
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 8.4: Jozef beproeft zijn broers 

 

 

1. Hongersnood in Kanaan 

• Jakob hoort van kooplieden  dat er in Egypte eten genoeg is 

• Jakob spoort zijn zonen aan om naar Egypte te gaan  

• Alleen Benjamin moet thuis blijven, uit angst dat hem, net als Jozef, iets ergs zal 

overkomen. 

 

2.  Aankomst in Egypte 

• Zij buigen voor de  onderkoning die zij niet als hun broer herkennen 

• Jozef herkent hen (na die twintig jaren) direct  en denkt terug aan zijn dromen. 

• Hij besluit hen niet te straffen voor hun vroegere misdaden.         

• Hij stelt hen op de proef om erachter te komen of zij nog net zo (gemeen en jaloers) zijn als 

vroeger.  

 

3. Het harde optreden van Jozef 

• Hij noemt hen verspieders van een vijandig leger 

• De broers vertellen waar zij vandaan komen, wie hun vader is en dat ze nog een jongere 

broer thuis hebben 

• Een van hen moet die jongere broer gaan halen om te zien of zij de waarheid spreken. 

• Hij laat hen eerst opsluiten in de gevangenis, daar kunnen zij nadenken over hun zonden. 

• Denk jij ook weleens na over je zonden? Vind je het ook erg? Vertel alles eerlijk tegen de 

Heere en vraag vergeving over al je zonden.  

 

4.  Terug naar Kanaan 

• Na drie dagen worden de broers weer bij Jozef gebracht. 

• Negen broers mogen met koren terug naar Kanaan 

• Simeon moet in Egypte blijven totdat zij terugkomen met Benjamin 

• De broers bekennen schuld:deze straf hebben zij verdiend door wat zij in het verleden hun 

broer Jozef en vader Jakob hebben aangedaan. 

• Als Jozef dit hoort loopt hij bij hen vandaan om zijn ontroering te verbergen. 

• Voor hun vertrek laat Jozef in hun gevulde korenzakken al het betaalde geld weer 

terugleggen. 

• Jozef zorgt goed voor hen, ook al hebben ze dat niet verdiend. Zo zorgt de Heere ook voor 

jou, ook al heb je dat niet verdiend. 

• Onderweg ontdekt een van hen (bij het voeren van ezel) het geld in zijn korenzak 

 

 

5.  Thuiskomst in Kanaan 

• Blijdschap bij de vrouwen en kinderen omdat er weer eten is. Maar waar is Simeon? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teneergeslagen vertellen de broers wat hen in Egypte is overkomen 

• In alle korenzakken ontdekken zij hun geld. 

• Jakobs verdriet:”jullie beroven mij van kinderen”Eerst Jozef, nu Simeon, straks Benjamin 

ook nog. 

• Ruben belooft zijn vader om Benjamin onder zijn hoede te nemen. 

• Als Benjamin niet terugkomt mag zijn vader twee van Rubens zonen doden.  

 Jacob wil Benjamin niet meegeven. 

 

Slotzin: Toch zal Jakob niet sterven van verdriet. Gods weg is anders, Gods weg is goed. Hij zorgt 

altijd voor Zijn kinderen! 

 


