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Overdenking - Jakob stuurt zijn zonen naar Egypte. 

Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie elkaar aan? 

Verder zei hij: Zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is; trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat 

wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken tien broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. 

Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jakob niet met zijn broers mee, want hij zei: Anders zou hem 

een ongeluk kunnen overkomen! Zo kwamen de zonen van Israël daar aan om koren te kopen, te midden 

van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaän. En Jozef, hij was de machthebber 

over dat land; hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen 

zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Lezen, Genesis 42:1-6. 

Toelichting. 

In heel de wereld was hongersnood. Uit alle landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef koren te 

kopen. Ook in Kanaän was de honger groot. Voor Jakob waren de zeven jaren van overvloed ook voorbij en 

was er ook bij hem geen voedsel meer om van te leven. Jakob had wel gehoord dat er in Egypte koren was, 

maar zijn zonen treuzelden om naar Egypte te gaan om daar koren te gaan kopen. Op een keer zei Jakob 

tegen zijn zonen, wat staan jullie elkaar aan te kijken? Jakob is verbaasd omdat zijn zonen zich niet klaar 

maakten om naar Egypte te gaan om daar voor hen koren te kopen. Dat ze elkaar aankijken had een reden 

en die konden ze als het ware lezen in elkaars ogen. Op dat moment moeten alle broers aan Jozef hebben 

gedacht die zij naar Egypte hadden verkocht. Stel je voor dat ze daar hun broer Jozef tegen zouden komen 

en hun bedrog bekent zou worden bij hun vader en hij te weten kwam wat zij met Jozef hadden gedaan? Op 

dat moment wordt ongetwijfeld bij hen hun zonde in herinnering gebracht waardoor hun geweten wordt 

aangesproken. Toen ze bleven treuzelen spoorde Jakob zijn zonen nogmaals aan om te gaan, want de 

honger was ook bij hen groot zodat er geen koren meer was om van te leven, anders zouden ze sterven. 

Toen vertrokken de tien broers naar Egypte en misschien wel met lood in hun sandalen, om daar koren te 

kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, de jongste zoon van Jakob stuurde Hij niet mee want zei hij: dan 

zou hem net als Jozef, onderweg een ongeluk kunnen overkomen. Hieruit is op te maken dat Jakob niet weet 

wat Zijn zonen met Jozef hebben gedaan en nog steeds denkt dat ook Benjamin dat onderweg zou kunnen 

overkomen. nog steeds geeft Jakob zijn zonen het voordeel van de twijfel. 

Uit het vervolg van deze geschiedenis is op te maken dat het onderwerp van de gesprekken die ze onderweg 

hebben gevoerd, Jozef moet zijn geweest. Ongetwijfeld komt tijdens de reis naar Egypte bij hen hun zonde 

en bedrog weer helder voor de geest. Daar kunnen ze onderweg naar Egypte ook vrijuit tegen elkaar over 

spreken want hun vader en Benjamin zijn er niet bij. Benjamin zal ook niet hebben geweten wat ze met zijn 

broer Jozef hadden gedaan. Toen ze hem verkochten was hij nog te jong en was nog thuis bij zijn vader. De 

broers zijn met hun tienen. Het getal tien is het getal van de verantwoordelijkheid. De schuld van hun daad 

zullen ze dan ook zelf ten volle moeten dragen. Zo kwamen de zonen van Israël aan, te midden van anderen, 

die kwamen op de plaats waar het koren was, om koren te kopen bij Jozef. Hun broer was daar de 

machthebber, maar dat wisten ze niet. Zo komen de broers bij Jozef aan en buigen zich voor hem neer met 

hun gezicht ter aarde. Zonder het te weten vervullen ze de droom van Jozef door voor Jozef neer te buigen.  
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Het moment dat Jezus weerkomt op de wolken is het moment dat de zeven jaren van hongersnood 

aanbreken en alle mensen naar Jezus gaan om bij Hem koren te kopen. Net als de broers deden zo zal alle 

knie zich voor Hem neerbuigen. Het volk Israël was in de veronderstelling dat ze Die Jezus, die ze verworpen 

hadden, niet zouden weerzien. Zij verwachtten een andere Messias die hun zonden zou afwegen tegenover 

hun goede daden en die hen zou verlossen van hun aardse vijanden. Echter, voor die verlossing is de Messias 

Jezus niet naar de wereld gekomen. Hij is gekomen om de wereld te redden van hun verlorenheid vanwege 

het kwaad, door de schuld van hen te verzoenen. 

