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[Uitzending nr. 52: Genesis 44:25 t/m 45:28] 

 

In de vorige uitzending hebben we gezien hoe Juda pleit voor Benjamin. Wat 

hij zegt is misschien wel de meest indrukwekkende toespraak in het hele 

Oude Testament. Genesis 44 vers 19 t/m 29: 

 

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. En als jullie zijn broer nu ook nog van mij afnemen en 

hem iets overkomt, zal ik sterven van verdriet. 

 

Juda somt op wat er is gebeurd en, wat dat emotioneel voor zijn vader heeft 

betekend. Jacob was bedrogen en Jozef ziet dat in. Hij weet nu precies wat de 

broers aan hun vader hebben verteld over wat er met hem gebeurd is.  

Ik denk dat – van de broers die er bij waren – dit de eerste keer is dat één van 

hen er zoveel over zegt. De vorige keer zeiden ze dat ‘Jozef er niet meer 

was’. Eigenlijk bedoelden ze dat hij dood was. 

 

Er valt nog iets op. Jacob leunt op Benjamin. Hij zou op de Here moeten 

vertrouwen. Zeker, hij groeit in geloof en de genade maar hij is er nog niet.  
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Als Benjamin iets was overkomen, dan zou dat zijn dood worden – Jacob zou 

sterven van verdriet. Genesis 44 vers 30 en 31, Juda zegt tegen de 

Egyptische heerser (tegen Jozef, maar dat weet hij niet): 

Zo liggen de zaken. Als ik terugkom bij mijn vader zonder de jongen –

aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van zijn zoon – en hij 

ziet dat hij er niet is, zal hij sterven. En wij zullen er verantwoordelijk 

voor zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf ingaan. 

 

In vers 30 wordt met ‘als ik terugkom’ het verleden verlaten. Juda geeft aan 

dat de consequentie, van het zonder Benjamin terugkomen zeker, de dood 

van zijn vader betekent. Met nadruk zegt Juda dat hij en zijn broers hiervan de 

oorzaak zijn. Hij spreekt in afgebroken zinnen, wat duidt op een emotionele 

geladenheid. Maar er is een oplossing. Gen.44 vers 32 t/m 34: 

Ik heb mij borg gesteld voor de jongen. Ik zei tegen mijn vader: Als ik 

hem niet bij u terugbreng, zal ik voor altijd bij u in de schuld staan. 

Alstublieft, laat mij als slaaf hier blijven in plaats van de jongen en laat 

hem met zijn broers terugkeren. 

Ik kan mijn vader toch niet onder ogen komen zonder de jongen? Ik zou 

zijn verdriet niet kunnen verdragen. 

 

Juda is hier de woordvoerder van de groep. Elk van hen was bereid om 

zichzelf op te offeren. Jozef stelt zijn broers op de proef. Ze doorstaan zijn test 

glansrijk. Ze willen liever Benjamins plaats innemen, dan dat ze hem in 

slavernij achterlaten! 

Luisteraar, weet u dat er Iemand is geweest die Zichzelf voor u heeft 

opgeofferd? Ver na de geschiedenis van Jozef kwam er Iemand uit de 

familielijn van Juda (de Leeuw uit de stam van Juda) die de straf van de 

zondaars droeg. Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door 

Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog 

schuldige zondaars waren (Romeinen 5:8).  

De Here Jezus Christus nam de plaats in van schuldigen. Hij offerde Zich op 

in uw, jouw en mijn plaats! Hij wil u niet achterlaten in de slavernij van de 

zonde. Genesis 45 vers 1: 
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Jozef kon het niet langer uithouden. Verdwijn! riep hij tegen zijn 

bedienden en hij werd met zijn broers alleen gelaten. 

Twee keer eerder lukte het Jozef zichzelf te beheersen en zijn tranen voor zijn 

broers te verbergen, maar na het pleidooi van Juda kan hij zich niet meer 

inhouden. Hij gebiedt de hofhouding, alle schrijvers, getuigen en adviseurs die 

aanwezig zijn, de ruimte te verlaten. Genesis 45 vers 2: 

Toen huilde hij openlijk. Het geluid klonk door het hele paleis en het 

nieuws werd al snel overgebracht naar het paleis van de farao. 

