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Overdenking - Jozef maakt zich bekend. 

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

weggaan. Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. Hij huilde zo luid dat de 

Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader 

nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem 

overmand. Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben 

Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen 

niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit 

gezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het 

land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij vóór jullie uit 

gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in 

leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als 

een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte.  

Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: Dit zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot heer over heel 

Egypte aangesteld; kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Gosen wonen. Dan zult u dicht 

bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar 

onderhouden – want er zal nog vijf jaar honger zijn – zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. 

Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel 

mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader 

hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde, en ook Benjamin huilde terwijl hij hem 

omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen; daarna durfden zijn broers met hem te 

spreken. Genesis 45:1-15. Leest ook het gedeelte in Genesis 45:16-28. 

Na het pleidooi van Juda kon Jozef zich niet meer inhouden. Benjamin waarnaar hij verlangde wegsturen en 

Juda die hem had verkocht tot zich nemen, dat kan Jozef niet over zijn hart verkrijgen en stuurt iedereen 

weg. Toen hij alleen met hen was maakte hij zich aan hen bekent en zei: leeft mijn vader nog. Toen 

verstijfden zijn broers van schrik en konden het niet geloven. Hij riep hen dichterbij en zei tegen hen, wordt 

niet vertoornd, omdat jullie mij naar Egypte hebben verkocht. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor 

jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en uit een grote uitredding in leven te houden. God heeft mij 

aangesteld als een vader voor de farao, als heer over zijn huis en heerser over Egypte. Ga naar mijn vader  

en zeg: kom naar mij toe en kom bij mij wonen om dicht bij mij te zijn met alles wat u hebt. Daar zal ik u 

onderhouden zodat u niet verarmt, want er zullen nog vijf jaar van hongersnood zijn. Ik zal u daar 

onderhouden. Tegen de broers zei hij, jullie zien het en mijn broer Benjamin ziet het dat ik het werkelijk ben. 

Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en wat jullie hebben gezien.  

Toen de farao en zijn dienaren hoorde dat de broers van Jozef waren gekomen vonden zij het goed wat Jozef 

deed. Hij beval hen terug te sturen met voedsel en hun vader en hun gezinnen naar Egypte te sturen. Ze 

mogen dan wonen in het beste deel van het land en het voortreffelijkste van het land eten. Alles wat nodig 

is om ze hier naar toe te brengen staat tot je beschikking. Vervoer ook uw vader daarmee en kom. Neem je 
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huisraad niet mee want het beste van heel het land Egypte is voor u. Jozef gaf op bevel van farao de wagens 

mee en proviand voor onderweg. Iedereen kreeg een stel kleren maar Benjamin gaf hij driehonderd 

zilverstukken en vijf stel kleren. Aan zijn vader stuurde hij tien ezels, die het beste van Egypte droegen en 

tien ezelinnen die koren en brood droegen en proviand voor onderweg. Toen hij hen wegstuurde zei hij 

tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Zo trokken ze weg uit Egypte naar hun vader in Kanaän. Bij hun 

vader aangekomen vertelden ze hem dat Jozef nog leefde en heerser was over heel het land Egypte. Toen 

bezweek zijn hart want hij geloofde het niet. Maar toen ze hem vertelden wat Jozef had gezegd en de 

wagens zag die Jozef hem had gestuurd om hem te vervoeren, leefde de geest van Jakob op. Toen zei Israël, 

genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf.  

Toelichting. 

Na Zijn opstanding uit de doden verscheen Jezus aan Zijn discipelen. Toen Hij alleen met hen was en Zich 

aan hen bekent maakte wie Hij was, konden ze dat niet geloven en werden zeer bevreesd. Hij zei tegen hen: 

kom toch dichterbij zie Mijn handen en Mijn voeten dat Ik het ben. Dit is wat moest gebeuren en wat Gods 

plan was en wat er over Mij geschreven is in de wet van Mozes, de profeten en de Psalmen. Ik ben vooruit 

gestuurd om voor jullie een plaats te bereiden en een overblijfsel veilig te stellen zodat jullie in leven blijven. 

God heeft Mij aangesteld als heer over de wereld. Vanaf nu zal Ik jullie onderhouden. Jullie en het volk zien 

het, dat Ik de Messias ben. Ga dan heen en vertel aan jullie God en Vader wat je hebt gezien en welke eer Ik 

in de wereld heb ontvangen. Zeg tegen de Vader dat Hij naar Mij toe komt om dicht bij Mij te zijn in deze 

wereld. Daar zal Ik u en jullie gezinnen onderhouden zodat jullie niet verarmen. Dan mogen jullie wonen in 

beste deel van het land en het voortreffelijkste eten van dat land. Als je komt neem dan niets van jezelf mee, 

want alles wat je nodig hebt is bij Mij en staat tot jullie beschikking. Voor henzelf gaf Jezus voldoende geloof 

mee voor onderweg om vol te houden. Voor heel Israël het beste dat God te bieden heeft en voor het volk en 

de Gemeente het zaad om daarvan te oogsten. Jezus voorzag hen in alles wat ze nodig hadden en stuurde 

hen de wereld in. 

De twee jaar hongernood in Kanaän is een teken van gescheiden zijn van Jezus. De vijf jaren van 

hongersnood in de wereld die nog komen is een teken van Genade tijd. Driehonderd zilverstukken voor het 

volk van God is een teken van algehele overwinning. Vijf stel kleren is een teken van Gods Genade.  

Toepassing.  

in dit gedeelte klinkt de oproept van Jezus tot een ieder die Jezus nog niet heeft gezien: Kom naar Mij toe. 

Onafgebroken stuurt Hij de boodschap van het evangelie van de Zoon van God naar ieder mens. Daarin 

biedt Hij Zijn overvloedige liefde en genade aan. Voor onderweg geeft Hij aan een ieder Zijn evangeliewoord 

mee en voldoende geloof om vol te kunnen houden. Met dat evangelie mogen Zijn discipelen de mensen 

leiden tot God De Vader. Jezus waarschuwt Zijn discipelen om onderweg geen ruzie te maken maar 

eensgezind Zijn opdracht uit te voeren. Ieder mens die God wil leren kenen hoeft alleen maar in te stappen. 

Het is zelfs niet nodig om ook maar iets van wat je zelf hebt verzameld mee te nemen. Alles wat een mens 

nodig heeft is bij God aanwezig en is van de hoogste kwaliteit. Bij God de Vader is aan niets gebrek.  
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• Wat heb jij met Jezus ? 

Shalom, Wim. 

 

Ik zal er zijn.  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

*** 

Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

*** 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

*** 

O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

*** 
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