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Jozef en Esther 
Les 1/13 - Jozef en zijn gezin (Genesis 37) 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 
NL: http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, stamboom en bewerking door M.V. 

 

Achtergrond 
Jozef leefde ongeveer 4000 jaar geleden (1900 v.C.). Hij leefde bijna evenveel jaren vóór het Kruis 
als wij nu leven ná het Kruis: 

 
 
Jozef was een van de twaalf zonen van Jakob. Jakob werd ook Israël genoemd (Genesis 32:28). De 
zonen van Jakob werden ook de zonen van Israël genoemd. Uit Jakob (uit Israël) werd een natie 
geboren, precies zoals God eerder aan Abraham beloofde: “Ik zal u tot een groot volk maken” 
(Genesis 12:2). Zelfs van vóór de schepping van de wereld had God een wonderlijk plan voor deze 
specifieke natie. Heeft God dit volk uitgekozen (Deuteronomium 7:7-8)? Ja. God had deze natie lief 
(Deuteronomium 7:7-8). De natie Israël was Gods GETUIGE (Jesaja 43:10) opdat alle andere naties 
de ene ware God mochten kennen (Jesaja 44:6-8: Deuteronomium 4:6-8). 
Wat is de afstammingslijn van Jozef? Vanwaar kwam hij? Wie waren zijn voorouders? Uiteraard 
stamde Jozef af van Adam, zoals wij allen. Adam was de vader van het gehele menselijke ras, en 
Adam was degene die het hele menselijke ras mee de dood in sleurde (zie Romeinen 5:12). 
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De zonen van Jakob (Israël) Vers in Genesis Naam van de Moeder 
Ruben 29:32 Lea 
Simeon 29:33 Lea 

Levi 29:34 Lea 
Juda 29:35 Lea 
Dan 30:6 Bilha 

Naftali 30:8 Bilha 
Gad 30:11 Zilpa 
Aser 30:13 Zilpa 

Issaschar 30:18 Lea 
Zebulon 30:20 Lea 
Jozef 30:24 Rachel 

Benjamin 35:18 Rachel 
 

De Heer Jezus Christus stamde af van Abraham, Izaäk en Jakob (zie hieronder de afstammingslij-
nen in Mattheüs 1 en Lukas 3). Stamde de Heer Jezus af van Jozef? Nee. Van welke zoon van Jakob 
stamde de Heer Jezus af, volgens de genealogieën (afstammingslijnen) in Mattheüs en Lukas? Van 
Juda. Daarom wordt de Heer genoemd: “de Leeuw Die uit de stam van Juda is” (Openbaring 5:5). 
Jozef en Juda waren broers. 

 
                          (M.V.) 
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De kinderen van Israël 
Lang voordat Jakob en zijn zonen geboren waren, vertelde de Heer aan Abraham dat zijn afstamme-
lingen slaven zouden zijn in een vreemd land voor vierhonderd jaren (Genesis 15:13-14). Naar 
welk land (natie) verwees de Heer toen (Exodus 1:13-14; Exodus 12:40-41)? Egypte. Hoe kwamen 
de kinderen van Israël in Egypte terecht? Het leven van Jozef voorziet in het antwoord op deze 
boeiende vraag. 

Jozef en de liefde van zijn vader 
Genesis 37:3 verklaart dat Israël (Jakob) Jozef meer liefhad dan al zijn andere kinderen. Ouders 
moeten ervoor waken het ene kind niet boven het andere te verkiezen. Elk kind is een bijzondere 
gave van God en de ouders moeten elk kind liefhebben, en waarderen hoe bijzonder elk kind is. 
Elke ouder moet ervoor waken het ene kind niet meer aandacht te geven dan het andere. 
Jakobs favoritisme was deels te wijten aan het feit dat hij meer dan één vrouw had. Jakob had twee 
vrouwen (Lea en Rachel) en twee concubines (Bilha en Zilpa). Een concubine is een bijvrouw of 
minder belangrijke vrouw. Lea en Rachel waren Jakobs belangrijkste (primaire) vrouwen en Bilha 
en Zilpa waren Jakobs lager geschikte (secundaire) vrouwen. Van deze vier vrouwen had Jakob een 
favoriete vrouw, en dat was Rachel. Het is daarom niet verwonderlijk dat Jakobs favoriete zoon de 
zoon van Rachel zou zijn. 
Jakob had een favoriete zoon (Jozef) en een favoriete vrouw (Rachel). In Genesis 29:30 leren we 
dat Jakob Rachel meer liefhad dan Lea. Dit betekent niet dat hij niet van Lea hield. Hij hield ook 
wel van Lea en zorgde voor haar, maar hij had Rachel méér lief. 
In Genesis 29:31 (HSV) lezen we: “Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was [door Jakob] 
….”.  
De oude Statenvertaling heeft hier “gehaat”: een sterk woord, maar wat betekent het? Haatte Jakob 
Lea? Het woord “gehaat” wordt hier gebruikt als vergelijking. Jakobs liefde voor Rachel was zo 
groot dat in vergelijking daarmee zijn liefde voor Lea wel op haat leek. De Herziene Statenvertaling 
heeft hier beter vertaald, naar de werkelijke betekenis toe. De Oude Statenvertaling geeft wel een 
correcte toelichting in de kanttekeningen: 

