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Jozef herenigd met zijn broers en vader
Genesis 45:1-46:7
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Thema: Weer één familie
Doel
De kinderen ontdekken dat Jozef geen wraak neemt, ook al zou hij dat kunnen. Hij wil niets anders dan weer samen zijn en
God bedanken voor zijn goedheid.
Toelichting
Wanneer Jozef ziet dat Juda zich opoffert voor Benjamin, reageert hij door te vertellen wie hij is, hun broer van wie ze
aannemen dat hij als slaaf in Egypte is gestorven. Direct gedraagt hij zich niet meer als onderkoning, maar als één van hen
en vooral als gelovige. Hij neemt geen wraak. Zijn slavenbestaan heeft iets moois opgeleverd, gelooft hij: God heeft hem
vooruitgestuurd om nu zijn vader en broers te kunnen voeden. De hongersnood zal nog vijf jaar duren. Daarom geeft Jozef
de hele familie een plaats in Egypte om daar in vrede en welvaart te kunnen leven.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Iedereen is er
Richtlijnen: Vertel een inleidend verhaaltje over een gezin waar een van de kinderen twee dagen naar het ziekenhuis moet.
Wat is het stil in huis! En wat ben je blij als die ene weer terug is. Het gezin is weer compleet. Een reden om extra lekker te
eten. Misschien mag het zieke kind wel kiezen wat hij het liefste lust.
Jozef is niet boos op zijn broers, als hij ziet hoe ze voor Benjamin zorgen. Hij wil maar één ding: dat zijn vader en alle twaalf
broers weer gelukkig bij elkaar zijn. Dat mag in Egypte, waar genoeg eten is. De hele familie verhuist naar een prachtige
plek in Egypte. God heeft goed voor Jozef gezorgd. Om God daarvoor te bedanken, zorgt Jozef goed voor zijn familie.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Weer samen als familie
Richtlijnen: De broers zijn geslaagd voor Jozefs test: ze komen op voor Benjamin. Jozef weet dat ze nu weer samen verder
kunnen ondanks alles. Hij maakt zich bekend als hun broer. De broers denken dat hij wraak neemt voor wat zij hem hebben aangedaan. Jozef wil alleen terugkijken, zodat hij ziet hoe God alles goed heeft gemaakt. Hij heeft van het kwade iets
moois gemaakt.
Jozef mag zorgen voor zijn familie. Hij laat zijn vader en broers en de rest van de familie naar Egypte komen om daar te
leven tijdens de hongersnood die nog vijf jaar zal duren. God heeft Abraham beloofd dat hij gezegend zal worden en anderen
Gods zegen mag geven. Nu ze weer één familie zijn mogen we zeggen: God doet wat Hij zegt.
Na het verhaal kun je aan de kinderen vragen of zij wel eens hebben meegemaakt, dat iets moeilijks weer helemaal goed
kwam. Dat het bijna mooier werd dan het eerst was.
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De familie is gered
Richtlijnen: Bespreek met de jongeren dat veel geschiedenissen in de Bijbel prachtig en spannend zijn. Je zou er een film
van kunnen maken. Een gepeste broer die verdwijnt, die door veel ellende heen een machtig man wordt. Hij krijgt de kans
wraak te nemen, maar doet dat niet en maakt heel wat kapot was. Een happy end.
In de Bijbel is er altijd een diepere laag: het gaat om Gods grote daden. God heeft met Abraham een verbond gesloten: hij
zal gezegend zal worden en mag anderen Gods zegen geven. Ondanks de haat van zijn broers, het onrecht van Potifars
vrouw, door een zware hongersnood en de bereidheid van Jozef om zich als machtige onderkoning met zijn broers te verzoenen, maakt God dat waar. Jakobs gezin sterft niet, maar mag in vrede en welvaart leven. Jozef mag tot een zegen zijn
voor Egypte en iedereen die daar zijn toevlucht zoekt. De conclusie moet zijn: God doet wat Hij zegt.
