
Kringmateriaal week 12 en 13 
Genesis 45 

 

De ontknoping! Alsof  je een serie kijkt en je toe bent aan de laatste aflevering waarin 
alles op zijn plek gaat vallen. Dat is waar we zijn aangekomen in de Jozef-geschiedenis. 
In Genesis 45 lezen we hoe de maskers af  gaan. Jozef  maakt bekend wie hij is en er 
wordt aan het licht gebracht wie de broers zijn. Alles komt in het volle licht.  
De test is voorbij. De broers hebben laten zien dat ze andere keuzes kunnen maken 
dan ze vroeger hebben gemaakt. Juda stelt zich borg en laat zien wat waar 
broederschap is. Hier is de cirkel van Genesis rond: waar aan het begin van Genesis de 
broedermoord van Kaïn de gevallen mens in beeld brengt, wordt aan het einde van 
het boek Genesis het herstel zichtbaar langs de weg van zelfopoffering van Juda als 
borg voor zijn broers. Een lijn die ons vooruitwijst naar de Here Jezus als borg voor de 
hele mensheid. (Hebr. 7:22) 

In Genesis 45 zien we de kracht van vergeving in de ontmoeting tussen de broers. Een 
ontmoeting die begint met de vraag van Jozef  aan de anderen in de ruimte: "Laat 
iedereen weggaan!" (Gen. 45:1) 
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Wat zou de reden zijn geweest dat Jozef  niet wilde dat anderen aanwezig 
waren bij het moment dat de maskers afgingen? Wat leert ons dat over 
het karakter van vergeving en het herstellen van relaties? (Tip: denk ook 
aan Matt. 18:15….) 

In de ontmoeting zet Jozef  de realiteit in een bijzonder licht: "Ik ben Jozef…jullie 
broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd." Dit is wat er is 
gebeurd: Ik ben jullie broer en jullie hebben mij verkocht. Maar daarnaast zegt Jozef: 
"Maar maak jezelf  geen verwijten….want God heeft mij voor jullie uit gestuurd."  
Jozef  zet datgene wat hem is aangedaan in Gods licht en bedoeling.  

Wat zijn jouw eerste gedachten bij de richting die Jozef  geeft aan wat hem 
gebeurd is? Kun je in je eigen leven lijden aanwijzen waarvan je 
(achteraf) zegt: 'hoe moeilijk het ook is (geweest), dit past in Gods 
bedoeling?'  

Terugkijkend op je leven kun je het lijden dat je is overkomen misschien makkelijker in 
het perspectief  van Gods bedoeling plaatsen, dan als je midden in het lijden zit. Of  als 
het lijden uitzichtloos is. Ik denk dat de Bijbel ook woorden geeft aan het lijden wat 
uitzichtloos is. Denk aan de psalmen waar God bevraagd wordt op Zijn bedoelingen 
met wat de psalmisten meemaken. Denk aan Psalm 13, 22 of  42. "Waarom vergeet U 
mij, waarom ga ik gehuld in het zwart?" (Ps. 42:10). De Bijbel toont beide kanten van 
de medaille: de momenten waarop we achterom kunnen kijken en een bedoeling 
kunnen ontwaren. Maar ook de momenten waarop we dat helemaal niet zien en we 
God daarop bevragen: Hoe lang nog Heer? (Ps. 13:1) 

Naast het benoemen wat zijn broers hebben gedaan, stelt Jozef  hen gerust: 'Blijf  kalm 
en maak jezelf  geen verwijten.' Hier raken we de essentie van vergeving. Vergeven is 
het afzien van het oordeel, zonder dat je daarmee ontkent wat er is gebeurd.  

Waar raakt dit jouw leven? Welk oordeel draag je bij je? Of  welk oordeel 
heb je los kunnen laten in je leven?  

Jozef  ziet af  van het oordeel over zijn broers, vanwege de bedoeling van God die hij 
ziet in wat er is gebeurd. Waar Gods bedoeling centraal staat leren we op een andere 
manier naar onszelf  en de dingen die in ons leven gebeuren te kijken. In Genesis 45:7 
vinden we een afdruk van Gods bedoeling waarin we een patroon zullen herkennen 
dat door de hele Bijbel terugkomt:  

2



"God heeft mij voor jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen 
op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden." (Gen. 45:7 uit de 
HSV) 

De eerste keer dat er sprake is van een 'overblijfsel' of  een 'rest' is in de geschiedenis 
van Noach waar door de vloed (=oordeel) heen Noach en zijn familie overbleven. 
(Gen. 7:23). In Deuteronomium zien we de gedachte ook: Mozes voorziet dat het volk 
zich niet aan de wetten van God zal houden en houdt het volk voor dat ze dan 
verspreid zullen worden onder de volken: "U zult slechts met weinig mensen 
overblijven onder de volken." In bekering is er voor de overgeblevenen redding. (Deut. 
4:30-31, 30:1-10). Daarnaast komen we de term natuurlijk tegen in de grote 
ballingschap van het Zuidelijke Koninkrijk Juda naar Babylon waar de overlevenden 
een 'overblijfsel' worden genoemd.  
In de Bijbel zien we steeds opnieuw vanuit zonde ballingschap ontstaan, maar ook 
door het oordeel heen een klein deel dat zich bekeert. Zij vertegenwoordigen het 
nieuwe begin waar God Zijn plannen mee voortzet richting Zijn bedoeling. 

In Nederland krimpt de kerk hard. De gedachte van een 'overblijfsel' 
speelt ook hier op. Is de ontkerkelijking een oordeel? Zijn we God 
vergeten? Wat zegt de gedachte van een 'overblijfsel' over ons, als 
degenen die overblijven?  

Bonusvraag: Paulus spreekt ook over het 'overblijfsel' in Romeinen 
11:1-5. Over wie heeft hij het? Wat betekent dit? Waar leidt dit naar toe?  

De zonde van de broers is niet het eindpunt. Ze zijn een weg gegaan van 
verootmoediging en berouw waarmee ze door het oordeel heen behoren tot het 
overblijfsel dat God bewaart om Zijn plannen mee voort te zetten. Ze worden 
uitgenodigd om in Gosen te komen wonen. In het Hebreeuws is er door de 
medeklinkers een verband tussen het woord 'tuin' en het woord 'Gosen'. Hierdoor 
krijgt het slot van Genesis 45 een echo mee vanuit Genesis 1-3: de mensen van God 
wonen in een tuin waar ze 'vruchtbaar en talrijk' zullen worden. (Gen. 1:28 - Ex. 1:12) 
Zelfs in Egypte kan Gods bedoeling oplichten. 
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