
 
Zondag 12 januari 2020 

eerste zondag na Epifanie 

 
 

Eerste lezing: Genesis 35,22b-26 en 37,1-4 

 

Antwoordlied: ‘Wie is van al wat leeft’: lied 89,4 

 

Evangelielezing: Matteüs 3,13-17 

 

Acclamatie: ‘Hij daalt ootmoedig in het water’: lied 

526,2 

 

Overweging met daarin het lied: ‘Boven het maaiveld’ 

(door de musicalgroep; t. Gerard van Midden, m. 

Gerard van Amstel) 

 

Veertien hoofdstukken lang duurt het verhaal van Jozef 

en zijn broers – van Genesis 37 tot en met 50. Veertien 

hoofdstukken van ontwikkelingen en intriges. En in de 

eerste vier verzen wordt alles wat van belang is, al 

benoemd. In deze woorden ligt de kiem van wat komen 

gaat. Na deze woorden denk je: oh oh. Als dit maar 

goed gaat…  

 

Jozef is zeventien jaar. Met zijn broers hoedt hij de 

schapen en de geiten. Dat wil zeggen, hij helpt de zonen 

van Bilha en Zilpa: de zonen van de slavinnen van 

Rachel en Lea. Daar zit een heel verhaal aan vast. 

Rachel en Lea zijn de echtgenotes van Jakob. Allebei 

willen ze gezien worden, de eerste zijn, de meest 

geliefde zijn… Hoe doe je dat? Door kinderen te krijgen. 

Jongetjes dan wel, zoals Dina in de musical schamper 

opmerkt. Alleen jongetjes tellen immers mee? 

Als Rachel lang kinderloos blijft, stuurt ze haar slavin 

Bilha naar Jakob. En Lea gaat de concurrentie aan door 

ook haar slavin, Zilpa, naar Jakob te sturen. Als een 

soort draagmoeders moeten zij voor hen zonen baren. 

Dan en Naftali, noemt Rachel de zoons van Bilha. Lea 

geeft aan de zoons van Zilpa de namen Gad en Aser. 

Dan en Naftali, Gad en Aser. Geadopteerd door de 

meesteressen – maar nog wel zoons van de slavinnen. 

Ze staan een treetje lager in de rangorde. In de musical 

komen ze niet voor. En Jozef, de bijna jongste van alle 

kinderen van Jakob, weidt met hen de schapen en de 

geiten. Geen belangrijke positie dus. De plek van een 

knechtje. 

Zou hem dat dwars hebben gezeten, vraag je je af. Zou 

hij daarom zo’n verklikker zijn geworden? Want dat is 

wat hij is: wanneer hij maar kan, brieft hij roddels over 

zijn broers door aan zijn vader. Roddels, dat zijn niet 

alleen feiten: dat is erger nog, dat is kwaadsprekerij. 

Alsof hij de behoefte heeft zichzelf omhoog te steken. 

Alsof hij bang is niet gezien te worden. 

 

En vader Jakob? Jozef is zijn oogappel. Jozef is de 

oudste zoon van zijn geliefde Rachel. In hem ziet Jakob 

iets van de vrouw die niet meer leeft, die bij de 

geboorte van haar tweede kind, Benjamin, is gestorven. 

Jakob is zo blij met Jozef, hij behandelt hem als een 

prins. Een koningsmantel laat hij voor hem maken. 

Hoe kon je dat nou doen, Jakob? vraagt een lied in de 

musical. Hoe kon je Jozef zo voortrekken? Je weet toch 

uit eigen ervaring hoe het is, als een vader één zoon 

boven de andere verkiest? Je hebt dat immers zelf 

meegemaakt, doordat Isaak meer hield van je 

tweelingbroer Esau dan van jou? Jakob, jij moest toch 

beter weten! 

 

Vier eerste verzen aan het begin van het lange verhaal. 

In een paar regels wordt dit allemaal verteld. Tragische 

dingen die een vernietigend effect hebben op de band 

tussen Jozef en zijn broers. ‘De broers zagen wel dat 

hun vader het meest van Jozef hield’, horen we. 

‘Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen 

vriendelijk woord voor hem af.’ Wat er staat, is eigenlijk 

nog heftiger. Zijn broers haten hem, staat er. ‘Ze 

kunnen niet met hem spreken tot vrede.’ Of, met 

andere woorden: ze kunnen de vrede met hem 

onmogelijk bewaren. 

 

We lazen ook over de doop van Jezus. Jezus die bij de 

doop een stem hoort die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

in hem vind ik vreugde.’ Ook Jozef hoort een stem die 

dat zegt: het is de stem van zijn vader Jakob. Zou Jozef 

zich hebben ingebeeld in die stem de stem van God te 

horen? Zou hij zich de absolute beste hebben gevoeld, 

ver verheven boven zijn broers? 

 

Lied: ‘niet boven het maaiveld’ 

 

Je hoofd boven het maaiveld uitsteken… dat lijkt te zijn 

waar het hier over gaat. Dat lijkt te zijn wat Jozef doet 

en waarom hij gehaat wordt door zijn broers. 

