
Het verhaal van Jozef bij de dienst met de bovenbouw Elzenhof “waar ligt je 
grens?” 

Jozef en zijn grens! 

Dag allemaal, 

Wat fijn dat jullie hier zijn! Ik zit hier al een hele tijd in de gevangenis, alleen. Ik krijg nóóit bezoek! En nu zijn 
jullie hier opeens. Dat doet me zo goed. Jullie vinden het vast goed als ik wat vertel. Ik kan hier aan bijna 
niemand mijn verhaal kwijt en dat wil ik wel graag een keer. Vertellen wat er allemaal is gebeurd. 

Hier, moet je kijken wat ik nu aan heb. Een gevangenisjas. Iedere keer als ik naar dit jasje kijk moet ik 
terugdenken aan vroeger. Aan thuis. Aan mijn vader Jakob. Mijn vader Jakob heeft 12 zonen. Ik ben de op 
één na jongste, mijn broertje Benjamin is de allerjongste. Ik heb dus 11 broers! En mijn vader die had twee 
vrouwen, mijn moeder Rachel, dat is ook de moeder van Benjamin. En Lea, de zus van mijn moeder, mijn 
tante dus. En tante Lea heeft 10 zonen, mijn halfbroers dus. 

Och, als ik terugdenk aan vader Jakob….. Ik heb zo’n heimwee. Vader Jakob houdt heel veel van mij. Ja, ik zeg 
wel “houdt veel van mij”, maar ik weet niet eens of hij nog leeft. Ik was een beetje het lievelingetje van hem. 
Dat vond ik toen wel mooi. Vader laat dat telkens merken omdat hij mij mooie spulletjes geeft. Mijn broers 
krijgen altijd minder. Kijk, hier, daar zie je dat op dat plaatje, wat een mooie jas! 

Als je dan nu eens kijkt……, dit 
gevangenisjasje…… 

Achteraf denk ik bij mezelf: ik wilde dat vader Jakob mij maar niet zo had voorgetrokken. Dat ik niet zo het 
lievelingetje was. Want mijn broers, die werden stikjaloers op mij, vooral mijn oudere broers, de kinderen 
van tante Lea. Ik zie dat hier vaders en moeders ook zijn meegekomen op bezoek bij mij in de gevangenis. 
Alsjeblieft vaders en moeder, hou van al je kinderen evenveel want er komen ongelukken van als je het niet 
doet. 

Ik heb het zelf trouwens ook nog wat erger gemaakt, denk ik. Ik heb vaak van die gekke dromen. Toen ik 
thuis was droomde ik een keertje dat de zon en de maan en elf sterren voor mij aan het buigen waren. Nou 
ja, mijn broers waren woest! Die dachten dat ik over iedereen de baas wilde spelen, want zij snapten wel dat 
zij die 11 sterren waren in mijn droom. En vader Jakob, die vond het ook al niet zo leuk, want hij snapte dat 
hij de zon was en moeder Rachel de maan. Maar, zei vader tegen mij, wie weet wil God ook wel wat met die 
droom zeggen. Ik heb, vertelde vader, soms ook van die gekke dromen en dan snap ik dat eerst niet en dan 
heeft God er toch later een bedoeling mee. 

Ik snap helemaal niks van die droom, de zon, de maan, de elf sterren, mijn vader, moeder en 11 broers die 
voor mij gaan buigen? Ik zit hier maar diep in de gevangenis! Ja, die gevangenis….. Hoe ik hier kom? Nou ja, 
mijn broers zijn zo boos op mij geworden, vreselijk. Er kan soms zó’n vreselijke ruzie in de familie ontstaan, 
dat je elkaar wel kunt vermoorden. Op een dag stuurt vader Jakob mij naar mijn broers. Zij zijn ergens 



verderop in het land de schapen aan het weiden. Ik moet vragen hoe het met de schapen gaat en natuurlijk 
ook met de jongens. Ik trek mijn mooie jas aan en ga op pad. Vanuit de verte zien mijn broers mij al komen 
en ik zie ze smoezen en praten met elkaar. Ik word er een beetje bang van, maar ga toch maar naar ze toe. 
Als ik vlak bij ben grijpen ze me vast, rukken mij mijn mooie jas uit en gooien ze me in een put. Een tijdje 
later verkopen ze me aan een slavenkaravaan. Ik schreeuw nog “jongens, doe dit niet, jongens, het spijt me, 

alsjeblieft…..”, maar ze doen het wel.  

En zo kom ik op een markt te staan in Egypte. Er komt een man langs, een zekere Potifar, zo heet hij. En hij 
koopt mij. Hij is een belangrijke man, heeft nog een veel mooiere jas aan dan ik ooit heb gehad van vader 
Jakob. Hij werkt bij de koning van Egypte, de farao. Daar is hij iets hoogs. Ik kom bij hem thuis te werken, als 
hulpje, als slaafje. In het begin ben ik heel verdrietig. Ik ben dat niet gewend, hard werken. Thuis, bij vader, 
ben ik altijd wat verwend, maar hier….. Ik moet hard aan de slag. In de nacht lig ik vaak in mijn bed wat te 
huilen en te verlangen naar thuis. Als ik zo in mijn bed lig zoek ik ook kracht bij God, de God van Abraham, 
Izaäk en van mijn vader Jakob. Dat heb ik vader Jakob zelf ook vaak zien doen en erover horen vertellen. Er 
gebeurt geen wondertje, dat ik plotseling weer thuis ben bij vader Jakob. Maar er gebeurt wél wat anders: ik 
krijg weer wat kracht en moed. Het helpt, dat bidden; ik kom weer een beetje verder. Je kunt het merken 
overdag….., ik leer steeds meer mijn best te doen en aan te pakken. En, gek genoeg, ik kan het blijkbaar 
goed! Want heel langzamerhand klim ik op. En uiteindelijk krijg ik – net als bij vader Jakob – weer een mooie 
jas aan. Ik ben de baas van de andere slaven en ik moet ervoor zorgen dat het in het huis van Potifar 
allemaal netjes is en goed loopt. 