Wij kunnen niet altijd zien en begrijpen waarom iets gebeurt in ons leven of in de wereld. Zeker is dat God daarin niet afwezig
is, maar bezig blijft om ons zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid te geven. Dat geloof geeft ons altijd hoop.
Extra Bijbelgedeelte: Romeinen 8:27-30
(God laat alle dingen voor zijn kinderen meewerken om hen zijn heerlijkheid te geven. Door het goede en dwars door het
kwade heen, redt Hij ons.)
Auteur: DW

20 februari 2022 | copyright VHM

63

Achtergrondinformatie
Algemene Inleiding
Wees niet bang! Dat is de belangrijkste boodschap die Jozef heeft voor zijn broers. Na het pleidooi van Juda neemt Jozef
hier het woord. Hij heeft gezien dat zijn broers veranderd zijn. Hij ziet Benjamin. En daarbij had hij al gehoord, dat zijn vader
nog in leven is. Vol van emotie stuurt Jozef alle overige aanwezigen weg. Als hij met zijn broers alleen is, maakt hij hun
bekend wie hij is. En terwijl de broers verlamd zijn van schrik, vermeldt Jozef tot drie keer toe dat het niet de broers zijn geweest,
door wie Jozef in Egypte terecht is gekomen: God heeft hem vooruitgestuurd. Daarbij wijst hij op de hongersnood. Twee
jaren waren al voorbijgegaan en er zouden zeker nog vijf jaren van hongersnood bij komen. Precies zoals hij dat al had
geduid bij de dromen van de Farao, Gen.41. Daarom roept Jozef zijn broers op om zijn vader, Jakob, op te halen uit het
land Kanaän. Heel de stam van Jakob kan in het land Gosen wonen. De farao stemt hier van harte mee in. Jakob mag
wonen in het vruchtbaarste deel van Egypte. En om te bewijzen, dat de broers niet met een leugen bij Jakob terugkomen,
maar de waarheid spreken, geeft de farao wagens mee, proviand voor onderweg, nieuwe kleren en geld. Daarbij ook nog
graan en brood en de fijnste Egyptische producten. Als dan de broers uiteindelijk vertrekken, verzekert Jozef hun opnieuw,
dat zij niet bang hoeven te zijn. Als de broers bij vader Jakob aankomen, gelooft hij het eerst niet dat Jozef nog leeft. Maar
dan ziet hij de wagens en alle geschenken, en hij leeft op. Jakob wil niet liever dan Jozef terugzien. Als bevestiging van Gods
leiding lezen wij tenslotte in H.46, dat Jakob in Berseba offert aan God. Jakob zoekt de HEER en de HEER antwoordt hem.
Nu is het God zelf die zegt, dat Jakob niet bang hoeft te zijn. God gaat met hem mee. En God zal, op zijn tijd, Jakob ook
weer terugbrengen naar het land, dat God aan zijn vaderen had beloofd.
Vers voor vers
45:1
Het gaat hier om een openbare rechtszitting. Dit houdt in dat er schrijvers zijn geweest en getuigen. Maar ook
waren daar de nodige dienaren van de onderkoning en ongetwijfeld ook de nieuwsgierigen. Zij worden allen
weggestuurd.
45:2
Jozef laat de tranen rijkelijk vloeien. Daarbij houdt hij zich niet stil. De dienaren horen wat hij zegt en brieven dit
over aan de farao.
45:4v
Door te vertellen wat de broers daadwerkelijk met Jozef hebben gedaan, bewijst Jozef hun dat hij is, wie hij zegt
dat hij is. Jozef bedoelt dit echter niet als verwijt. Hij wijst God aan als degene, die dit alles zo heeft geleid. (Vgl.
ook vers 7 en 8)
45:16vv Nu komt farao pas goed in beeld. Hij ondersteunt de woorden van Jozef en nodigt Jakob, samen met iedereen
die bij hem hoort, uit om in Gosen te komen wonen. Grote geschenken worden meegegeven om Jakob ervan te
overtuigen, dat Jozef leeft en dat hij niet bang hoeft te zijn voor de farao.
