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Jozefs broers halen graan in Egypte
Genesis 42
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Thema: Berouw is: anders worden
Doel
De kinderen ontdekken dat je niet alleen sorry moet zeggen, maar je anders moet gedragen.
Toelichting
Plotseling staan zijn broers voor hem om graan te kopen. Jozef wil weten of zijn broers berouw hebben dat ze hem vroeger
als slaaf verkocht hebben als slaaf. Of ze hun vader al hebben verteld wat voor verschrikkelijks ze hebben gedaan. Zijn
ze veranderd? Door het teruggeven van het geld dat ze betaalden en het vasthouden van Simeon, probeert Jozef dat uit.
Zullen ze eerlijk zijn en goed zorgen voor zijn jongste broer Benjamin (de andere zoon van Rachel!). Of wordt Benjamin
getreiterd, nu ze hemzelf kwijt zijn?
Is dat niet gemeen van Jozef? Wraak nemen, nu hij de sterkste is? Het is niet Jozefs bedoeling. Hij wil dat het tussen hem
en zijn broers weer goed wordt. Dat kan alleen als ze spijt hebben. Dan kunnen ze weer samen verder.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Heb je er echt spijt van?
Richtlijnen: Vertel als inleiding over een kind dat zijn/haar ouders verdriet deed door iets verkeerds te doen. Even later krijgt
ze van hen de kans te laten zien dat ze spijt heeft en er iets van geleerd heeft.
De jongste kinderen zullen er niet veel moeite mee hebben dat Jozef streng is voor zijn broers. Ze hebben hem zo slecht
behandeld. Hij mag boos zijn. En hij geeft niet eens straf, terwijl hij dat als onderkoning zo zou kunnen doen. Vertel het
bijbelverhaal zo, dat Jozef hen wil testen. Hebben ze er spijt van dat ze hem hebben verkocht? En zorgen ze wel goed voor
Benjamin, zijn kleine broer?
Jozef houdt van zijn broers en is goed voor hen; hij wil geen geld hebben voor het graan. Maar samen verder gaan kan alleen
als ze spijt hebben en geen slechte dingen meer doen.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ga je het nu anders doen?
Richtlijnen: Als inleiding kun je de kinderen vragen of zij wel eens ‘sorry zeggen’. Is dat moeilijk voor hen? En wat doen zij
als een ander zegt dat hij ergens spijt van heeft? Is het probleem dan opgelost of blijft er iets hangen?
Jozefs broers hebben de onderkoning van Egypte nodig om graan te kunnen kopen. Maar ze weten niet dat die onderkoning
Jozef is. Jozef wil niet verdergaan alsof er niets gebeurd is. Hebben ze berouw over hun wreedheid naar hem en vooral:
pesten ze nu Benjamin, de andere zoon van Rachel? Of zorgen ze wel goed voor hem? Jozef wil te weten komen of ze
van hun fouten geleerd hebben. Daarom is hij streng en eist hij, door Simeon gevangen te houden, dat ze Benjamin meenemen naar hem.
Zijn bedoeling is: weer samen als twaalf broers van één vader verder leven. Maar willen zij dat ook?
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Spijt moet je bewijzen
Richtlijnen: Jozef barst bijna in huilen uit als hij zijn broers weer ontmoet. Hij geeft dus om hen ondanks alles dat er is
gebeurd. Hij misbruikt zijn macht als onderkoning van Egypte dus niet om zich te wreken. Hij geeft hun graan voor niets. Hij
wil alleen weten of zij veranderd zijn. Hoe gaan ze nu om met elkaar? Zoals God dat wil? Dat blijkt vooral uit hun houding
naar Benjamin, hun jongste broer en net als Jozef een zoon van Jakobs lievelingsvrouw Rachel. Jozef dwingt hen om terug
te komen met het antwoord op die vraag.
Over een vergissing van iemand stap je makkelijk heen. Het kan gebeuren. Maar het helemaal is misgegaan, als je er veel
verdriet en pijn door hebt, dan moet die ander het vertrouwen terugwinnen. Je wilt graag vergeven. Dat kan alleen als hij
niet alleen zegt dat hij spijt heeft, maar ook laat zien dat hij jou niet wil missen en goed voor jou wil zijn.