 

Deze keer kan Jozef de kamer niet verlaten. Hij begint openlijk te huilen. 

Luisteraar, realiseert u zich dat niemand weet waarom? Behalve Jozef zelf. 

Op dit moment weten zijn eigen broers het niet en, ook de bedienden in het 

paleis niet. Nu Jozef zijn broers op de proef heeft gesteld is er voor Jozef geen 

enkele reden meer, om zijn ware identiteit voor zijn broers verborgen te 

houden.  

 

Ik heb het u al eerder mogen vertellen, ook voor de Here Jezus Christus komt 

er een dag dat Hij zich zal bekend maken aan Zijn broers, het volk Israël. 

Toen de Heiland voor de eerste keer kwam, ‘kwam Hij in Zijn eigen land, 

maar Zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard’ (Johannes 1:11). 

Integendeel, zij hebben Hem overgeleverd om gekruisigd te worden.  

 

Maar als Hij voor de tweede en laatste keer komt, zal Hij zichzelf bekendma-

ken aan Zijn eigen volk. ‘En als iemand vraagt: ‘Maar wat hebben die 

littekens op je borst en armen dan te betekenen?’ dan zal hij antwoor-

den: ‘O, ik heb eens met een vriend gevochten!’ (Zacharia 13:6).  

Christus zal Zichzelf bekendmaken aan Zijn broers. En ‘In die tijd zal een 

bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van 

Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonden en onreinheid.’ 

(Zacharia 13:1). Het zal een familieaangelegenheid zijn tussen de Here Jezus 

en Zijn broers, het volk Israël.  

De geschiedenis waarin Jozef zich bekendmaakt aan zijn broers, geeft een 

bescheiden indruk hoe geweldig de dag van Christus’ openbaring zal zijn.  
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Jozef is zo overweldigd door zijn emoties, dat hij zichzelf niet langer in be-

dwang kan houden. Je kunt hem in het paleis van de farao horen huilen. 

Niemand begrijpt wat er is gebeurd. Genesis 45 vers 3: 

Ik ben Jozef, zei hij tegen zijn broers. Leeft mijn vader nog? Zijn broers 

konden geen woord uitbrengen. Zij staarden hem alleen stomverbaasd 

aan.  

 

‘Stomverbaasd’ is een te zwakke vertaling van wat er in de grondtekst staat. 

Er staat ‘zij werden verschrikt’, een term die gebruikt wordt voor de verlam-

mende angst die iemand in een oorlog kan overvallen. De broers zijn vreselijk 

bang in de aanwezigheid van Jozef. Zo bang zijn ze nog niet geweest, ze 

staan doodsangsten uit. Het was bijna 25 jaar geleden sinds ze Jozef voor het 

laatst hadden gezien. Dat was op het moment toen ze hem aan de Ismaëlie-

ten verkochten. Ze zijn ervan overtuigd dat Jozef nu wraak zal nemen. Ze 

kunnen van schrik geen woord meer zeggen. Ze staren hem stomverbaasd 

aan. Genesis 45 vers 4: 

Kom eens hier, zei hij. Ze kwamen dichterbij. En hij herhaalde het: Ik ben 

Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten! 

 

Dit is een aangrijpend moment. Ik ben Jozef, jullie broer. Kunt u zich voor-

stellen hoe zijn broers zich op dit moment voelen? En, let eens op de reactie 

van Jozef. Hij is niet kwaad en hij is niet uit op wraak. Dat zou de gewone, 

menselijke reactie zijn. Maar, waarom is hij dat niet? Gen.45 vers 5: 

Verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee! Hij stuurde 

mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. 

Jozef zag dat alles wat God had toegelaten in zijn leven, een bedoeling had. 

Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. God werkte in 

het leven van Jozef. Genesis 45 vers 6 t/m 8: 

Deze 2 jaren hongersnood zullen er 7 worden en er zal noch geploegd, 

noch geoogst worden. God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie 

gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot 

volk. Ja, God stuurde mij hierheen, niet jullie! Hij heeft mij adviseur van 

farao en heerser over diens hele rijk gemaakt. Ik bestuur het hele land 

Egypte. 
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Als u en ik de hand van de  Here God in onze levens konden zien, zouden wij 

dan boos worden en wraak zoeken? Ik denk het niet. Opnieuw geeft Jozef 

God de eer. Hij was 17 jaar toen hij naar Egypte werd gebracht. Hij was 30 

toen hij voor de farao stond. Er zijn 7 jaren van overvloed geweest en nu zijn 

er 2 jaar van de hongersnood voorbij. Jozef is nu 39 jaar en woont 22 jaar in 

Egypte. Hij ziet de leiding van God in zijn leven. God stuurde mij hierheen! 

Genesis 45 vers 9 en 10: 

 

Jullie moeten snel teruggaan naar vader en hem zeggen: Uw zoon Jozef 

zegt: God heeft mij heerser over het hele land Egypte gemaakt.  

Kom onmiddellijk hier naar toe! U kunt in het land Gosen wonen, zodat ik 

mijn familie dicht bij mij heb. Al uw kinderen en kleinkinderen, uw 

schapen en runderen kunnen hierheen komen. 

 

Wanneer Jacob en zijn familie in het land Kanaän gebleven waren, hadden ze 

het niet overleefd. Ze zouden omgekomen zijn. Jozef wil ze naar het land 

Gosen brengen. Gosen is het beste deel van Egypte. In dat land zal de Here 

God een volk van hen maken. Een volk dat afgezonderd is van de rest van de 

wereld. Apart gezet voor de dienst aan de Here!  

De levenswijze van de broers van Jozef heeft laten zien dat ze uit het land 

Kanaän weg moesten. Genesis 45 vers 11 en 12: 

Ik zal voor jullie zorgen (jullie zijn getuigen van mijn belofte en mijn broer 

Benjamin heeft het mij horen zeggen), want er komen nog 5 jaren hon-

gersnood. Anders zullen jullie én jullie gezinnen tot de bedelstaf worden 

gebracht.  

  

Ik denk dat de broers – al de tijd dat Jozef aan het woord was – als aan de 

grond genageld bij hem stonden. Ze wisten niets te zeggen en konden alleen 

maar luisteren naar wat Jozef hen vertelde. Het leken ongelooflijke woorden – 

het was ook niet te geloven – ware het niet dat Jozef het zelf tegen hen 

vertelde. In vers 13 staat in de grondtekst: ‘dat mijn mond tot jullie spreekt’  dat 

wil zeggen: zonder tolk. Jozef onderstreept zijn identiteit door Hebreeuws met 

hen te spreken. Genesis 45 vers 13 en 14: 
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Vertel vader over de macht die ik hier in Egypte heb en hoe iedereen mij 

gehoorzaamt. En breng hem snel hier. 

Toen omarmde hij (huilend van vreugde) Benjamin en die huilde met 

hem mee.  

Een ontroerend moment. Twee volle broers vallen elkaar huilend om de hals. 

Jaren hebben zij elkaar niet gezien. Genesis 45 vers 15: 

Daarna sloot hij al zijn broers, die inmiddels hun spraak weer hadden 

teruggevonden, in zijn armen. 

De tranen en de omhelzing van Jozef hebben de andere broers uit hun 

verdoving doen ontwaken. Ze durven weer met Jozef te praten. 

Dan verspreidt het nieuws zich verder. Genesis 45 vers 16: 

 

Het nieuws – Jozefs broers zijn hier  – bereikte farao.  

Hij en zijn dienaren waren net zo blij als Jozef. 

Allerlei geluiden waren er uit het huis van Jozef gekomen. De mensen hadden 

het gehoord. Wat moesten ze er van denken? Ook farao wilde weten wat er 

aan de hand was. Ik vermoed dat hij één van de bedienden uit Jozefs huis 

heeft gevraagd. De bediende zal geantwoord hebben. Waarschijnlijk in de 

trant van: Farao u weet dat er 11 mannen uit Kanaän zijn gekomen? Dat 

blijken nu de broers van Jozef te zijn! En wat vindt de farao er van? Hij en zijn 

dienaren waren net zo blij als Jozef. 

