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5    Los raken,los laten… wat geeft houvast?  
a            opmaat 
 

Om te kunnen leven ben je uit de buik van je moeder gekomen. Het is de eerste 
keer dat je losgelaten wordt. Vanaf het moment dat de navelstreng doorgeknipt 
wordt, ben je los! Dat is het begin. Bij je geboorte ben je volkomen afhankelijk 
van voedsel, verschoning en geknuffel dat je geboden wordt. Daarna komen de 
eerste stapjes. Dan, langzaam maar zeker, uit huis naar school en andere men-
sen en vriendschappen buiten het gezin zoeken. Later in je puberteit komt dan 
het je gaan afsluiten van  je ouders. Op zoek gaan naar wie je zelf bent, wie je 
wilt worden, wie je met anderen wilt zijn. Juist in de puberteit worden ouders 
dan ook vaak  ongerust. Waar is ons kind mee bezig? Wat bezielt hem of haar 
om zo te handelen? Wie heeft invloed? 
 

 Wie of wat heeft in jouw puberteit invloed gehad op de wijze waarop het in 
je leven verder ging? 

 Had jij het gevoel dat je je eigen weg kon gaan toen je volwassen werd? 
 Heb je de band met je ouders kunnen behouden? Zo ja, op welke manier? 

 

Meestal voltrekt het ‘op eigen benen gaan staan’ zich op een heel natuurlijke ma-
nier. Je gaat als puber keuzes maken. Je hoort een Stem die trekt of stemmen 
van anderen die trekken. Daar ga je in mee. Je gaat meer en meer je eigen weg 
door het leven, terwijl je toch op een of andere manier verbonden blijft met dat 
gezin van oorsprong.  
We verdiepen ons nu in een  verhaal uit de bijbel dat allerlei vormen van losra-
ken en los laten in het leven om uiteindelijk tot bestemming te komen laat zien. 
 

b                  bijbel         delen uit Genesis 37,39-50   
 
Het verhaal volgt het leven van Jozef. Het staat in het boek Genesis. Hieronder 
wordt het in het kort verteld. Zelf kun je het in de bijbel nalezen. De bijbelge-
deelten, waaruit geput is, worden er steeds bij vermeld. 
 

(uit Genesis 37) 
Vader Jacob (zoon van Izaäk, die weer de zoon van Abraham is) trekt Jozef voor. 
Jozef is het kind van zijn lievelingsvrouw: Rachel, die overleden is bij de geboor-
te van haar tweede zoontje Benjamin. Omdat Rachel  onderweg overleed is ze 
begraven in de velden van Efratha. Een gewoonte die de zwervende herders had-
den. Je begraaft iemand die onderweg overlijdt daar ter plekke en legt er een 
aantal stenen op ten teken dat het een graf is. Jacob geeft Jozef krijgt zijn lieve-
lingszoon bv. een supermooie gekleurde jas terwijl de zonen van zijn andere 
vrouwen niets krijgen. Jozef krijgt dromen die hij uitlegt alsof hij ooit de baas 
wordt over zijn broers. Klikt over zijn (half)broers bij vader.  De (half)broers van 
Jozef zien hun kans schoon als hij ver van huis naar hen toe komt. Ze trekken 
Jozef zijn mooie gekleurde jas uit en werpen hem in een put. Ze wensen hem 
dood. Maar één van de broers vindt een betere oplossing: ze verkopen hem aan  
handelaren die op weg zijn naar Egypte. Bij terugkomst vertellen ze aan hun va-
der dat Jozef is omgekomen: ze hebben die gekleurde jas met bloed besmeurd 
(van een dier) zogenaamd gevonden.  
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 Stel  dat je een van Jozefs halfbroers was. Welk gevoel heeft de situatie je 
gegeven toen Jozef nog bij jullie was? En welke gevoelens en gedachten 
heb je nu? 

 Stel dat jij Jozef was. Wat zou jij voelen? In die put? Weg van je ouderlijk 
huis in handen van handelaren? Welke verwachtingen moet je nu gedwon-
gen los laten? 
 