Extra bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:1-10
(Als je in Christus gelooft, dan leef je zoals Hij deed. Je neemt afstand van slechte dingen die je vroeger deed (oude mens)
en leeft steeds meer als nieuwe mensen. Je bewijst dat je wilt leven van de redding die Jezus brengt.)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
Met dit hoofdstuk gaan we verder met de verhalencyclus over Jozef. De camera die in de vorige hoofdstukken gericht stond
op de belevenissen van Jozef in Egypte draait nu weer naar de situatie in Kanaän. Zoals in Egypte en in andere landen
is ook daar hongersnood. Zal Jozef zijn broers in Egypte verwacht hebben? Het hoofdstuk begint veelzeggend. ‘Waarom
ondernemen jullie niets, waarom kijken jullie elkaar aan,’ zegt vader Jakob die, hoewel oud, nog steeds hoofd van het
gezin is. Hebben de broers een soort voorgevoel gehad? Egypte is immers het land waarheen ze Jozef als slaaf hebben
verkocht. De opdracht van Jakob is logisch en duidelijk: de zoons moeten naar Egypte om graan te kopen. Een vraag die
opkomt: waarom moeten er tien zonen mee? Veelzeggend is dat er in vers drie gesproken wordt over de broers van Jozef
en niet over de zonen van Jakob. Benjamin mag niet mee. Jakob is wat dat betreft nog niet veel veranderd. Meesterlijk
wordt de ontmoeting tussen Jozef en zijn broers beschreven. Het is alsof je er als toeschouwer bij bent. De droom van
Jozef komt uit: de broers buigen diep voor hem! Het lijkt er dan op dat Jozef zijn broers terug wil ‘pakken.’ Hij beschuldigt
ze zogenaamd van spionage. De beschuldiging van Jozef dwingt de broers om er alles aan te doen om te laten zien dat ze
eerlijk zijn. Ze vertellen een en ander over hun privésituatie. Jozef is niet overtuigd. Hij draagt ze op om hun jongste broer
op te halen. Jozef verlangt er natuurlijk naar om zijn volle broer (zijn andere broers zijn immers van andere vrouwen) weer
te zien. Opvallend is dat Jozef zijn broers drie dagen samen met elkaar opsluit. Wat zal er veel door die mannen besproken
zijn. Jozef geeft ze bedenk- en bezinningstijd (nota bene in een soort van put; een gevangenis): wie van hen gaat terug om
Benjamin te halen? Het belangrijke bijbelse getal drie komt hier dus ook voor (zie ook het vorige hoofdstuk). De derde dag
is vaak de dag van een belangrijke beslissing. Op die dag herhaalt Jozef hier zijn eis en hij geeft daarbij aan dat hij een
Godvrezend mens is. Als ze eerlijk zijn, hebben ze van deze gelovige onderkoning niets te vrezen. De eis is nu wel wat
aangepast. Waarom? Het staat er niet bij. Negen broers mogen teruggaan, één broer moet als ‘onderpand’ achterblijven en
de jongste zoon moet meegenomen worden als ze terugkomen. Let hierbij op wat Jozef in zijn opdrachten doet: zowel bij
de eerste als bij de aangepaste eis zondert hij één broer af van de anderen. Zo was het met ook gegaan! De broers gaan
daarop met elkaar in discussie. Besef hierbij dat Jozef alles verstaat wat ze onderling bespreken. Veelzeggend hierbij is
dat de broers direct de link met Jozef leggen. Ze weten nog precies hoe Jozef vele jaren geleden reageerde. Ze noemen
zijn naam overigens niet. Is dat misschien te pijnlijk? De benauwdheid van Jozef is nu ook hun benauwdheid geworden. De
onderlinge gesprekken worden Jozef op een gegeven moment te veel.
