
Zondag 22 december 2019 
Tekst:  Matteus 1: 18 – 25,  Genesis 37: 5 - 11 
Thema: De puzzel van een indringende droom! 
 
[ DIA ] Ik neem je mee naar het moment van wakker worden. De dag begint, maar je blijft 
nog even liggen want er spookt nog iets in je hoofd rond, de flarden van een droom. Soms 
weet je alleen nog maar dat je gedroomd hebt, maar de beelden zelf ontglippen je. De 
vormen vervagen en je krijgt het maar niet te pakken. Je hebt natuurlijk ook hele heldere 
dromen. Soms zijn het hele bizarre verhalen rond bekende mensen en situaties. Die dromen 
zijn dan weer een puzzel waar het gaat over de betekenis. Wat zegt deze droom mij? Waar 
komt ze vandaan? En zo kan ook een heldere droom nog lang in je hoofd rondspoken. 
 
In de Bijbel wordt er ook gedroomd. Een zekere Jozef droomde over een engel die naar hem 
toekwam en zei: 

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,  
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 
Ze zal een zoon baren. 
Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 

Ik weet niet hoe dit voor Jozef was, maar de droom gaf antwoord op een voor Jozef 
ingrijpend probleem. Een jong meisje dat zwanger is, zijn aanstaande zwanger, dat was een 
ramp in die cultuur. Dat betekent een diepe schande voor de familie, voor het dorp, voor 
iedereen. Alles waar je ooit op hoopte valt in duigen. Maar Jozef kiest de nederige weg, dat 
wil zeggen: zonder poeha wil hij verdwijnen, opdat Maria toch haar leven voort kan zetten. 
En dan brengt die wonderlijke droom hem op andere gedachten, zodat hij bij Maria blijft. 
Wat maakt dat Jozef deze droom kan plaatsen? Want dat is natuurlijk de vraag: Hij werd 
meegesleurd in een heftige situatie, maar de droom is goed genoeg om zijn schrik en twijfel 
aan de kant te zetten. Ergens zit de sleutel verborgen in een klein maar veelzeggende 
bijzinnetje:  

‘Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en 
dacht erover haar in het geheim te verstoten.’ 

Jozef is een ‘een rechtschapen mens’. Ik heb lang gedacht dat er gezegd werd dat Jozef 
betrouwbaar is, maar ‘rechtschapen’ gaat dieper, eigenlijk staat er dat Jozef een 
rechtvaardige is, dat wat Joden een tzaddik noemen, dus iemand die leeft met de Heer van 
het verbond. En wie binnen het Godsverbond leeft, heeft weet van Gods bijzondere 
aanwezigheid, zoals God bijvoorbeeld aanwezig was in het leven van die andere Jozef, die 
meesterdromer. 
 
[ DIA ] Het is verhelderend om de droom van Jozef uit Genesis naast de droom van Jozef uit 
het Evangelie te plaatsen. De eerste Jozef was een jongen uit een groot gezin, een vader, 
vier vrouwen, een dochter en twaalf zonen, kijk daar staan ze! Ik geloof niet dat ze er 
allemaal zijn, want zo gaat dat, sommigen zijn in beeld, anderen zie je nauwelijks. En terwijl 
je naar ze kijkt denk je: Hoe verhouden die mensen zich tot elkaar? Wat speelt er, wie staat 
dicht bij wie, wie neemt meer afstand? En dan krijgt deze Jozef een droom. Je moet nog 
weten dat deze dromer, Jozef, de lieveling van vader Jacob is. Dat werd zichtbaar in die 
bijzondere jas, het teken van de voorliefde van Jacob. En dan droomt Jozef van een 
korenveld waar één schoof recht overeind komt te staan terwijl de andere schoven heel diep 
voor de schoof van hem buigen. Oftewel: De zeventienjarige Jozef droomt zijn familie in een 



bijzondere opstelling. Hier geen engelen, geen heilige sfeer, geen bevrijdende uitwerking, 
deze droom wekt de woede van zijn broers op. 
 
[ DIA ] Dit is wat de broers zeggen:  

‘Dacht je soms koning over ons te worden?  
Wil je over ons heersen?’ 