Maar er is meer. Hieronder ligt dat andere. Dat wat al 

enkele generaties lang speelt in deze familie: het niet 



gezien worden. En vooral: het gevoel niet gezien te 

worden. Zoals Ismaël niet meetelde voor Abraham, die 

Isaak verkoos. Zoals Jakob niet gezien werd door Isaak 

en het af moest leggen tegen zijn tweelingbroer Esau. 

Zoals Lea niet gezien werd door Jakob, omdat hij meer 

hield van Rachel. 

 

Is dit niet hoe het vaak gaat?  

Misschien speelt het wel het meest heftig binnen het 

gezin. Toen al – en nu nog steeds. Wie een broer of zus 

heeft, misschien wel meer dan één, zal dit vast kennen. 

Zelf herinner ik me hoe ik het gevoel heb gehad dat 

mijn jongere broertje werd voorgetrokken, toen we nog 

klein waren. Als oudste ben je degene op wie je ouders 

met opvoeden moeten experimenteren. Als oudste vis 

je de kastanjes uit het vuur. 

Ik merk het ook om me heen. Wanneer een ouder 

hulpbehoevender wordt, zal vaak één van de kinderen 

de meeste verantwoordelijkheid en zorg op zich 

nemen. Soms wordt dat als vanzelfsprekend aanvaard 

door de rest van het gezin. Zien ze wel wat ik doe?, kan 

de zorgende zoon of dochter denken. Maar ook wie op 

grotere afstand woont, kan denken: tel ik wel mee, zien 

ze me wel? Ze doen maar met pa en ma, alsof ik er niet 

bij hoor! 

De spanning kan pijnlijk worden. Zeker als vader of 

moeder overlijdt. Ook hierover gaat een lied in de 

musical. Er kan onuitgesproken leed zijn dat op dat 

moment aan de oppervlakte komt. Woorden die nooit 

zijn gezegd; verdriet dat nooit is gedeeld. En als er geld 

in het spel is, als de erfenis moet worden verdeeld, en 

als er dan al een gevoelen bestond van oneerlijke 

verdeling… dan kunnen gezinnen voorgoed uit elkaar 

vallen. 

 

‘Broederliefde en zusterliefde’ – dat is dan ook het 

grote thema in de verhalen over Jozef en zijn broers. 

Liefde die afbrokkelt en omslaat in haat. Die zelfs zover 

afbrokkelt dat Egypte eraan te pas komt. Egypte dat 

symbool staat voor alles wat fout is en mislukt en kapot 

gaat. 

 

Het thema speelt overal. Spanningen zijn er in de beste 

families. Zelfs in de evangeliën kun je aanwijzingen 

vinden voor spanningen tussen Jezus en zijn broers en 

zussen. Was Jezus een beetje zoals Jozef: iemand die 

zichzelf heel goed vond? Wanneer hij een stem hoort 

die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 

vreugde’ – is dat dan niet een beetje zoals Jozef de 

stem hoorde van zijn vader Jakob? We denken soms 

haast automatisch: ja, maar dit is anders, want dít gaat 

over Jezus – maar hoe anders is het nou echt? 

 

Toch is er wel een verschil. 

Als Jezus uit Galilea naar de Jordaan komt, doet hij dat 

om zich te laten dopen. Hij gaat onder in het water van 

de dood en staat op tot nieuw leven. Omdat hij, ook hij, 

zich realiseert dat hij als mens niet groot en perfect is. 

En hij schaart zich onder de volgelingen van Johannes 

de Doper. Hij zegt niet: let op mij, kijk naar mij, volg mij! 

Hij zet zichzelf niet in de schijnwerpers. En als dat tóch 

gebeurt, als de schijnwerpers toch op hem gericht 

staan, is dat niet omdat hij zichzelf naar voren schuift. 

 

Het is de weg die hij wijst. Die van de zachtmoedigheid 

en compassie; van niet zelf het middelpunt willen zijn, 

maar een stapje opzij doen en buiten het centrum 

willen staan. Het is de weg van het lam dat de zonden 

der wereld wegdraagt. Het lam dat we ieder op onze 

beurt moeten zijn. Anders zullen de spanningen in onze 

familierelaties blijven voortbestaan. Voor elk van ons 

komt er wel een keer een moment waarop we iets in 

moeten slikken. Waarop je de pijn, die je is aangedaan, 

niet tegen je broer of zus moet houden – maar weg 

moet dragen. De woestijn in. Laten verdampen in de 

zon. En dan nóg… dan nog kan het zijn dat de 

spanningen niet opgelost worden. 

 

We zijn nog niet zover in de verhalen over Jozef en zijn 

broers – maar het is wel wat ook Jozef uiteindelijk zal 

doen. Hij doet het als hij tenslotte, na heel wat jaren, 

zijn broers vergeeft. Hij draagt als lam de zonde van zijn 

broers weg – en doorbreekt daarmee de spiraal van 

spanningen en haat. Voor dat moment. Want het 

blijven mensen… net als wij. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Vernieuw in ons, o God’: lied 858 