(uit Genesis 39: 1-6)  
Jozef wordt als slaaf in Egypte verkocht aan Potifar een man hoog in rang bij het 
hof van de Farao. Jozef blijkt ijverig en heel betrouwbaar en Potifar vertrouwt 
hem langzaam maar zeker heel het besturen van het huishouden toe.  
(uit Genesis 39: 6b-20) 
Potifars vrouw wordt verliefd op Jozef of voelt zich eenzaam. Hoe dan ook: ze wil 
met Jozef naar bed. Hij gaat daar niet op in. Maar op een gegeven moment heeft 
ze al het personeel naar buiten gewerkt. Dan grijpt  ze Jozef, terwijl ze op bed 
ligt, bij zijn kleed om hem te dwingen bij haar te komen liggen. Jozef rukt zich 
los en rent weg. Potifars vrouw blijft met Jozefs kleed in haar handen achter. 
Ze begint luid te schreeuwen: ‘Jozef probeerde me aan te randen!!’  
Het personeel buiten hoort haar en gaat naar binnen.  
Als Potifar thuis komt kan hij niet anders dan Jozef gevangen laten nemen. 
 

 Wat zou er door jou heen gaan als je opeens ten onrechte beschuldigd 
wordt en gedwongen wordt je baan los te laten, zonder mogelijkheid tot 
verweer? 
 

(uit Genesis 39: 21 en Genesis 40) 
De Eeuwige is met Jozef. In de gevangenis herhaalt zich het patroon. Jozef wordt 
door de bewaarders vertrouwd en hij mag helpen de andere gevangenen eten te 
brengen. Hij kan dromen uitleggen. De bakker en de schenker, twee dienaren 
van de Farao, zitten gevangen. Wie van de twee onschuldig is kan nog niet wor-
den vastgesteld. Ze hebben beiden een droom gehad. Jozef verdiept zich in hen. 
Hij verklaart hun dromen. De bakker blijkt schuldig. De schenker niet. De schen-
ker mag terug naar Farao. Jozef vraagt de schenker een goed woordje voor hem 
te doen, want hij zit ook onschuldig gevangen. De schenker vergeet die belofte. 
 

 Als de schenker zijn belofte vergeet. Welke verwachting moet Jozef dan 
los laten? Bedenk: wanneer heb je zelf een verwachting bij moeten stel-
len? (delen als je dat wilt) 
 

(uit Genesis 41: 1-37) 
Veel later heeft de Farao een droom. Niemand blijkt in staat die droom uit te leg-
gen. Dan herinnert de schenker zich opeens Jozef. Jozef wordt uit de gevangenis 
gehaald en legt de Farao zijn droom uit. Er zullen 7 vette jaren van oogst komen 
en daarna 7 magere jaren. Als de farao een goed bestuurder wil zijn zal hij schu-
ren moeten bouwen in de 7 vette jaren opdat de bevolking de 7 magere jaren 
overleeft. Jozef raadt Farao aan om iemand te zoeken die dit plan kan uitvoeren. 
 

 Wat wordt er van de Farao gevraagd? Welke idee denk je dat deze alleen-
heerser los laat? 

 Wat zouden ’macht hebbers’ volgens jou hier van kunnen leren? 
 

(uit Genesis 41:37-57) 
 Farao en de hovelingen ervaren Jozef als vervuld met de geest van de Eeuwige 
en besluiten hem aan te stellen om het plan uit te voeren. Jozef bedenkt het plan 
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om in de 7 vette jaren van de oogst belasting te gaan heffen en de zo ingehaalde 
oogst op te slaan. Hij trouwt met de Egyptische Asenat, de dochter van de pries-
ter van On en krijgt twee zonen: Efraïm en Manasse. Als de 7 magere jaren ko-
men lijden de Egyptenaren geen honger en komen volkeren uit andere landen 
naar Egypte toe om er voedsel te halen.  
(uit Genesis 42)  
Omdat ze bijna van honger omkomen zendt Jozefs vader zijn (half)broers naar 
Egypte. Benjamin, die -net als Jozef- ook zoon van Jacobs lievelingsvrouw is, 
houdt Jacob thuis.  Jozef herkent zijn (half)broers. Zij herkennen hem niet. Hij 
geeft ze voedsel mee en stelt hun betrouwbaarheid op de proef doordat hij één 
broer: Simeon  gevangen laat nemen. Simeon zal worden vrij gelaten als ze met 
hun jongste broer Benjamin terug komen. Jacob wil Benjamin niet laten gaan. 
 

 Wat zou toch de reden zijn dat  iemand, die een goede positie in een an-
der land heeft verworven en er een eigen gezin heeft, tóch blijft verlangen 
naar zijn eigen gezin van herkomst? 