46:1vv In het voorgaande hoofdstuk wordt Jakob steeds bij deze naam genoemd. Maar hier, in dit vers, klinkt ineens de
naam Israël. Daarbij lijkt het erop, alsof Israël hier Egypte binnentrekt met alles wat hij heeft aan bezittingen. Dit
is echter niet wat er wordt bedoeld. Bedoeld wordt: Israël, met zijn hele geslacht ofwel: het volk Israël in wording.
Van Hebron trekt Israël op naar Berseba, een grensplaats op de route naar Egypte. Hij offert daar op het altaar,
dat door Isaak is gebouwd. Isaak mocht niet verder trekken, Egypte in, (Gen.26,2). Jakob/Israël mag dat wel.
Sterker nog: God bevestigt hier de woorden van Jozef. Israël heeft niets te vrezen. Onder Gods leiding mag het
Egypte binnentrekken om daar te wonen.
Waar Israël in latere tijden moest leven als een volk van slaven, mocht het weten dat God niet in Kanaän was
achtergebleven. Hij trok mee met zijn volk, was bij hen ook in de donkere tijd van de slavernij en bevrijdde hen uit
Egypte op het moment, dat het volk weer terug zou keren naar het beloofde land.
Vragen
1. Jozef ziet heel duidelijk de leiding van God in zijn leven. Hoe is dat bij jou?
Word jij ook door God geleid? Waar zie je of waar merk je dat aan?
2. Voordat Jakob de grens tussen Kanaän en Egypte overgaat, offert hij tot God.
Hij zoekt raad en goddelijke bevestiging op deze onderneming.
Hoe doe jij dat? Als je voor een belangrijk besluit staat, zoek jij God dan ook op? Waarom?
Auteur: GD
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Liederen
Lied 835 				
Lied 166a
Lied 166b 				
We are marching 				
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Ik kijk omhoog naar de bergen 		
Waar komt mijn hulp vandaan? 		
Heer, U kent mij als geen ander 		

(=Gezang 442 LvdK)
Jozef zoekt zijn grote broers
Youth for Christbundel 187
Hemelhoog 455
Op Toonhoogte 517
Hemelhoog 40
Hemelhoog 50

Auteur: PZ
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Iedereen is er
Inleiding
‘Wat kijk je sip’ zegt juf tegen Bianca. ’Is er iets?’ Bianca
kijkt inderdaad niet echt blij. Zal ze vertellen aan juf wat
er aan de hand is? Aan juf mag je alles vertellen, weet
Bianca, dus ook waarom ze een beetje verdrietig is. ‘Juf’
zegt Bianca ‘mijn broertje Jos ligt in het ziekenhuis. Hij
heeft keelpijn en nu moeten zijn keelamandelen eruit. En
dat doet zeer, daarom moet hij twee dagen in het ziekenhuis blijven. Het is thuis zo stil zonder Jos, ik mis hem zo.’
Dan rolt er een traan langs de wang van Bianca. ‘Het is
niet leuk dat Jos in het ziekenhuis is, maar als hij straks
weer beter is en naar huis mag dan is iedereen vast weer
blij’, zegt juf. ‘Dan moet hij wel af en toe een ijsje eten,
daar wordt zijn keel weer beter van. Misschien is er voor
allemaal dan wel een lekker ijsje, om te vieren dat Jos
weer thuis is.’
En zo gebeurt het ook. Na een paar dagen kan Bianca
aan juf vertellen dat Jos thuis is, ze zijn allemaal weer bij
elkaar, de familie is weer compleet. En…iedereen heeft
een ijsje gegeten!

Bijbelvertelling
De familie van vader Jakob is eerst ook niet compleet, net
als bij Bianca wanneer haar broertje Jos in het ziekenhuis
ligt.
De zonen van Jakob zijn in Egypte bij de onderkoning. Ze
komen graan halen omdat er ze in hun eigen land geen
eten hebben. Eén zoon is er niet bij, dat is Jozef, hij is
lang geleden meegenomen naar Egypte. Dus eigenlijk
zijn ze niet compleet. Maar toch ook weer wel, want wat
de broers niet weten is dat de onderkoning van Egypte
hun broer Jozef is.
