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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. We lazen deze week dat Jozef opnieuw het geld in de zakken van zijn 
broers laat doen, maar ditmaal ook zijn zilveren beker in de zak van Benjamin. Deze 
ontdekking zorgt voor grote schrik bij de broers. We horen hoe Juda bij Jozef pleit voor 
Benjamin. Hoe hij borg wil staan voor hem. Hoe Jozef diep geraakt door dit alles uiteindelijk 
zichzelf bekend maakte aan zijn broers. Maar we lazen ook hoe Jozef opdracht geeft zijn 
vader naar Egypte te laten komen, maar ook zijn broers en hun gezinnen. Hij is een 
behouder van een groot volk geworden!  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Het valt op dat Jozef Gods woorden geloofd. We lezen dit in Genesis 45:6 en 11. Jozef zegt 
hier tegen zijn broers dat er reeds 2 jaren van honger zijn geweest en dat er nog 5 zullen 
volgen. Jozef maakt het niet mooier, verbloemd de werkelijkheid niet. Nee, niets van dat 
alles. Hij is eerlijk. Waarom is hij eerlijk? Wel, God heeft hem die waarheid bekend gemaakt. 
Dat was een keerpunt in zijn leven. God gaf hem de wijsheid om na 7 vette jaren van 
voorspoed, het goede te doen. Schuren te bouwen, voorraden aan te leggen. Want? Er 
moest een groot volk in het leven behouden worden. God zorgt zo voor Zijn eigen werk! Wat 
een wonder hè? 
 
De Heere geeft dat Farao en Farao’s knechten het goed vinden dat Jozef zijn broers en zijn 
vader naar Egypte laat komen (Genesis 45:16). Sterker nog, we lezen in vers 18 van hetzelfde 
hoofdstuk dat Farao vader Jakob en zijn zonen, met hun gezinnen het beste van wat er nog 
in Egypte over is, wil geven! Ze hoeven zich zelfs geen zorgen te maken over het huisraad, de 
voorraden en dergelijke, zie vers 20. Farao beloofd overal voor te zorgen. Opnieuw zien we 
wat we twee weken geleden ook al zeiden, het hart van de koning, hier de Farao, is in de 
hand van de Heere als een waterbeek. Zoals een waterbeek zich kronkelt door het 
landschap, zo soepel het water er doorheen vloeit, zo buigzaam en vloeiend maakt de Heere 
het hart van deze Farao. Voor Zijn zaak! Zo zien we dat alles, werkelijk alles, moet 
meewerken ten goede. Moet meewerken om Gods raad, Zijn vaste besluit ten uitvoer te 
brengen. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Wat mij zo opviel was hoe Juda zich borg stelde voor Jozef. Dat lazen we in Genesis 43:9 al, 
maar ook deze week in Genesis 44:18-34. Juda wil zelf garant staan voor het leven van 
Benjamin. Wat een verschil met Ruben. Weet je nog wat die zei? Genesis 42:37? ‘Dood twee 
mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng…’ We lezen dat vader Jakob hier ook niet in 
mee gaat. Maar de borgstelling van Juda, daar gaat hij wel in mee en geeft zijn jongste zoon 
Benjamin mee. Het waren voor Juda ook geen loze woorden, het was realiteit! Want we 
horen hem in Genesis 44:33 tegen Jozef zeggen: ‘Nu dan, laat toch uw knecht voor dezen 
jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broederen optrekken.’ We 
zien hier twee mannen in het hart. Ruben heeft het leven van 2 van zijn zonen ervoor over, 
Juda zijn eigen leven. Wie van deze twee is nu het meest een type van de Heere Jezus, die 
ook Borg wilde zijn? Weet je het nog van vorige week? Toen ging het ook over Jezus die Borg 
wilde zijn, voor een schuld die wij nooit betalen kunnen. Inderdaad, Juda. Hij is hier een 
zwakke afschaduwing van de Heere Jezus.  



