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Jozefs Vroege Jaren
Na dit genealogische verslag over Esau's familie concentreert Genesis zich sterker op Jakob en zijn
nakomelingen, want via die nakomelingen van Jakob (nu Israël genoemd) zullen de beloofde zegeningen
werkelijkheid worden. Israëls zoon Jozef neemt in deze voortdurende saga een hoofdrol in. Israëls bijzondere
genegenheid voor Jozef, en misschien ook wel Jozefs eigen houding, leidt tot haat en jaloezie onder Jozefs
broers. Hun houding ten opzichte van Jozef, en ten opzichte van hun eigen vader, is de positie onwaardig die
zij later zullen innemen als hoofden van de stammen die samen het volk van God vormen.
Gen. 37:1,2a

GESCHIEDENIS VAN JAKOBS FAMILIE. En Jakob woonde in het land der vreemdelingschappen

zijns vaders, in het land Kanaän. Dit zijn Jakobs geschiedenissen.
Gen. 37:2b

JOZEF VERKLIKT BROERS. Jozef, zijnde een zoon van zeventien jaren, weidde de kudde met zijn

broeders (en hij was een jongeling), met de zonen van Bilha, en de zonen van Zilpa, zijns vaders
vrouwen; en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader.
Gen. 37:3,4

BROERS HATEN JOZEF. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen; want hij was hem een zoon

des ouderdoms; en hij maakte hem een veelvervigen rok. Als nu zijn broeders zagen, dat hun
vader hem boven al zijn broederen liefhad, haatten zij hem, en konden hem niet vredelijk
toespreken.
Gen. 37:5-8

JOZEF DROOMT OVER SCHOVEN. Ook droomde Jozef een droom, dien hij aan zijn broederen

vertelde; daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen: “Hoort toch dezen droom,
dien ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds; en ziet, mijn
schoof stond op, en bleef ook staande; en ziet, uw schoven kwamen rondom, en bogen zich
neder voor mijn schoof.”
Toen zeiden zijn broeders tot hem: “Zult gij dan ganselijk over ons regeren: zult gij dan ganselijk
over ons heersen?” Zo haatten zij hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden.
Gen. 37:9-11

JOZEF DROOMT OVER STERREN. En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien

aan zijn broederen; en hij zeide: “Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de
maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder.”
En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide
tot hem: “Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik,
en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?” Zijn broeders dan benijdden
hem; doch zijn vader bewaarde deze zaak.
Gen. 37:12-17

JOZEF NAAR BROERS GESTUURD. En zijn broeders gingen heen, om de kudde van hun vader te

weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: “Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u
tot hen zende.”
En hij zeide tot hem: “Zie, hier ben ik!”
En hij zeide tot hem: “Ga toch heen, zie naar den welstand van uw broederen, en naar den
welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom.” Zo zond hij hem uit het dal Hebron,
en hij kwam te Sichem.
En een man vond hem (want ziet, hij was dwalende in het veld); zo vraagde hem deze man,
zeggende: “Wat zoekt gij?”
En hij zeide: “Ik zoek mijn broederen; geef mij toch te kennen, waar zij weiden.”
Zo zeide die man: “Zij zijn van hier gereisd; want ik hoorde hen zeggen: 'Laat ons naar Dothan
gaan.'”
Jozef dan ging zijn broederen na, en vond hen te Dothan.
Gen. 37:18-24
Dothan

BROERS STOPPEN JOZEF IN PUT. En zij zagen hem van verre; en eer hij tot hen naderde,

sloegen zij tegen hem een listigen raad, om hem te doden.
En zij zeiden de een tot den ander: “Ziet, daar komt die meester-dromer aan! Nu komt dan, en
laat ons hem doodslaan, en hem in een dezer kuilen werpen; en wij zullen zeggen: 'een boos
dier heeft hem opgegeten'; zo zullen wij zien, wat van zijn dromen worden zal.”
Ruben hoorde dat, en verloste hem uit hun hand; en hij zeide: “Laat ons hem niet aan het leven
slaan.” Ook zeide Ruben tot hen: “Vergiet geen bloed; werpt hem in dezen kuil die in de woestijn

is, en legt de hand niet aan hem”; opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader
weder te brengen.
En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den
veelvervigen rok, dien hij aanhad. En zij namen hem, en wierpen hem in den kuil; doch de kuil
was ledig; er was geen water in.
Gen. 37:25-28