Uiteindelijk moet Simeon achterblijven. Waarom juist hij? De rest gaat terug, met graan en met het geld! Als de broers het
ontdekken zakt de moed hen in de schoenen. Voor hen is het inmiddels wel duidelijk geworden: het is God die ‘er achter
zit.’ Over berouw lees je overigens (nog) niet. In plaats daarvan geven ze God de schuld van wat hen overkomt. Blijkbaar
zijn ze bang dat de Egyptenaren hen achterna zullen komen, maar dat gebeurt niet. Ze komen weer veilig thuis. Uitgebreid
vertellen ze vader Jakob wat er gebeurd is. Jakob is trouwens de eerste die de naam van Jozef noemt. Wat een verdriet
proef je bij deze man. Ook Jakob heeft het idee dat het tegen hemzelf gericht is. God noemt hij hier niet bij. Tegelijk vraag
je je af hoe de houding van Jakob voor de andere zonen moet zijn. Heeft Jakob genoeg oog voor hen? Ruben stelt zijn
eigen twee zonen garant voor het leven van Benjamin. Het is hem dus ernst! Dit keer gaat het niet mis, zal Ruben gedacht
hebben. Jakob is echter onvermurwbaar. Benjamin gaat niet mee naar Egypte! Jakob stelt het heel scherp: als Benjamin dit
niet overleeft, dan is er niemand meer over. Je denkt dan: hoezo? Er zijn toch nog tien zonen?
Vers voor vers
Vs. 5
In dit vers wordt niet gesproken over de broers van Jozef maar over de zonen van Israël. Zit hier de bemoediging
in van de nieuwe naam die Jakob kreeg? Wil de Bijbelschrijver aangeven dat er sprake is van een nieuw begin?
Vs. 36 Proef je in dit vers iets van argwaan, van verdenking bij Jakob? Wat hebben zijn zoons gedaan? Met Jozef en nu
ook met Simeon? Als dat zo is dan is het met de onderlinge verhoudingen in dit gezin niet zo best gesteld.
Vragen
1. Waarom zou Jozef het geld, dat de broers betaald hebben, terug hebben laten leggen in hun zakken?
2. Wat zou je tegen vader Jakob willen zeggen?
3. Herken je er iets van: ‘Niets blijft mij bespaard/dit alles is tegen mij’ (eind vers 36). Hoe ga je er mee om? Hoe betrek je
de Here God erbij?
Auteur: HdJ
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Liederen
Psalm 146
Lied 166a: 1 -4
Lied 146a 				
Lied 146c 				
Lied 166b 				
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Heer, u kent mij als geen ander 		
Waar komt mijn hulp vandaan? 		
Ik kijk omhoog naar de bergen 		
Jozef had een jas 			

(=Gezang 20 LvdK)
(=Gezang 21 LvdK)
Jozef zoekt zijn grote broers
Hemelhoog 455
Hemelhoog 50
Hemelhoog 40
Op Toonhoogte 517
Wonder boven wonder – Elly en Rikkert Zuiderveld

Auteur: PZ
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Heb je er echt spijt van?
Inleiding
Het is zondagochtend. De papa en mama van Lieke en
Gijs drinken hun koffie aan tafel. Ze kletsen gezellig. Naast
de tafel zit Gijs op de grond met de duplo te spelen. Gijs
houdt van bouwen. ‘Ik maak een heel hoge toren’, zegt
Gijs! ‘Trots en met veel plezier stapelt hij blokje op blokje.
’Wat een mooie toren, Gijs’, zegt mama. ‘Je maakt hem
vast weer heel hoog’. Intussen staat Lieke bij het raam,
aan de andere kant van de kamer. Ze is met een bal aan
het dribbelen. Ze laat de bal tussen haar hand en de
grond stuiteren. Lieke kijkt naar Gijs. Hij heeft alweer zo’n
grote toren gemaakt. Dat vindt mama knap van hem. ‘Ziet
mama wel hoe goed ik kan dribbelen?’, denkt Lieke. Ze
is jaloers. Voordat ze kan nadenken gooit ze de bal met
een harde zwiep weg. Boem! Tegen de toren van Gijs
aan. Met gekletter valt de toren in stukjes. ‘Oh nee, mijn
mooie toren!’, roept Gijs verschrikt! Hij begint te huilen.
Lieke ziet het gebeuren en schrikt ervan. Ze is geschrokken, maar ook boos op Gijs. Papa en mama vinden het
heel stout van Lieke dat ze de toren kapot heeft gemaakt.