We zien trouwens ook nog iets, dit warme pleidooi van Juda voor Benjamin verbreekt ook 
Jozefs hart. Want wat lezen we in Genesis 45:1 ‘Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor 
allen die bij hem stonden…’  
 
Jozef hoort in Genesis 44:28 voor het eerst hoe zijn broers zijn verdwijning hebben 
doorgegeven aan vader Jakob. We horen hier Juda, zijn vader citeren: ‘En de een is van mij 
uitgegaan, en ik heb gezegd: Voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden; en ik hem 
hem niet gezien tot nu toe.’ Opnieuw valt hier iets op. Jozef wordt niet woest omdat ze zijn 
lieve vader zo bedrogen hebben. Nee, we lezen niet eens een reactie. Hoe reageren wij als 
wij na jaren duidelijk krijgen hoe het onrecht dat ons is aangedaan, is doorverteld? Zwijgen 
wij dan ook? Ik denk dat je alleen zwijgt als er boven jouw leven staat geschreven, ‘en de 
Heere was met… vul je naam maar in.’ Jozef is hier een voorbeeld van een vredestichter. Ja, 
hij heeft zijn broers getest, hij wilde onderzoeken of er ook iets in hun houding veranderd 
was, maar nergens lezen we dat hij wrok tegen hen koestert. Nee, zie wat er gebeurt in 
Genesis 45:3, 14 en 15. Jozef vraagt naar de welstand van zijn vader, hij kust zijn broers en 
omhelst hen. Weet je waar ik aan moet denken? Mattheus 5:9: ‘Zalig zijn de vreedzamen (in 
het Grieks staat er, de vredemakers); want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.’ Nee, 
niet omdat ze vredemakers zijn, maar omdat ze de vrede zoeken. Waarom doen ze dat? Ze 
hebben zelf de vrede gevonden. Waar en hoe? Door het geloof in de Heere Jezus Christus. 
(Romeinen 5:1) 
 
Tot slot bij deze vraag. Jozef deelt van zijn rijkdom met zijn broers en zijn vader. Maar zijn 
broertje Benjamin krijgt (opnieuw) extra, vijf wisselklederen (terwijl zijn broers er maar 1 
kregen) en 300 zilverlingen (zijn broers kregen geen geld)! (Genesis 45:22) Wat hiervan te 
denken? We lezen (opnieuw) niet van een reactie van de broers hierop, net als in Genesis 
43:34. Ook toen kreeg Benjamin een vijfmaal grotere portie eten dan zijn broers. Hieruit 
maakt Jozef op dat er een gedragsverandering heeft plaatsgevonden bij zijn broers. Ze zijn 
niet meer zo afgunstig als vroeger. Wel geeft Jozef zijn broers een waarschuwing mee, zie 
vers 23: ‘Verstoort u niet op den weg.’ Maak geen ruzie met elkaar. Een belangrijke les voor 
thuis, op school, op de stage en op het werk. 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  
Wat mij opviel, er wordt niet over het geld gesproken dat ook in de opening van de zakken 
lag, maar alleen over de beker. Dit is in tegenstelling tot de eerste keer. Toen schrokken ze 
heel erg dat er geld in hun zakken lag. Ze hadden voor deze tweede reis naar Egypte zelfs 
dubbel geld meegekregen van vader Jakob. Blijkbaar is de schrik van de beker en de 
gevolgen daarvan voor Benjamin zo groot, dat ze het geld vergeten. Tegelijkertijd zien we 
hierin, Jozef onderhoudt zijn vader, zijn broers en hun gezinnen vanuit zijn eigen middelen. 
Wat een liefde van Jozef voor zijn vader. Maar ook zeker voor zijn broers. Zou jij dat kunnen? 
Bedenk eens wat Jozef aangedaan is, hoe zou jij reageren?  
 
Ik denk hier ook aan het woord voorzienigheid. Jozef gelooft in de voorzienigheid van de 
Heere, dat lezen we in Genesis 45:5 en 8 ‘…God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot 
behoudenis des levens.’ En ‘…gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God Zelf.’ We horen 
in deze dagen nogal eens dat het woord voorzienigheid niet in de Bijbel staat. Dat is nog 
waar ook. Maar wat dit woord inhoudt staat wel degelijk in de Bijbel. Dat hoorde je zojuist. 
Probeer eens in te denken wat Jozef heeft moeten doorstaan, smaad en laster van zijn 



broers, door zijn eigen broers verkocht, door de vrouw van Potifar zeer onheus bejegend, in 
de gevangenis, door de schenker vergeten. Toch, deze woorden. Hoe kan dat? Wel, dat lazen 
we een week of wat geleden, in Genesis 39. De Heere was met Jozef. Dan kan je de onzekere 
toekomst tegemoet. En dan kun je soms achteraf zien wat Jozef ook mocht zien. ‘God heeft 
dat ten goede gedacht.’ Genesis 50:20. Dan kan je ook David naspreken: ‘Het is mij goed, dat 
ik verdrukt ben geweest.’ Psalm 119:71.  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel?  
Ik moest aan Simeon denken toen ik het laatste vers van deze week las, Genesis 45:28. ‘En 
Israël (Jakob) zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en hem zien, eer ik 
sterve.’ Hebben we na de Kerst niet gezongen, ‘Zo laat gij Heer’ uw knecht, naar ’t woord 
hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij de zaligheid, zolang door hem verbeid 
(verwacht), gezien heeft, op zijn bede.  
 
