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Niet zonder Jozef

genesis 50:20

Dick Boer

Ooit schreef Rinse over ons: ‘tussen Dick en mij is het nu eenmaal zo, dat we 
meestal niet weten, waar de gedachte van een begint en waar die van de ander 

ophoudt. De kans is (…) groot dat we, ieder op onze eigen wijze, dezelfde dingen 
opschrijven.’ Deze bijkans symbiotische relatie is mij een ontroerende herinnering. 
Maar de symbiose is als een verliefdheid: zij moet voorbijgaan om ruimte te maken 
voor de duurzaamheid van hechte vriendschap. Wij schrijven niet meer dezelfde 
dingen en gingen verschillende wegen. Mijn weg leidde naar een steeds joodser 
verstaan van het ‘wezen van de Thora’: de correlatie. De hier volgende uitleg (Genesis 
50:14–21 en Handelingen 2:22–24) getuigt daarvan.

De geschiedenis van Jozef laat zich lezen als het verhaal van de verloedering van 
de broederschap: broers die hun eigen broer als slaaf verkopen. En dat in Israël, 

het volk bij uitstek dat het van die broederschap hebben moet, zonder saamhorigheid, 
zonder solidariteit verloren is.

Maar als Jakob, hun vader, gestorven is en begraven wordt blijken zij toch de zonen 
van één vader te zijn. Is de volgorde aan het begin van de passage over de begrafenis 
nog: Jozef, vervolgens de Egyptenaren, dan het huis van Jozef en dan pas de broers, 
aan het eind ‘keert Jozef terug naar Egypte, hij en zijn broeders.’ De broederschap 
lijkt hersteld. De broers hebben elkaar in hun verbondenheid met de vader weer 
gevonden.

Maar nu is de vader gestorven en realiseren de broers van Jozef zich dat het nog 
maar de vraag is of ook voortaan de broer die zij als slaaf verkocht hebben ook hún 
broeder zijn zal. Zal na de terugkeer in het slavenhuis Egypte de geschiedenis niet 
gewoon weer haar ’Egyptische’ gang gaan? Jozef, de rechterhand van Farao, de broers 
zijn onderdanen? Waarom zou deze ‘Egyptische’ Jozef broederlijk zijn gezien het 
onbroederlijke gedrag van zijn broers?

Het appel dat de broers op Jozef doen verwijst naar de wil van de vader: hij (‘jouw 
vader’!) heeft ‘geboden en gezegd’: ‘ach vergeef toch de misstap van je broeders en 
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hun zonde’. Dat de vader dat werkelijk geboden zou hebben staat nergens maar dat 
is ook niet zo interessant. Het gaat erom dat in dat gebod niet alleen de wil van deze 
vader gehoord wordt maar ook de wil van de ‘God van de vader’. Zo bad Mozes voor 
het volk toen het in de woestijn terug wilde naar Egypte, in de knechtschap waaruit 
het bevrijd was: ‘vergeef toch in uw grote vriendschap het onrecht van dit volk’, en 
God antwoordde: ‘vergeven zal ik naar jouw woord’ (Numeri 14:19–20).

En de broers presenteren zich ook als het volk van deze God: ‘schenk nu toch vergif-
fenis voor de misstap van de knechten van je vaders God.’ Dat is het privilege van 
Israël: een ֶעֶבד יהוה, een ‘knecht van jhwh’ te zijn. Dat wil zeggen: door jhwh uit 
de knechtschap bevrijd om voortaan de Bevrijder–God te dienen. Maar zal Jozef dit 
appel ook horen? Zal hij zich laten gezeggen dat de God van de vader, de God van de 
knechten ook zíjn God is? Zal ook hij een ֶעֶבד יהוה, een knecht van deze God willen 
zijn?

De broers zijn sceptisch. Na de boodschap van de wil van de vader te hebben 
laten doorgeven gaan zij zelf naar Jozef. Nu is er geen sprake meer van de God 

van de vader die misstappen vergeeft en broederschap gebiedt. Nu gaan de broers 
gewoon voor de ‘Egyptische’ oplossing: ‘hier heb je ons als jouw knechten’. Want dat 
is Egyptische normaliteit: het volk wordt in leven gehouden op voorwaarde dat zij 
zich laten knechten. Zo kunnen ook de broers er het leven van afbrengen: niet langer 
de knechten van de Bevrijder–God, maar de knechten van Jozef die als een God over 
hen heersen mag. Want dat is het gebaar dat zij maken: ‘zij vallen voor zijn aanschijn 
neer’ alsof hij een God is. Vergeet het perspectief van een uittocht uit de knechtschap, 
het realiteitsprincipe van de broers gebiedt de intocht in het slavenhuis.

Het is een beslissend moment in het verhaal. Zal Jozef de Egyptische oplossing 
accepteren en zich de knieval van de broers als voor een God laten welgevallen? Maar 
godzijdank blijkt hij een zoon van de vader, een יהוה  :een knecht van jhwh ,ֶעֶבד 
‘vreest geenszins! Gods plaats, zou ik die innemen?’ Zo weigert hij zelf ‘als God’ te zijn, 
zo maakt hij plaats voor jhwh, de ene en enige, die die plaats inneemt om mensen de 
ruimte te geven menselijk te zijn.