Jozef heeft gemerkt dat de broers goede broers zijn, dat
ze van elkaar houden. Want als hij Benjamin, de jongste,
in Egypte wil houden vertellen de broers hun verhaal.
Over vader Jakob, over hun broer Jozef, wat ze met hem
gedaan hebben. En dan zegt Juda: ´Ik blijf wel hier bij u
onderkoning, want als Benjamin hier moet blijven dan zal
mijn vader heel erg verdrietig zijn. ´ Dan ziet Jozef dat de
broers echt van elkaar houden. Jozef stuurt de bedienden in het paleis weg, zodat hij alleen met de broers is.
Hij zegt: ´Ik ben Jozef! Ik ben jullie broer. Leeft mijn vader
nog? ´ De broers schrikken heel erg. Is deze onderkoning
van Egypte hun broer Jozef? Ze kunnen het niet geloven,
hoe kan dat toch? Jozef moet ervan huilen, zó blij is hij!
Dan vertelt Jozef wat er allemaal gebeurd is.
´God heeft voor mij gezorgd, Hij heeft mij gered. God
heeft ook gezorgd dat jullie hiernaartoe kwamen en nu wil
ik voor jullie zorgen. Ga terug naar huis, ga vader Jakob
ophalen, neem alles mee, alle dieren, alle knechten, zo
kunnen we weer een complete familie zijn hier in Egypte.
´
En zo gebeurt het ook. De broers reizen terug naar
hun eigen land, allemaal, niemand hoeft in het paleis te
blijven.
Wat is het fijn als ze thuiskomen en vader kunnen vertellen dat zijn zoon Jozef nog leeft, dat Jozef de onderkoning van Egypte is!
Als ze onderweg zijn naar Egypte en in de tenten gaan
slapen dan hoort Jakob in de nacht de stem van God: ´Jakob! Jakob! ´ ‘Ik luister´, zegt Jakob. ´Ik ben de God van je
vader en ook van jou, Jakob´, zegt God, ‘wees niet bang
om verder te reizen, het is goed als je in Egypte gaat
wonen. Ook daar zal Ik voor jou en je familie zorgen. ´
Dan komen ze in Egypte, ze gaan wonen in Gosen, daar
is plek voor iedereen, de hele familie. Er is ook plek voor
de knechten en de herders en alle dieren. Jozef komt zijn
vader tegemoet. ´Vader! Vader!’, roept hij, ‘ik ben zó blij
dat ik u zie. Welkom in Egypte! ´
En zo komt alles goed, de familie van Jakob is weer
compleet.
Gebed
Lieve Here God. U bent de God van Abraham, Isaak en
Jakob.
U bent ook onze God. U zorgt voor ons en onze familie,
waar we ook wonen.
Dank U wel. Amen.
Auteur: IFF
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Weer samen als familie
Inleiding
Is er wel eens iemand uit jouw gezin een tijdje weggeweest? Misschien was je vader of moeder op reis voor
het werk, of lag er iemand van het gezin een tijdje in het
ziekenhuis.
Wanneer zo iemand dan weer terug thuiskomt is het
feest. Het huis hangt vol met slingers, er is lekker eten
en iedereen uit de familie is er om degene die thuiskomt
welkom te heten. Misschien wel met een spandoek: ‘Welkom thuis’ Het gezin is weer compleet, iedereen is weer
bij elkaar.
Bijbelverhaal
Het gezin van Jakob is niet meer compleet sinds Jozef
is verdwenen. Zijn broers hebben jaren geleden aan hun
vader verteld dat Jozef door een leeuw was verscheurd,
maar dat was niet waar. Jozef werd verkocht naar Egypte.
Met Gods hulp werd hij daar onderkoning van Egypte. De
broers weten dit nog niet. Zij komen jaren later in Egypte
om koren te kopen, omdat er in hun eigen land hongersnood heerst. Ze zijn onder de indruk van de onderkoning.
