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[Uitzending 51 – Gen. 43:16 t/m 44:28]  

 

De vorige uitzending sloten we af met de mededeling dat de broers van Jozef 

voor de tweede keer op weg waren gegaan naar Egypte. Met de geschenken, 

tweemaal het bedrag aan geld én met hun jongste broer: Benjamin. In Egypte 

aangekomen maken ze hun opwachting bij de heerser die ze eerder ontmoet 

hebben en die ze nog steeds niet hebben herkend als hun broer Jozef. Daar 

stonden ze weer – nu met z’n elven – oog in oog met Jozef! 

Genesis 43 vers 16 en 17: 

 

Toen die zag dat ze Benjamin hadden meegenomen, zei hij tegen zijn 

huismeester: Deze mannen zullen vanmiddag bij mij eten. Neem ze mee 

naar huis en maak een feestelijke maaltijd klaar. 

De man voerde de opdracht uit en nam de broers mee naar Jozefs paleis. 

Jozef nodigt zijn broers uit omdat hij met hen, in de privacy van zijn eigen huis, 

wil spreken. Maar, de broers vertrouwen het niet. Het maakt hen bang. Het 

kan een valstrik zijn. Op de binnenplaats van Jozefs paleis kunnen ze geen 

kant op. Genesis 43 vers 18: 

 

Zij werden echter alleen maar banger, toen ze zagen waar ze heen 

werden gebracht. Dit doet hij vanwege dat geld dat in onze zakken zat, 

zeiden ze tegen elkaar. Hij zal wel zeggen dat we het hebben gestolen en 

ons tot slaven maken. Dan kan hij onze ezels ook in beslag nemen. 

De broers kunnen zich niet voorstellen dat de heerser hen met goede 

bedoelingen uitnodigt. Hij had hen de vorige keer koud, koel en achterdochtig 

behandeld. En nu mogen ze thuis bij hem komen eten?  

 

Hier gebeurt weer iets waar een mens onder normale omstandigheden gerust 

trots op mag zijn. Zou u dat niet doen? Als de koningin u uitnodigt om in haar 

paleis te komen dineren? Dat is toch een geweldig voorrecht. Zoiets gebeurd 

niet iedere dag! In hun omstandigheden, zien de zonen van Jacob dat anders. 

Voor hen is het geen voorrecht en geeft het ook geen vreugde. Hoe kan dat? 

Ze hebben een schuldcomplex. Ze voelen zich schuldig over alles wat er in 

het verleden is gebeurd. Zij zijn degenen die Jozef hebben verkocht.  
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Schuld verandert plezier in ellende. In hun angst weten ze niet waar ze aan 

toe zijn en speculeren over de bedoelingen van de Egyptische heerser. Zou hij 

van plan zijn om slaven van hen te maken. Waarom? Ja, vanwege het geld in 

de zakken graan? Zij hadden immers niet geaarzeld om Jozef tot slaaf te 

maken. Zij hadden hem aan de Ismaëlieten verkochten voor de slavenmarkt in 

Egypte. Genesis 43 vers 19 t/m 22: 

 

Toen ze bij de deur van het paleis kwamen, wendden zij zich tot de huis-

meester en zeiden: Och meneer, na onze eerste reis naar Egypte om eten 

te halen, stopten we op de terugtocht voor de overnachting en openden 

onze zakken en daar zat het geld in, dat we voor het graan hadden 

betaald. 

Kijk, hier is het, we hebben het mee teruggenomen en we hebben nog 

meer geld om hier weer graan te kopen. We hebben geen flauw idee hoe 

dat geld in onze zakken is terechtgekomen. 

De broers verontschuldigen zich bij de huismeester voor het geld dat ze, na de 

vorige keer, in de graanzakken hadden gevonden. Genesis 43 vers 23: 

 

Maakt u zich daar maar geen zorgen over, zei de huismeester, uw God of 

de God van uw vaderen zal het daar hebben gelegd, want wij hebben 

geen geld gemist. Toen liet de huismeester Simeon vrij. 

Blijkbaar had deze man, mogelijk door het getuigenis van Jozef, de levende 

en waarachtige God leren kennen. Ik denk dat Jozef hem - in elk geval 

gedeeltelijk - had ingelicht en aanwijzingen heeft gegeven zo te antwoorden. 