Het volk Israël wist wel wat God van hen vroeg en dat is; recht doen, getrouwheid lief hebben en ootmoedig 

te wandelden met hun God. Dat deden ze ook maar op hun eigen manier. Zij hielden het volk de wet van 

God voor maar zelf handelden ze daar niet naar omdat ze God niet kenden. Ieder mens inclusief het volk 

Israël zal zich eens voor Jezus moeten neerbuigen. Israël heeft daarin geen voorrangspositie. Dan zal ook 

Israël, te midden van alle volken en talen, bij Jezus komen om bij Hem het koren te kopen dat Jezus van 

ieder mens heeft opgeslagen.  

Toepassing. 

Nu nog wordt het evangelie van het Koninkrijk van God rijkelijk verkondigd. Zolang er leven is kan ieder 

mens dit evangelie van Jezus Christus nog horen en ten volle genieten van de geestelijke zegeningen die God 

over de wereld uitstort. Ieder mens kan God kennen omdat wat van God gekend kan worden ieder mens 

bekend is. God Zelf heeft het aan de mensen geopenbaard. God is namelijk zichtbaar in Zijn schepping en 

Zijn werken. Daarin openbaart God Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid die ieder mens daarin kan zien. 

Daarom is niemand die bij Jezus komt te verontschuldigen. Dan wordt van ieder mens gevraagd wat hij met 

het evangelie van Jezus Christus heeft gedaan. Eens breekt voor ieder mens de tijd aan van hongersnood en 

zijn de jaren van overvloed voorbij. Dat is op het moment dat een mens sterft, daarna breekt het Koninkrijk 

van God aan op aarde. Dan wordt alles wat door de mens is voortgebracht openbaar voor Zijn troon.   

Net zoals bij de broers zal ook ieder mens door zijn geweten worden herinnerd aan dat wat hij tijdens zijn 

leven heeft gedaan. Dat gebeurt nu, tijdens het leven op aarde en dat gebeurd voor het laatst op het 

moment dat de mens voor Jezus moet verschijnen. De wereldmens denkt dat hun goede werken wel zullen 

opwegen tegen hun zonden, in de hoop dat de weegschaal in hun voordeel uitpakt, maar dat is een 

kansberekening. Ook zijn er die definitief gekozen hebben voor het kwaad en geen vergeving nodig hebben. 

Maar voor hen die genade nodig hebben en hun leven geven aan Hem die leven is, die wordt gered. Die 

hoeft niet te treuzelen om naar Jezus toe te gaan wanneer Hij roept, die zal Hij herkennen bij Zijn komst. 

Dan zal hij die van de wereld is beschaamt staan.  

Zo het volk Israël alles wist van God, maar God niet echt kende, zo kan een mens alles weten van zijn idool  

maar zijn idool zelf niet kennen omdat hij die persoonlijk nog nooit heeft ontmoet. Ook kan Iemand alles 

weten van Jezus maar Hem persoonlijk toch niet kennen. Dat wordt mogelijk door overgave aan Hem. 

• Door wie en met wat laat jij je voeden? 

Shalom, Wim.  
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Jezus ga ons voor. 

 

Jezus, ga ons voor 

op het levensspoor; 

doe ons als getrouwe leden 

volgen U op al uw schreden; 

voer ons aan uw hand 

tot in ’t Vaderland. 

*** 

Zou ’t ons bang vergaan, 

leer ons vast te staan; 

doe ons in de bangste dagen 

nimmer over moeiten klagen; 

want door smarten heen 

vinden w’ U alleen. 

*** 

Moet onz’ eigen baan 

door veel diepten gaan, 

zijn w’ om and’rer leed bewogen, 

och, stel Gij ons dan voor oogen 

’t einde, dat ons beidt, 

waar G’ ons henen leidt! 

*** 

Richt ons leven lang, 

Jezus, onzen gang; 

voert Gij ons op ruwe wegen, 

geef ook daar uw hulp en zegen; 

en aan ’t eind der baan, 

laat ons binnen gaan. 

*** 
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