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Jozef en Esther 
Les 7/13 - Jozef onthult zich aan zijn broers (Gen. 45) 
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Jozef onthult zich aan zijn broers 
(Genesis 45) 

 
Beeld u in hoe de broers zich moeten gevoeld hebben toen zij zich realiseerden wie de gouverneur 
van Egypte werkelijk was! Zij waren overmand door schrik voor hem (Genesis 45:3) toen zij inza-
gen dat de machtige heerser voor hen diegene was die zij gehaat en afgewezen hadden. 

Zo zal het ook zijn wanneer Israël haar Messias zal herkennen bij de tweede komst van Christus 
(Zacharia 12:10-12; Openbaring 1:7). Hun ogen zullen Degene zien die zij gehaat, afgewezen 
en gekruisigd hebben! 
Evenzo moet elke persoon zich dit realiseren: “Ik was mee verantwoordelijk voor de dood van 
Jezus Christus. Hij stierf voor mijn zonden (1 Korinthiërs 15:3). Het was voor mijn zonden dat 
Hij leed, bloedde en stierf. Ik ben schuldig! Mijn zonden nagelden Hem aan het kruis. Hij stierf 
voor mij”. “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig 
was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18).  

Jozef stelde zijn broers onmiddellijk gerust en verzekerde hen van zijn vergeving (Genesis 45:4-8). 
Wat hij zei komt hierop neer: “Jullie verkochten me, maar God zond me! Wat jullie deden was 
verschrikkelijk, maar God werkte het uit ten goede”. De broers waren er verbaasd over dat Jozef 
niet boos of wraakzuchtig was. Zijn vergiffenis jegens hen, niettegenstaande het boze dat zij deden, 
was verbazingwekkend. 
Gods verbazingwekkende vergiffenis wordt gezien in de volgende passages: 

De volgende verzen spreken van de complete vergiffenis die een persoon ontvangt wanneer hij ge-
loof stelt in de Heer Jezus Christus. Deze vergiffenis is volmaakt. God vergeeft ALLE ZONDEN - 
verleden, tegenwoordige en toekomstige. God in Zijn genade, voelt Zich vrij om de gelovige zon-
daar volledig te rechtvaardigen en te vergeven, op basis van het bloed van Christus (het werk dat 
Hij voor ons volbracht aan het kruis, toen Hij stierf als onze Plaatsvervanger). Het erkennen van 
Gods genadige vergeving hoort ons tot veel dankbaarheid te stemmen, en zou een stimulans moeten 
zijn voor een heilige wandel (Efeziërs 4:32; Kolossenzen 3:12-13). Hoe zouden we toch iets minder 
kunnen doen dan de God lief te hebben die ons alles vergeven heeft! 
“Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan” (Psalm 
103:12). 
“Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, op-
dat U gevreesd wordt” (Psalm 130:3-4). 
“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharla-
ken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte 
wol” (Jesaja 1:18). 
“Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want Ú hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, van 
het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen” 
(Jesaja 38:17). Als iets achter uw rug ligt, dan kunt u dat niet zien. Als uw zonden achter Gods rug 
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liggen, dan geeft dat aan dat Hij ze niet ziet, er niet naar wil kijken, en ze ons niet in rekening zal 
brengen. 
“Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik 
heb u verlost” (Jesaja 44:22). 
“In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van 
Israël, maar die zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, 
want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblijven” (Jeremia 50:20). Onze zonden zullen 
niet gevonden worden! 
“Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het 
overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt 
vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden 
vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee” (Micha 7:18-19).  
“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeziërs 1:7). 
“Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos 
gedrag beslist niet meer denken” (Hebreeën 8:12; zie Hebreeën 10:16-17). 
“Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam” (1 Johannes 
2:12). 
“En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen 
met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven” (Kolossenzen 2:13). “Al” onze 
zonden betekent de zonden van verleden, heden én toekomst! 
“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen 
zal door Zijn Naam” (Handelingen 10:43). 

Hebt u persoonlijk Gods Zoon ontvangen en de vergiffenis die in Hem gevonden wordt? 

Het verhaal van Jozef illustreert goed het principe van Romeinen 8:28: “En wij weten dat voor hen 
die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn 
voornemen geroepen zijn”. 

De dingen zijn niet altijd goed op zichzelf (de put, de slavernij, de gevangenis, de eenzaamheid) 
maar alle dingen werken samen ten goede. Jozef ondervond dat dit waar is. 
Veel ingrediënten van een taart smaken op zichzelf slecht (meel, zout, bakpoeder, bakvet, rauwe 
eieren, vanille, enz.), maar het eindproduct is lekker en goed. Zo is dat ook met de vele ervarin-
gen in het leven. Bijvoorbeeld: de bittere dingen die met Paulus in Rome gebeurden werkten ten 
goede voor de bevordering van het evangelie (Filippenzen 1:12-18). De bittere gevangeniserva-
ringen van John Bunyan werkten samen om zijn “Pilgrim’s Progress” (“De christenreis naar de 
eeuwigheid”) te schrijven, het meest geliefde christelijke boek los van de Bijbel. Kunt u aan nog 
andere illustraties van dit principe denken? 