 

Waarom was hij er ook blij mee? Nou, we zagen al eerder dat deze farao 

waarschijnlijk een Hyksos koning is. Mogelijk zelfs een verre bloedband heeft 

met Jozef en zijn familie. Gezien zijn afstamming, kon hij sommige Egypte-

naren niet echt vertrouwen en was ingenomen met de loyaliteit van Jozef. Nu 

des te meer omdat er meer van zulke mannen bij waren gekomen. 

Genesis 45 vers 17 en 18:  

Toen zei farao tegen Jozef: Zeg uw broers dat ze hun lastdieren 

bepakken en snel terugkeren naar hun gezinnen in Kanaän. 

Laten ze uw vader en alle gezinnen mee terugnemen om hier te wonen. 

Vertel hun maar dat farao hun het beste deel van het land tot woonplaats 

zal geven en dat ze van onze overvloed kunnen leven! 
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Genesis 45 vers 19: 

Zeg uw broers dat ze rijtuigen van hier meenemen om hun gezinnen in te 

vervoeren. Ze moeten uw vader hierheen brengen! 

De uitnodiging en het aanbod dat de farao hier verwoordt, is de Koninklijke 

bevestiging van de eerder gedane uitnodiging door Jozef. Jozef neemt 

initiatief en de farao ratificeert. Maar in het officiële besluit geldt alles als een 

initiatief van de farao. Hij verzoekt Jozef om zijn broers opdracht te geven naar 

Kanaän te gaan en hun vader en families op te halen. Farao noemt Gosen het 

beste deel van Egypte. Vanuit het oogpunt van veehouderij? Later wordt 

dezelfde omgeving geroemd om zijn olijfbomen en wijnstokken. 

 

De farao belooft hen ‘het vette van het land’ te zullen geven, dat wil zeggen zij 

zullen volop te eten hebben. De woorden van de farao zijn nog ruimhartiger 

dan die van Jozef. Hij biedt hen ook wagens aan. Waarschijnlijk grote 

tweewielige ossenkarren uit het Koninklijke wagenpark. Voor vervoer van 

vrouwen, kleine kinderen en bovenal de oude Jacob. Genesis 45 vers 20: 

Ze hoeven geen spijt te hebben dat ze hun huisraad niet kunnen 

meenemen, want het beste van het land Egypte zal het hunne zijn. 

 

Evenals Jozef is ook de farao bezorgd dat de familie niet zal komen, omdat ze 

hun bezit niet kunnen meebrengen. Waar moeten we dan aan denken? 

Waarschijnlijk moeten we dan denken aan onvervoerbare installaties als 

persbakken voor olie en wijn. Genesis 45 vers 21 t/m 26: 

Jozef gaf hun de rijtuigen, zoals farao hem had gezegd, eten voor 

onderweg en voor ieder een nieuw stel kleren. Maar Benjamin gaf hij 5 

stel nieuwe kleren en bovendien nog 300 zilverstukken! Hij stuurde zijn 

vader 10 ezelbepakkingen met Egyptische goederen en 10 ezels, beladen 

met graan en allerlei andere soorten voedsel, als leeftocht voor de reis  

naar Egypte. Zo stuurde hij zijn broers terug naar huis. Hij deed hen 

uitgeleide en waarschuwde nog een keer: Maak geen ruzie onderweg, 

hoor! Zo kwamen de broers met de geschenken en het goede nieuws bij 

hun vader Jacob in Kanaän terug. Jozef leeft nog! riepen zij hem toe. Hij 

is heerser over het hele land Egypte! 

Maar Jacobs hart bleef zo koud als een steen, hij kon het niet geloven.  
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Het bevel van farao wordt onder leiding van Jozef uitgevoerd. Naast wagens 

en proviand voor de reis krijgen de broers ook ieder een stel nieuwe gewaden. 

Het gebruikte woord geeft de mantel aan of het bovenkleed dat ’s nachts ook 

als deken kan worden gebruikt. Niet alleen hadden de broers hun eigen kleren 

gescheurd (Gen.44:13), maar in de tijd van de Bijbel waren mooie kleren ook 

een veelvoorkomend geschenk. 