‘Waarom doe je dat Lieke?’, vraagt mama. ‘Omdat….
je moet ook naar mij kijken’, fluistert Lieke zacht. Haar
gezicht heeft een rode kleur gekregen. ‘Je bent jaloers
op je broer Lieke’, zegt mama. Dat is niet goed. Papa en
ik houden veel van jullie allebei. We vinden het erg als
je Gijs verdrietig maakt. Dat begrijpt Lieke wel. Ze loopt
naar Gijs toe en geeft hem een knuffel. ‘Sorry dat ik je toren omgooide Gijs’, zegt Lieke. ‘Dat heb je goed gezegd,
Lieke’, zegt papa. ‘En zul je ook beloven dat je het niet
meer zult doen?’ vraagt hij. Lieke knikt. Ze belooft dat ze
het niet meer zal doen.

Bijbelvertelling
Ken je Jozef nog? Jozef, de lieveling van zijn vader, was
door zijn jaloerse broers in een put gegooid. Daarna
hadden ze hem als slaaf verkocht naar Egypte. Jozef was
bang en had veel verdriet. God hielp Jozef en had een
mooi plan voor hem. Jozef is onderkoning van Egypte
geworden. Toen farao zag hoe knap Jozef was, maakte
hij hem de baas van het land.
Op een dag komen er mannen uit Kanaän naar Egypte
om koren te kopen. Er is honger in hun land, daarom
komen ze van ver om eten te kopen. Als de mannen de
kamer binnen komen lopen ziet Jozef gelijk dat het zijn
broers zijn! Ze zien er nog precies zo uit als vroeger,
alleen wat ouder. De broers herkennen Jozef niet, met
zijn kroon en mooie kleren. ‘Wat komen jullie hier doen?’,
vraagt Jozef streng. ‘We zijn gekomen om hier eten te kopen
meneer’, zeggen de broers. ‘Dat geloof ik niet’, zegt
Jozef. ‘Jullie zijn hier om een stuk van het land Egypte in
te pikken’. De broers schrikken ervan. Ze voelen zich niet
meer veilig. Ze doen erg hun best om de onderkoning te
vertellen dat ze echt eerlijke mannen zijn. Ze vertellen
dat ze broers zijn, dat een broer er niet meer is en dat
ze thuis nog een jongere broer hebben. Jozef is streng
voor de broers en zet ze gevangen. In de gevangenis
jammeren de broers tegen elkaar: ‘Zie je nou wel, wij
worden gestraft, omdat we onze broer hebben verkocht!’.
Jozef hoort ze tegen elkaar praten en loopt weg, zodat
ze hem niet kunnen zien huilen. Hij voelt het verdriet nog.
Hebben zijn broers spijt? Hij hoopt het. Als ze echt spijt
hebben, kunnen ze het weer goed maken met elkaar. Dat
wil Jozef het allerliefst. Jozef weet niet zeker of ze sorry
gaan zeggen. Daarom test hij de broers. Na drie dagen
stuurt Jozef ze naar huis, om hun jongste broer Benjamin
te halen. Benjamin is het lievelingsbroertje van Jozef. Hij
vult de tassen met graan. Het geld waarmee de broers
hebben betaald legt hij er bovenop. Dat krijgen ze terug.
Jozef is goed voor zijn broers, hij hoopt dat het weer goed
komt tussen hen. Intussen moet Simeon, een van de
oudere broers, in de gevangenis blijven. Tot het moment
dat de broers terugkomen met Benjamin.
Auteur: SvK
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Ga je het nu anders doen?
Inleiding
Sorry zeggen dat is iets, dat vind ik niet zo fijn
Sorry zeggen is niet leuk, het kan zo moeilijk zijn
Sorry zeggen dat is iets, dat doe ik niet zo graag
En als ik het dan toch moet doen, dan liever niet vandaag
(Oke4kids, Sorry zeggen)
Vind jij het makkelijk, sorry zeggen? Of vind jij het ook zo
lastig?
Het is ook niet niks, hoor, zeggen dat het je spijt. Maar
het is wel belangrijk. Je laat de ander weten dat je het
niet expres deed of dat je spijt hebt van wat er is gebeurd.