De nachtelijke beelden brengen de angsten en zorgen van de familie in heftige beweging. 
Staat die Jozef daar doodleuk te vertellen dat hij de belangrijkste is? Zegt hij nu werkelijk dat 
hij het voor het zeggen gaat krijgen? Weet je nog wat Marco Borsato zong? ‘De meeste 
dromen zijn bedrog maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog.’ Dat moeten die 
broers ook hebben gedacht: deze droom is bedrog, maar als wij niet oppassen worden wij op 
klaarlichte dag bedrogen door de dromerige heerszucht van onze broer. Ik weet niet of jij 
vaak droomt, laat staan waarover je droomt, maar het is opvallend dat de Bijbel vaak 
dromen aan macht en overheersing koppelt. Denk bijvoorbeeld aan de dromen waar de 
profeet Daniel mee te maken had. De koning van toen, Nebukadnessar, droomde van een 
Beeld met een hoofd van goud, de borst en armen van zilver, de buik en lendenen van brons 
en benen van ijzer (Daniel 2). Waar toen die steen losraakte en het beeld verpulverde. Ook 
dat is een droom over macht en heerschappij, zoals dat ook geldt voor die droom van Jozef 
in het korenveld. Nu is het de moeite waard om terug te gaan naar Matteüs. In hoeverre 
gaat die droom over macht en heerschappij? Komen daar ook allerlei donkere krachten in 
beweging? Of openbaart zich hier juist een wezenlijk verschil? De droom van Jozef in het 
Matteusevangelie raakt zeker aan macht en heerschappij, maar met die verstande dat we als 
het ware naar een omgekeerde wereld kijken. Je moet bedenken dat hier een nazaat uit 
Davids koningshuis droomt, toch wordt deze Jozef niet getekend door machtshonger, maar 
door dienstbaarheid. 
 
[ DIA ] Laten we het eens op een rij zetten, wat de verschillen en overeenkomsten zijn 
tussen de twee dromen. Eerst een overeenkomst: Genesis en Matteüs zijn boeken van het 
begin. Genesis staat aan het begin van de joodse bijbel, Matteüs staat aan het begin van het 
Nieuwe Testament. Maar vervolgens blijken de twee dromers zo ongeveer beeld en 
tegenbeeld te vormen: de één is een verwende jongste zoon, vol ambitie en misschien vol 
heerszucht, de ander is een afstammeling van een rijk koningsgeslacht, maar blijkt vooral 
een toegewijde man te zijn, eerder nederig dan heerszuchtig. Vervolgens zetten beeld en 
tegenbeeld zich ook door in de inhoud van de dromen. Jozef, die droomt over de schoven in 
het veld, staat zelf in het middelpunt en de anderen staan daar buigend omheen. Het is dus 
helemaal niet zo gek dat de broers dit interpreteren als hoogmoed en machtswellust. De 
Jozef in het Evangelie droomt daarentegen een andere droom. Voor zover hij iets in zijn 
macht heeft, geeft hij het uit handen, hij doet liever een stap terug. Natuurlijk is het dan zeer 
verleidelijk om in dit verschil van dromen een krachtige moraal te lezen: een dienstbare man 
tegenover een verwende wijsneus. Met als bedoeling: gedraag je zorgzaam en bescheiden, 
dat is wat God wil. En hoewel bescheidenheid een belangrijk goed is, graaft het Bijbelse 
verhaal dieper. Dat diepe verhaal kom je op het spoor wanneer je stilstaat bij Gods 
oorspronkelijke bedoeling zoals dat in Genesis 1 staat. 
 
[ DIA ] God had aan het begin van Genesis Zijn bedoeling uiteengezet:  

‘Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken;  
zij moeten heerschappij voeren over vissen, vogels, vee, aarde  



en over alles wat daarop rondkruipt.’ 
In de dingen die mensen doen, hoe mensen zijn, ja in het heerschappij voeren over de 
schepping is er deze allesbepalende opdracht om God te weerspiegelen, om Zijn evenbeeld 
te zijn. Maar met dat je die bekende Bijbelse woorden tot je door laat dringen, komt er 
direct ook een heftige spanning opzetten. En de spanning is deze: Hoe doe je dat, op God 
lijken? Betekent dat dan dat wij mensen, zo gaan dan de gedachten, net als God, ons hoog 
verheven en machtig moeten gedragen? Dat we de baas zijn over de schepping en eigenlijk 
over elkaar? Zo werkt het zich wel vaak uit, dat leiders en koningen hard en overheersend 
optreden. Maar aldus Genesis, dat is niet de manier om werkelijk op God te lijken. De echte 
vraag achter dit begin van Genesis is deze: Maar wat is de heer-schappij, dat Heer-zijn, van 
deze God? In het gezin van Jozef de meesterdromer kreeg dat heerschappij-voeren al snel de 
kleur van overheersen, zorgen dat je staande blijft in het ingewikkeld patroon van jaloezie, 
achterklap en gedoe. En dus, toen Jozef droomde, kon deze droom eigenlijk alleen worden 
uitgelegd in termen van meer óf minder de baas zijn. Er was geen enkele ruimte om naar de 
diepere boodschap te zoeken, eigenlijk onmiddellijk was iedereen achterdochtig en jaloers. 
En daarom wordt de droom door de broers van Jozef negatief en vijandig uitgelegd, ‘jij wilt 
zeker over ons heersen’. Er was niemand die de droom in verband bracht met Gods 
reddende werk. De menselijke angst en jaloezie blokkeerde elke uitleg met betrekking tot 
Gods heilzame aanwezigheid. Voor zover de broers iets weerspiegelden was dat de spiegel 
van macht, overheersing en angst. Het verhaal van die tweede droom is anders. Het leven 
van deze Jozef is net zo goed in een verwarrende toestand terecht gekomen. En zijn eerste 
impuls om weg te gaan, hoewel dat dienstbaar en nederig lijkt, is toch niet goed voor Maria 
en het kind. Maar hier eindigt het verhaal niet. Jozef houdt het voor mogelijk dat de 
heerschappij van God groter is dan zijn verwarring. Het bijzondere van Jozef is zijn openheid 
naar de mogelijkheid dat God de situatie ombuigt. Hij peilt en beseft dat deze droom iets 
zegt over Gods zorg en liefde. En dat weerspiegelt hij op zijn beurt door zorg te dragen voor 
Maria en het kind. Daarmee weerspiegelt Jozef dat heerschappij voeren ten diepste kan 
bestaan in zorgdragen voor: 

