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Jakob trekt Jozef voor, hij is de zoon van zijn geliefde vrouw. Dit leidt tot 
jaloersheid bij de broers. 
De haat die ontstaat, leidt in dit geval tot een poging van moord en doodslag. 
Het is de wortel van het kwaad. Onderling wordt er ook op een verkeerde 

manier over de ander gesproken. De broers bespotten Jozef. 
Ruben in de rol van verantwoordelijke t.o.v. zijn broer en vader. Hij is hier de 

steun voor de gepeste en probeert ook de redder te zijn. Is het eigenbelang, 
of is het uit liefde? 
Jozef wordt lichamelijk gepest door zijn broers. 
List en schuldvraag: Juda wil niet de schuld op zich laden en bedenkt een list, 
waar de gevolgen (in de ogen van de broers) even groot zijn, ze zijn zo voor 
altijd van hem af.  
Vaders rouw en verdriet is erg groot, hij wilde niet getroost zijn. Is het niet te 

groot, zijn er niet nog meer broers?  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 31 vraag en antwoord 85 spreekt 
over het broederlijk vermanen van elkaar, om elkaar het goede voor te 
houden in liefde.  
In de HC zondag 40 vraag en antwoord 105 wordt duidelijk genoemd wat 
allemaal valt onder het zesde gebod van de wet.  

In Leviticus 19: 17 staat dat je de zonde niet moet toestaan in je naaste, 
maar die moet berispen/afkeuren. Dit kan niet afgedaan worden met: ‘Ik 

mag niet klikken’.  

Psalm / Lied Psalm 40: 1 
Psalm 56: 1 

Psalm 105: 10 
De tien geboden des Heeren: 7 
Jozef zoekt zijn grote broers 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

 Dat Jozef de zonde van zijn broers tegen zijn vader vertelt, zou als 
klikken afgedaan kunnen worden. Dat is niet terecht, net zo min als het 
pesten niet verteld zou mogen worden, omdat je dan zou klikken. Het 

doen van zonden, dus ook pesten, mag nooit, dus vertel het altijd! 
 In Mattheüs 18: 15 – 22 wordt een mooi voorbeeld gegeven, hoe je om 

moet gaan met anderen als er iets gebeurt wat niet goed is. 

 