In Genesis 45:8 zei Jozef iets opmerkelijks: “Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, 
maar God”. Jullie stuurden me niet, maar God! Jozef wist beslist wel dat zijn broers hem aan 
Egypte hadden verkocht (Genesis 45:4)! Maar Jozef zag Gods hand achter alles, om levens te 
behouden (Genesis 45:5,7)! Ook gaf Jozef God de volle eer voor zijn verhoging tot heerser (Genesis 
45:8) en erkende dat de Farao het instrument was dat God gebruikte om dit te realiseren (Genesis 
41:41). 

Een ander voorbeeld hiervan wordt gevonden in het boek Job. Wie was eigenlijk verantwoorde-
lijk voor de verwoesting van Jobs eigendommen en zijn dienaren, zonen en dochters (Job 1:12) 
en voor het aantasten van Jobs lichaam (Job 2:6-7)? Satan. En wie was, voor wat Job zelf be-
trof, verantwoordelijk voor wat er gebeurde (1:21; 2:10)? God. Vergiste Job zich? Nee, alhoe-
wel mensen en Satan tegen ons zijn is het een grote troost dat God soeverein is over allen en al-
les, en dat Hij dus de volledige controle bezit! Zie Psalm 103:19. 
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Voordat zijn broers terugkeerden naar hun vader, zei Jozef tot hen: “Maak onderweg geen ruzie” 
(Genesis 45:24). Wat zouden zij tot hun vader zeggen? Zij wisten dat zij hun vader nu de waarheid 
moesten vertellen. Misschien waren ze ertoe geneigd te ruziën over wie de uitleg moest geven! Jo-
zef moedigde hen mogelijk aan (zie Genesis 45:15) om aan Jakob uit te leggen hoe God alles ten 
goede had uitgewerkt. Jakobs hart begaf het bijna toen hij hoorde dat zijn zoon, waarvan hij dacht 
dat hij verscheurd was, nog leefde, en een heerser was in Egypte! 
  

De slepende schuld van Jozefs broers 
(Genesis 50:15-21) 

Wat is schuld? 
Het woord SCHULD wordt gebruikt om te verwijzen naar verschillende dingen. Het wordt vaak 
gebruikt om te verwijzen naar een feit, en soms ook om te verwijzen naar een gevoel. Laten we het 
woord SCHULD eerst definiëren als een feit en daarna als een gevoel: 

1) Het FEIT van schuld 
Schuld is het feit dat een persoon een overtreding begaan heeft. Schuld is het feit dat een persoon 
iets verkeerds gedaan heeft. Een persoon treft schuld (is schuldig) omdat hij zondigde en Gods wet 
heeft overtreden. En omdat deze persoon schuldig is (verkeerd heeft gedaan) verdient hij het ge-
straft te worden, en moét hij gestraft worden. 
Bijvoorbeeld: van een misdadiger zou kunnen gezegd worden: “Het bewijsmateriaal bewees zijn 
schuld”. Dit betekent dat het bewijsmateriaal bewees dat hij werkelijk de wet overtrad en dat hij 
schuldig was aan een misdaad. 
Van wie zeiden de Joden dat hij de doodstraf schuldig was, volgens Mattheüs 26:66? De Heer Je-
zus. Wat was Zijn misdaad (zie achteraan in vers 65)? Godslastering. Hij beweerde de Zoon van 
God te zijn (zie Mattheüs 26:63-64)! Was Hij werkelijk schuldig? Nee. Als u zou beweren de Zoon 
van God te zijn, dan zou u echter wèl schuldig zijn.  
Zie Exodus 20:7. De persoon die Gods Naam ijdel gebruikt is niet onschuldig en daarom is hij 
schuldig. Volgens Jakobus 2:10 is iemand die slechts één van de Tien Geboden overtreedt, en alle 
andere geboden houdt, nog steeds schuldig aan het overtreden van alle geboden. Als een ketting 
slechts één gebroken schakel heeft, is dat dan niet de hele ketting gebroken? Zij die Gods wet over-
traden hebben schuld. Het is een feit! Zij zijn schuldig! 
Hebt u alle tien geboden volmaakt gehouden? Bent u schuldig voor een heilige God die alle over-
tredingen en elke zonde ziet die wij ooit gedaan hebben? 

Hoeveel mensen in de wereld hebben een probleem met zonde (Romeinen 3:19)? Allemaal! 

