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Genesis 43:15 - 44:16



verkocht naar Egypte
in Potifars huis
in de gevangenis, bakker & schenker
de dromen van Farao & Jozef verhoogd
1e reis van Jozefs broers naar Egypte
voorbereidingen voor de 2e reis

hfst.

voorgeschiedenis

37
39
40
41
42
43:1-14



Jozef door broers 
verworpen

Jozef door broers 
erkend

Christus door Israël 
verworpen

Christus' door 
Israël erkend



Jozef door broers 
verworpen

Jozef door broers 
erkend

Christus door Israël 
verworpen

Christus' door 
Israël erkend

2 jaar in de gevangenis
uitlegger van dromen

verhoogd maar incognito

Christus in de huidige 
tussentijd



Genesis 43

15 ... En zij (= de broers) stonden op 
en daalden af naar Egypte 
en zij stonden voor Jozefs aangezicht.



Genesis 43

16 Als Jozef Benjamin met hen zag,
zo zei hij tot degene, die over zijn huis was: 
Breng deze mannen naar het huis toe 
en slacht slachtvee en maak het gereed,
want deze mannen 
zullen in de middag met mij eten.



Genesis 43

17 De man nu deed zoals Jozef gezegd had,
en de man bracht deze mannen 
in het huis van Jozef.



Genesis 43

18 Toen vreesden deze mannen 
omdat zij in het huis van Jozef gebracht werden 
en zeiden...



Genesis 43

18 ... vanwege het geld dat in het begin 
in onze tassen teruggekeerd is, 
worden wij gebracht 
om ons te overrompelen en te overvallen 
en om ons tot dienaren te nemen met onze ezels.

valse complot-theorie...



Genesis 43

19 Daarom naderden zij tot de man 
die over het huis van Jozef was, 
en zij spraken tot hem aan de deur van het huis.



Genesis 43

20 En zij zeiden: Och, mijn heer! 
wij waren in aanvang afgedaald 
om voedsel te kopen.



Genesis 43

21 En het geschiedde 
dat wij in de herberg kwamen 
en wij onze tassen opendeden, 
zie, ieders geld lag in de mond van zijn tas, 
ons geld in zijn [volle] gewicht; 
maar wij hebben het teruggebracht in onze hand.

= contant, cash, 'bijdehand'



Genesis 43

22 Wij hebben ook ander geld 
in onze hand meegenomen 
om voedsel te kopen, 
wij weten niet, wie ons geld 
in onze tassen gelegd heeft.



Genesis 43

23 En hij zeide: Vrede zij jullie, vreest niet! 
Uw God en de God van jullie vader 
heeft u een verborgen schat
in uw tassen gegeven; 
uw geld is tot mij gekomen.



Genesis 43

23 ... En hij deed Simeon tot hen uitgaan.

Simeon was als gijzelaar na de eerste reis in 
Egypte achtergebleven; 42:24
▪ Simeon vaker een eerste... Luc.2:25; 2Petr.1:1



Genesis 43

24 Daarna bracht de man 
deze mannen in het huis van Jozef 
en hij gaf water; 
en zij wasten hun voeten;
hij gaf ook aan hun ezels voer.



Genesis 43

25 En zij maakten het geschenk gereed 
totdat Jozef kwam in de middag; 
want zij hadden gehoord, 
dat zij daar brood zouden eten.

speelt verder geen rol meer in de geschiedenis



Genesis 43

26 Toen nu Jozef thuis kwam brachten zij hem 
het geschenk dat in hun hand was in het huis, 
en zij bogen zich voor hem ter aarde.

zoals ooit gedroomd; 37:7,9



Genesis 43

27 En hij vroeg hun naar hun welstand 
en zei: is het wel met uw oude vader 
van wie jullie spraken? Leeft hij nog?

lett. sjaloom = vrede



Genesis 43

28 En zij zeiden: het is wel 
met uw dienaar, onze vader, hij leeft nog; 
en zij bogen het hoofd en wierpen zich neer.



Genesis 43

29 En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, 
zijn broer, de zoon van zijn moeder, 
en zei: Is dit jullie broer, 
de kleine waarvan jullie tot mij spraken? 

= 'zoon van de rechterhand'
eerder: Ben-Oni 
= 'zoon van mijn smart'; 35:18



Genesis 43

29 ... Daarna zeide hij: 
God is u genadig, mijn zoon!

Benjamin bevoorrecht:
▪ Gods genade valt hem ten deel;
▪ hij erft de rol van Jozef ('mijn zoon')



Genesis 43

29 ... Daarna zeide hij: 
God is u genadig, mijn zoon!