 Waarom zou Jacob Benjamin niet willen laten gaan? 
 

(uit Genesis 43) 
Jacob vraagt: ‘Waarom heeft die man uit Egypte zoveel vragen gesteld? Waarom 
hebben jullie van het bestaan van Benjamin verteld?’  Uiteindelijk dreigt de hon-
gersnood hen allen te laten sterven. Juda belooft dan aan Jacob dat hij borg zal 
staan voor het leven van Benjamin. Dan geeft Jacob toe. Hij laat Benjamin met 
de broers meegaan naar Egypte.                                                                                                                             
Jozef – nog steeds niet door hen herkend  - ontvangt ze apart met een maaltijd. 
Als hij Benjamin ziet moet hij zich even terugtrekken om zijn emoties de baas te 
kunnen. 
 

 Bij welke gelegenheid was je zelf ontroerd bij het weerzien van iemand 
van je familie of vrienden? 
 

(uit Genesis 44 en Genesis 45) 
Weer stelt Jozef de broers op de proef. Zullen ze Benjamin in de steek laten zoals 
ze hem zelf in de steek gelaten hebben? Hij stelt hen op de proef en stopt zijn 
beker in de bagage van Benjamin. Benjamin, beschuldigd van het stelen van Jo-
zefs beker, dreigt te worden vastgehouden in Egypte. Maar dan neemt Juda het 
initiatief door te zeggen: ‘Neem mij  in plaats van Benjamin. Laat Benjamin te-
rugkeren met zijn andere broers. Ik kan niet zonder deze jongen bij mijn vader 
terugkomen. Vaders leed is dan door mij niet aan te zien.’ Na die woorden kan 
Jozef zich niet langer goed houden. Hij maakt zichzelf bekend. Hij valt Benjamin 
om de hals. Tegen de anderen zegt hij: ‘God heeft mij vooruit gezonden om jullie 
voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden. Ga vader 
halen!’   
  

 Als jij een van de broers was. Hoe zou je, wat je in Egypte ontdekt hebt, 
aan je vader gaan vertellen? 

 

Eerst gelooft Jacob het niet dat Jozef nog in leven is. Maar als hij de geschenken 
en de wagens, die meegestuurd zijn, ziet, gaat hij op weg naar het land Gosen in 
Egypte om Jozef weer te zien. 
(uit Genesis 47: 1-12) 
Jozef  nodigt zijn broers en vader uit om in het land Gosen in Egypte te komen 
wonen om de hongersnood te ontvluchten. Ze moeten vooral zeggen dat ze 
schaapsherders zijn. Dan zijn ze geen bedreiging voor de stedelingen, want de 
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Egyptemaren hebben een afkeer van ieder die schaapsherder is. (Gen. 46:34). 
Farao keurt het goed dat ze daar gaan wonen en zegt meteen tegen Jozef: ‘Als 
er bekwame mannen onder hen zijn stel ze dan aan over mijn eigen veestapel.’  
(Gen. 47: 6) 
 

 Wat zou het voor jou betekenen om je land los te laten om ‘gedoogd’ in 
een ander land weer genoeg te kunnen eten ? Om niet als medebewoner 
aanvaard te worden?  

 

Jacob wordt ernstig ziek en roept zijn zonen en de kinderen van Jozef bij zich. 
Elk geeft hij een eigen zegen. En dan horen we in Genesis 49: 29 -33 hoe Jacob 
het volgende gebiedt en sterft en Jozefs reactie:  
 

Genesis 49: 29-33 en 50: 1 en 2       (GDB vertaling) 
29  En hij gebiedt hen en spreekt tot hen: 

ík, ik word verzameld tot mijn volk;  
begraaf mij bij mijn vaderen,  
in de grot op het veld van Efron de Chitiet,– 

30   in de grot op het veld van Machpela in het zicht van Mamree, in het land 
van Kanaän, 
welk veld  Abraham van Efron de Chitiet, als eigen graf verwierf. 

