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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

In Genesis 42:14 – 43:34 lezen we dat de broers van Jozef naar Egypte gaan om koren te 

kopen. In Egypte worden de broers door Jozef beschuldigd dat ze verspieders zijn. De 

broers van Jozef krijgen de opdracht om terug te gaan en Benjamin te halen. De broers 

gaan zonder Simeon terug naar vader Jakob. In hoofdstuk 43 gaan de broers voor de 

tweede keer, en nu met Benjamin, naar Egypte. De broers worden aan tafel genodigd voor 

een maaltijd. Het gaat in deze geschiedenis wel over Jozef maar niet óm Jozef. De HEERE 

laat in deze geschiedenis zien Wie Hij is voor Zijn kinderen en hoe Hij ervoor zorgt dat het 

volk Israël door de hongersnood niet zal sterven. 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In hoofdstuk 42:31 en 32 lezen we: Maar wij zeiden tot 
hem: Wij zijn vroom; wij zijn geen verspieders. Wij waren twaalf gebroeders, zonen van 
onzen vader; de een is niet meer, en de kleinste is heden bij onzen vader in het land 
Kanaän. De broers blijven zwijgen over hun geheim. En toch moest het zo gebeuren. Stel 

dat de broers Jozef niet hadden verkocht? Dan zou Jozef geen onderkoning zijn geworden. 

Dan zouden ze van de honger moeten sterven.  

Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? 
Een man werd voor hen heengezonden: 
De vrome Jozef, rijk in deugd, 
Tot slaaf verkocht in zijne jeugd, 
In ijz'ren boeien wreed gekneld, 
Werd, hun tot heil, in eer gesteld. (Psalm 105:10) 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In hoofdstuk 43:11 staat: Toen zeide Israël, 
hun vader, tot hen: Is het nu alzo, zo doet dit; neemt van het loffelijkste dezes lands in uwe 
vaten, en brengt dien man een geschenk henen af: een weinig balsem, en een weinig honig, 
specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. De honger is groot. Er is geen koren. En 

toch lezen we dat er nog balsem, honig, specerijen, mirre, terpentijnnoten en amandelen 

zijn. Het ontbreekt bij Jakob niet aan extra zegeningen, maar het koren, dat bij de 

basisvoedingsmiddelen hoort, is er niet. In onze tijd behoort brood bij de 

basisvoedingsmiddelen. Naast brood hebben wij, net als Jakob, ook veel andere zegeningen. 

Kijk maar eens rond in je huis. Dan zie je veel voorraad, veel spullen die niet te ruilen zijn 

tegen brood. Wat leert dit gedeelte mij over God? De HEERE geeft naast veel extra 

zegeningen, elke dag opnieuw ons dagelijks brood. Bij Jakob en zijn familie was dit anders. 

We lezen in hoofdstuk 43:1 – De honger nu werd zwaar in het land. Wanneer hebben we de 

HEERE oprecht gedankt voor ons dagelijks brood? Nee, niet: “Even stil, we moeten nog even 

danken”. Maar oprecht? Vanuit het besef geen kruimel brood te hebben verdiend?  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? Dit gedeelte laat zien hoe bedrieglijk de mens is. In 

hoofdstuk 42:36 staat geschreven: Toen zeide Jakob, hun vader, tot hen: Gij berooft mij van 
kinderen! Jozef is er niet, en Simeon is er niet; nu zult gij Benjamin wegnemen! Al deze 
dingen zijn tegen mij! Wat kunnen we hieruit leren? De zonen van Jakob verbergen een 

geheim. Ze verbergen een leugen, zelfs nu, wanneer Jakob zegt: Gij berooft mij van 
kinderen! Jozef is er niet, en Simeon is er niet; nu zult gij Benjamin wegnemen! De zonen 

van Jakob weten dat zij de oorzaak zijn van het verdriet wat Jakob heeft over het gemis van 