Tsja, en dan gebeurt er wat…. Meneer Potifar is heel vaak van huis, in het paleis van de farao. En mevrouw 
Potifar, die is veel alleen thuis. Die zorgt voor de kinderen van meneer en mevrouw Potifar. Maar ik merk 
steeds meer, dat mevrouw Potifar mij leuk en leuker gaat vinden. Zou ze soms wat verliefd op me zijn? 
Natuurlijk dat vind ik best leuk, want het is altijd leuk als iemand je mooi en leuk vindt. Maar aan de andere 
kant, ik krijg er ook pijn van in mijn buik. Want…., ik voel van binnen: dit komt niet goed! Dit is niet goed. 
Hier ligt mijn grens en daar wil ik niet overheen gaan. 

En ja hoor, op een zeker moment hoor ik uit de slaapkamer van meneer en mevrouw Potifar “Jozef, Jozef….., 
kom eens even bij me…..” Ik ga voorzichtig naar binnen en daar ligt mevrouw in bed. “Jozef, kom eens bij mij 
op bed zitten…..” En ik denk bij mezelf: hoe red ik me hier nu uit? Mijn vader heeft me geleerd, dat je niet 
mag stelen. Je mag niet de vrouw van een ander stelen. En ik moet ook denken aan de kinderen van meneer 
en mevrouw Potifar. Als ik nu met mevrouw Potifar ga vrijen en met haar verkering krijg, dan komt er ook 
veel verdriet voor die kinderen. Dat wil ik ook niet! En ik geloof ook, dat heb ik ook van vader Jacob geleerd, 
dat God niet wil dat we elkaars man of vrouw stelen en ook al niet dat kinderen daar de dupe van worden. 
Dat is voor mij de grens!! 

Maar mevrouw Potifar zegt: toen nou, Jozef, kom eens hier. En ze pakt me bij m’n jas, mijn mooie jas die ik 
van Potifar heb gekregen en ze trekt me naar zich toe. Maar ik wil het niet! En ineens ruk ik me los en ren de 



kamer uit. Maar terwijl ik me losruk, blijft mijn jas bij mevrouw Potifar liggen!!!! Ik ren weg en zij begint heel 
hard te gillen: help, help, Jozef wil nare dingen met mij doen! Help, help…… 

Nou ja, wie gelooft er nu een slaaf. Al heel snel pakken de andere slaven mij en houden me vast en dan 
begint de ellende. Ze roepen snel meneer Potifar naar huis en zijn vrouw vertelt dat ik met haar wilde vrijen 
en dat ze zich maar net heeft kunnen redden en toen zij hard begon te gillen dat ik ben weggerend. Maar zo 
was het dus écht niet. 

En daarom zit ik nu in de gevangenis. Geen mooie jas aan, dit akelige jasje aan. Maar weet je wat nou zo gek 
is. Eigenlijk ben ik nu een beetje trots op mezelf. Trotser dan toen ik in de put zat. Mijn broers hadden dat 
natuurlijk nooit mogen doen, mij in de put gooien. Maar ik had ook aardiger voor hen moeten zijn. Maar nu, 
nu ik hier zit, ik zit hier omdat ik eerlijk wilde zijn en dat ben ik geweest ook. Daar ben ik trots op! 

Weet je wat zo gek is, ik heb opnieuw het idee dat God me helpt. Eerst was ik weer heel verdrietig, weer 
huilen in mijn bed in de gevangenis. Maar ik wist nog dat het me hielp van de vorige keer, als ik ging bidden. 
En verdraaid, ik word daar weer rustig van. En, de gevangenisdirecteur heeft gemerkt dat ik echt wel te 
vertrouwen ben. Ik mag nu de baas spelen over de andere gevangenen. Dat mag van hem! Nou ja, dat klinkt 
niet aardig, de baas spelen. Ik probeer goed voor ze te zijn voor zover dat hier kan, in die gevangenis. Zorgen 
dat ieder even veel te eten krijgt, dat ruzies worden opgelost.  

Gek, ik moet opeens denken aan die droom, de zon, de maan, de sterren die voor mij gingen buigen. Eerst 
was ik al de baas over de knechten van Potifar. Nu ben ik de baas over de andere gevangenen. Maar ik ben 
niet meer zo eigenwijs als vroeger. Net alsof de God van Abraham, Izaäk en Jakob mij steeds meer helpt om 
een liefdevolle leider te zijn.  

O, jé, daar hoor ik mijn naam al roepen. Ik moet weer terug. Dank jullie wel dat jullie geweest zijn. Het was 
heerlijk om even mijn verhaal te kunnen doen. Dank voor het luisteren! Enne, weet je, heel diep van binnen 
hoop ik ooit nog een keer mijn vader en mijn broers te kunnen zien. Die droom, die blijf ik dromen. En dan 
droom ik dat ik niet de baas over ze speel, maar voor ze kan zorgen. Want één ding heb ik wel geleerd, als je 
geen liefde hebt voor elkaar….. dan is het leven niks. Nou, ik ga gauw, dag hoor! 

 