Jozef heeft zijn broers nog steeds niet verteld wie hij is.
Zij denken dat hij de strenge onderkoning van Egypte is,
een Egyptenaar dus.
Jozef beveelt: ‘Iedereen moet uit de kamer vertrekken!’
Alle bedienden haasten zich naar de deur. Wanneer
Jozef alleen in de kamer is met zijn broers barst hij in
tranen uit.
Hij zegt tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef, jullie broer.
Kom dichterbij. Ik ben jullie broer die jullie naar Egypte
hebben verkocht’
Zijn broers zijn verlamd van schrik, ze kunnen hem geen
antwoord geven.
Is deze strenge onderkoning van Egypte hun broer
Jozef?
Jozef stelt hen gerust. Hij zegt: ‘Wees maar niet bang, ik
ben niet boos op jullie. God heeft het zo bestuurd dat ik
hier nu ben om jullie leven van de hongersnood te redden.
Ik moest hier in Egypte terechtkomen. De hongersnood
duurt nu al twee jaar en zal nog vijf jaar duren. En ik ben
de belangrijkste raadsman van de farao hier in Egypte. Ik
heb het advies gegeven om koren op te slaan in schuren,
zodat er genoeg te eten is tot de hongersnood voorbij is’
De broers schuifelen met hun voeten en kijken elkaar
aan. Zou Jozef echt niet meer boos zijn dat ze hem vroeger hebben verkocht?
Jozef praat verder: ‘Jullie moeten zo snel mogelijk naar
huis reizen, naar mijn vader en hem vertellen dat ik nog
leef en de onderkoning van Egypte ben geworden. Jullie
moeten met de hele familie hier komen wonen. Haal je
vrouwen en kinderen en kleinkinderen op. Neem ook de
dieren mee en verhuis naar Egypte. Jullie kunnen hier
gaan wonen in een stuk land dat Gosen heet. Jullie zijn
dan dicht bij mij en ik kan ervoor zorgen dat jullie geen
honger meer lijden’
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Jozef loopt op zijn broertje Benjamin af en omhelst en
kust hem. Ze moeten allebei huilen. Jozef kust ook zijn
andere boers, terwijl de tranen over zijn wangen lopen.
Pas nu kunnen de broers iets tegen Jozef zeggen.
Ondertussen heeft de farao ook gehoord van het bezoek
van de broers van Jozef.
Hij zegt tegen Jozef: ‘Wat fijn dat je je broers hebt teruggevonden. Geef ze onze wagens mee om al hun spullen
in te laden. Laat heel je familie in Egypte komen wonen.
Ze krijgen hier een stuk van ons beste land en er is hier
eten in overvloed’
Jozef geeft de broers de wagens van de farao mee naar
huis, en eten voor onderweg. Ook krijgen ze allemaal een
set nieuwe kleren. Maar Benjamin krijgt vijf sets nieuwe
kleren. Ook geeft Jozefs cadeaus mee voor zijn vader
Jacob. Wel tien ezels beladen met het fijnste Egyptische
graan, brood en ander voedsel.
Een tijd later komen de broers van Jozef weer bij het
tentenkamp van hun vader aan.
Ze roepen hem al van een eind toe: ‘Vader, Jozef leeft!
Hij is de onderkoning van Egypte geworden’ Jakob kijkt
niet blij. Hij kan het niet geloven. Maar zijn zonen blijven
hem vertellen over hun reis naar Egypte en over wat er
allemaal is voorgevallen. Ook laten ze hem de geschenken zien die Jozef voor zijn vader heeft meegegeven.
Pas dan durft Jakob het echt te geloven. Zijn zoon Jozef
leeft. Blij roept hij uit: ‘Ik wil naar hem toe, laten we meteen vertrekken, ik wil hem nog zien voor ik sterf’
Alles wordt in gereedheid gebracht voor de reis naar
Egypte. Alle spullen die ze bezitten worden op wagens
geladen. Ze breken hun tenten af en drijven de dieren bij
elkaar. Zo gaat Jakob op weg naar Egypte met zijn hele
familie en met al zijn bezittingen.
