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Genesis 44:18 t/m 45:7



de vorige keer...

▪ het tweede bezoek van de broers aan Egypte
(Gen.44)

▪ de zilveren beker van Jozef die 'stiekem' in de tas 
van Benjamin belandt:
• Benjamin deelt als zoon van Rachel de 

bevoorrechte positie van Jozef;
• Benjamin is een type van de ekklesia in de 

huidige (verborgen) tussentijd -
gerespresenteerd door Paulus, de Benjaminiet

▪ de broers keren solidair terug naar Jozef en vanaf 
vers 18 neemt Juda het woord...



Genesis 44

18 Toen naderde Juda tot hem (=Jozef), 
en zei: och, mijn heer, 
laat uw dienaar alstublieft een woord spreken 
ten aanhoren van mijn heer...

= Juda treedt op namens zijn broers
▪ tot op vandaag representeert de 

naam Juda (> Jood) het volk 



Genesis 44

18 ... en laat uw toorn tegen uw dienaar niet 
ontsteken want u bent als Farao!

= dus totaal niet verplicht te luisteren



Genesis 44

19 Mijn heer vroeg zijn knechten en zei: 
hebben jullie een vader, of broer?

vergl. 42:13
▪ Juda verhaalt tot 44:29 de 

geschiedenis
▪ met vooral details over wie 

Benjamin is voor zijn vader



Genesis 44

20 En wij zeiden tot mijn heer: 
wij hebben een oude vader 
en een klein kind van zijn ouderdom...

zoals ook Jozef; 37:3



Genesis 44

20 ... wiens broer dood is, 
en hij is alleen van zijn moeder overgebleven, 
en zijn vader heeft hem lief.

ooit de reden waarom ze Jozef haatten!
▪ nu de reden om genade te vragen 



Genesis 44

21 Toen zei u tot uw knechten: 
doe hem afdalen tot mij, 
dat ik mijn oog op hem sla.

vergl. Gen.42:15,20; 43:29



Genesis 44

22 En wij zeiden tot mijn heer: 
de jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten; 
indien hij zijn vader verlaat, 
zo zal hij sterven.

vergl. Gen.42:38



Genesis 44

23 Toen zei u tot uw knechten: 
indien uw broer, de kleine, 
niet met jullie afdaalt, 
zult u mijn aangezicht niet meer zien.

Gen.42:15-20: 43:3,5



Genesis 44

24 En het geschiedde 
toen wij tot uw dienaar, mijn vader opgetrokken, 
dat wij hem de woorden 
van mijn heer verhaalden.

Gen.42:29-34



Genesis 44

25 En dat onze vader zei: 
keert terug, koop voor ons een beetje voedsel.

Gen.43:2,5



Genesis 44

26 En wij hebben gezegd: 
wij kunnen niet afdalen. 
Indien onze broer, de kleine bij ons 
is zullen wij afdalen 
omdat wij het aangezicht van die man 
niet kunnen zien 
als onze broer, de kleine, niet bij ons is.

Gen.43:4,5



Genesis 44

27 Toen zei uw knecht, mijn vader, tot ons: 
jullie weten dat mijn vrouw 
mij twee [zonen] gebaard heeft.

Gen.46:19:
Rachel > Jozef en Benjamin



Genesis 44

28 En de ene is van mij weggegaan, 
en ik heb gezegd: 
voorwaar, hij is verscheurd, ja, verscheurd, 
en ik heb hem tot nu toe niet gezien.

Jozef verneemt hier voor het eerst wat 
zijn broers Jakob hebben wijsgemaakt



Genesis 44

29 Indien jullie nu ook deze 
van mijn aangezicht wegnemen, 
en hem een ongeluk overkomt, 
jullie zouden mijn grijze haren 
in kwaad ten grave dragen.