En dan volgt de zin waarin Jozef belijdt dat God de fatale bedoelingen van zijn 
broers ten goede heeft gekeerd: ‘Jullie, je hebt tegen mij kwaad gedacht, Gód heeft dat 
ten goede gedacht.’ Niet het lot regeert maar de goedgunstigheid van deze God. Hoe 
moeten wij deze zin verstaan? Gaat het hier over een goddelijke voorzienigheid die 
buiten ons mensen om de zaak in orde brengt? Worden wij gedegradeerd tot mario-
netten die niets anders rest dan zich aan die voorzienigheid te onderwerpen?

Tegenover elkaar staan in eerste instantie twee intenties. Buber vertaalt het 
Hebreeuwse werkwoord ָחַׁשב met ‘planen’. Dat geeft goed aan waarom het hier gaat. 
Weliswaar volgt op dat ‘planen’: ‘met het doel om te doen’. Maar de aandacht wordt 
toch allereerst gericht op de bedoeling, op wat er ‘gepland’ wordt. De broers ‘plannen’ 
met het verkopen van hun broer Jozef zijn ondergang. Hun intentie is hem kwaad 
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te doen. God (déze God) ‘plant‘ dat Jozef afdaalt in Egypte om daar uit de knecht-
schap te worden bevrijd. Zijn intentie is hem goed te doen. Hij blijkt God–met–Jozef 
te zijn. Als het van de broers had afgehangen was Jozef reddeloos verloren geweest. 
Maar godzijdank — déze God zij dank — is er de gans andere God. Deze God rédt 
Jozef, maar niet op kosten van de broers. Als God–met–Jozef is Hij ook de God van 
de broers,de God van Israël. Want het goede dat hij ‘plant’ en vervolgens ook doet is: 
‘een groot volk in leven te houden’. Daarmee zou weliswaar in de eerste plaats het volk 
van Egypte bedoeld kunnen zijn. Maar in het verlengde daarvan ligt toch wat Jozef 
daarna zegt: ‘ik zal jullie en jullie kroost onderhouden’. Het ‘gans andere’ van deze 
God is dat Hij ín Jozef Zijn goedgunstigheid aan de broers bewijst.

Ín Jozef! Zeker, God is niet louter intentie. Hij is niet te reduceren tot de idee van 
het goede dat ons leven richting geeft. Hij doet goed. Hij bevrijdt, Hij vergeeft, Hij 
gaat Zijn eigen weg. Maar hij doet dat niet zonder Jozef! Als Jozef niet beleden had: 
‘jullie hebt tegen mij kwaad gedacht, Gód heeft het ten goede gedacht’, als hij met 
andere woorden zijn bevrijding uit de knechtschap alleen maar had benut om ‘als 
God’ te zijn en zijn Egyptische gang te gaan, dan was Gods intentie alsnog ten kwade 
geweest. Alles hangt ervan af of Jozef nu op zijn beurt met God is, metterdaad beant-
woordt aan Gods bedoeling, doet wat God hem heeft voorgedaan. En dat gebeurt ook. 
Zoals God gedaan heeft, ‘een groot volk in leven te houden’, zo doet ook Jozef: ik zal 
jullie en je kroost onderhouden’. God handelt maar niet zonder de mens ‘naar zijn 
beeld en als zijn gelijkenis’.

De tegenstelling tussen wat mensen ‘plannen’ en wat God ‘plant’ vinden wij ook 
in de apostolische geschriften. Heel toegespitst in het boek ‘Handelingen van 

de apostelen’, in de toespraak van Petrus tot het volk. Tegenover elkaar staat wat het 
volk gepland en gedaan heeft — ‘Jezus, een man jullie van Godswege aangewezen in 
krachten, wonderen en tekenen … hebben jullie door de hand van Wetslozen aan het 
kruis genageld en gedood’ — en wat God doet: ‘hem, naar de vastgestelde raad en 
voorkennis van God … doen opstaan: hij heeft hem uit de weeën van de dood verlost’. 
Ook die ‘raad’ — in de Septuagint de vertaling van het Hebreeuwse ָחַׁשב — voltrekt 
zich niet buiten de mens om. Had Jezus niet gebeden: ‘vader, vergeef het hun, want 
zij weten niet wat zij doen’, dan was Gods ‘plan’ alsnog mislukt. Maar omdat Jezus 
dát gebeden heeft luidt de blijde boodschap aan het volk: aan ú is deze verkondiging, 
aan uw kinderen ‘en aan allen die verre zijn, — zovelen als hij er maar bij zal roepen, 
jhwh, onze God.’ Eerst de Jood en dan de Griek. Net als Jozef blijft ook Jezus onop-
geefbaar met zijn volk verbonden.


