
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 8.5: Borg voor Benjamin 

 

 

1.  De situatie bij vertrek 

• Jakob roept zijn zonen bij elkaar. 

• Ze moeten weer naar Egypte om koren te kopen. 

• Jakob vindt het niet fijn dat de broers tegen de onderkoning hebben verteld over 

Benjamin. Juda zegt dat ze zonder Benjamin niet hoeven te gaan   

• Ze zeggen dat het hen spijt; het leek wel of de onderkoning alles van hun gezin wist! 

• Juda dringt erop aan, dat Benjamin mee mag. Hij zal er persoonlijk voor zorgen, dat 

Benjamin niets overkomt.  

• Als er iets met Benjamin gebeurt, zal Juda daar zijn hele leven de schuld van dragen. Juda is 

borg voor Benjamin. 

• Juda lijkt hier op de Heere Jezus. De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om een Borg te 

zijn voor zondige mensen. 

 

2. Op reis 

• Dan laat Jakob zijn zonen gaan, met Benjamin. 

• Hij geeft veel geschenken en dubbel geld mee, zodat ze in Egypte kunnen laten zien dat ze 

geen kwaad in de zin hebben. 

• Jakob bidt tot God of al zijn zonen, mèt Benjamin en Simeon, veilig terug mogen keren. 

• Hij legt de afloop in Gods handen. 

• Kun jij hetzelfde zeggen als Jakob: “Wat God ook met mij(n leven) doet, dat is goed”? 

 

 

3. In Egypte 

• De broers komen opnieuw bij de onderkoning. Hij geeft zijn hofmeester opdracht de broers 

naar zijn huis te brengen. 

• De jongens denken dat ze gevangengenomen worden vanwege het geld. Ze zijn bang. 

• Ze houden een pleidooi voor hun onschuld bij de hofmeester. 

• De hofmeester zegt dat ze geen angst hoeven te hebben. Hij brengt Simeon weer bij hen. 

 

4. Maaltijd met Jozef 

• De broers mogen bij de onderkoning eten.  

• Ze geven hem geschenken en buigen diep voor hem. Hier wordt de droom van Jozef 

werkelijkheid (buigen van de korenhalmen). 

• Jozef vraagt naar de gezondheid van hun vader. Opnieuw buigen ze zich voor de 

onderkoning. 

• Als Jozef Benjamin ziet, wordt hij hevig ontroerd. Hij verlaat de zaal om te huilen. 

• Als hij terugkomt, worden de broers tot hun verbazing in volgorde van leeftijd aan de tafel 

genodigd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ze krijgen allemaal overvloedig eten, maar Benjamin krijgt vijf keer zoveel als de anderen. 

• Jozef stelt hiermee zijn broers op de proef: zijn ze jaloers op Benjamin, zoals ze eens op 

hem jaloers waren? 

 

Slotzin 

Jozef stelt zijn broers op de proef. Hij wil weten of hun harten veranderd zijn. Zo doet de Heere 

Jezus dat ook. Hij kijkt naar ons hart. Is jouw hart al veranderd? Wil jij echt alleen voor Hem leven? 

 

 


