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Lezingen zijn: Genesis 37:12-28 en Lucas 18:1-8 
 
Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Van je familie moet je het maar hebben. Zo zou je kunnen reageren op het verhaal van Jozef en 
zijn broers. Geen positieve uitdrukking, maar het verhaal is ook niet positief. Een verhaal van 
onvrede, een verhaal van nijd, een verhaal van haat bijna, een verhaal van mensen die elkaar niet 
kunnen verdragen. Een verhaal met een geschiedenis, er is al één en ander gebeurd voordat dit 
gebeurt. Jacob heeft twaalf zonen gekregen en één dochter, bij twee vrouwen en twee bijvrouwen, 
de twee vrouwen zijn zusters van elkaar en hebben elk een slavin. De twee zusters weten heel 
goed dat Jacob meer houdt van de één dan van de ander. Rachel is zijn grote liefde, door een list 
is hij getrouwd geraakt met Lea de oudere en minder mooie zuster van Rachel. Jacob houdt meer 
van Rachel dan van Lea, maar Lea is veel vruchtbaarder dan Rachel en krijgt kind na kind. Rachel 
gebruikt haar slavin als een soort wapen om ook kinderen te krijgen, Lea doet dat dan ook en zo 
krijgen we een heel samengesteld gezin met één vader en vier verschillende moeders, want 
uiteindelijk krijgt ook Rachel twee zonen. Een heel gebeuren en Jacob houdt meer van Jozef dan 
van zijn andere kinderen omdat Jozef een zoon van Rachel is, en Jacob laat dat ook merken. 
Jozef krijgt een mooie mantel, en Jozef voelt zich misschien ook wel wat meer dan zijn broers, hij 
droomt een aantal malen dat zij voor hem neer zullen knielen. Een gezin waarin het niet vredig toe 
gaat. Van je familie moet je het maar hebben. En Jacob kan ook niet zeggen dat hij van al zijn 
kinderen evenveel houdt. Het is trouwens de vraag of ouders wel altijd evenveel van hun kinderen 
houden, soms lijkt het een mythe te zijn. Het wordt dan wel gezegd, maar het is de vraag of het 
ook zo is.  
Een gezin waarin het niet vredig toe gaat en de conflicten liggen op de loer. Bijna wordt Jozef 
vermoord, er is dus echt iets aan de hand, enige mediation zou niet onhandig zijn, bijna wordt 
Jozef vermoord, op het nippertje gaat het goed in die zin dat hij wordt verkocht aan handelaren en 
in Egypte terecht komt. Verkocht voor 20 sjekel, 80 maal het loon van een arbeider, twee 
maandsalarissen dus. En om te beginnen trekken zijn broers hem de mantel uit, de mantel die 
hem anders maakte dan de anderen, de mantel als teken van de liefde van zijn vader die groter is 
dan de liefde voor zijn broers. En even later is er de leugen voor Jacob die maar moet geloven dat 
Jozef door een wild dier gedood is. Jacob spreekt zelf ook niet altijd de hele waarheid, hij krijgt nog 
wel eens een koekje van eigen deeg, maar het is op deze manier geen positief verhaal. Ja, de hulp 
van Ruben die ervoor zorgt dat Jozef niet wordt gedood en de hulp van Juda die op een zelfde 
manier bezig is, die hulp kun je positief duiden, maar veel meer zit er niet in. Ja, verderop blijkt het 
mooi uit te komen dat Jozef in Egypte terecht kwam, maar eind goed al goed wordt het hier niet. 
Van je familie moet je het maar hebben, het zou interessant zijn om deze familie in kaart te 
brengen en dan vooral te kijken wie welke rol heeft en wie het dichts bij wie staat en wie het verst 
af staat van wie. De methode van Nagy, een hongaarse psycholoog, zou wel heel interessant zijn, 
maar goed, dat moet maar op een andere plek en tijd. Van je familie moet je het maar hebben, 
voor mijn gevoel zijn er wel meer families die op deze familie lijken. Mensen die samenleven, 
samenwonen, al dan niet in een samengesteld gezin en elkaar bijna de tent uit vechten. En ik denk 
dat de mensheid soms lijkt op deze familie van Jacob en Jozef. De mensheid die in staat is tot 
doden, de mens die de ene mens de tent uit vecht, de mens die hekken zet rondom het 
zogenaamde eigen land, de mens die jaloers is op een mantel of op wat dan ook, of de mens die 
zich meer voelt dan de ander. De mens die het idee heeft dat van hem of haar minder gehouden 
wordt dan van een ander, de mens die zich miskend of niet gehoord voelt. Bronnen van strijd, 
bronnen van tegenover elkaar staan, bronnen van haat, bronnen van geweld. Dat wat gebeurt in 
Syrie, dat wat gebeurt tussen PKK en Turkye, de oplopende spanningen tussen de VS en Rusland, 
het lijkt voor een deel op wat er in deze familie van Jacob gebeurt. Strijd, als vanouds, en sommige 
strijd is al heel oud, laait telkens weer op als een veenbrand die niet te doven lijkt.  