JOZEF VERKOCHT AAN HANDELAARS. Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun

ogen op, en zagen, en ziet, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead; en hun
kemelen droegen specerijen en balsem, en mirre, reizende, om dat af te brengen naar Egypte.
Toen zeide Juda tot zijn broederen: “Wat gewin zal het zijn, dat wij onzen broeder doodslaan, en
zijn bloed verbergen? Komt, en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen, en onze hand zij
niet aan hem; want hij is onze broeder, ons vlees”; en zijn broederen hoorden hem.
Als nu de Midianietische kooplieden voorbijtogen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit den kuil,
en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor twintig zilverlingen; die brachten Jozef naar
Egypte.
Gen. 37:29,30

RUBEN VAN STREEK DOOR VERLIES. Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef

niet in den kuil; toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen, en zeide:
“De jongeling is er niet; en ik, waar zal ik heengaan?”
Gen. 37:31-35

ISRAEL ROUWT OVER VERMEENDE DOOD. Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachtten een

geitenbok, en zij doopten den rok in het bloed. En zij zonden den veelvervigen rok, en deden
hem tot hun vader brengen, en zeiden: “Dezen hebben wij gevonden; beken toch, of deze uws
zoons rok zij, of niet.”
En hij bekende hem, en zeide: “Het is mijns zoons rok! Een boos dier heeft hem opgegeten!
Voorzeker is Jozef verscheurd!”
Toen scheurde Jakob zijn klederen, en legde een zak om zijn lenden; en hij bedreef rouw over
zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen, en al zijn dochteren maakten zich op, om hem te troosten;
maar hij weigerde zich te laten troosten, en zeide: “Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in
het graf nederdalen.” Alzo beweende hem zijn vader.
Gen. 37:36

JOZEF VERKOCHT AAN POTIFAR. En de Midianieten verkochten hem in Egypte, aan Pótifar, een

hoveling van Faraö, overste der trawanten.

Juda en Tamar
Nu Jozef een slaaf wordt in een Egyptisch huishouden, ontvouwt zich in Kanaän een fascinerend verhaal over
Juda, één van de zonen van Jakob en Lea. Het heeft te maken met de oude gebruiken aangaande het
familiebezit – gebruiken die in ons moderne denken erg vreemd overkomen - waarin de broer van een
overleden man zonder kinderen met de vrouw van die broer trouwt zodat het gezin, en het eigendom, van de
overleden broer via een gepaste lijn van opvolging kan worden voortgezet. We zien hier het schandelijke
optreden van Onan, één van de zonen van Juda. Hij heeft seks met Tamar, de vrouw van zijn broer, maar zorgt
er met opzet voor dat er uit die daad geen kinderen kunnen voortkomen. Hierop volgt een nogal opmerkelijk
verhaal over Tamar, die besluit om een kind van Juda zelf te krijgen.
Gen. 38:1-5
Kanaän

JUDA'S HUWELIJK. En het geschiedde ten zelven tijde, dat Juda van zijn broederen aftoog, en hij

Gen. 38:6-10

ONAN SCHENDT LEVIRAATSWET. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar

keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag aldaar de dochter van
een Kanaänietisch man, wiens naam was Sua; en hij nam haar, en ging tot haar in. En zij werd
bevrucht, en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij weder bevrucht, en
baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort, en baarde een zoon, en
noemde zijn naam Sela; doch hij was te Chezib, toen zij hem baarde.
naam was Thamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des HEEREN ogen;
daarom doodde hem de HEERE.
Toen zeide Juda tot Onan: “Ga in tot uws broeders huisvrouw, en trouw haar in uws broeders
naam, en verwek uw broeder zaad.” Doch Onan, wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude zijn,
zo geschiedde het, als hij tot zijns broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde,
om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed;

daarom doodde Hij hem ook.
Gen. 38:11

TAMAR EEN ECHTGENOOT BELOOFD. Toen zeide Juda tot Thamar, zijn schoondochter: “Blijf

weduwe in uws vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt”; want hij zeide: “Dat niet
misschien deze ook sterve, gelijk zijn broeders!” Zo ging Thamar heen, en bleef in haar vaders
huis.
Gen. 38:12-19