In de nacht krijgt Jakob een visioen. God roept hem:
‘Jakob! Jakob!
En Jacob zegt: ‘Ik luister’
God zegt tegen Jakob: ‘Ik ben God, de God van jou en
van je vader. Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte. En
als het tijd is, leid Ik jouw familie daar ook weer weg. Je
hoeft niet bang te zijn. Jouw familie zal heel groot worden
daar in Egypte. En je zult bij je zoon Jozef mogen wonen
tot je sterft.
Afsluiting
Zo mag Jakob weer samen zijn met zijn familie. God
heeft ervoor gezorgd dat Jozef weer terug is in zijn leven.
Doordat zijn familie in Egypte mag komen wonen kan Jozef
ervoor zorgen dat ze niet omkomen tijdens de hongersnood.
God redt zo zijn kinderen.
Auteur: Mme
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De familie is gered
Bijbelverhaal
Verteld door Jozef zelf
(verkleed als Egyptische onderkoning)
‘Wat een verhaal is mijn leven zeg. Ik kom vandaag het
laatste stukje vertellen. En dat wil ik zelf doen. Vorige
week hoorden jullie dat ik me niet meer kon inhouden.
Juda die zo zichzelf opofferde om Benjamin te redden
van een slavenleven. Dat vond ik zo mooi. Toen kon ik
het niet langer meer volhouden om niets te zeggen. De
tranen kon ik niet bijna meer tegenhouden. Ik heb eerst
iedereen van de hofhouding weggestuurd. Zodra ik alleen
was met mijn broers, heb ik huilend verteld wie ik was.
Alle opgekropte pijn en eenzaamheid heb ik eruit gehuild.
Ze moeten dat buiten ook wel hebben gehoord. Ik heb me
niet ingehouden. Mijn broers schrokken zich een hoedje,
hier hadden ze helemaal geen rekening mee gehouden.
Wie had dat gedacht? Ik zag dat ze bang waren. Bang
voor wat komen ging. Als onderkoning kon ik ze maken
en breken. Maar daar had ik helemaal geen zin in. Ik was
blij met wat ik gezien had. Ik zag dat ze veranderd waren.
Daarom riep ik hen dichterbij en zei nog maar een keer:
‘Ik ben Jozef, jullie hebben mij naar Egypte verkocht.
Maar wees er niet verdrietig om. Want God heeft het
kwade van jullie tot iets moois gemaakt. God heeft mij
vóór jullie uitgestuurd om jullie het leven te geven. We
hebben nu twee jaren van honger gehad, er zullen er
nog vijf komen. Ik zie het zelfs zo: Niet jullie, maar God
heeft mij naar hiernaartoe gestuurd. God heeft dit alles
zo geleid. Wat mij overkomen is heeft God gebruikt voor
iets goeds. Hij heeft mij op deze plek gebracht. Ook voor
jullie. Misschien wel juist voor jullie. Kom zo snel mogelijk met vader en heel de familie naar hier. Jullie mogen
wonen in het land Gosen. Lekker dicht bij mij.
Ik zag aan de broers dat ze het nog niet echt konden
geloven. Ze waren zo verbaasd en ook verlegen met de
hele situatie. Ze stonden nog steeds als aan de grond
genageld. Ze wisten geen raad. Ik ben op mijn broer
Benjamin toegelopen en heb hem als eerste omhelsd.
Wat was dat heerlijk. Mijn eigen broertje. Daarna heb ik
alle anderen ook op deze manier gekust. We moesten allemaal huilen. Pas toen ze zagen hoe blij ik was. Hoeveel
ik van hen hield, durfden de broers een beetje praten. We
hadden elkaar veel te vertellen na zoveel jaren. Wat een
dag!
Inmiddels had Farao ook gehoord van het bezoek van
mijn familie. Spontaan gaf hij opdracht om mijn vader en
de hele familie met alle dieren en huisraad op te halen.