31   Dáár begroeven ze: Abraham, en zijn vrouw Sara,  
dáár begroeven ze: Isaäk en zijn vrouw Rebekka,  
dáár heb ik Lea begraven,– 

32   het veld met daarop de grot, aankoop van de zonen van Cheet! 
33  Dan houdt Jacob op zijn zonen te gebieden  
      hij voegt zijn voeten samen op het bed en overlijdt;  
      en wordt verzameld  bij zijn medemensen. 
1    En Jozef valt neer op het gezicht van zijn vader;  
      hij weent over hem en kust hem. 
2    Jozef gebiedt zijn dienaren, de artsen, om zijn vader te balsemen;  
      en de artsen balsemen Israël. 
 

(uit Genesis 50: 3-15) 
Alle broers gaan hun vader begraven in het graf dat Jacob heeft aangegeven. Het 
enige dat Abraham en zijn nageslacht tot dan toe in het land Kanaän bezitten is 
dit graf.  
Voor velen die ‘uit Abraham geboren zijn’ is het nog steeds van belang te worden 
begraven bij de voorouders in het land van herkomst. 
En - als dat om welke reden dan ook niet kan -  om begraafplaatsen te hebben 
waar de stenen met de namen er op blijven bestaan.  
 

 Waarom denk je dat mensen het belangrijk vinden dat ze begraven wor-
den in de buurt van hun voorouders? 

 Welke betekenis hebben begraafplaatsen voor jou? 
 

Na de dood van Jacob worden de broers bang. Zal Jozef zich nu wreken? 
Dan beluisteren we het volgende in Genesis 50: 15-25.                                                                               
Genesis 50: 15-25 (GDB vertaling) 
15 Als de broeders van Jozef zien dat hun vader dood is, zeggen ze: 

Wat als Jozef wrok tegen ons koestert en ons al het kwaad vergeldt, dat 
wij hem hebben aangedaan?–    

16 En sprekend laten ze aan Jozef overbrengen:   
             Je vader heeft, voor zijn dood sprekend, geboden:  
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17         zó zullen jullie spreken tot Jozef:  
Ach!, vergeef toch  
de ontrouw van je broeders  
en dat waar ze zich aan bezondigd hebben:    

 dat ze je kwaad hebben berokkend.  
Vergeef toch de ontrouw van de dienaren van je vaders God!  

      En Jozef weent als men tot hem spreekt. 
18  Dan gaan ook zijn broeders zélf tot hem en vallen voor zijn aanschijn neer;  
      ze zeggen:  
       hier heb je ons als je dienstknechten! 
19  Jozef zegt echter tot hen:  

vreest niet!  
want sta ík op de plek van God? 

20    en jullie, jullie dachten mij kwaad te doen;  
Gód heeft dat ten goede gedacht,  
Om te doen waar het deze dag om gaat:  
een groot gezelschap in leven te houden, 

21    welnu, vreest niet, ik zelf zal jullie en je kroost onderhouden!  
     Hij troost hen en spreekt  tot hun hart.                                                                                        

 

 Welke ideeën, die hij in zijn jeugd had, laat Jozef los? 
 Hoe kijkt hij terug op wat zijn broers hem hebben aangedaan?  
 Wat ziet hij als het belangrijkste van zijn zijn op aarde? 
 Welke rol speelt volgens jou de Eeuwige in het leven van Jozef? 

 

Vlak voordat hij zélf sterft zegt Jozef het volgende tot zijn broers:                  
Genesis 50: 24 en 25:                                                                                           
24 Jozef zegt tot zijn broeders:  

ik ben stervende maar God zal naar jullie omzien                                                                            
hij voert jullie omhoog uit dit land, náár het land dat hij heeft gezworen 
aan Abraham, aan Isaäk en aan Jakob. 

25  Jozef laat de zonen van Israël zweren, door te zeggen:  
God zal naar jullie omzien!  
voer dan mijn beenderen mee omhoog van hier! 

26  Jozef sterft, honderdtien jaar oud. 
Men balsemde hem en legde hem in een kist in Egypte.  

 

 Wat spreekt je aan in de manier waarop Jozef zijn leven loslaat? 
 Wat zou jij anders doen? 
 Welke verwachting geeft Jozef zijn nabestaanden mee?  