Kanttekening 35 in de oude Statenvertaling: “Gehaat – Dat is, dat zij haar man niet zo lief en 
aangenaam was als Rachel; zie boven, Genesis 29:20. Het woord haten wordt soms gebruikt 
voor minder liefhebben. Zie Deuteronomium 21:15; Mattheüs 6:24, en Lukas 14:26. 

Ah, nu kunnen we Lukas 14:26 beter begrijpen: “Als iemand tot Mij komt en niet haat1 zijn eigen 
vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 
Mijn discipel niet zijn”. Wij weten dat God niet wil dat wij onze nauwe verwanten haten. In Efezi-
ers 5:25 wordt mannen gezegd hun vrouw lief te hebben. In Titus 2:4 wordt vrouwen gezegd hun 
man en hun kinderen lief te hebben. In Galaten 5:14 wordt gelovigen gezegd hun naasten lief te 
hebben, en onze verwanten zijn zeker onze nauwste naasten. Dus, toen Jezus zei dat wij onze ge-
liefden moeten “haten”, wat bedoelde Hij dan? Onze liefde voor de Heer moet zo groot zijn dat on-
ze liefde voor onze nauwste verwanten in vergelijking daarmee als haat lijkt. De woorden van onze 
Heer worden verder uitgelegd in Mattheüs 10:37 (lees dit vers zorgvuldig).  
Zullen wij iemand méér liefhebben dan de Heer? De Heer Jezus Christus moet altijd eerst komen. 
Onze liefde voor Hem zou groter moeten zijn dan elke andere liefde. 

Gods oorspronkelijke plan 
Wat was Gods oorspronkelijke plan voor het huwelijk? Wilde God dat een man meerdere vrouwen 
had of slechts één vrouw? Hoeveel vrouwen gaf God aan Adam (Genesis 2:22)? Eén.  

 
1 Kanttekening SV 19) “haat zijn vader, Dat is, die deze boven mij liefheeft, gelijk verklaard wordt in Matth. 10:37”. 
Mattheüs 10:37: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven 
Mij, is Mij niet waard”. 
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Eén vrouw voor één man, dat was Gods oorspronkelijke plan. In oudtestamentische tijden wa-
ren er sommige mannen die meerdere vrouwen hadden. Dit is ook waar voor Jakob en David, en in 
het bijzonder voor Salomo. Hoeveel vrouwen en concubines had Salomo (1 Koningen 11:3)? Dui-
zend. Volgde Salomo Gods oorspronkelijke plan? Nee. Waren Salomo’s vrouwen een hulp voor 
hem, of brachten ze hem in de problemen (1 Koningen 11:4)? “Zijn vrouwen deden zijn hart afwij-
ken, achter andere goden aan”. Jakob en David hadden eveneens problemen doordat zij meerdere 
vrouwen hadden. Er zijn allerlei soorten van problemen en complicaties die kunnen optreden wan-
neer we erin falen Gods allerbeste plan voor onze levens na te komen (vergelijk Mattheüs 19:3-8). 
Gods plan heeft altijd het beste met ons voor! 
Hoe toonde Jakob zijn liefde voor Jozef, op een manier die de oudere zonen constant herinnerden 
aan Jozefs favoriete positie in het gezin (Genesis 37:3)? “Hij liet een veelkleurig gewaad voor hem 
maken”. 
Hierdoor konden de broers zien dat hun vader hem liefhad (Genesis 37:4), want dit teken van va-
ders liefde werd ten volle uitgestald voor hun ogen! 
Dit speciale gewaad was waarschijnlijk lang tot aan de voeten, met lange mouwen, veelkleurig en 
vermoedelijk voorzien van prachtige versieringen. Het was van het type dat gedragen werd door 
jonge mannen en vrouwen van nobele rang, zoals koningskinderen (2 Samuel 13:18-19). Dit unieke 
gewaad wees op het feit dat Jozef de rechten en privileges gegeven waren die toebehoorden aan de 
eerstgeboren zoon. Ruben, die de eerstgeborene was, van Lea, verloor zijn “eerstgeboorterecht” 
wegens zijn zonde (Genesis 35:22; 49:3-4). Als gevolg daarvan kwam dit geboorterecht in handen 
van Jozef, de eerstgeborene van Rachel (zie 1 Kronieken 5:1-2). Dus diende Jozefs “veelkleurige 
gewaad” als een visuele herinnering aan zijn favoriete en verheven positie in het gezin. 
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