
 
 

Jozef in de put 
 

VERHAAL 

 

Jacob woont met zijn familie en al zijn kinderen in Kanaän. Hij heeft één zoon die hij liever vindt dan 

al zijn andere kinderen. Dat is Jozef. De broers van Jozef zijn niet zo blij met hem. Hij vertelt hun 

vader altijd alles wat zij verkeerd doen. Vader Jacob vindt Jozef echt de allerliefste en hij laat een 

prachtige jas voor hem maken. 

 

Op een nacht krijgt Jozef een droom. Hij droomt dat hij met zijn broers aan het werk is. Ze zijn bezig 

om de stengels van het graan bij elkaar te binden. Als ze alle stengels bij elkaar hebben gebonden, 

leggen ze die neer. Maar de stengels die Jozef bij elkaar heeft gebonden, gaan ineens rechtop staan. En 

de stengels van zijn broers gaan ook rechtop staan en buigen voor de stengels van Jozef. De volgende 

morgen vertelt Jozef de droom aan zijn broers. Zij worden boos en zeggen: “Wat wil je zeggen? Moeten 

wij voor jou buigen?” 

 

De volgende nacht krijgt Jozef weer een droom. Jozef ziet de zon, de maan en elf sterren. Allemaal 

buigen ze voor hem. De volgende morgen vertelt hij zijn droom aan zijn vader en zijn broers. Vader 

Jacob kijkt hem aan en zegt; “Pas op, Jozef. Wat bedoel jij? Moeten ik, je moeder en je broers soms 

voor jou buigen?” Zijn broers krijgen echt een hekel aan Jozef.  

 

Op een dag zegt vader Jacob tegen Jozef: “ Jouw broers passen op de schapen en de geiten. Ze zijn een 

heel eind weg. Ga bij hen kijken of alles goed gaat. En kom dan snel terug om te vertellen wat je hebt 

gezien.” Jozef gaat op zoek naar zijn broers. Hij vindt hen. De broers zien hem aankomen. Ze hebben 

helemaal geen zin meer in hem. Ze willen dat hij weg zou zijn. 

 

“Daar komt hij aan, onze dromenkoning! Zullen we hem dood maken en in een put gooien? Dan 

hebben we geen last meer van hem. We zeggen gewoon dat een wild beest hem opgegeten heeft.” 

Ruben, de oudste broer, wil Jozef niet dood maken. Hij wil hem veilig bij hun vader terugbrengen. 

Ruben zegt: “Ik heb een goede put gezien. Gooi hem daar maar in, maar we maken hem niet dood.” 

 

Als Jozef bij zijn broers komt, pakken ze hem vast. Ze trekken zijn jas uit en gooien ze hem in de put. 

Daarna gaan ze eten.  Opeens zien zij een groep mannen aankomen. Zij lopen met hun kamelen in de 

richting van Egypte. De kamelen hebben prachtige spullen op hun rug. Zij gaan die spullen verkopen 

in Egypte.  

Een andere broer van Jozef heet Juda. Hij bedenkt snel een nieuw plan. Hij zegt tegen zijn broers: 

“Zullen we Jozef verkopen?” De broers vinden dat een goed idee. Ze trekken Jozef uit de put en 

verkopen hem voor twintig zilverstukken aan de kooplieden.   

 

Ruben was even weg geweest en als hij terug komt, ziet hij dat Jozef niet meer in de put zit. Ruben 

schrikt heel erg. Wat is er gebeurd? Hij rent naar zijn broers en roept: “De jongen is weg! Wat moet ik 

doen?”  

De broers pakken de prachtige jas van Jozef en smeren bloed van een geit aan de jas. Ze sturen een 

knecht met de jas naar vader Jacob. De knecht moet hem vertellen dat de broers de jas hebben 

gevonden. Hij moet aan Jacob vragen of hij misschien weet van wie deze jas was. Als de knecht met de 

jas met bloed bij vader Jacob komt, begint hij meteen te huilen. “Dat is de jas van mijn allerliefst Jozef. 

Hij is dood” zegt hij. Jacob is zo verdrietig, dat niemand hem kan troosten.  