‘Jozef wees niet bang Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt 
door de heilige Geest. 
Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 

Met zoveel woorden: Jozef hoort de droom als een appèl van God uit. Dat is een appèl om te 
vertrouwen, om geduld te oefenen ook al zie je niet waar het naar toe zal gaan. 
 
[ DIA ]  Twee gezinnen, twee dromen, maar wat is de sleutel die deze nieuwe deur opent?  Ik 
denk niet dat de Bijbel wil zeggen, de tweede Jozef deed het goed en de eerste Jozef en zijn 
broers zaten er volstrekt naast, zij deden het niet goed. Dat is veel te ongenuanceerd, dan 
trek je de focus te klein. In dat eerste verhaal komen we met een menselijke familie in 
aanraking, vooral ook met menselijke angsten en zorgen, met jaloezie en heerszucht, kortom 
met de menselijke situatie die door wonden en zonden beheerst wordt. En de stap naar ons 
eigen leven is daarmee in zekere zin maar klein. Eigenlijk zien we onszelf staan, in ons gezin, 
met onze kinderen, met onze ouders, met onze naasten, onze broeders en zusters van de 
gemeente. Soms staan ze dichtbij, soms staan ze wanhopig ver weg. Zie je ze staan? En altijd 
is er de heftige verleiding om te focussen op de sterkste emotie, op de situatie van het 
moment. Maar voordat we het weten hebben afgunst en verwarring, zorg en angst een 
enorme invloed. En voordat we het door hebben, lijken we op de afgoden van afgunst en 
controle. En toch is dat niet het einde van het verhaal, God begint opnieuw, God laat niet 



los. Kijk nog eens naar de mensen die naast je staan, naar die lastige broer, die irritante 
vader of moeder, dat kind wat dwars tegen alles ingaat en bedenk dan dat God niet los laat. 
Daarmee is de ander niet minder irritant, maar het is wel het begin van barmhartigheid, met 
de ander, met jezelf. En bedenk ook dat we die barmhartigheid niet uit onszelf putten, dat is 
Gods nieuwe begin. 
 
[ DIA ]  De droom van Jozef is de eerste stap van Gods begin. De engel in de droom geeft er 
naam aan, als hij zegt: ‘de zoon zal de naam Immanuel dragen, God met ons.’ Dat kind is 
Gods sleutel om in ons het kwaad en de zonde teniet te doen. God zelf komt en maakt in 
jouw situatie een nieuw begin. Daarmee draait er iets, dan wordt het onverloste verlost en 
het geketende bevrijd. De komende feestdagen zijn geweldig, en tegelijkertijd zijn ze 
ingewikkeld. Het is de tijd van geluk, maar tegelijkertijd ook van ruzie en onenigheid (de 
statistieken zijn heel ontnuchterend). Maar probeer deze dagen vooral naar jezelf en de 
naasten te kijken doorheen Gods barmhartigheid, dat Hij er is met jou, met jullie. Dan is de 
situatie misschien niet opeens totaal anders, maar er weerspiegelt in jullie wel een ander 
licht, de weerglans van Immanuel. God die hoop doet groeien in het hopeloze én liefde geeft 
in het liefdeloze. God met ons, dat is de sleutel om te bidden voor de eigen pijn en voor die 
van de anderen. Misschien hebben we nog een lange weg te gaan, maar op die weg weten 
we één ding:  

Gods trouw en goedheid gaan ons voor. 
Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken 
en zijn liefde blijft. 