        
          Zie hieronder: de mummie in het Louvre  
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c                               uit het leven gegrepen 
 
Los raken van familie 
 

In Nederland leven nog heel wat moeders die ooit gedwongen hun kind moesten 
afstaan. In de twintigste eeuw werden in Nederland meisjes, die voor het huwe-
lijk zwanger werden, door familie en omgeving gedwongen hun pas geborene af 
te staan. Hun familie zag het vaak als schande en wilde er niets van weten. 
Zonder familie of vrienden was er geen voeding, onderdak en kleding voor deze 
moeders met hun kind. Hoe kon je werken, huur betalen en tegelijk je kind voe-
den en er op passen? Ondersteuning van de staat bestond niet. 
Ik ontmoette veel vrouwen die onder druk van de familie hun kind hadden afge-
staan en het zelfs na de geboorte nooit hadden mogen zien. Later bleef altijd die 
vraag: wat is er van mijn kind geworden? Soms kwam er contact tot stand.  
Ik werkte destijds in een huis waarin dienstmeisjes op vrije avonden en weeken-
den elkaar konden ontmoeten. Eén van de meisjes bracht altijd haar kleine 
broertje mee. Toen ze een vriendje kreeg biechtte ze ons op dat het broertje ei-
genlijk haar kind was en dat haar ouders het opvingen door de week maar dat ze 
het in de weekenden zelf moest verzorgen. En hoe vertelde ze dat nu aan het 
vriendje dat nu serieus verliefd op haar was?  
 

Katie van de Oudegracht 
In de Utrechtse doopsgezinde gemeente kwam ik -toen ze al ouder was- in con-
tact met Katie. Ze was heel jong zwanger geworden van een katholieke jongen. 
In haar doopsgezinde familie en in haar dorp onbestaanbaar. Ze verliet het dorp 
kwam terecht in Utrecht waar het doopsgezinde predikanten echtpaar Wuitert 
haar opving. Nadat de baby geboren was werd besloten dat ze moest gaan wer-
ken en zelf in het weekend voor het kind zorgen. Ze solliciteerde naar een baan 
in het Amsterdamse restaurant Formosa. Tijdens het sollicitatiegesprek vertelde 
ze de eigenaar dat ze ongehuwd een kind had. De eigenaar zei dat het heel eer-
lijk van haar was dat ze dat vertelde en dat hij haar de baan aanbood onder de 
voorwaarde dat ze nooit aan enig personeelslid zou vertellen dat ze een kind 
had. Als er maandag op het werk gesproken werd over uitjes op het strand, dan 
vertelde Katie haar verzonnen ‘uitjes’. Ze had gewassen, gestreken, eten voor 
haar kind en zichzelf gemaakt om het kind met schone kleren voor een week 
zondagavond weer af te leveren bij het pleeggezin. In de tweede wereldoorlog 
werd het restaurant gesloten. Katie trouwde toen om onderdak te hebben met 
een weduwnaar met kinderen. Ze zorgde voor dat gezin totdat heel veel later de 
weduwnaar stierf en ze uiteindelijk haar eigen leven kon gaan leiden. Later zat 
ze vaak voor de Hema aan de Oudegracht om voor een goed doel geld op te ha-
len. Er werd door Bernard Bussemaker voor de NCRV een documentaire over 
haar gemaakt: ‘Katie van de Oudegracht’. (Bekijk de documentaire) 
 

Ook Johanna Kuiper, dochter van een doopgezind predikantenfamilie raakte 
ongehuwd zwanger. Haar familie ondersteunde haar Ze vertelde mij dat ze alle 
onderbroeken van haar twee  zonen bij elkaar geschreven had. Ze schreef jeugd-
boeken en een heel beroemde Kinderbijbel. ds. F. Melle promoveerde op haar le-
vensverhaal (te vinden als je ‘Johanna Kuiper Melle’ op google intikt) . 
 