 

In het krijgen van nieuwe kleren kunnen we ook een teken van verzoening 

zien, omdat de veelkleurige mantel van Jozef vroeger veel ruzie veroorzaakte. 

Benjamin krijgt – net als bij de maaltijd in Genesis 43 – 5x zoveel kleren als de 

anderen en ook nog eens 300 zilverstukken. Jozef maakt zijn vergeving ook 

duidelijk in daden. Hij overlaadt zijn broers met geschenken. 

Na de beschrijving van de geschenken aan zijn broers volgt een lijst met 

geschenken voor zijn vader: 10 ezels en 10 ezelinnen, allemaal beladen met 

de hoognodige proviand voor de reis van Jacob met zijn familie naar Egypte. 

We nemen aan dat naast deze 20 extra dieren de broers ook zelf lastdieren bij 

zich hadden. 

 

De belofte van farao: want het beste van het land Egypte zal het hunne 

zijn, wordt direct waargemaakt. Ze worden overladen met Egyptische 

delicatessen. De broers vertrekken uit Egypte en komen in Kanaän aan. 

Ze vertellen alles tegen hun vader – ook dat Jozef nog leeft – maar Jacob 

gelooft hen niet. Hij blijft er volkomen koud onder, volstrekt gevoelloos.  

Jacob kon gewoon niet geloven dat het waar was. Gen.45 vers 27: 

Toen zij hem echter de boodschap van Jozef overbrachten en hij de 

rijtuigen met voedsel zag, leefde hij op. 

 

Uiteindelijk is Jacob overtuigd en vertoont hij wat meer enthousiasme. Het 

horen van de details en het zien van de wagens zijn voor Jacob het 

onweerlegbare bewijs dat zijn zonen de waarheid spreken. Gen.45 vers 28: 

Hij riep: Het moet wel waar zijn! Mijn zoon Jozef leeft! Ik ga met jullie 

mee en zal hem nog een keer zien, voordat ik sterf! 

 

Wat een prachtig slot van dit aangrijpende hoofdstuk. 
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Genesis 45 eindigt met de uitroep van Jacob:  Het moet wel waar zijn! Mijn 

zoon Jozef leeft! In de grondtekst wordt in dit vers de nieuwe naam van 

Jacob genoemd: Israël. Het is gepast om hier de naam Israël te gebruiken. De 

naam spreekt van een nieuwe bestemming en een nieuwe toekomst. Jacob 

heeft weer nieuwe hoop, want zijn zoon Jozef leeft! Jacob wil naar hem toe en 

hem zien, voordat hij sterft. Het leven heeft voor hem weer zin! 

 

In Genesis 45 hebben we gezien dat de schuld van de zondaars en het lijden 

van de rechtvaardige onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iemand heeft 

het alsvolgd verwoord: Zonder de schuld van de zondaars zou de 

rechtvaardige niet hebben geleden. Zonder het lijden van de rechtvaardige 

zouden de zondaars de hongerdood gestorven zijn. De zondaars ontvangen 

vergeving, maar niet voordat zij verklaren bereid te zijn om onschuldig te lijden 

in de plaats van de onschuldige (Benjamin). 

 

Zal de Here Jezus Zich later op een soortgelijke manier bekendmaken aan 

Zijn Joodse volksgenoten? Zij kennen Hem alleen maar als de broer die ze 

verkocht hadden en dan blijkt Hij de Messias te zijn. Ook in deze zin is Jozef 

een beeld van de Here Jezus Christus. 

 

De geschiedenis van Jacob is bijna ten einde. Het is karakteristiek voor het 

Bijbelboek Genesis om te eindigen met een commentaar van de hoofd-

persoon. Het is tevens de inleiding voor de volgende episode. De derde reis 

van de familie van Jozef naar Egypte. Het brengt de 12 stammen van Israël 

naar Egypte. Daarmee vormt het één geheel met het voorgaande.  

 

Maar, daarover meer, in de volgende uitzending. 

 

 