Wat zullen de broers gedacht hebben toen de huismeester zei: Wij hebben 

geen geld gemist.? Ik denk dat de broers nog banger zijn geworden. 

Genesis 43 vers 24 t/m 26: 

 

De broers werden het paleis binnengeleid en kregen water om hun 

voeten te wassen en de ezels werden gevoederd. 

Ze legden hun geschenken klaar voor Jozef wanneer hij die middag zou 

komen, want zij hadden gehoord dat hij thuis kwam eten. 

Toen Jozef kwam, boden ze hem de geschenken aan en bogen diep voor 

hem. 
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Weet u nog dat de oude Jacob had gezegd dat zijn zonen geschenken 

moesten meenemen voor de heerser in Egypte? Hier worden ze overhandigd 

en… lezen we: ze bogen diep voor hem. De dromen – uit de jeugd van Jozef 

– komen uit! Genesis 43 vers 27: 

Hij vroeg hoe het met hen ging. En hoe is het met uw vader, die oude 

man over wie u sprak? Leeft hij nog? 

 

Het is een ontroerend moment. Als zijn broers voor hem buigen, zit Jozef 

waarschijnlijk op de ereplaats,. Als ze weer overeind staan, kijkt Jozef hen 

recht in de ogen. Jozef vraagt: Gaat het goed met jullie vader, de oude man 

waar jullie het over hadden? Leeft hij nog? Jozef is bijzonder geïnteresseerd in 

zijn vader. Hij heeft al heel lang niets van hem gehoord. De broers spreken 

alleen wanneer hen iets wordt gevraagd. Genesis 43 vers 28: 

Ja zeker, was het antwoord. Hij leeft en is goed gezond. Daarna bogen zij 

weer diep voor hem. 

Opnieuw buigen de broers voor Jozef neer (ze weten alleen nog steeds niet 

dat het Jozef is). Nu is ook Benjamin erbij en ook hij buigt diep voor Jozef. 

Genesis 43 vers 29: 

Met een knik naar Benjamin vroeg Jozef: Is dit uw jongste broer over wie 

u mij vertelde? Hoe is het met je, mijn zoon? God zij je genadig. 

 

Jozef kijkt naar zijn broer Benjamin, ‘de zoon van zijn moeder’. De anderen 

zijn ook broers maar hebben niet dezelfde moeder, ze zijn halfbroers. 

Benjamin is zijn volle broer, de zoon van dezelfde vader en moeder.  

Jozef vraagt: “Is dit uw jongste broer over wie u mij vertelde?” De broers 

zullen geknikt hebben. Dan zegt Jozef tegen Benjamin: “God zij je genadig, 

mijn zoon”. Wat een indrukwekkend moment! Jozef kan zijn emoties niet 

bedwingen. Genesis 43 vers 30: 

 

Toen verliet Jozef haastig het vertrek, want de liefde voor zijn broer 

overweldigde hem en hij kon zijn tranen niet bedwingen. In zijn 

slaapkamer huilde hij vrijuit. 
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Jozef werd diep geraakt bij het zien van zijn broer Benjamin. Hij staat op en 

zonder iets te zeggen verlaat hij snel het vertrek. Na al die jaren ziet hij zijn 

broer Benjamin terug. Het is meer dan 22 jaar geleden. Jozef is nu bijna 40 

jaar en Benjamin is een jongeman. Jozef gaat naar zijn slaapkamer en barst in 

tranen uit. Genesis 43 vers 31: 

Daarna waste hij zijn gezicht en ging weer terug. Hij had zichzelf weer in 

bedwang. 

 

Dit is een geweldig mooi beeld van iets dat nog in vervulling moet gaan. Ik 

hoop dat u het herkent. De profeet Zacharia vertelt ons in Zach.12:10, dat de 

Here Jezus Christus zich op een dag bekend zal maken aan zijn broers, het 

volk Israël.  

Ze zullen hem vragen naar de wond in Zijn zij en de littekens van de spijkers 

in Zijn handen. Hij zal hun op die dag zeggen: ‘Daarmee ben Ik geslagen in 

het huis van mijn vrienden.’ (Zach.13:6). Dan zullen ze Hem herkennen en 

zij zullen huilen. Hij is Degene die voorzien heeft in hun redding. Hij is Degene 

die Zijn leven gaf om hen te redden.  