Gelukkig is er nu wel geldelijke en psychische ondersteuning voor meisjes die 
ongehuwd zwanger zijn geworden. In het eerste jaar na de geboorte kan de baby 
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in een pleeggezin opgevangen worden en kan de moeder bij het pleeggezin op 
bezoek komen om zich aan het kind te gaan hechten of om tot het besluit te ko-
men het kind  ter adoptie af te staan. 
Teenermeisjes die zwanger zijn geworden hebben sinds kort een website om el-
kaar te kunnen ondersteunen. 
Bij www. ’teenermoeders’  is een artikel te vinden: ’Tara, was Jehova, tiener-
moeder gedoemd te mislukken’ RTL nieuws 26 juli 2020. 
Ze vertelt over haar jeugd en hoe ze de moed en het doorzettingsvermogen had 
om door ellende heen te komen en op te staan. Ze ging studeren en heeft nu een 
bedrijf en een dochter die trots op haar is. Ze heeft in januari 2021 plannen op 
de TV openbaar gemaakt om tienermoeders elkaar te laten ondersteunen en 
meer in het voetlicht te plaatsen.  
In het programma ‘’Spoorloos’’  zijn heel veel voorbeelden van ‘loslaten’ te vin-
den. We horen van vondelingen, die ooit ergens voor een deur werden neerge-
legd in de hoop dat ze het daar beter zouden krijgen. We horen van verhalen die 
bij adoptie niet kloppen. En altijd zien we dan weer die zoektocht. Waarom  ben 
ik ‘afgestaan’ of ‘weggedaan’? Wie zijn mijn biologische ouders? 
Spoorloos richt zich op verwanten die elkaar uit het oog verloren zijn of zelfs nog 
nooit hebben ontmoet. Derk Bolt speurt regelmatig heel wat landen af om men-
sen bij elkaar te brengen en Jetske van den Elsen gaat met onze zoekers op pad 
om hen bij te staan tijdens de emotionele hereniging  
 

De lokroep van ‘een beter leven’ doet een kind ook vaak wegtrekken. Dit is onder 
andere te  zien is in de documentaire die journalist Tom Kleijn maakte in de 
2 Doc van de KRO_NCRC ‘Verloren jongens’: 
De jongens blijken te komen uit een dorpje in Tunesië, waar heel weinig vooruit-
zichten zijn  voor de lokale bevolking. De lagere schoolmuur staat daar vol van 
de kreet ‘Italië’. Ouders sparen om hun jonge jongens van 13-14 jaar een veilige 
overtocht via smokkelaars naar Italië te bieden… en hoe het leven daar dan ver-
der gaat? De ouders zien foto’s van hun jongens met goede kleren en een 
iPhone. Ze beseffen niet dat hun jongens tot straatbendes behoren, medicijnen 
tegen angst gebruiken en op straat slapen. De ouders weten niet dat alle zaken 
die hun kinderen hen via de i Phone laten zien gestolen zijn. Het lijkt ze goed te 
gaan. De ouders sparen voor de overtocht voor het volgende kind!! 
 

d          uit de kunst 
 
Het verhaal van Jozef in Perzië (Iran) 
De plaat op p.71 laat een Perzisch islamitische  kunstwerk zien van een scène uit 
het Jozef verhaal. In de Koran staan alle openbaringen die Mohammed tijdens 
zijn leven kreeg opgetekend. Er zijn in de Koran niet veel verhalen te vinden. Het 
verhaal van Joesef is daarop een uitzondering. 
Lees dit verkorte Jozef/Joesef verhaal uit de Koran: 
Joesef vertelt aan zijn vader Jakoeb dat hij gedroomd heeft van 11 sterren en 
een zon en een maan, die allemaal voor hem buigen. En zijn vader zegt dan: 
’Vertel het niet aan je broers, want ze zullen gemene plannen beramen.’  
Maar de broers ervaren dat Joesef en broertje Benjamin door vader worden voor-
getrokken. Ze besluiten Joesef in een put te gooien en lopen dan weg. De broers 
smeren bloed op Joesefs kleren en vertellen hun vader dat een wolf hem heeft 
verslonden. Handelaren vinden Joesef in de put en voeren hem naar Egypte. 
Joesef wordt gekocht door een Egyptenaar. 
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Zoleega de vrouw van die Egyptenaar vraagt Joesef om met hem naar bed te 
gaan. Joesef zegt: ‘zoek je toevlucht tot Allah’ en gaat niet op haar verzoek in. Er 
wordt aan de deur gemorreld. Zoleega grijpt Joesefs kleed. Haar echtgenoot 
opent de deur en Joesef zegt: ‘zij wilde me verleiden.’ 
Een getuige zegt: ‘Als zijn kleed van achteren gescheurd is, zegt Joesef de waar-
heid’. Dat blijkt het geval. Zoleega’s man zegt: ’Het is een vrouwenlist, vrouw 
vraag vergiffenis.’ En tegen  Joesef zegt hij: ‘Vergeet het maar.’ Maar later weet  
Zoleega met behulp van een aantal vrouwen Joesef tóch in de gevangenis te krij-
gen. Daar legt Joesef de droom van de bakker en schenker uit en de schenker 
mag weer wijn schenken bij de koning van Egypte. Die droomt van 7 vette en 
magere koeien en aren. De wijnschenker zegt tegen de koning: ‘Ik kan u de uit-
leg geven’. Hij gaat naar Joesef in de gevangenis, vraagt daar de uitleg en 
brengt die uitleg aan de koning van Egypte. De koning wil Joesef uit de gevange-
nis laten halen, Joesef  zegt dan dat eerst de vrouwen die hem onrechtmatig 
aanklaagden gehoord moeten worden. Die vrouwen zeggen: ‘Wij hebben geen 
kwaad van hem geweten.’  En Zoleega zegt: ‘Nu komt de waarheid aan het licht. 
Ik was het die hem tegen zijn wil trachtte te verleiden. Hij behoort zeker tot de 
waarachtigen. Dit laat zien dat Allah het plan van ontrouwe mensen niet laat sla-
gen.’                                                                                                                                
Joesef - bij de koning gebracht - stelt zich voor als een deskundig bewaarder van 
schatten en wordt dan door de koning als zodanig benoemd. 