Ook zou je kunnen zeggen dat er een lijntje ligt naar de geschiedenis van Ruth op de akker 
van Boaz. Boaz onderhield Ruth vanuit zijn eigen overvloed. Je zou dit ook van Jozef kunnen 
zeggen met betrekking tot zijn familie. Wat deze geschiedenissen nog meer gemeen hebben 
is het volgende. Er moest een volk in leven blijven. Waarom? Dat antwoord weet je al denk 
ik, omdat de Heere Jezus geboren moest worden. 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Wat moet dat wat geweest zijn voor de broers en vader Jakob, ‘Ik ben Jozef’ of ‘Jozef leeft 
nog, ja ook is hij regeerder in gans Egypteland.’ Genesis 45:26. Het werd vader Jakob zelfs 
even te veel, er staat namelijk: ‘Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet.’ Genesis 
45:26. Ik vond ergens een verwijzing naar Markus 16:8, waar gesproken wordt over de 
vrouwen die door de engel aangesproken worden bij het graf van Jezus. Dan staat er: ‘beving 
en ontzetting had haar bevangen.’ Zoiets moet ook vader Jakob overkomen zijn. Iets wat hij 
misschien voor onmogelijk had gehouden, toch waar. En wat te denken van de broers als ze 
horen: ‘Ik ben Jozef!’ Ze waren verschrikt staat er en met stomheid geslagen. Wat doet Jozef 
dan? Hij stelt ze gerust, dan klinkt het uit zijn mond: ‘weest niet bekommerd.’ Jozef neemt ze 
niets kwalijk. Als we dit alles op ons door laten werken. Dan zien we hier toch ook een beeld 
in van de Heere Jezus? Evenals Jozef schold Jezus niet, sloeg Hij niet, na alles wat hem van 
zijn broederen, zijn landgenoten, zijn discipelen aangedaan was. Nee, stil, zwijgend 
onderging Hij Zijn zware lijden. Ondanks de verwerping van Hem, klinkt daar toch Zijn 
nodigende stem in Lukas 5:32 ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar 
zondaren tot bekering.’ Menselijkerwijs zou je dit niet verwachten, maar in het Koninkrijk 
van God zijn menselijke regels onderworpen aan wat God wil en doet.  
 
Vader Jakob geloofd de woorden van zijn zoons pas als hij de bewijzen, de wagens die Jozef 
gezonden had om hem te vervoeren, van een levende zoon ziet! Zie Genesis 45:27. Dan staat 
er zo treffend: ‘zo werd de geest van Jakob hun vader levendig.’ Het is zo menselijk, eerst 
zien dan geloven. Ook bij Thomas in Johannes 21 zien we dat. Toch, toch zegt Jezus iets 
anders. ‘Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.’ 
Johannes 21:29b. Ook wij geloven vandaag de dag niet, de rijke beloften die de Heere in Zijn 
Woord heeft laten opschrijven voor zondaren. We willen ten diepste bewijs, we willen het 
voelen, dan pas geloven we het zeker. Maar is dat Bijbels? Nee! Dat hoorden we in de tekst 
die ik zojuist citeerde. De Heere wil op Zijn Woord geloofd worden. Maar dat kan ik nu juist 



niet… Gelukkig maar, dat hoef je ook niet zelf te doen. Want zegt Paulus in Efeze 2:8 
‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;’ 
Bid in je nood, je verlegenheid om deze gave! Om het geloof in deze gave! Want zegt 
Hebreeën 11:6 ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God 
komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.’  
 
Tot slot nog even kort. Er staat in Genesis 45:11 ‘En ik zal u aldaar onderhouden…’ Jozef 
beloofd zijn vader en broers te onderhouden. In Gosen. Daar moeten ze straks blijven, daar 
is genoeg om te overleven. Jozef zelf zal ervoor instaan. In die gehoorzaamheid leed ook Elia 
geen honger bij de beek Krith. Want de meerdere Jozef onderhield hem. En zo is het nog 
mensen. De Heere Zelf staat voor het onderhoud van Zijn kinderen in. Psalm 33:8 en 9 
getuigen daar rijk van: ‘Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, 
die op Zijn goedertierenheid hopen. Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het 
leven te houden in den honger.’ En jij, ik? Word jij al zo onderhouden? 
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen! 
 