 

Het zal allemaal gebeuren wanneer de Here Jezus terugkomt op aarde. Hij zal 

geopenbaard worden aan Zijn broers, het volk Israël. Er zal een rest zijn die 

Hem zal kennen. Veel van Zijn broers geloofden niet in Hem, toen Hij de 

eerste keer kwam, maar dan zullen ze Hem herkennen als de Messias.  

 

Op dezelfde manier verkochten de broers Jozef in slavernij. Ze verkochten 

hem omdat ze van hem af wilden. Maar nu, gaat Jozef zichzelf bekendmaken 

aan zijn broers. Op een dag zal de Here Jezus Christus dat ook doen met het 

volk Israël. Israël is nog steeds de oogappel van de levende God! (Zach.2:8) 

Nadat Jozef naar zijn slaapkamer was gegaan om te huilen, kreeg hij zijn 

emoties weer onder controle. Hij waste zijn gezicht en ging terug naar zijn 

broers. Genesis 43 vers 32: 

  

Laten we gaan eten, zei hij. Jozef zelf at alleen. Zijn broers werden aan 

een andere tafel bediend en de Egyptenaren zaten aan een derde tafel. 

Egyptenaren verachtten Hebreeërs en aten niet samen met hen. 
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Er zijn verschillende dingen die de broers zouden zijn opgevallen, als ze niet 

zo bang waren geweest. Het eerste is, dat Jozef niet samen met de Egypte-

naren eet. Zij zaten alleen. en Jozef ook. Mogelijk hebben de broers gedacht 

dat dit de gewoonte was in Egypte maar dat was het niet. Er speelt iets anders 

een rol. Genesis 43 vers 33: 

Jozef wees ieder zijn plaats en zette hen op volgorde van leeftijd, van de 

oudste tot de jongste. Ze keken elkaar verbaasd aan! 

 

Jozef bepaalde wie waar aan tafel zat. Hij zette Ruben en Benjamin op de 

juiste plaats. Op volgorde van leeftijd. Ze keken elkaar verbaasd aan en 

vroegen zich af hoe deze heerser dit allemaal wist. Gen.43 vers 34: 

Hun eten kwam van Jozefs tafel. Maar Benjamin kreeg vijfmaal zoveel als 

de anderen! Het werd een echt feest met vrolijk gepraat en veel wijn. 

 

Zij kregen eten van Jozefs tafel en niet van de tafel van de Egyptenaren. 

Opnieuw laat Jozef zijn liefde voor zijn broer Benjamin zien. Hij geeft hem 

vijfmaal zoveel als de anderen. Benjamin kwam uit een gebied waar een 

hongersnood heerste. Dit was zijn eerste goede maaltijd sinds lange tijd.  

 

Het werd een echt feest met vrolijk gepraat en veel wijn. Speelt Jozef hier 

al met de gedachte zich aan zijn broers bekend te maken? Toch komt het er 

nog niet van. Er is voldoende drank, ze drinken meer dan gewoon en worden 

vrolijk. De zorgen en spanningen raken op de achtergrond.  

Wat zal het een prachtig moment zijn als Jozef zich uiteindelijk bekend zal 

maken aan zijn broers. Genesis 44. 

 

Een prachtig en ontroerend hoofdstuk. Jozef heeft een nieuw plan bedacht. Hij 

stelt zijn broers opnieuw op de proef om te zien hoe hun relatie tot en hun 

liefde voor Benjamin en hun vader is. Zijn de broers die hem verkocht hebben 

als slaaf werkelijk andere mensen geworden? Zijn ze echt veranderd?  

De proef die hij nu gaat doen, zal het absolute bewijs leveren dat zijn broers 

niet zullen herhalen wat ze met Jozef hebben gedaan.  
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In Gen. 44 zien we dat Juda optreedt als de woordvoerder. Hij is bereid om de 

plaats van Benjamin in te nemen. Hij heeft vader Jacob beloofd dat hij voor 

Benjamin zou zorgen. De manier waarop hij voor Benjamin in de bres springt, 

is een van de ontroerendste gedeelten in de Bijbel. Genesis 44 vers 1 t/m 5: 

 

Toen zijn broers konden vertrekken, riep Jozef zijn huismeester bij zich 

en zei: Vul hun zakken met zoveel graan als ze kunnen dragen. Boven op 

het graan moet je het geld leggen, dat ze hebben betaald. 