En wat doe jij eigenlijk als iemand sorry gezegd heeft
tegen jou? Is het dan gelijk weer goed of denk je er af en
toe nog eens aan?
Bijbelverhaal
In Egypte heerst nog steeds hongersnood. En niet alleen
in Egypte. Ook in Kanaän is er geen eten meer te vinden.
Kanaän is het land van Jakob, de vader van Jozef. Jakob
roept zijn zonen op een dag allemaal bij zich. ‘Zien jullie
niet hoe groot dit probleem is? Jullie moeten iets doen!
Ga op zoek naar eten. Ik snap er niks van. Jullie weten
toch dat er in Egypte graan verkocht wordt. Ga erheen en
haal graan voor ons gezin, zo snel mogelijk!’
Dezelfde dag nog vetrekken de broers naar Egypte. Maar
voordat ze weggaan heeft Jakob nog één verzoek. ‘Jullie
gaan met z’n tienen. Benjamin blijft bij mij. Ik wil niet nog
een zoon verliezen.’ En zo zijn er dus tien broers die het
huis verlaten en naar Egypte gaan. De broers zijn niet alleen. Onderweg komen ze nog veel meer mensen tegen
die allemaal op weg zijn naar Egypte om daar graan te
kopen.
Graan kopen in Egypte doe je bij de onderkoning. En laat
die onderkoning nou toevallig net Jozef zijn. Als de broers
binnen komen bij Jozef, maken ze een diepe buiging. Niemand van de broers heeft in de gaten dat het Jozef is die
voor hen staat.
Jozef daarentegen ziet het gelijk. Hij schrikt er een beetje
van als hij zijn broers ziet binnen komen. Zijn besluit staat
wel vast: ik laat niet merken dat ik het ben.
‘Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?’, zegt hij
streng tegen zijn broers. Een van de broers neemt het
woord en legt uit wie ze zijn. Tien broers uit Kanaän die
hier graan komen kopen voor hun gezin. Jozef wil zijn
broers niet zomaar met het graan weer terug laten gaan
naar Egypte. En hoe zou het met Benjamin zijn, en met
zijn vader? Hij neemt een bijzonder besluit. ‘Wie zegt
er dat dat verhaal klopt? Volgens mij zijn jullie helemaal
geen broers, maar zijn jullie spionnen. Jullie zoeken waar
je ons land het best kunt aanvallen.’ ‘We zijn eigenlijk met
twaalf broers’, zegt een van de broers dan. Vervolgens
legt hij uit dat Benjamin thuis moest blijven bij hun vader
en dat een andere broer niet meer leeft. ‘Geloof ons
alstublieft, we zijn echt geen spionnen!’

Jozef denkt even na. ‘Ik weet wat zegt hij dan. Een van
jullie gaat naar huis, haalt jullie broertje en komt dan
terug. De rest blijft hier. Als er niemand terugkomt is het
duidelijk, dan zijn jullie inderdaad spionnen.’ Als Jozef
heeft gesproken laat hij de broers meenemen. Ze worden
voor twee dagen opgesloten. Op de derde dag laat Jozef
ze weer bij zich komen.
‘Luister goed naar wat ik zeg. Ik heb nagedacht. Vandaag
gaan jullie naar huis. Jullie nemen graan mee voor jullie
familie. Maar één van jullie blijft hier. Als de anderen weer
thuis zijn, nemen zij jullie broertje weer mee naar mij. Als
dat gelukt is laat ik jullie leven.’ De broers schrikken van
wat Jozef zegt. Ze praatten met elkaar over vroeger. Ze
denken dat het hun straf is voor wat ze met Jozef hebben gedaan. Ze weten niet dat Jozef hen gewoon kan
verstaan. Hij spreekt natuurlijk ook de taal die zij spreken.
Een van broers zegt zelfs nog dat hij toen al gezegd had
dat ze Jozef geen kwaad moesten doen. Op dat moment
wordt het Jozef allemaal iets te veel. Hij loopt even weg
terwijl de broers met elkaar discussiëren. Jozef moet er
zelfs even van huilen. Hij denkt terug aan vroeger. Als hij
zijn tranen gedroogd heeft, gaat hij weer terug naar de
broers.
