
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 8.1: Jozef verkocht 

 

1. Jozef en zijn broers 

•  Jakob woont met zijn familie in tenten in Kanaän. 

•  Jozef  is 17 jaar. Hij zorgt met zijn broers voor de kudden. 

•  Jozef vertelt de verkeerde dingen die de broers doen aan zijn vader. 

• Jakob houdt meer van Jozef dan van zijn andere zonen. Hij geeft hem een mooi gekleurd 

kleed.  

• Daarom haten ze Jozef. Ze kunnen niets aardigs meer tegen hem zeggen.  

• Jaloersheid, haat en voortrekkerij is zonde. Het maakt relaties kapot.. Daar kan God geen 

zegen op geven. 

 

2. Dromen 

• Jozef droomt over schoven. 

• Hij vertelt het aan de broers. Zal jij over ons regeren? Ze haten hem nog meer.  

• Jozef droomt nog een droom : de zon, de maan en 11 sterren buigen voor mij.  

• De broers zijn jaloers. Jakob bestraft Jozef. Toch onthoudt hij deze dromen.  

• Jozef weet dat de dromen van God komen. Daarin belooft God wat er zal gebeuren.  

 

3. Verkocht 

•  De broers gaan met de kudden naar Sichem.  

•  Jakob stuurt Jozef naar hen toe om te vragen of alles goed gaat. 

• Iemand wijst Jozef de weg. De broers zijn naar Dothan getrokken. 

•  Zodra ze Jozef in zijn mooi gekleurde jas zien komen, vlamt de haat op. “Die 

meesterdromer”.  

• Meteen maken ze een listig plan om hem te doden.  

• Ze willen hem doden en in een put gooien. Wat zal er dan terecht komen van zijn dromen? 

Maar God is met Jozef. Hij leidt hem. Ook jouw leven. Door tussenkomst van Ruben wordt 

hij levend in de kuil gegooid.  

• Ruben wil hem er in het geheim uit verlossen en bij zijn vader brengen.  

• De broers gaan een stukje verder rustig eten. Als er een karavaan langskomt, verkopen ze 

hem. Dat is het idee van Juda. Voor een slavenprijs wordt hij verkocht aan Midianitische 

kooplieden. Ze brengen hem naar Egypte.  

 

4. Rouw 

• Ruben komt terug bij de put en wil Jozef eruit halen.  

• Maar Jozef is niet meer in de put. Ruben scheurt zijn kleren. “Wat moet ik nu doen?” 

• De broers slachten een geitje, dompelen het gewaad in het bloed.   

• Een knecht moet met de jas naar vader Jacob.  

• Jakob herkent de jas. Jozef is verscheurd door een wild dier, denkt hij.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jakob scheurt zijn kleren als teken van rouw. Ook doet hij een rouwgewaad om zijn middel 

en rouwt veel dagen.  

• Al zijn dochters en zonen willen hem troosten, maar Jakob is ontroostbaar. Hij zal zijn leven 

lang rouwen om Jozef.  

 

5. Naar Potifar 

• De Midianieten verkopen Jozef aan Potifar 

 

Slotzin 

• God leidt Jozef . Het is Zijn plan om door Jozef het volk van Israël in leven te houden.. Jozef kan 

dat nu allemaal niet begrijpen, maar later wel. Maar wat er ook gebeurt: God is met Jozef. Zo 

wil hij met jou zijn.  

 