Jozef. Het is erg wanneer je als kind zo langs je ouders heen leeft. Dat er allerlei geheimen 

zijn waarover niet gesproken wordt. Heb jij zondige geheimen die richting jouw ouders 



verborgen blijven? Zonden die in het geheim gedaan zijn, moeten wel voor de HEERE, maar 

hoeven niet in het openbaar beleden te worden. Vraag maar veel of de HEERE je berouw wil 

geven. Het is zó noodzakelijk dat alle zonden vergeven zijn. We lezen in 2 Korinthe 5:10 – 

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een 
iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad.  Het zal een verschrikkelijk moment zijn wanneer je voor Gods 

rechterstoel zult staan zonder vergeving van al je zonden. Zonder vergeving van óók je 

geheime zonden.  

 
Op de Bijbelleeswijzer met de 5 W’s staat ook de vraag: Wat begrijp ik niet uit dit gedeelte? 

Een vraag zou zomaar kunnen zijn: Waarom is Jozef, toen hij onderkoning was, niet meteen 

naar vader Jakob gegaan? Hij was toen geen slaaf en gevangene meer. Hij was weer op 

vrije voeten. Waarom heeft hij vader Jakob zolang in het verdriet gelaten? Zal het antwoord 

in Genesis 37:10 staan? We lezen dat vader Jakob tegen Jozef zegt: Wat is dit voor een 
droom dien gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw 
broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zou Jozef in gehoorzaamheid aan de HEERE 

gewacht hebben op de vervulling van de woorden die vader Jakob zelf heeft uitgesproken? 
Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde 
te buigen?  Zomaar wat vragen om over na te denken. 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? In hoofdstuk 43:8 en 9 

lezen we: Ik zal borg voor hem zijn; van mijn hand zult gij hem eisen; indien ik hem tot u niet 
breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben! Juda 

zegt: Ik zal borg voor hem zijn. Hierin hebben we het kernwoord ‘borg’. In dit gedeelte gaat 

het om een aardse borg. Een borg is iemand die belooft én waarmaakt wat hij belooft! Hij 

belooft en maakt waar dat hij of zij voor je betaalt als je dat zelf niet kunt. Een borg stelt 

zich aansprakelijk voor de gemaakte schuld of straf. Juda, zegt hier: Ik ben zijn borg en stel 

me aansprakelijk voor Benjamin. De Heere Jezus is ook Borg. Hij heeft betaald voor 

zondaren die de hoge schuld zelf niet kunnen betalen. De Heere Jezus zegt: Ik garandeer 

eenieder die in mij gelooft, een kwijtschelding van zijn schuld en straf, en Ik garandeer hem 

het eeuwige leven, daar sta Ik garant voor. Naar het aardse kent vader Jakob de borg Juda. 

Vader Jakob heeft het zelf uit zijn mond gehoord. Ken jij in geestelijk opzicht dé Borg? Is de 

Heere Jezus je Borg? Heb je, door Woord én Geest; het uit Zijnen mond gehoord? 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In hoofdstuk 43:26 

staat: Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, hetwelk in hun 
hand was, in het huis, en zij bogen zich voor hem ter aarde. Welk Bijbelgedeelte heeft 

raakvlakken bij dit gedeelte? Denk aan Genesis 37:7: En zie, wij waren schoven bindende in 
het midden des velds; en zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande; en zie, uw schoven 
kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. De dromen van hoofdstuk 37 gaan 

in het gelezen gedeelte in vervulling. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? In hoofdstuk 42:21 lezen we: Toen 
zeiden zij de een tot den ander: Voorwaar, wij zijn schuldig aan onzen broeder, wiens 
benauwdheid der ziele wij zagen, toen hij ons om genade bad; maar wij hoorden niet! 
Daarom komt deze benauwdheid over ons. Wat kunnen we hieruit leren? De broers worden 

beproefd. De HEERE gebruikt weleens beproevingen om het geweten te laten spreken. De 

broers van Jozef zijn onrustig gemaakt. Het geweten gaat spreken. Ken jij dat? Dat je 

geweten begint te spreken? Niet alleen voor de zonden van heden, maar ook van het 

verleden? Zonden die járen geleden gebeurd zijn en die levendig voor ogen gesteld worden? 



