
Kringmateriaal week 10 en 11 
Genesis 43 

 

In dit kringmateriaal staat Genesis 43 centraal waar de broers op aandringen van 
Jakob hun tweede reis ondernemen naar Egypte. Het is niet de voortdurende 
gevangenschap van Simeon die de aanleiding vormt van Jakobs voorstel (vers 2), maar 
het feit dat het koren opraakte dat de broers met hun vorige reis vanuit Egypte hadden 
mee genomen. Jakob spreekt niet over Benjamin in zijn voorstel, waaruit de patstelling 
onveranderd blijkt waarmee Genesis 42 was geëindigd.  

Juda neemt dan het woord en stelt een voorwaarde: 'Als u onze broer (Benjamin) 
meestuurt, zullen wij vertrekken. (…) Maar als u hem niet meestuurt, zullen wij niet 
gaan.' Juda is gelijk duidelijk over wat er volgens hem nodig is. Jakob stribbelt tegen en 
maakt zijn zoons verwijten dat ze het bestaan van Benjamin benoemd hadden bij 'die 
man' (Jozef). Uiteindelijk stelt Juda zichzelf  als borg: "Ik wil persoonlijk borg voor hem 
staan, u mag mij verantwoordelijk voor hem stellen." (Gen. 43:9) In de 
wijsheidsliteratuur (waar de geschiedenis van Jozef  ook onder wordt geschaard) staan 
waarschuwingen tegen het lichtvaardig borg staan voor een ander. (Spr. 6:1-5, 11:15) 
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Ben je zelf  wel eens in een situatie geweest dat je voor iemand in moest 
staan? Of  dat iemand voor jou in stond?  

Juda maakt hier iets zichtbaar van wat Jezus zou gaan doen: met Zijn leven borg staan. 
Jezus is de borg voor het betere verbond. (Hebr. 7:22) In dit verbond ruilt Hij zijn 
leven in voor het leven van jou en mij. (2 Kor. 5:21) De lijn tussen Juda en Jezus wordt 
ook zichtbaar in de zegen die Jakob aan het einde van zijn leven aan Juda meegeeft:  
"In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij 
komt die er recht op heeft; hem zullen de volken gehoorzaam zijn." (Gen. 49:10) 
Juda werpt een schaduw vooruit naar Jezus. Het is niet voor niets dat Jezus uit de stam 
van Juda geboren zal worden. (Mat. 1:1-12, Openb. 5:5) 

Het borg staan van Juda is opmerkelijk gezien zijn verleden. Het was Juda die in 
Genesis 37 voorstelde om Jozef  te verkopen. Nu verbindt Juda zich aan de broer van 
Jozef; Benjamin. Juda leert ons dat we kunnen veranderen, dat fouten in het verleden 
niet herhaald hoeven te worden.  

Kun jij ervaringen delen als die van Juda? Hoe je in dezelfde situaties niet 
de fouten van het verleden hebt gemaakt? Of  juist het tegenovergestelde: 
hoe je ervaart dat je vaak in dezelfde patronen terecht komt en het je niet 
lukt hier bovenuit te stijgen? Kun je hierin elkaar helpen? Voor elkaar 
bidden?  

Bonusvraag: welke parallellen zie je tussen Juda en zijn nakomeling 
David? Welke verhalen van David komen bij je boven als je aan Juda's rol 
in het Jozef-verhaal denkt? Welke eigenschappen hebben Juda en David 
gemeen?  
(Zie bijv. 1 Sam. 9, 1 Sam. 12, Ps. 51….) 

Met de borgstelling van Juda gaat Jakob akkoord en geeft hij Benjamin mee. Opnieuw 
wordt zichtbaar hoe de oudste broer Ruben wordt gepasseerd: hij was degene die in 
Genesis 42 een zelfde voorstel deed en zweerde op het leven van zijn eigen kinderen 
dat hij instond voor het leven van Benjamin. Maar Jakob was toen onvermurwbaar. 
Juda krijgt het wel voor elkaar. Net zo goed als Ruben in Genesis 37 had gepleit voor 
het leven van Jozef, maar de broers uiteindelijk luisterden naar Juda. Ruben wordt in 
Genesis neergezet als degene die tekortschiet, terwijl zijn moeder Lea hoopte dat ze 
Jakobs liefde zou winnen met de geboorte van de eerste zoon Ruben. Lea gaf  hem de 
naam Ruben (betekenis: 'zie, een zoon'). "Voorzeker, nu zal mijn man mij 
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liefhebben." (Gen. 29:31-33) Bedoeld om de liefde van zijn vader te winnen, schiet 
Ruben tekort. In Genesis 35 slaapt hij met de bijvrouw van zijn vader (Bilha). Het 
tekortschieten van Ruben herhaalt zich door de geschiedenissen in Genesis heen.  

Zijn er ook verwachtingen op jouw leven gelegd? Hoe heeft dit uitgepakt? 
In hoeverre is Jakob debet aan de daden en het tekortschieten van Ruben?   

De broers gaan op weg naar Egypte en ontmoeten opnieuw Jozef. De ontmoeting van 
Jozef  met Benjamin maakt hem opnieuw emotioneel. Het hoofdstuk eindigt met een 
maaltijd waarbij de broers op volgorde van geboorte worden neergezet, wat hen 
verbaasd. Jozef  geeft Benjamin vijf  keer zoveel als de andere broers. Jozef  bouwt 
verder aan een situatie waarin hij zijn broers kan testen: zijn ze nog afgunstig op een 
zoon van Rachel, de geliefde vrouw van hun gemeenschappelijke vader? Zijn ze echt 
veranderd? Jozef  is nog niet klaar met de grote vraag in dit deel van de geschiedenis: 
zijn jullie mijn broers? Of  zijn jullie nog steeds verraders?  

3


	Genesis 43