                              
Bekijk deze Perzische uitbeelding 

  Wat valt je op? Wat denk je dat er uitgebeeld wordt? 
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Vervolg van het Joesef verhaal in de Koran: 
Jaren later komen Joesefs broers eerst zonder en daarna met Benjamin. Bij aan-
komst neemt Joesef Benjamin apart en vertelt hem wie hij is en verstopt dan zijn 
beker in Benjamins bagage. Als dat wordt ontdekt zeggen de broers: ‘Zoals Ben-
jamin steelt, zo heeft zijn broer vroeger ook gestolen.’ Ze gaan zonder Benjamin 
terug. Jakoeb is heel bedroefd en zegt: ‘Ik klaag over mijn verdriet alleen bij Allah. 
Ga en zoek Joesef en zijn broer, want ik heb van Allah iets gehoord wat jullie niet 
weten.’ Als ze weer voor Joesef staan zegt deze: ‘Weten jullie nog niet wat jullie 
met je broer Joesef gedaan hebben, toen jullie nog onwetend waren?’ Dan her-
kennen ze Joesef. Joesef zendt hen met een kleed van hemzelf naar zijn vader 
toe. Die ruikt het kleed en zegt: ‘Ik ruik Joesef.’ Ze gaan met zijn allen naar Egypte. 
De broers en ouders buigen voor Joesef en die zegt dan: 
’O, vader, dit is de vervulling van mijn droom. O schepper van hemel en aarde, u 
bent mijn beschermer in deze wereld en in het hiernamaals. Doe mij sterven als 
‘iemand die zich onderwerpt aan Allah’ (=als moslim) en verenig mij met de recht-
vaardigen.’ 
 

 Wat valt je op in vergelijking met het Jozef verhaal uit Tora (Genesis)? 
 

e                liederen 
 
LB 780 In de schoot van mijn moeder geweven ..Jij die kleinen je grootheid 
doet zingen laat het lied om je naam heel mijn leven bestaan om de dreigende 
nacht te bedwingen (ook bij Jozef is dat langzamerhand leren geweest). 
 
LB p. 1290 Een bede: met als slotzin: ‘Dat onze kinderen de waarde wegen van 
wat zij meekrijgen en daarin de grondtoon van de liefde ervaren.’ 
Bettine Sietsema 
 
LB 166 a Hij wandelt in zijn koningsjas.. lied over Jozef 
 
LB 320 Wie oren om te horen heeft  Spijzig de armen, vergeef al wie u griefde. 
De liefde blijft. 
 
LB lied 245 ‘k Wil u o God mijn dank betalen.. Loflied aan de avond van het 
leven. De Eeuwige is in het leven een hulp geweest. 
 
LB 418 God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven.. dan worden we 
niet uit elkaar gedreven. 
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f               groepen  
 
‘Je bent volwassen twee jaar voordat je ouders het vinden en twee jaar nadat je 
het zelf vindt.’  
 

 Hoe kijk jij tegen deze uitspraak aan? 
 

Vertel het verhaal van Jozef (zie bij b) 
 

 Maak bijvoorbeeld gebruik van de illustratie bij het verhaal op p. 64 en 
laat hen daarbij zelf vertellen wat ze van het verhaal weten. 

 Wat zou op het mozaïeken van de Aya Sofia (nu weer moskee) in Turkije 
te zien zijn? Zie p. 72 en 73. 

