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Overdenking. De broers ontmoeten Jozef.  

Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en 

sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen: Waar komt u vandaan? Zij zeiden: Uit het land Kanaän, om 

voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen 

die hij over hen gekregen had, en hij zei tegen hen: U bent spionnen, u bent gekomen om de onbeschermde 

plekken van het land te bekijken. Zij zeiden tegen hem: Nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om 

voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man; wij zijn eerlijke mensen, uw dienaren zijn geen 

spionnen. Maar hij zei tegen hen: Nee, u bent wél gekomen om de onbeschermde plekken van het land te 

bekijken. Zij zeiden: Wij, uw dienaren, waren twaalf broers, zonen van één man in het land Kanaän; en zie, 

de jongste is heden nog bij onze vader, en een is er niet meer. Maar Jozef zei tegen hen: Het is zoals ik tot u 

gesproken heb: U bent spionnen! Hiermee zult u beproefd worden: Zo waar de farao leeft, u zult niet 

vanhier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt!  Stuur er een van u terug om uw broer te halen, 

terwijl u gevangen blijft. Zo zullen uw woorden beproefd worden, om te zien of u de waarheid spreekt. Zo 

niet, zo waar de farao leeft, dan bent u spionnen!  

En hij hield hen gezamenlijk drie dagen in hechtenis. Op de derde dag zei Jozef tegen hen: Doe dit, zodat u in 

leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan een van uw broers gevangen blijven in 

het huis waar u in hechtenis bent. U echter, ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En 

breng uw jongste broer naar mij toe; dan zullen uw woorden bewaarheid worden, en zult u niet sterven. En 

zij deden zo. Lezen, Genesis 42:7-20. 

Toelichting. 

Toen de broers bij Jozef kwamen en zich voor Jozef neerbogen herkenden zij hem niet, maar hij herkende 

hen wel en dacht aan zijn dromen. Hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij pakte hen hard aan en 

zei: waar komen jullie vandaan! Toen ze zeiden dat ze uit Kanaän kwamen om voedsel te kopen, moest Jozef 

denken aan de dromen en stelt hen op de proef door hen te beschuldigen van spionage. Door zo tegen hen 

te spreken dwingt hij hen om de waarheid te spreken. Daarop vertellen ze aan Jozef dat ze allemaal zonen 

zijn van één man en gekomen zijn om voedsel te kopen en dat ze geen spionnen zijn maar eerlijke mensen. 

Weer zegt Jozef tegen hen dat ze spionnen zijn en zijn gekomen om de onbeschermde plekken van het land 

te bekijken. Door zo tegen hen te spreken dwingt hij hen in de verdediging waardoor ze meer van hun 

achtergrond moeten prijsgeven dan dat ze zouden willen. Jozef vraagt hen hun ware identiteit aan hem prijs 

te geven zodat hij zich aan hen bekent kan maken. Uit hun antwoord is op te maken dat ze op hun hoede 

zijn en vertellen dan ook niet meer dan dat wat nodig is en zeggen: Wij waren met twaalf broers, zonen van 

één man in het land Kanaän, de jongste is nog bij onze vader en één is er niet meer. Voor de derde keer zegt 

Jozef, en toch zijn jullie spionnen, en om te bewijzen dat jullie de waarheid spreken zal ik jullie hier allen in 

hechtenis houden en moet één van jullie zorgen dat jullie jongste broer hier komt.  

Toen de derde dag aanbrak zij Jozef tegen hen: Doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als jullie 

eerlijke mensen zijn, laat dan één van jullie broers hier gevangen blijven dan kunnen jullie naar huis om 
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voedsel te brengen om de honger van jullie gezinnen te stillen. Als je dan je jongste broer naar mij toe 

brengt dan spreken jullie de waarheid en zullen jullie niet sterven. Jozef had gezegd: Ik vrees God! Maar of 

die woorden bij hen geland zijn…  

Toen het volk Israël, dat woonde in het beloofde land, bij Jezus kwam herkende Hij hen wel maar zij hebben 

Hem niet herkent als de Messias die komen zou. Herhaaldelijk krijgen de leiders van Israël de kans om Jezus 

in oprechtheid hun bedoelingen kenbaar te maken, maar kwamen niet tot inzicht omdat ze hun hart niet 

voor Hem openden. Omdat zij slecht waren en Hij oprecht en God Hem liefhad, waren ze jaloers op Hem en 

was Hij voor hen een sta in de weg. Daarom hebben ze Hem tijdens Zijn dienstwerk op aarde bespied en 

zochten naar een mogelijkheid om Hem te vangen op Zijn woorden. Uiteindelijk hebben de leiders Hem 

verkocht en weggezonden de wereld in. Toen heeft God Zich over Hem ontfermd en heeft Hem verhoogt. 

