
43/44. Apart gezet   Genesis 43 en 44  

Lees Genesis 43 en 44 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (43v1-10) Juda stelt dat ze niet opnieuw naar Egypte terug kunnen voor voedsel zónder Benjamin. 

  B (v11-14) Israël stemt er tenslotte mee in dat B. mee moet met geld en geschenk, verlies riskerend.  

     C (v15) De broers namen Benjamin, dubbel geld en geschenk mee naar Egypte, naar Jozef. 

        D (v16-22) De broers vrezen slavernij (v18) vanwege het geld en proberen uitleg te geven. 

          E(v23) Dedienaar van Jozef zegent de broers en stelt hen gerust: jullie God heeft voorzien. 

            F(24-26) De broers bereiden hun geschenk  voor Jozef en buigen zich voor hem. 

             G(v27-29) Jozef vraagt naar de welstand van vader en ontmoet Benjamin en zegent hem. 

              H(v30-31) Jozef doet moeite zijn emoties te bedwingen. 

Centrale as(v32) Het eten werd apart opgediend voor Jozef, de broers en de Egyptenaren. 

              H(v33) Jozef positioneert de broers naar leeftijd aan tafel. 

            G(v34) Jozef geeft Benjamin 5 keer zoveel te eten als de broers. Allen drinken. 

          F(44:1-2) De zakken van de broers werden gevuld met graan, geld en de beker bij Benjamin. 

         E (v3-6) De dienaar van Jozef moet de broers beschuldigen van diefstal van de wichelarij-beker. 

      D (v7-13) De broers vrezen dood (v9) vanwege de ‘gestolen’ beker en proberen uitleg te geven. 

    C (v14-17) De broers keren  terug naar het huis van Jozef met het geld, de beker en Benjamin. 

  B (v18-31) De broers verklaren dat vader zal sterven als Benjamin niet terug zal keren. 

A (v32-34) Juda stelt dat hij niet naar vader terug kan keren met voedsel zonder Benjamin en biedt 

zichzelf aan als slaaf in de plaats van Benjamin. 

 Apart gedekte tafels.. 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A/B:  Jacob/Israël riskeerde het verlies van Benjamin, zijn laatste verbintenis met zijn meest 

geliefde Rachel. Benjamin was na het verlies van Jozef de eerstgeborene vanuit die verbintenis. Als 

Benjamin zou wegvallen zou het verbond met Abraham teniet gaan. Juda wil zich nu opofferen zowel 

voor Jakob als Benjamin. Juda toont zich zeer bezorgd om het welzijn van Benjamin en zijn vader. 

Juda toont zich een bedreven onderhandelaar (maar tot zover zijn zijn pogingen vruchteloos) totdat 

Jozef zich openbaart (hst 45)– een profetische hint naar een toekomst waarin de Jood in de 

onderhandelingsstrijd zal zitten met de niet Jood totdat de Messias zich openbaart! 



Niveau C: Geen andere opmerking dan dat er wederom een prachtig chiastisch spiegelbeeld 

aanwezig is via deze verzen in het verhaal. 

Niveau D: De broers konden niet ontkennen dat er geld in hun zakken zat; ze waren in de val 

gelopen. Ook werden ze veroordeeld door de aanwezigheid van de beker in de zak van Benjamin.  

Niveau E: Wie zien in dit stukje verhaal lijn een herhaling van de groeiende rijkdom van Jakob maar 

daartussen bevonden zich de gestolen afgodsbeeldjes door Rachel (Genesis 31). Zo worden hier de 

broers gezegend met rijkdom maar zonder het te weten was daar een afgodische drinkbeker 

verborgen aanwezig in hun midden. 

Niveau F: De broers gaven alles terug aan Jozef maar die gaf het wederom aan hen terug. Misschien 

wel een profetisch beeld van de rijkdommen die de Egyptenaren zouden gaan meegeven later bij de 

Exodus uit Egypte! 