 Wat zie je als drijvende kracht achter Jozef? 
 Door wie of wat geïnspireerd zou jij je weg door het leven willen gaan?  
 In hoeverre is jouw leven bepaald door familiebanden? 

 

Verdiep je in tienermoeders (zie bij c)  
 

Bekijk samen de documentaire ‘verloren jongens’ (zie bij c) 
 

 In hoeverre vind je het van belang op eigen benen te kunnen gaan staan? 
 In hoeverre bepalen verwachtingen van familie je keuzes in het leven?  

 

Peter Pan Als het gaat om los  zijn van je familie is de film (of het boek) Peter 
Pan ook geschikt. Peter Pan is een ‘lost boy’ net als alle lost boys op het eiland 
waar kapitein Haak een voortdurende strijd met hen aangaat. 
 
             

                  
  
           Uit het leven van Jozef: ook op p.72 mozaïek Aya Sofia nu moskee in Istanbul. 
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e           kinderen 
 
In ‘Op weg’ van Boukje Offringa is het verhaal heel goed verteld p.42-55 met 
fraaie illustraties van Lika Tov. (uitg. Meinema) 
 

Voor groep 8 is het verhaal te vinden op www.debijbelin1000seconden.be   
titel: Jozef de liefste zoon van Jacob.   
 

Veel ideeën zijn te vinden in de Samenleesbijbel vanaf p. 105 
 

Ganzenbordspel: Jozef (zie het spelbord op p. XX) 
Voorbereiding:  Kopieer het bord, zodat er ongeveer 4 spelers per bord zijn.  
Kopieer per bord ook de opdrachten die horen bij de nummers met een plaatje. 
Per bord: een dobbelsteen, - Ieder kind heeft een pion (bijv. knoop). 
Regels: 

 Wie het hoogste getal met de dobbelsteen gooit, mag beginnen. 
 Als je op 63 belandt met nog punten van de dobbelsteen over moet je 

gaan terug tellen. 
 Wie precies op 63 komt heeft gewonnen. 

 
Bij het spelbord de volgende opdrachten: 
5.  Jozef krijgt een mooie jas 3 stappen voor uit. 
6   Jozef droomt van schoven die voor hem buigen. Zijn broers gaan hem pesten 
     3 stappen achteruit 
9   Vader Jacob verwent Jozef 2 stappen vooruit. 
14 Jozef verklikt wat zijn broers gedaan hebben aan vader 3 stappen achteruit. 
18 Jozef droomt van zon en maan en sterren die voor hem buigen 2 stappen 
     vooruit. 
19 Jozefs broers pesten hem 2 stappen achteruit. 
23 Jozef hoeft niet met zijn broers mee, mag van vader thuis blijven 1 stap voor 
     uit. 
26 Jozefs broers hebben hem nu zoveel gepest je mag twee keer gooien. Mis- 
     schien houdt dat pesten op. 
27 Jozefs vader is ongerust. De broers blijven lang weg. Jozef gaat hen zoeken.  
     2 plaatsen vooruit 
31 Jozefs broers gooien hem in een put 1 beurt overslaan. 
32 Jozef op weg naar Egypte 2 plaatsen vooruit. 
36 Jozef op weg naar Egypte 2 plaatsen vooruit. 
41 Jozefs broers vertellen hun vader dat hij dood is  3 stappen achteruit  
42 Jozef staat te koop op de markt in Egypte 1 plaats vooruit. 
45 Potifar koopt Jozef 2 plaatsen vooruit. 
50 Jozef werkt goed in het huis van Potifar 1 plaats vooruit. 
52 Potifars vrouw heeft leugens over Jozef verteld, hij komt in de gevangenis. 
     1 beurt overslaan. 
53 Jozef komt uit de gevangenis en weet Farao’s droom uit te leggen. Je mag 
     tweemaal gooien. 
54 Jozef komt aan het hof verzamelt koren voor de magere jaren 3 stappen  
     Vooruit. 
58 Jozef trouwt met de Egyptische Asnat 1 stap vooruit. 
59 Jozef  ziet zijn broers en vader terug 7 stappen vooruit. 
63 Je hebt je vader, je broers  en vele andere mensen daar in Egypte van de  
     hongersnood gered. Doel bereikt! 
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5 77 Genesis 37,39-50 

 
 
 
Plaat:  Anneke van Boltharingen 


