
Kringmateriaal week 8 en 9 
Genesis 42 

 

Dit kringmateriaal heeft betrekking op de preek van 26 februari. Afhankelijk van de 
week waarin de kring wordt gehouden kan dat dus betekenen dat dit kringmateriaal 
een voorbereiding is op de preek, of  het een verwerking van de preek is.  

In Genesis 42 zijn we getuige van de eerste ontmoeting tussen Jozef  en zijn broers, de 
eerste van twee ontmoetingen. Dat past in het Jozef  verhaal waar regelmatig de 
dingen dubbel verteld worden of  gebeuren. Denk hiervoor aan wat Jozef  had gezegd 
tegen de farao over zijn dromen: "Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, 
betekent dat Gods besluit vaststaat." (Gen. 41:32) Denk ook aan de noodzaak uit de 
Joodse wet van twee getuigen om in een geding rechtsgeldigheid te krijgen. (Deut. 
19:15). De dubbele vertelling is een Joodse manier om het belang en de echtheid van 
het gebeuren te benadrukken.  

In de ontmoeting van Jozef  met zijn broers herkent hij zijn broers wel, maar zij 
herkennen Jozef  niet. Jozef  ziet er uit als een Egyptenaar en maakt gebruik van een 
tolk (vers 23). Jozef  doet zich anders voor om iets gedaan te krijgen. Een bekend 
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thema in Genesis: Jakob deed zich voor als Esau, Lea als Rachel, Tamar als prostituee. 
Allemaal wilden ze iets gedaan krijgen, wat hen als zichzelf  niet lukte.  

Wat wil Jozef  gedaan krijgen van zijn broers? In hoeverre heb je zelf  wel 
eens iets voor elkaar gekregen door je anders voor te doen of  je 
bedoelingen wat op de achtergrond te laten? Hoe kijk je daar op terug?  

In Genesis 42 zijn we getuigen van een handig, politiek spel van Jozef. Jozef  wordt hier 
de aanklager van zijn broers. Degene die door slimme vragen informatie loskrijgt van 
zijn broers die hij vervolgens weer tegen hen gebruikt. 
Jozef  komt door zijn broers te beschuldigen van spionage te weten dat zijn vader leeft 
en dat de jongste broer Benjamin (Jozefs volle broer) bij zijn vader is. Ook vertellen ze 
dat er een broer niet is: "…en één is er niet meer." (vers 13) In het Hebreeuws 
ontbreekt dit 'meer': "….en één is er niet." staat er letterlijk, waarmee hun verklaring 
in ieder geval oprecht is. Jozef  sluit zijn broers op met de mededeling dat één van hen 
Benjamin zal moeten gaan halen. Jozef  brengt zijn broers drie dagen lang (vers 17) in 
een situatie van afhankelijkheid en onzekerheid over de toekomst. 

Jozef  test zijn broers en brengt ze in vergelijkbare omstandigheden waar 
hij zelf  in gezeten heeft door hun toedoen. Er lijkt een zekere vergelding 
in zijn keuze te zitten. Hoe kijk je daar naar?  

Jozef  zet de broers vervolgens schaakmat: een moet bij hem blijven, de rest moet de 
jongste broer halen. Jozef  lijkt milder geworden: eerst moesten er negen blijven en 
eentje Benjamin halen, nu moet er eentje blijven en de negen Benjamin halen. Jozef  
test de trouw van de negen broers ten opzichte van de ene die achterblijft.  

In de kern komt hier een fundamentele waarde boven water in broeder/
zusterschap: trouw. Heb jij ervaringen met trouw/ontrouw van broeders 
en zusters in de kerk? Hoe heeft dit jou gevormd in het vertrouwen 
vandaag de dag? Wat heb je nodig om hierin te kunnen groeien?  

De broers koppelen hun lot aan hun daden in het verleden. (vers 21-22) Daden waar 
we over gelezen hebben in Genesis 37 en die in deze verzen verder ingekleurd worden 
in hun beschrijving van de smeekbeden en wanhoop van Jozef. Blijkbaar is de 
wroeging over wat ze gedaan hebben springlevend, in ieder geval bij Ruben die 
letterlijk over Jozef  zegt: '…zijn bloed wordt gezocht'. (NBV21 'Nu betalen we de prijs 
voor het vergieten van zijn bloed') 
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De test die Jozef  doet brengt boven water dat er wroeging is bij zijn broers over wat ze 
gedaan hebben. Dit raakt hem diep: dit is erkenning van zijn leed.  
In de dienst van 18 december in de BGA hebben we het hier ook over gehad vanuit 
Matt. 18:15-17: het belang dat de dader erkent dat hij of  zij tegen jou gezondigd heeft. 
(het 'luisteren' van de dader) Het niet erkent worden hierin kan de last van wat je is 
aangedaan enorm verzwaren.  

Heb je ervaring hierin? Wacht je nog steeds op erkenning van iemand die 
jou iets heeft aangedaan? Of  heeft het bij jou wel eens lang geduurd 
voordat je in ging zien wat je bij een ander teweeg had gebracht? 
Misschien goed om hier tijd te nemen om voor elkaar te bidden?  

De laatste test die Jozef  doet is de test met het geld. Simeon is de broer die achterblijft 
terwijl de negen teruggaan met graan en naar wat later blijkt: ook met het 
aankoopbedrag. Het opgeven van Simeon betekent rijkdom voor de broers, zoals het 
verkopen van Jozef  hen 2.5 jaarloon opgeleverd had van een herder. Als ze de keuze 
maken om terug te komen, zullen ze iets moeten met het geld dat ze gevonden 
hadden. Vinden ze hun broer belangrijker dan het geld? Genesis 42 eindigt met een 
patstelling tussen de broers en Jakob over datgene wat gebeuren moet. De broers 
willen Simeon gaan halen, Jakob wil niet dat ze Benjamin daarvoor meenemen.  

Als inkomen en uitgaven in balans zijn kun je de ervaring hebben dat geld 
niet een heel grote rol speelt in je leven. Als er echter opeens een situatie 
van overvloed of  tekort is, ontdek je vaak welke rol geld speelt of  hoe 
groot de invloed van geld kan zijn op je keuzes en houding.  
Heb je ervaringen met plotselinge situaties van overvloed of  tekort? Wat 
deed dit met je?  

Ps. Als je over dit laatste onderwerp (invloed van geld) dieper wil nadenken kun je op 
de website van compass veel interessante materialen vinden! https://
www.compass1.eu/about 
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