Ben je hiermee bij de HEERE terecht gekomen én heeft Hij al je zonden van heden en 

verleden vergeven?  
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In hoofdstuk 43:12 staat geschreven: En 
neemt dubbel geld in uw hand; en brengt het geld, hetwelk in den mond uwer zakken 
wedergekeerd is, weder in uw hand; misschien is het een feil. 
Vader Jakob en de broers van Jozef weten niet waarom het geld in de zakken zit. Is het een 

feil, een vergissing? We zien dat vader Jakob eerlijk wil handelen. De broers nemen het geld 

weer mee. Hoe gaan wij om met geld waarvan we aanvoelen dat het ons niet toekomt? Je 

koopt bijvoorbeeld wat snoepwaren bij een supermarkt. Op de kassabon zie je dat de 

snoepwaren erop staan, alleen de 2 pakjes kauwgom, die je ook hebt meegenomen, staan 

er niet op. Wat doe je dan? Je denkt; vermoedelijk heeft de caissière een vergissing 

gemaakt! Ga je terug? Want - misschien is het een feil – een fout – een vergissing?  
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In hoofdstuk 42:18 en 19 staat: En ten 
derden dage zeide Jozef tot hen: Doet dit, zo zult gij leven; ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo 
zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring; en gaat gij heen, brengt het 
koren voor den honger uwer huizen. En brengt uw kleinsten broeder tot mij, zo zullen uw 
woorden waargemaakt worden; en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Jozef zegt: Doet 
dit, zo zult gij leven; ik vrees God. Met andere woorden; ik vrees de HEERE en dáárom kun je 

erop aan! Dáárom kunnen jullie erop aan dat je niet zult sterven! Dáárom kunnen jullie mij 

vertrouwen! Kunnen mensen op jou aan? Kunnen mensen je vertrouwen ómdat jij ook de 

HEERE vreest?  
 

Wat kunnen we nog meer leren? In hoofdstuk 43:23 lezen we: En hij zeide: Vrede zij ulieden, 
vreest niet! Uw God en de God uws vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven; uw geld 
is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. Deze man zegt: Vrede zij ulieden, vreest 
niet! Uw God en de God uws vaders. De kanttekening zegt hier: Het schijnt dat deze 
dienstknecht van Jozef in de ware religie is onderwezen geweest. Opnieuw een 

beschamend voorbeeld! Kunnen je studiegenoten zien dat jij de HEERE dient?  Wanneer heb 

jij voor het laatst jouw naasten onderwijs gegeven in de ware religie, de ware godsdienst? 

Onderwijs gegeven in de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid bijvoorbeeld? 

Erop gewezen dat deze drie stukken niet met het hoofd maar met het hart gekend moet 

worden?  

We gaan afronden. We hebben gelezen dat de broers van Jozef naar Egypte gaan om koren 

te kopen. Ze hebben koren ‘broodnodig’ om in leven te blijven. Koren is een eerste 

levensbehoefte. Ze worden door aardse nood gedreven. Er blijft geen andere weg over. Ze 

moeten. Het is noodzakelijk dat we in geestelijk opzicht óók een honger kennen. Een honger 

naar hét Brood - de Heere Jezus -. Met welk doel is déze honger nodig? Om tot Zijn eer met 

hét Brood - de Heere Jezus - verzadigd te worden! Die verzadiging, die volheid geeft een 

onbeschrijfelijke vreugde en blijdschap in het hart! Is hét Brood des levens jouw eerste 

levensbehoefte? 

In Artikel 35 (NBG) staat ook dat hét Brood des levens de gelovigen voedt. 

Ken jij die verzadiging, die volheid, die volle blijdschap in ’t gemoed…? 

 

Indien de HEERE wil en wij leven zullen; graag tot de volgende keer! 
 

 


