van zijn jas terwijl hij zijn kleren scheurde. 

Dagenlang liep hij met een zwarte rouwdoek om zijn heupen. Zijn zonen 

kwamen met hun vrouwen om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost 

worden. 

‘Het hoeft niet meer voor mij,’ zei hij dodelijk vermoeid. ‘Ik leef toch niet lang 

meer. Zonder Jozef heb ik geen leven, kan ik niet leven. Waarom zal ik mijn 

rouwdoek afdoen? Rouwend zal ik in mijn graf neerdalen.’ 

 

Maar toen de dagen en de weken, ja zelfs de maanden voorbijgingen begreep 

Jacob dat zijn tijd nog niet was gekomen. Ook dat was goed. God moest maar 

beslissen wanneer hij stierf.  

Jacob begreep het zelf niet. Elke dag dacht hij aan zijn zoon Jozef. Maar de 

ergste pijn over het sterven van Jozef verdween. Soms dacht hij met een 

weemoedige glimlach aan die beide dromen van Jozef. Nee, nooit zouden zijn 

broers voor hem buigen. Nooit zou hij zijn grote zegen geven aan de oudste 

zoon van Rachel.  

 

Die dromen van Jozef….  

Dat die dag toen dat roofdier Jozef aanviel de zon, de maan en de sterren niet 

van de hemel waren gevallen! Jacob, hij was er zo vast van overtuigd geweest  

dat God iets groots met Jozef van plan was!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dromen van Jozef…. 
 

Langzaamaan, toen de kleine Benjamin groter werd, gaf Jacob al zijn liefde aan 

dit kind van Rachel. Zijn andere zonen waren allemaal getrouwd en hadden zelf 

kinderen. De contacten met zijn grote zoons verflauwden, maar Benjamin was 

altijd bij hem. 
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Vreemd was het, maar toen Jacob zoveel van Benjamin begon te houden, bijna 

nog meer dan hij van Jozef gedaan had, was niet één van zijn grote zonen daar 

jaloers op. Ze vonden dat allemaal goed, ja zelfs héél goed. En zo erg als ze 

Jozef gehaat hadden, zo veel hielden ze toch van hun jongst broertje Benjamin. 

En ook dit jongst broertje van hen werd door hun vader heel erg voorgetrokken. 

Was dat misschien omdat ze nu zelf vader waren en ze hun wilde haren uit hun 

jeugd verloren hadden? Of wilden ze, zonder dat ze het beseften, aan de jongste 

zoon van Rachel goedmaken wat ze haar oudste zoon misdaan hadden? 

Hadden ze spijt van wat ze met Jozef gedaan hadden? Niemand van hen heeft er 

tegen hun vader Jacob ook maar één woord over gesproken… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vader Jacob en zijn jongste zoon Benjamin 


