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Genesis 44:18-45:15 | Jozef en zijn broers

Jozef en zijn broers

‘U hebt de zilveren beker van de koning gestolen!’ 
roept de dienaar. Verbaasd kijken de broers elkaar aan. 
Natuurlijk hebben ze dat niet gedaan. Ze zijn eerlijke 
mannen. 
‘Zoek maar in al onze zakken met graan,’ zegt Ruben. 
‘Wij hebben niets meegenomen.’ 
Eén voor één worden de zakken gecontroleerd. 
‘Hier heb ik de beker!’ zegt de dienaar ineens. Hij haalt 
de zilveren beker uit de zak van Benjamin. 
Benjamin is heel erg verbaasd. ‘Ik heb die beker echt 
niet in mijn tas gestopt!’ zegt hij tegen zijn broers.

Niet veel later staan ze in het paleis voor de 
onderkoning. 
‘Waarom hebben jullie dit gedaan?’ vraagt hij. ‘Jullie 
wisten toch wel dat ik het zou ontdekken?’ 

Juda doet een stap naar voren. ‘Wij zullen allemaal uw 
slaaf worden,’ stamelt hij. 
De onderkoning schudt zijn hoofd. ‘Dat is niet nodig. 
Alleen de man bij wie de beker is gevonden, wordt mijn 
slaaf. De anderen kunnen teruggaan naar hun vader.’ 
Juda slaat zijn handen voor zijn ogen. Dat kan niet! Zijn 
vader Jakob zal sterven van verdriet als Benjamin in 
Egypte blijft.

‘Mag ik u iets vertellen?’ vraagt Juda daarom aan 
de onderkoning. ‘Als we zonder onze jongste broer 
teruggaan, zal onze vader sterven van verdriet. Benjamin 
is nog de enige zoon van zijn lievelingsvrouw. Ik heb mijn 

vader beloofd dat ik voor mijn broer zal zorgen.’ 

De lip van de onderkoning trilt. Hij wrijft in zijn ogen. 

Juda vertelt verder. ‘Onderkoning, laat mij toch slaaf 
worden in plaats van mijn broertje. Ik kan niet naar mijn 
vader teruggaan zonder Benjamin. Mijn vader zou zo 
verdrietig zijn. Dat wil ik niet laten gebeuren!’

De onderkoning kijkt naar zijn dienaren. ‘Laat mij alleen 
met deze mannen!’ zegt hij met trillende stem. Als ze 
vertrokken zijn, begint hij te huilen. 
Verbaasd kijkt Juda naar de onderkoning. Hij huilt zo 
hard, dat de mensen het buiten het paleis vast ook 
horen. Dan begint hij opeens in hun eigen taal te praten: 
‘Ik ben Jozef, jullie broer!’

De broers schrikken heel erg. Juda doet een grote stap 
achteruit. Jozef? Is deze onderkoning hun broer, die 
ze verkocht hebben? Ze hadden hem helemaal niet 
herkend. Maar nu zien ze het!

‘Kom toch dichterbij,’ zegt Jozef. ‘Jullie hoeven niet 
bang te zijn. En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn 
omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij 
hierheen gestuurd om jullie leven te redden. Ga zo snel 
mogelijk terug naar huis en haal vader hierheen. En ook 
jullie gezinnen! De hongersnood zal nog vijf jaar duren. 
Maar ik zal zorgen dat jullie genoeg te eten hebben.’
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Juda vertelt over Jakobs verdriet
Toen stapte  Juda  naar voren. Hij zei: ‘Neem me niet 
kwalijk, heer. U bent net zo machtig als de  farao. Maar 
wilt u niet boos op mij worden? Ik wil graag nog iets 
zeggen.
U hebt ons de eerste keer gevraagd of we nog een 
vader of een broer hadden. Toen hebben wij gezegd: 
‘We hebben nog een oude vader en een jonge broer. 

Wat hiervoor gebeurde
Jozef is onderkoning geworden in Egypte en er 
komt inderdaad een hongersnood. Gelukkig is er 
veel graan in schuren bewaard. 
Maar ook in Kanaän is geen eten meer. De broers 
van Jozef worden door hun vader naar Egypte 
gestuurd om graan te kopen. Zo komen ze bij Jozef 
terecht, maar ze herkennen hem niet. Jozef herkent 
hen wel, maar hij laat dat niet merken. 
Na een tijd is het eten weer op, en moeten de 
broers opnieuw naar Egypte. Benjamin mag niet 
mee van Jakob, maar Jozef eist dat Benjamin toch 
ook naar Egypte komt. Als de broers met het graan 
weer naar huis toe gaan, laat Jozef zijn eigen beker 
in de tas van Benjamin leggen. Hij stuurt zijn dienaar 
achter de broers aan. Als die de beker ontdekt, 
moet Benjamin van Jozef zijn slaaf worden. 