TAMAR BEDRIEGT JUDA. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de

huisvrouw van Juda; daarna troostte zich Juda, en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna
toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adullamiet.
En men gaf Thamar te kennen, zeggende: “Zie, uw schoonvader gaat op naar Timna, om zijn
schapen te scheren.” Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af, en zij
bedekte zich met een sluier, en bewond zich, en zette zich aan den ingang der twee fonteinen,
die op den weg naar Timna is; want zij zag, dat Sela groot geworden was, en zij hem niet ter
vrouw was gegeven.
Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En
hij week tot haar naar den weg, en zeide: “Kom toch, laat mij tot u ingaan”; want hij wist niet, dat
zij zijn schoondochter was.
En zij zeide: “Wat zult gij mij geven, dat gij tot mij ingaat?”
En hij zeide: “Ik zal u een geitenbok van de kudde zenden.”
En zij zeide: “Zo gij pand zult geven, totdat gij hem zendt.”
Toen zeide hij: “Wat pand is het, dat ik u geven zal?”
En zij zeide: “Uw zegelring en uw snoer en uw staf, die in uw hand is”; hetwelk hij haar gaf, en
ging tot haar in; en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op, en ging heen, en legde haar sluier
van zich af, en zij trok aan de klederen van haar weduwschap.
Gen. 38:20-23

JUDA KAN PROSTITUEE NIET VINDEN. En Juda zond den geitenbok door de hand van zijn vriend,

den Adullamiet, om het pand uit de hand der vrouw te nemen; maar hij vond haar niet. En hij
vraagde de lieden van haar plaats, zeggende: “Waar is de hoer, die bij deze twee fonteinen aan
den weg was?”
En zij zeiden: “Hier is geen hoer geweest.”
En hij keerde weder tot Juda, en zeide: “Ik heb haar niet gevonden; en ook zeiden de lieden van
die plaats: 'Hier is geen hoer geweest.'”
Toen zeide Juda: “Zij neme het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden; zie, ik
heb dezen bok gezonden; maar gij hebt haar niet gevonden.”
Gen. 38:24-26

JUDA ONTDEKT DAT HET TAMAR WAS. En het geschiedde omtrent na drie maanden, dat men

Juda te kennen gaf, zeggende: “Thamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd, en ook zie, zij is
zwanger van hoererij.”
Toen zeide Juda: “Breng ze hervoor, dat zij verbrand worde!”
Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader, om te zeggen: “Bij den man, wiens
deze dingen zijn, ben ik zwanger”; en zij zeide: “Beken toch, wiens deze zegelring, en deze
snoeren, en deze staf zijn.”
En Juda kende ze, en zeide: “Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom, omdat ik haar aan mijn zoon
Sela niet gegeven heb.” En hij bekende haar voortaan niet meer.
Gen. 38:27-30

TAMAR KRIJGT TWEELING. En het geschiedde ten tijde, als zij baren zou, ziet, zo waren

tweelingen in haar buik. En het geschiedde, als zij baarde, dat een de hand uitgaf; en de
vroedvrouw nam dezelve, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: “Deze komt
het eerst uit.” Maar het geschiedde, als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit;
en zij zeide: “Hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuke!” En men noemde zijn naam Perez.
En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was; en men noemde zijn
naam Zera.
Het belangrijkste aspect van dit ogenschijnlijk onbelangrijke verhaal zal pas vele eeuwen later aan het licht
komen. Het zal dan duidelijk worden dat een nakomeling van Juda (via Perez) Gods boodschapper voor de
hele mensheid zal worden – de Messias.
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