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Overdenking. Weer thuis. 

En zij kwamen in het land Kanaän bij hun vader Jakob, en zij vertelden hem al wat hun overkomen was: Die 

man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar 

wij zeiden tegen hem: Wij zijn eerlijke mensen, wij zijn geen spionnen. Wij waren twaalf broers, zonen van 

onze vader; een is er niet meer, en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Kanaän. Toen zei die 

man, de heer van dat land, tegen ons: Hierdoor zal ik te weten komen dat u eerlijke mensen bent: laat een 

van uw broers bij mij, neem koren mee om de honger van uw gezinnen te stillen, en ga op weg. Breng uw 

jongste broer naar mij toe; dan zal ik weten dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik 

aan u teruggeven, en u kunt vrij in dit land rondtrekken.  

En het gebeurde, toen zij hun zakken leegmaakten, zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak! Zij zagen hun 

geldbuidels, zij en hun vader, en zij werden bevreesd. Toen zei Jakob, hun vader, tegen hen: Jullie beroven 

mij van kinderen! Jozef is er niet meer, en Simeon is er niet; nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen! Al 

deze dingen zijn tegen mij! Toen zei Ruben tegen zijn vader: U mag mijn twee zonen doden, als ik hem niet 

bij u terugbreng! Geef hem in mijn hand en ik zal hem bij u terugbrengen! Maar hij zei: Mijn zoon zal niet 

met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt 

op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. 

Lezen, Genesis, 42:29-38. 

Toelichting. 

Toen de broers van Jozef thuis kwamen bij hun vader vielen ze gelijk met de deur in huis en vertelden Hem 

alles wat hen was overkomen en zeiden: Die man van dat land was kortaf tegen ons en maakte ons uit voor 

spionnen. Toen hebben we geantwoord dat we geen spionnen waren maar eerlijke lieden. Om dat te 

bewijzen hebben we hem onze identiteit bekent gemaakt door onze afkomst aan hem te vertellen en 

hebben gezegd, dat we met twaalf broers waren, zonen van één man, dat er één niet meer is en dat de 

jongste nog thuis is bij zijn vader, maar hij geloofde ons niet. Toen heeft hij Simeon gevangen genomen en 

gezegd dat we onze jongste broer bij hem moeten brengen en dat we dan in vrijheid in dat land mogen 

wonen. Het lijkt erop dat Jakob tot dan toe niet reageert op wat  zijn zoons hem allemaal vertellen.  

Toen gingen de broers met hun vader naar de ezels om hun zakken leeg te maken. Maar dan slaat de schrik 

hen om het hart, want iedereen vindt zijn geldbuidel terug boven op het graan. Toen besefte Jakob hoe het 

er met hen voor stond en roept uit, jullie beroven mij van kinderen, Jozef is er niet meer, Simeon is er niet en 

nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Het is net alsof hij zegt, steeds wanneer ik jullie iets 

toevertrouw verdwijnt er weer een zoon. Ondanks dat betrekt Jakob de schuld van dit alles op hemzelf en 

roept uit, al deze dingen zijn tegen mij!   

Overtuigt van de noodzaak om toch weer naar Egypte te moeten gaan om koren te kopen, stapt Ruben, de 

oudste zoon die eerstgeboorte recht bezit naar voren en stelt zich op als borg voor Benjamin en zegt: U mag 

mijn twee zonen doden als ik hem niet bij u terug breng en zegt daarmee, ik zal het doen, ik ben te 

vertrouwen en als ik ze niet terug breng dan mag je in hun plaats mijn twee zonen doden. Daarmee plaatst 
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hij zichzelf in de positie van zijn vader. Hij denkt, door in de plaats van Benjamin zijn twee zonen te offeren, 

zijn schuld aan zijn vader te kunnen afbetalen. Maar daarmee gaat Jakob niet akkoord en zegt resoluut, Ik 

geef Benjamin niet aan jullie mee, ik vertrouw hem jullie niet toe want zijn broer is al dood en hij is nog de 

enige die is overgebleven van zijn moeder Rachel. Als hem onderweg iets overkomt op de weg die jullie 

gaan, dan zal ik eeuwig treuren omdat dan alles wat ik lief had gestorven zal zijn. 