Eens komt de tijd dat het volk Israël bij Jezus komt en Hij tegen hen zal zeggen, waar komen jullie vandaan! 

Ook zal hij zeggen, jullie zijn alle tien schuldig en zitten gevangen in jullie zonde. Laat er dan één jullie broer 

ophalen (Jezus) als bewijs dat jullie de waarheid spreken.  

Jezus heeft tijdens zijn dienstwerk op aarde aan zijn broers, Israël, laten zien wat God van hen vraagt en 

heeft tegen hen gezegd: Ik vrees God, Die ook jullie Vader is, maar ze hebben niet willen luisteren. Met die 

waarheid stuurde Jezus de leiders van het volk Israël van Hem weg om bij Hem terug te komen met het 

getuigenis dat Hij, Jezus werkelijk de van God beloofde Messias is die komen zou. Zoals één van de broers in 

de gevangenis achterbleef en de rest vrijuit ging, zo werd Jezus schuldig bevonden, terwijl de leiders van het 

volk vrijuit gingen. Nog steeds denkt het overgrote deel van Israël dat de Jongste Zoon, nog bij de Vader is 

en herkennen Jezus niet als de beloofde Messias. Zolang dat zo blijf, blijft het stil tussen God en hen. Toch 

zal eens die stilte worden verbroken en zal Israël Jezus ontmoeten. Dat zal zijn wanneer ze komen om 

voedsel bij Hem te kopen. Dan zal Hij tegen Zijn broers zeggen: Waar komen jullie vandaan!   

Toepassing. 

Elk mens zal bij de komst van Jezus zijn identiteitsbewijs moeten laten zien als bewijs dat hij familie van 

Jezus is. Wie dat bewijs niet heeft wordt door Hem behandeld alsof die een vreemde voor Hem is. Een mens 

kan wel van zichzelf tegen Jezus zeggen dat hij eerlijk en oprecht is, maar dat is niet genoeg, Jezus verlangt 

daarvan het bewijsstuk dat aan Hem moet worden getoond. Voor een mens die van zichzelf zegt, ik ben wel 

te vertrouwen, daarvoor moeten we juist op de hoede zijn, die heeft vaak iets te verbergen. Daarom vraagt 

Jezus aan ieder mens die bij Hem komt: Waar kom je vandaan en wat is je echte familie. Dan is het niet 

genoeg als er wordt gezegd; wij allen zijn zonen van één man. Dan zal Hij vragen; Van welke Vader ben je 

een zoon en maakt Jezus, Die oprecht is en Die de Vader lief heeft, daar nog deel van uit? De mens die bij 

God komt met het getuigenis van Zijn Zoon, die zal door God met blijdschap worden ontvangen. De mens 

die zo bij Jezus komt sluit Hij niet op in de gevangenis omdat de schuld niet kan worden betaald, maar die 

zal hij bevrijden uit de gevangenis van het kwaad en die krijgt een vrijbrief waarop staat: Betaald! Dat is het 

toegangsbewijs tot God en ontvangt het eeuwige leven. 

• Welk getuigenis draag jij met je mee als je bij Jezus komt?  

Shalom, Wim.  
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Gezang 62. 

 

Jezus leeft, en wij met Hem: 

dood, waar is uw schrik gebleven? 

Jezus leeft, en zijne stem 

roept ook ons eens weer tot leven, 

zal ons eens met eer bekleen: 

dit is onze troost alleen! 

*** 

Jezus leeft: Hem is de macht 

over 't gans heelal gegeven, 

en wij zullen door zijn kracht 

Hem gelijken, eeuwig leven. 

Zou Gods trouw ooit wank'len? Neen, 

dit is onze troost alleen! 

*** 

Jezus leeft, dit is gewis: 

waar ons pad ook heen moog' leiden, 

zelfs geen macht der duisternis, 

niets kan ons van Jezus scheiden. 

't Steunen op zijn mogendhe'en: 

dit is onze troost alleen! 

*** 

Jezus leeft, nu is de dood 

ons een ingang tot het leven. 

Welk een rust in stervensnood 

zal dit woord ons harte geven. 

Gij, o Heiland, Gij alleen, 

Gij zijt onze troost alleen! 

*** 
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