Hij gaf wagens mee voor de kleine kinderen, de vrouwen
en mijn vader. En ze kregen genoeg eten mee voor onderweg. Ook een stel kleren voor ieder. Alleen Benjamin
gaf ik vijf stel kleren mee en hij kreeg 300 zilverstukken.
Nog tien vol bepakte ezels en ezelinnen reisden mee met
eten en cadeaus voor vader.
Ik heb ze nagekeken en nog gezegd dat ze onderweg
geen ruzie moesten maken. Nu zit ik te wachten. En denk
aan de toekomst. Hoe het zal zijn als ze thuis aankomen?
Wat zal mijn vader opkijken. Hij zal het ook ongelooflijk
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vinden, maar goed dat de broers zoveel van mij en de
Farao hebben meegekregen, dan ziet vader dat het echt
waar is. Ik kan niet wachten om mijn vader weer te zien.
Wat zal het heerlijk zijn om straks hem hier heel dicht bij
te hebben. Ik zie daarin ook de goede hand van God.
Als ik terugkijk, wat heb ik veel meegemaakt. Toen ik als
slaaf naar Egypte mee moest in de rij met anderen. Op
de markt te koop stond. Als ik daaraan denk, hoe ik me
voelde. En bij Potifar, waar ik zo mijn best deed maar
toch in de gevangenis werd gezet. Jaren opgesloten.
Door iedereen vergeten. Wat een verdrietige nachten en
dagen heb ik doorgemaakt. Bij verrassing werd ik van het
ene op het andere moment onderkoning van de farao.
Ik had dat nooit kunnen bedenken. Maar God wel. God
stuurde mijn leven, door de moeiten en het verdriet heen.
Hij wilde mij hier hebben, op deze positie. Hier kan ik van
betekenis zijn, voor de hele wereld. Iedereen kan hier
koren halen. Ik ben al negen jaar onderkoning, In die jaren had ik best er even tussen uit gekund om mijn familie
te bezoeken. Farao had mij vast toestemming gegeven.
Of ik had bedienden kunnen sturen met een bericht van
mij. Maar toch voelde ik dat het zo niet moest. Wat was
ik verrast toen ik in de rij van klanten op een dag mijn
broers zag staan. God hielp mij om op de juiste manier te
reageren. Eerst moesten ze erachter komen wat ze fout
hadden gedaan. Ik moest leren om lief te hebben. En dat
kan ik gelukkig, nu nog steeds. Omdat God zoveel van
mij houdt. Hij is mij genadig. Ik kan daarom dan ook niet
anders doen dat mijn broers vergeven. Wat een zegen
dat wij straks fijn bij elkaar mogen wonen. Samen leven
als één familie.
Weet je wat ik nou geleerd heb, dat wat God belooft
uitkomt. De Here God doet dat op zijn eigen verrassende
manier. Inderdaad verrassend! Wie in Hem gelooft wordt
nooit teleurgesteld. Goed onthouden hoor’.
Gespreksvragen
1. Wat vind je van Jozefs plan van aanpak? Wat leer je
van Jozef?
2. Jozef ziet duidelijk dat God zijn leven leidt. Hoe is dat
bij jou? Kun je voorbeelden hiervan geven?
b. Jozef wordt door God ingezet om zijn volk te redden,
aan wie moet je meteen ook denken? Noem wat
overeenkomsten.
3. a. God doet wat Hij belooft. In zijn beloften kun je
je niet vergissen. Wel hoe ze uitkomen. Dat is vaak
verrassend. Wat zijn de verrassingen van God in dit
verhaal?
b. Eén belofte van God die mooi past bij dit verhaal
is: ‘Ken Hem in al je wegen dan zal Híj je paden
recht maken’. Hoe doe je dat? Hem kennen in al je
wegen? Hoe deed Jozef dat?
4. Het gaat ook in dit verhaal over genade. Voor wie is
genade?
Extra
Een filmpje om door te praten over genade: op YouTube
Ga naar http://www.abcvanhetgeloof.nl/genade
Auteur: RE
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