Toen het boek Genesis op papier kwam, beter gezegd op papyrus, als een boekrol, ging dat in 
fasen. En bij de definitieve fase wist men al heel goed van strijd, van oorlog. Op een moment in de 



geschiedenis was het zover dat het ene volk probeerde militair een ander volk te overheersen en 
landen te veroveren. Deels omdat men dacht zo rijker te worden, deels ook als een soort 
tijdsverdrijf. Macht over een macht, als land macht over een ander, het voelt gewoon lekker. In die 
tijd kwam het boek Genesis in zijn definitieve vorm en misschien dat de bijbelschrijver ook daarom 
met nadruk deze familiegeschiedenis opgeschreven heeft zoals hij of zij het heeft opgeschreven. 
Als een spiegel van zijn tijd, als een spiegel van onze tijd. De mensheid heeft van tijd tot tijd 
trekken van deze familie, met deze familiegeschiedenis. En dus ontbreekt het op momenten aan 
recht en aan rechtvaardigheid.  
Er was eens een rechter die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet 
liggen. Een rechter in een verhaal, een gelijkenis van Jesus, een rechter die dus niet rechtvaardig 
is. En hij laat de weduwe ook links liggen, de weduwe die symbool staat voor de kwetsbare mens 
en de weerloze mens. De weduwe die net als de wees en de vreemdeling een speciale plaats 
heeft in de Thora, de weduwe die de dupe kan worden van machtigen die hun macht op de 
verkeerde manier gebruiken. Jesaja spreekt over rijken die steeds rijker worden omdat ze, in zijn 
taal, de huizen van de weduwen opeten. Die weduwe wil dat er recht gesproken zal worden, dat 
recht gedaan zal worden in het geschil. Zij vraagt niet of de rechter haar wil bevoordelen of een 
uitspraak wil doen die juist goed voor haar is en niet voor de ander. Nee, de weduwe wil dat haar 
recht wordt gedaan. En uiteindelijk wordt haar recht gedaan, zonder dat we weten wat de uitspraak 
van de rechter is geweest. Maar het is een teken dat God recht zal doen, God zal recht 
verschaffen aan degenen die erom en ernaar vragen. En waar recht is, daar is geen strijd op leven 
en dood, waar rechtvaardigheid heerst, daar is geen oorlog, geen streven om macht te hebben 
over een ander, daar hoeven mensen zich niet in een veelkleurige mantel te tonen om daarmee 
boven anderen te staan. Daar droomt de mens niet dat hij of zij aanbeden zal worden als een soort 
god. Waar recht is, daar is het ook vrede. Want recht en vrede gaan samen, kunnen niet zonder 
elkaar.  
God zal recht verschaffen, ja, en kun je dat geloven? Als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof 
vinden op aarde? Als God dan recht zal verschaffen, waar blijft dat dan? Als God vrede kan 
verschaffen, waar blijft dat dan? Je kunt niet zeggen dat er niet om gebeden wordt of dat er nooit 
om gebeden is. Al eeuwen lang bidden mensen om vrede en om recht, ja en om veel meer goede 
zaken. Als God dan recht zal verschaffen, waar blijft het dan? Ik denk dat er in Syrië en in Burundi 
genoeg mensen zijn die bidden om het goede, genoeg mensen zijn die bidden tot God en 
misschien bidden ze tot Allah, maar dan toch met de intentie om te bidden voor iets dat goed is 
voor henzelf en voor anderen, bidden om vrede en recht. Misschien heeft Jozef wel enorm 
gebeden, in die put en later op weg naar Egypte. En oké, hem is later recht gedaan, maar dat heeft 
wel even geduurd. En als ik onze tijd vergelijk met die van Jesus, dan zit er bijna 2000 jaar tussen. 
Dat is toch een lange tijd, en zou je denken lang genoeg om vrede en om recht te stichten. God, 
waarom duurt het zo lang? Als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Als het 
zo lang duurt? Hoe lang kan geloof mee, hoe lang blijft mijn en ons geloof dan in stand? God komt 
het er nog eens van? 
Zo langzamerhand nader ik het einde van de preek, de organist die dat meestal wel aanvoelt gaat 
weer recht zitten achter het orgel om zo dadelijk te kunnen spelen. Zo langzamerhand nader ik het 
einde van de preek, maar we zijn er nog niet. Want ik ben op een dwaalspoor beland in mijn 
denken. Op een dwaalspoor met al mijn vragen die naar ik hoop herkend worden. God zal recht 
verschaffen, ja, dat wil ik wel geloven, maar dat komt niet als manna uit de hemel, dat komt niet 
vanzelf naar ons toe als iets waar we passief op kunnen wachten. God zal vrede stichten, maar het 
feit dat het zo lang duurt heeft niet zoveel met God te maken, maar meer met mensen. Wij hebben 
zo lang nodig, wij als mensen, wij als familie, wij als kerk, wij als mensheid. De vrede en het recht 
dat uiteindelijk bij Jozef terecht kwam, in ieder geval voor een deel, dat kwam van God maar wel 
door mensen, door dromen, door beslissingen, noem maar op. Het recht dat de weduwe kreeg 
kwam door die rechter. God kan en wil niet om mensen heen. Het is aan ons, aan ons als 
mensheid. En dit wil ik geloven dat eens het rijk van vrede en recht aanwezig zal zijn in deze 
wereld, dat eens het woord defensie op geen enkele landsbegroting meer gevonden wordt. Dat 
eens jaloezie niet meer bestaat, dat mensen in elkaar het goede zien. Dat eens de gedachte tot 
moord niet meer zal zijn, dat eens geweld afgezworen zal worden en wapens staan te roesten 
ergens in een hal. Dat wil ik geloven.  
Amen. 