Simeon, de broer die blijft wordt door Jozef weer naar de
gevangenis gestuurd. Zijn andere broers gaan weer terug
op weg.
Wat de broers niet weten is dat hun zakken niet alleen
vol graan zitten. Jozef heeft zijn bedienden de zakken
vol met graan, maar ook met het geld van de broers laten
stoppen. Ook zit er eten voor onderweg in de zakken.
Jozef wil goed voor zijn gezin zorgen, ondanks alles wat
er vroeger gebeurd is.
Als de broers onderweg zijn merkt een van broers als
hij zijn zak opent dat zijn geld er weer in zit. De broers
snappen er niks meer van. ‘Wat is God van plan met ons?
Waarom gebeurt dit toch allemaal?’
Terug thuis vertellen de broers alles aan Jakob. Van de
strenge onderkoning, tot de gevangenis en het achterlaten van Simeon. Het moeilijkste, dat Benjamin mee moet
om Simeon weer terug te krijgen en te blijven leven vertellen ze als laatst. Jakob weet niet wat hij hoort. ‘Geen
denken aan!’, roept hij.
De broers maken ondertussen allemaal hun zakken
open. Ze zien dat bij hen allemaal het geld weer in zit,
naast natuurlijk ook het graan. ‘Wat heeft dit allemaal te
betekenen?’, roept Jakob. De broers en Jakob zijn in de
war. Ze zijn bang voor wat er gaat gebeuren.
‘Laat Benjamin alstublieft met ons meegaan, dan kunnen
we Simeon weer ophalen en mogen we vrij rondtrekken
in Egypte, zonder dat we ergens van worden verdacht.’
Jakob laat het niet gebeuren. Zelf niet als Ruben zegt
voor hem te zorgen. Hij biedt Jakob zelfs zijn eigen zoons
aan mocht het mis gaan met Benjamin. ‘Na Jozef laat ik
niet ook Benjamin gevaar lopen. Als hem iets overkomt
onderweg zal ik zo verdrietig zijn. Ik ben al zo oud, zoveel
verdriet kan ik niet meer aan. Benjamin gaat niet mee.’
Auteur: RDV
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Spijt moet je bewijzen |
Begin met een kort filmpje, de meeste mensen kennen
deze reclame van Rolo wel. Bedenk goed wat je met je
laatste Rolo doet. Het is kort genoeg om te laten zien op
je telefoon als er geen scherm of computer aanwezig is.
Praat kort over het filmpje. Wat zien de kinderen, wat
vinden ze ervan, wat zouden zij doen als ze de olifant
zouden zijn en hoe zouden ze zich voelen als ze de jongen/man zouden zijn?
In het verhaal van vandaag gaat het ook over mensen die
elkaar na lange tijd weer tegenkomen nadat ze elkaar iets
vervelends hebben aangedaan.
De broers
Zo kan het niet langer, denkt Jakob. Wij hebben een grote
familie en er komen alleen maar kinderen bij. Dat is goed
nieuws, maar iedereen moet eten en al een hele tijd mislukken de oogsten en is er niet genoeg voor alle mensen.
‘In Egypte is genoeg te eten,’ zeggen de reizigers die
langs hun woonplaats komen. Daar is een grote voorraad
graan. Ander volken kunnen daar ook eten kopen.
Egypte is niet dichtbij en de reis kan gevaarlijk zijn. Toch
roept Jakob zijn zonen bij elkaar en spreekt met ze af dat
ze op weg gaan, naar Egypte om graan te kopen. Alle
broers zijn het met hem eens.
‘We moeten wel,’ zeggen ze. Onze kinderen hebben
bijna niets te eten en ook wij zelf hebben honger. ‘Maar
Benjamin blijft hier,’ zegt Jakob. ‘Ik wil niet dat hem iets
overkomt.’
En zo gaan de broers op reis, alle tien. Ze nemen geld
mee om het eten te kopen en hopen dat ze terug zullen
komen met genoeg graan voor een hele poos en voor
iedereen.