In de zak van de jongste moet je bovendien mijn eigen zilveren drink-

beker leggen. De huismeester deed wat hem was gezegd. De broers 

gingen bij het aanbreken van de dag op weg met hun zwaarbeladen 

ezels. 

Toen ze net buiten de stad waren, riep Jozef zijn huismeester en zei: Ga 

hen achterna en houd hen aan. Vraag hun: Waarom hebt u mijn meesters 

zilveren drinkbeker gestolen, die hij altijd gebruikt om de toekomst te 

voorspellen? Wat slecht van u om op deze wijze uw weldoener te 

behandelen. 

 

Jozef stuurt hen weg en de broers gaan op pad, ervan overtuigd dat alles in 

orde is. Ze hebben geen idee van de zilveren drinkbeker in de zak van 

Benjamin. Als ze net buiten de stad zijn worden ze aangehouden door de 

huismeester van Jozef. Hij heeft specifieke instructies meegekregen. Hij moet 

vragen: Waarom hebt u mijn meesters zilveren drinkbeker gestolen 

Ze worden beschuldigd van diefstal. Genesis 44 vers 6 en 7: 

 

De huismeester ging achter de broers aan en zei precies wat Jozef hem 

had opgedragen. Waar hebt u het toch over? vroegen de broers 

verbaasd. Wie denkt u dat u voor u hebt, dat u ons van zo’n misdaad 

beschuldigt? 

De huismeester zegt dat Jozef de beker gebruikt om de ‘toekomst te voor-

spellen’. We weten nog dat Jozef een profeet was en dat God hem in staat 

stelde om dromen over de toekomst uit te leggen. Dat weten we omdat hij de 

dromen van de wijnproever, de bakker en farao heeft uitgelegd.  
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Voor de Here God heeft Jozef zo’n beker niet nodig. In Egypte praktiseerden 

de heersers zelf geen waarzeggerij. Daarvoor bestond een aparte beroeps-

klasse. Waarzeggerij wordt later in de wet van Mozes ook ten strengste 

verboden. Dat wat is geopenbaard, is voor de mensen maar de verborgen 

dingen zijn voor de Here onze God. (Deutr. 29:29) 

Mogelijk was de beker ook een onderdeel van de list die Jozef had bedacht.  

 

We moeten wel begrijpen dat de gave van Jozef om dromen uit te leggen een 

gave was die God hem had gegeven. Het was ook in een tijd dat er nog geen 

geschreven openbaring bestond.  

De Here God zegt in Zijn Woord – de Bijbel: Vraag Mij naar de toekomstige 

dingen! (Jes.45:11) 

Wij hoeven geen beker te pakken om koffiedik te kijken. Wij zijn niet aange-

wezen op horoscopen en de uitleg van de sterren. Niet op toverij of waarzeg-

gerij. En, waarom niet? Omdat God het heeft gezegd!  

Ja maar – zal iemand zeggen – het komt uit! of  het heeft echt geholpen!.  

Luisteraar, dat is niet de maatstaf voor een christen. De maatstaf voor een 

kind van God is: wat zegt de Here God in Zijn Woord. Gaat u dat Woord 

gehoorzamen of gaat u er aan voorbij? Dat is onze eigen 

verantwoordelijkheid. Als een mens de Here God niet op Zijn Woord gelooft 

zal hij of zij daar zelf de consequenties van moeten dragen.  

 

In Lev.20:6 lezen we dat God zegt: Ook zal Ik mijn gezicht keren tegen 

ieder die mediums en waarzeggers raadpleegt in plaats van Mij en Ik zal 

hem uit zijn volk verstoten. Hetzelfde lezen we in Deuteronomium 18:10. 

Als een mens het moet hebben van de waarzeggers en de voorspellers van 

voortekenen dan bevindt hij of zij zich in een trieste geestelijke toestand. 

Psalm 105:4 zegt: Vraagt alles aan de Here en laat Zijn kracht u tot steun zijn, 

blijf voortdurend in contact met Hem. 

Genesis 44 vers 8 en 9: 

 

Hebben wij het geld, dat we in onze zakken hadden gevonden, niet 

teruggebracht? Als u die beker bij één van ons vindt, moge diegene dan 

sterven. En wij zullen voor altijd slaven van uw meester zijn! 
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Ze waren er allemaal zeker van dat geen van hen de drinkbeker had. 