Benjamin bevoorrecht:
▪ Gods genade valt hem ten deel;
▪ hij erft de rol van Jozef ('mijn zoon')
▪ Gods genade in het buitenland (voorafgaand 

aan bekering van Jakobs huis!) valt ten deel 
aan een Benjaminiet - Paulus!
Rom.11:1; Filp.3:5



Genesis 43

30 En Jozef haastte zich weg, 
want zijn ingewand ontstak jegens zijn broer
en hij zocht om te huilen; 
en hij ging in een kamer, en huilde daar.

lett. 'zijn buik werd warm' > emotioneel



Genesis 43

31 En hij waste zijn aangezicht en ging uit; 
en hij bedwong zich en zei: 
dien het brood op!



Genesis 43

32 En zij dienden voor hem afzonderlijk op, 
en afzonderlijk voor hen 
en afzonderlijk voor de Egyptenaren 
die met hem aten; 
want de Egyptenaren 
kunnen geen brood eten met de Hebreeën 
omdat dit voor Egyptenaren een gruwel is.

> drie tafels



Genesis 43

33 En zij aten voor zijn aangezicht, 
de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte, 
en de jongere naar zijn jeugd. 
En de mannen stonden versteld onder elkaar.



Genesis 43

34 En hij bracht hun van de gerechten 
die voor zijn aangezicht stonden,
maar Benjamins gerecht was vijf keer zo veel
als de gerechten van hen allen... 

vijf - het venster - de 'hé'

wat aan de Benjaminiet Paulus 
ten deel viel is vijf keer meer dan 
van de rest van Jakobs huis



Genesis 43

34 ... En zij dronken, 
en zij werden dronken met hem.



Genesis 44

1 En hij gebood degene 
die over zijn huis was en zei: 
vul de tassen van deze mannen met voedsel, 
naar dat zij kunnen dragen, 
en leg ieders geld in de mond van zijn tas;

niet: naar zij kunnen betalen



Genesis 44

2 En mijn beker, de zilveren beker zult u leggen 
in den mond van de tas van de kleine
met het geld van zijn koren...

Benjamin krijgt Jozefs beker (eig. kelk)
▪ type van overwinning



Genesis 44

2 ... En hij deed naar het woord 
dat Jozef had gesproken.



Genesis 44

3 Toen de morgen aanlichtte 
werden de mannen heengezonden en hun ezels.



Genesis 44

4 Toen zij de stad waren uitgegaan,
zij waren niet ver weg, 
zei Jozef tot degene die over zijn huis was: 
sta op en achtervolg de mannen 
en als u hen  inhaald hebt, 
zeg dan tot hen...



Genesis 44

4 ... waarom hebt u kwaad voor goed vergolden?



Genesis 44

5 Is dit niet waaruit mijn heer drinkt 
en waarin hij waarzeggend waarzeggerij doe? 
Jullie hebben kwaad gedaan met wat jullie deden.

'de beker' deed dienst om verborgen 
dingen bekend te maken...



Genesis 44

6 En hij haalde hen in 
en hij sprak tot hen deze woorden.



Genesis 44

7 En zij zeiden tot hem: 
waarom spreekt mijn heer zulke woorden? 
Het zij verre van uw dienaren 
dat zij zo'n ding zouden doen.



Genesis 44

8 Zie, het geld 
dat wij in de mond van onze tassen vonden, 
hebben wij tot u 
uit het land Kanaan teruggebracht. 
Hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer 
zilver of goud stelen?



Genesis 44

9 Bij wie van uw dienaren hij gevonden wordt, 
die zal sterven 
en wij zullen mijn heer tot dienaren zijn!



Genesis 44

10 En hij zei: 
zo zal het ook zijn, naar uw woorden! 
Bij wie hij gevonden wordt, 
die zij mij tot dienaar, 
maar jullie zullen onschuldig zijn.

een veel mildere versie dan die van de broers



Genesis 44

11 En zij haastten zich 
en ieder van hen zette zijn tas op de aarde, 
en ieder opende zijn tas.



Genesis 44

12 En hij doorzocht, 
beginnende bij de grote 
en eindigend bij de kleine 
en de beker werd gevonden 
in de tas van Benjamin.

de beker bij Benjamin was Jozefs list 
om zijn broers een les te leren



Genesis 44

13 Toen scheurden zij hun kleren 
en iedereen laadde zijn ezel op, 
en zij keerden terug naar de stad.



Genesis 44

14 En Juda kwam met zijn broers 
in het huis van Jozef, waar hij nog was; 
en zij vielen voor zijn aangezicht neer ter aarde.

na een onderbreking (de beker 
bij Benjamin) nu de ontknoping



Genesis 44

15 En Jozef zei tot hen: 
Wat is dit voor daad die jullie hebben gedaan? 
Weten jullie niet dat een man als ik 
hierin waarzeggend waarzeggerij doe?



Genesis 44

16 Toen zei Juda: 
wat zullen wij tot mijn heer zeggen? 
Wat zullen wij spreken 
en hoe zullen wij ons rechtvaardigen?
God heeft het bederf 
van uw dienaren gevonden...

= wat de broers Jozef hebben aangedaan



Genesis 44

16 ... zie, wij zijn dienaren van mijn heer, 
wij zijn als degene 
in wiens hand de beker gevonden is.

nu zijn ze wel solidair met de jongste en 
de lieveling van hun vader 
▪ ze hebben hun les geleerd!



de volgende keer (DV, 9 oktober):

Juda belijdt schuld & 
Jozefs bekendmaking