Toen de leiders van het volk Israël bij Jezus kwamen om te luisteren naar de boodschap die Hij voor hen had, 

heeft Hij hen geconfronteerd met een ander evangelie dan wat zij verkondigen. Ze hebben Jezus 

nadrukkelijk gewezen op hun afkomst en tegen Hem gezegd dat ze allen zonen zijn van één vader. Door dat 

aan te voeren als bewijs dachten ze dat Jezus hen, de leiders van het volk van God, Zijn oudste broer, wel 

zou vertrouwen. Zij waren immers door God aangesteld om Zijn volk te leren hoe ze God moeten dienen! 

Maar Jezus doorzag hun werkelijke bedoeling en beschuldigde hen ervan dat ze hem probeerden te 

verzoeken. Daarom heeft Hij hen  onderwezen en van Zich weggestuurd om tot inzicht te komen over wie 

Jezus is om daarna weer bij Hem te terug te komen. Dan zullen zij en Hij werkelijk zonen zijn van één Vader. 

De leiders kwamen bij Jezus om van hun schuld te worden verlost, maar Hij heeft die schuld teruggelegd 

boven op hun werken. Zodra de leiders van het volk thuis de woorden van de wet van God openden vonden 

ze hun schuld terug boven op hun slechtte werken. God vertrouwde hen Jezus niet toe, want stel je voor als 

Jezus met hen mee ging op de weg die zij bewandelden, dan zou het kunnen gebeuren dat Jezus onderweg 

zou kunnen verongelukken. Dan zou Jezus niet zijn opgestaan uit de dood en was de wereld die God heeft 

liefgehad, voorgoed voor God verloren. 

Toepassing. 

Jakob weet niet wat hij moet denken van wat hij hoort en wat dit alles heeft te betekenen. Hij begrijpt niet 

waarom die man in dat vreemde land zulke harde woorden spreekt, één van zijn zonen gevangen neemt 

maar het geld voor het koren weer terug legt boven op het koren! Misschien herken je in deze geschiedenis 

iets wat jou eens is overkomen, thuis te moeten komen met een slechtnieuws bericht. Wat kunnen er 

onderweg naar huis dan verwarrende gedachten opkomen om te proberen daarin een antwoord te vinden 

op de vraag waarom dat jouw nu juist moet treffen. Nog vervelender is het wanneer je in de 

veronderstelling bent dat dit slechtnieuws bericht thuis niet goed zal vallen omdat je er geen rekening mee 

houdt zelf mede schuldig te zijn. De angst van ontdekking daarvan is dan vaak ook de reden waarom er 

geen oplossing wordt gevonden voor een probleem.   

Deze geschiedenis laat zien dat wie bij Jezus komt met de gedachte dat Zijn liefde en genade te koop is, 

bedrogen uitkomt. Die mens die zo bij Hem komt zal Hij wijzen op hun schuld die eerst moet worden betaald 

maar stuurt Hij niet van Zich weg met lege handen maar die geeft Hij de boodschap mee van hoop. Wie 

daarna bij Jezus terugkomt in het geloof in Hem, voor hem wil Hij de schuld betalen, die biedt Hij Zijn liefde 

en genade aan. Wie van Zijn genade wil leven die zet Hij in Zijn vrijheid. 

• Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken, hoe doe jij dat? 

Shalom, Wim. 
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Wie maar de goede God laat zorgen 

 

Wie maar de goede God laat zorgen 

en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 

is bij Hem veilig en geborgen, 

die redt Hij godlijk, wonderbaar: 

wie op de hoge God vertrouwt, 

heeft zeker op geen zand gebouwd. 

*** 

Blijf dan eerbiedig God verbeiden 

en zwijg de Heer ootmoedig stil; 

Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 

't is goed en heilig wat Hij wil. 

God die ons uitverkoren heeft, 

kent alle zorg die in ons leeft. 

*** 

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 

neemt zijn gebod getrouw in acht. 

't Wordt eindelijk alles u ten zegen, 

wanneer gij daarop biddend wacht. 

En wie gelovig op Hem ziet, 

weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

*** 
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