Gen.42:38



Genesis 44

30 En nu, als ik 
tot uw dienaar, mijn vader, kom, 
en de jongeling is niet bij ons 
(wiens ziel aan zijn ziel verbonden is),

hier eindigt de beschrijving van het verleden:
▪ 44:19-29: historie
▪ 44:30-32: wat als (Benjamin niet terugkeert)
▪ 44:33-34: Juda's verzoek 



Genesis 44

31 dan zal het geschieden, 
als hij ziet dat de jongeling er niet is, 
dat hij zal sterven 
en uw dienaren zullen de grijze haren 
van uw dienaar, onze vader, 
in kwelling ten grave dragen.

de broers worden als oorzaak 
aangewezen, niet de onderkoning



Genesis 44

32 Want uw dienaar 
is voor deze jongeling borg bij mijn vader, 
door te zeggen: 
indien ik hem tot u niet [terug]breng, 
zo zal ik tegen mijn vader 
gezondigd hebben, al de dagen.

wat een ommekeer!
ooit was Juda degene die bedacht 
om Jozef te verkopen; Gen.37:26



Genesis 44

33 Nu dan, laat alstulieft 
uw dienaar in plaats van deze jongeling 
dienaar van mijn heer blijven, 
en laat de jongeling met zijn broers opgaan!

Juda offert zich op 
voor zijn jongste broer 



Genesis 44

34 Want hoe zou ik opgaan tot mijn vader 
als de jongeling niet met mij is? 
Ik zou het kwaad niet kunnen zien
dat mijn vader zou treffen.

van haatdragend naar solidair
van jaloers naar opofferingsgezind



Genesis 45

1 Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen
voor allen die bij hem stonden, 
en hij riep: doe iedereen van mij uitgaan! 

twee keer eerder lukte het Jozef zijn 
tranen te verbergen (42:24; 43:30)



Genesis 45

1 ... En er stond niemand bij hem, 
toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte.

ook profetisch: 
de Messias zal zijn volk verzamelen in 
de woestijn en zich daar openbaren
Zach.12, 14; Ezech.20, Micha 2



Genesis 45

2 En hij verhief zijn stem in huilen 
en de Egyptenaren hoorden het 
en het huis van Farao hoorde het. 

aangrenzend gelegen of vernamen 
ze het via de Egyptenaren?



Genesis 45

3 En Jozef zei tot zijn broers: 
ik ben Jozef!
Leeft mijn vader nog!?! 
En zijn broers konden hem niet antwoorden 
want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht.

'als uit de doden opgestaan'...



Genesis 45

4 En Jozef zeide tot zijn broers: 
kom alsjeblieft dichtbij mij! 
En zij kwamen dichtbij. 
Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, 
die jullie naar Egypte hebben verkocht.

niet: jullie rechter



Genesis 45

4 En Jozef zeide tot zijn broers: 
kom alsjeblieft dichtbij mij! 
En zij kwamen dichtbij. 
Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, 
die jullie naar Egypte hebben verkocht. 

mededeling bewijst dat hij echt Jozef is: 
alleen hij kon dit weten



Genesis 45

5 En nu, weest niet bedroefd 
en laat jullie ogen niet gloeien
omdat jullie mij hierheen verkocht hebben...

> van tranen branden



Genesis 45

5 ... want God zond mij hierheen
voor jullie aangezicht om te doen leven. 

geen spoor van verwijt:
schuld wordt: Goddelijke voorziening!



Genesis 45

5 ... want God zond mij hierheen 
voor jullie aangezicht om te doen leven. 

het volk doodde Jezus
maar God wekte Hem op (Hand.3:15)

om allen te doen Leven!



Genesis 45

6 Want dit zijn twee jaren van honger 
in het midden van de aarde; 
en er zijn nog vijf jaren
waarin niet geploegd noch geoogst zal worden. 

= zeven magere jaren in totaal



Genesis 45

7 En God heeft mij 
voor jullie aangezicht heen gezonden, 
om voor jullie 
een overblijfsel te stellen in het land 
en om jullie te doen leven, 
tot een grote verlossing.  

> een volk dat overleeft