Jozef
Jozef heeft het druk. Van alle kanten komen mensen die
voor hun volk graan bij hem willen kopen. Hij ontvangt
mensen uit allerlei landen. Ze hebben vaak ver gereisd
en zijn moe en hongerig. Vaak gaan de mensen blij en
opgelucht weer weg op hun kamelen, vol gepakt met
zakken graan. Vandaag komt er weer een groep mensen vragen of ze wat van het Egyptische graan kunnen
kopen. Ze komen uit Kanaän.
‘Het zou toch niet waar zijn… ‘, mompelt Jozef tegen
zichzelf. Hij kijkt naar de mannen die binnenkomen. Nog
eens. Ja, het zijn ze... Het zijn de broers die vroeger zo
gemeen tegen hem waren. Die hem in een put hebben
gegooid en daarna verkocht hebben aan mensen uit dit
land waar hij nu al zo lang woont. Zouden ze hem ook
herkennen?
De mannen buigen, net als vroeger in zijn droom! Ze
stotteren wat over graan en geld dat ze meegenomen
hebben, en over hun gezinnen en een vader.
‘Jullie zijn spionnen!’ roept Jozef dan hard. ‘Jullie zijn gekomen om te kijken hoe je ons het beste aan kunt vallen.
Ik geloof niets van je verhaal!’
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‘Nee, nee, nee, zo is het niet! Wij zijn allemaal broers.
Onze vader had zelfs twaalf zonen. Eén is bij onze vader
gebleven en één…. Nou, die is er niet meer.’
Ja, dat is mooi gezegd, denkt Jozef. Wat zal ik doen, ze
ook in de put laten gooien hier? Zal ik wraak nemen voor
vroeger, voor toen? Nee, Jozef bedenkt een ander plan.
‘Ik wil zeker weten dat jullie de waarheid spreken’, zegt
hij. ‘Eén van jullie blijft hier gevangen zitten en de rest
gaat je andere broer halen. Dan weet ik zeker dat jullie
geen spionnen zijn.’
Ruben, de oudste broer zucht. ‘Zie je wel!’, zegt hij tegen
de anderen. ‘We hebben ons vroeger verkeerd gedragen
tegen Jozef, nu worden we daarvoor gestraft.’ Jozef
hoort Ruben praten tegen zijn broers. Ieder woord kan
hij verstaan, ook nu de tolk het niet vertaalt. Jozef moet
ervan huilen. Snel draait hij zich om, zodat ze hem niet
zien. Hij houdt van zijn broers, dat merkt hij wel. Hij wil
geen wraak. Wat Jozef wil weten is ze veranderd zijn. Of
ze iets over hebben voor de ander.
De broers
De broers snappen er niets van. Ze kwamen om eten
te kopen en nu worden ze uitgemaakt voor spionnen en
behandeld als misdadigers. Er zit niets anders op dan
te doen wat die koning zegt. Het ergste is wel achter de
rug, dat ze door die boze koning beschuldigd werden.
Nu willen ze alleen nog bewijzen dat ze onschuldig zijn.
Simeon blijft achter de rest gaat Benjamin halen en dan
kunnen ze weer verder als altijd. Maar het wordt nog veel
vervelender allemaal. Onderweg ontdekken ze dat ze
niet alleen graan, maar ook het geld waarmee ze betaald
hebben nog bij zich hebben. Wie heeft dat nu in de zakken gestopt? Straks worden ze ook nog beschuldigd van
diefstal. Nee, de broers hebben het niet gemakkelijk.
Toch kiezen ze niet de makkelijke weg. Nu zorgen ze wél
voor elkaar en houden zich aan hun woord. Met dit hele
verhaal komen ze bij hun vader terug in Kanaän. Jakob
schrikt ervan. De broers zijn vastbesloten om de problemen waarin ze terecht gekomen zijn, op te lossen. En
hoe dat verder gaat, daarover gaat het de volgende week.
Vragen
• Wat zou jij gedaan hebben als je Jozef was?
• Waarom zei Jozef niet direct dat hij het was, denk je?
• Wat zou je gedaan of gedacht hebben als je een van de
broers was?
• Geloof je dat mensen kunnen veranderen?
• Wat is er het mooie aan als mensen veranderen (in
goede zin)?
• Wil God dat iedereen verandert en zo ja ‘waarin’?
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