Genesis 44 vers 10 t/m 13: 

Dat lijkt me redelijk, zei de man, maar alleen de dief zal slaaf worden, de 

anderen gaan vrijuit. Ze haalden de zakken van hun ezels en maakten die 

open. De huismeester begon bij de oudste om de zakken te doorzoeken. 

Ten slotte werd de beker in Benjamins zak gevonden. 

De broers scheurden in wanhoop hun kleren, laadden de zakken weer op 

hun ezels en gingen terug naar de stad. 

 

Zeker, Jozef had de huismeester opgedragen om de zilveren drinkbeker in 

Benjamins zak te stoppen. Maar dat wisten de broers niet. 

Ze scheuren hun kleren als teken van wanhoop. Ze keren allemaal terug naar 

de stad. Ze gaan niet naar huis zonder Benjamin, daar kun je van op aan. Bij 

Jozef gekomen vallen ze opnieuw voor hem op de grond. Deze keer in grote 

wanhoop en angst. Genesis 44 vers 14 en 15: 

Jozef was nog thuis toen Juda en zijn broers bij het paleis kwamen. Zij 

vielen voor hem op de grond. Wat dacht u eigenlijk? vroeg Jozef. 

Begrijpt u niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen 

is?  

 

Juda komt naar voren en neemt het woord. Vergeet niet dat de Redder uit de 

stam van Juda zal komen. Hij legt een volledige schuldbekentenis af. Dit alles 

is hen overkomen vanwege hun zonde. Genesis 44 vers 16 en 17: 

Juda antwoordde: Wat kunnen wij zeggen, meneer? Hoe kunnen wij onze 

onschuld bewijzen? God straft ons voor onze zonden. Wij zijn terugge-

komen om uw slaven te worden, wij en hij, in wiens zak de beker is 

gevonden. Nee, zei Jozef, alleen de man die de beker heeft gestolen, zal 

mijn slaaf zijn. De anderen kunnen teruggaan naar hun vader. 

 

Jozef wil nu hun liefde voor hun broer Benjamin op de proef stellen. Hij zegt 

dat Benjamin de schuldige is. Benjamin is degene die moet blijven. Ze hadden 

Jozef als slaaf verkocht. En Jozef zegt nu: 
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 “Laat alleen Benjamin hier om mijn slaaf te zijn. Hij is de schuldige. De rest 

van jullie kan naar huis gaan.” Genesis 44 vers 18 t/m 28: 

Toen deed Juda een stap naar voren en zei: Och hoogheid, laat mij dit 

zeggen. Luistert u even naar mij, want ik weet dat u mij kunt vernietigen, 

alsof u farao zelf was. Heb alstublieft even geduld en luister naar mij. 

U vroeg ons naar onze vader en of wij nog een broer hadden en wij 

zeiden: Ja, wij hebben een vader, een oude man. Hij heeft een kind dat 

hij op hoge leeftijd heeft gekregen, de jongste. Zijn broer is dood.  

Hij is de enig overgeblevene van zijn moeders kinderen en zijn vader 

houdt erg veel van hem. Toen zei u tegen ons: Breng hem hier, zodat ik 

hem kan zien. 

Maar wij zeiden toen: De jongen kan niet bij zijn vader weg, anders zou 

deze sterven. Maar u zei ons: Kom hier niet terug, tenzij uw jongste broer 

erbij is. Wij keerden terug naar onze vader en vertelden hem wat u had 

gezegd. 

En toen hij zei: Ga terug en koop wat voedsel, antwoordden wij: Dat 

kunnen wij niet, tenzij u onze jongste broer laat meegaan. Dat is de enige 

manier. Toen zei mijn vader tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw twee 

zonen had en dat één wegging en nooit meer terugkwam. 

Hoogstwaarschijnlijk werd hij door een wild dier verscheurd. Ik heb hem 

nooit meer gezien. 

 

Juda pleit voor Benjamin. Wat hij gaat zeggen is misschien wel de mooiste en 

meest indrukwekkende toespraak in het hele Oude Testament. 15x noemt 

Juda zijn vader. Hoe zal het aflopen met de broers en met Benjamin? Moeten 

ze zonder hem terug naar hun vader Jacob? Daarover meer in de volgende 

uitzending. 