Niveau G/H: Jozef had Benjamin niet meer gezien sinds die geboren was en verkiest hem bijzonder te 

zegenen. Hiermee herinnert hij zijn broers er aan dat de zegen voor de eerstgeborene toekomt aan 

de oudste zoon van Rachel. De broers gingen er immers nog steeds van uit de Jozef dood was 

waardoor Benjamin rechthebbend was geworden om die zegen te ontvangen.  Jozef vraagt naar de 

welstand van zijn vader.. denk hierbij aan de prachtige Hebreeuwse liedjes: od avinu chai en am 

Israël chai 

Centrale as: Zij dienden op: voor hem apart, voor hen apart en voor de Egyptenaren die met hem aten 

apart. De Egyptenaren mogen namelijk niet samen met de Hebreeën de maaltijd gebruiken, omdat 

dat voor de Egyptenaren een gruwel is.   De broers wisten nog steeds niet dat Jozef geen Egyptenaar 

was; ze moeten gedacht hebben dat hij apart zat vanwege zijn hoge rang.  

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens 

over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Juda zal eens berouwvol zijn over de dood van de Messias. Het heeft er lang naar uitgezien dat het 

verbond met Abraham verloren is gegaan met het verdwijnen van de 10 stammen onder leiding van 

Efraim. Maar ze zijn levend en verborgen in de wereld. We zijn allen verantwoordelijk voor het stelen 

van het leven van Jesjoea en alleen in nederigheid en berouw is  verzoening hiervoor beschikbaar: 

Zefanja 3:9-13 

Juda zal onderhandelaar zijn in het proces van verzoening van de stammen van Jakob’s huishouden 

in het laatst der dagen maar zal niets bereiken totdat de ware identiteit van de onherkenbare Jezus 

als broer Jesjoea collectief  geopenbaard wordt aan Juda:Jesaja 66:5,6  Uiteindelijk zullen Juda en de 

Messias samenwerken om de hele familie op één  plaats te verzamelen: Zacharia 10:3-12 

De Messias weet wat er gaat komen; Hij zal net als Jozef in controle zijn om de familie te herenigen. 

Vlak voor de openbaring van de Messias zal de hele familie van Jakob, de 12 stammen, bij elkaar 

verzameld  zijn. De Messias zal zijn gunst tonen aan Zijn ware broeders. Hebreeërs, zowel uit de 



Joden als uit de volken zullen zich veilig voelen in de nabijheid van de Messias als hun Redder en 

broeder: Zacharia 8:2023; Kolossenzen 1:3,4   Het huishouden van Sion zal apart van de wereld staan 

die hen op afstand houdt zoals de Egyptenaren in de centrale as: Deuteronomium 14:2; Psalm 135:4; 

1 Petrus 2:9 

In eerste instantie zal de Messias niet herkent worden als een Hebreeër zowel door de Joden (2 

stammers) als door de gelovigen uit de volken (veelal 10 stammers -christenen). Joden zien Jesjoea al 

zo’n 2000 jaar als een heidense Jezus van een andere godsdienst. Helaas terecht, want de 

mainstream van het christendom ziet nog steeds  Jezus als een onderdeel van een drie-enig God die 

vergeving kwam  brengen door het kruisoffer en daarmee ook de Wet van Mozes kwam afschaffen. 

In werkelijkheid is Jesjoea een broeder uit de stam Juda, de Zoon des mensen, die vanaf zijn doop in 

de Jordaan als de Zoon van de Ene en Enige God JHWH door middel van Zijn leven en sterven juist de 

waarheid, kracht en zegen van de Torah van Mozes kwam demonstreren. Door het Woord en de 

Geest ontvangen wij kracht om navolgers van Jesjoea te zijn: 1 Johannes 3:1-11 En in het opzien naar 

de verlossing In Messias en het houden van de geboden is eeuwig leven bereikbaar: Openbaring 

14:12 

Jozef, als de oudste zoon van Rachel, draagt nog steeds de zegen, rechten en verantwoordelijkheden 

van de eerstgeborene. Jozef (via Efraïm) samen met Juda , die de zegen van het Koningschap heeft, 

zal de 2 takken van de familie vormen tot een natie: Ezechiël 37:15-19 

 

 

 

 