2) Het GEVOEL van schuld 

Het woord SCHULD wordt nog op een andere manier gebruikt. Het wordt gebruikt om een gevoel 
te beschrijven. Het beschrijft een gevoel of schaamte of wroeging (een knagend leed) wegens het 
kwaad dat een persoon heeft gedaan. Er bestaat een feit van schuld (overtreding, zonde), maar er is 
ook een gevoel van schuld: ik voel me slecht wegens wat ik gedaan heb. Wegens mijn zonde voel ik 
mij schuldig! 
Gevoelens van schuld kunnen heel sterk zijn. De persoon heeft een oncomfortabel innerlijk besef 
dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Zijn eigen geweten veroordeelt hem. Het is als een innerlijke 
stem die zegt: “U bent schuldig! U hebt gezondigd! U hebt iets verkeerds gedaan!” Aan de buiten-
kant kan de persoon eruit zien alsof alles in orde is, maar diep vanbinnen wordt hij gekweld door 
schuldgevoelens, omdat hij weet dat hij iets verkeerds deed en hij kan dat niet vergeten. 
Waarom voelen mensen zich schuldig? De meeste mensen voelen zich schuldig omdat zij schuldig 
zijn! Het feit van schuld veroorzaakt het gevoel van schuld. Soms kan het ook wel gebeuren dat een 
persoon zich schuldig voelt terwijl dat niet hoeft. Bijvoorbeeld, een persoon kan zich schuldig voe-
len omdat hij verleid werd. Is verleiding zonde? Nee. Werd de Heer Jezus verleid (Mattheüs hoofd-
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stuk 4)? Ja. Trachtte de duivel verlangens op te wekken en trachtte hij de Heer Jezus te overtuigen, 
uit te nodigen, te stimuleren, aan te zetten om te zondigen (Mattheüs hoofdstuk 4)? Ja. Heeft de 
Heer Jezus gezondigd? Nee. Een persoon die louter verleid wordt is niet schuldig en zou zich niet 
schuldig moeten voelen. Het is één ding blootgesteld te zijn aan verleiding, maar een ander ding aan 
die verleiding toe te geven en ze mentaal na te jagen. Spelen met verleiding leidt tot verkeerd den-
ken en dat leidt tot verkeerde gevoelens, schuld, enz. Als een verleiding wordt gezocht, en in de 
geest wordt gekoesterd, zal dit uw relatie met God ondermijnen, en bent u schuldig aan zonde. De 
persoon die aan de verleiding toegeeft, IS SCHULDIG (feit) en zou zich moeten SCHULDIG 
VOELEN (gevoel). 
David bezweek aan verleiding en viel in de zonde van overspel (2 Samuël hoofdstuk 11). David 
was schuldig (feit) en hij voelde zich verschrikkelijk (gevoel)! In Psalm 32:3-4 zien we dat David 
verpletterd werd door een gevoel van schuld: “Uw hand drukte zwaar op mij” (vers 4). In Psalm 
51:5 zegt David: “mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen”. Als we de broers van Jozef bestu-
deren dan zien we dat hun zonde altijd voor hen stond, zelfs vele jaren na de misdaad. Schuld blijft 
bij een persoon tot hij daar op Gods wijze komaf mee maakt. De schuldige zondaar moet gered 
worden (Handelingen 10:43); en de reeds geredde maar schuldige persoon moet zijn zonden belij-
den (Psalm 51; 1 Johannes 1:9). 

Jozefs broers wilden niet geloven dat Jozef hen werkelijk had vergeven. Zij dachten onterecht dat 
hij vriendelijk was tegen hen omwille van Jakob. Nu Jakob gestorven was, dachten zij dat Jozef hun 
boze daad zou wreken (Genesis 50:15)! Hoe bedroefd was Jozef toen hij leerde wat op hun harten 
lag. Hoe tragisch dat het gewicht van hun zonde nog steeds zo zwaar op hen drukte na 39 jaren (Jo-
zef werd aan Egypte verkocht in ong. 1897 v.C. en Jakob stierf in ong. 1858 v.C.)! 

Hoe tragisch vandaag wanneer mensen weigeren Gods belofte van vergiffenis te geloven en aan 
te nemen. God heeft complete vergeving beloofd aan allen die hun geloof stellen op Zijn Zoon - 
zie Handelingen 10:43; Micha 7:19; Jeremia 50:20; Psalm 103:12; Jesaja 38:17; Jesaja 1:18; 
Hebreeën 10:17; Johannes 1:29; Hebreeën 9:25; Efeziërs 1:7. Bovendien heeft God complete 
vergeving en reiniging beloofd voor de gelovige die zijn zonden belijdt - 1 Johannes 1:9. Laat 
ons God niet ervan beschuldigen dat Hij een leugenaar zou zijn omtrent wat Hij heeft gezegd 
door niet te geloven in Zijn belofte van vergiffenis. 

Jozefs broers die Jozef tot slavernij hadden verkocht, boden nu vrijwillig aan zijn slaven te worden 
(in Genesis 50:18, “dienaren” = “slaven”)! Jozef herinnerde hen opnieuw aan Gods goede doel dat 
hun boze plannen had teniet gedaan (Genesis 50:20), en opnieuw troostte hij hen en beloofde hij 
voor hen te zorgen (Genesis 50:21; vergelijk 45:11). 

Kunnen wij vergiffenis schenken aan hen die ons verkeerd behandelden (Efeziërs 4:32)? Zou 
Christus Zijn vijanden vergeven (Lukas 23:34; Romeinen 5:6-11)? Beoefende Jozef de praktijk 
die uiteengezet wordt in Romeinen 12:17-21? Kunt u dat? Zult u dat doen? 

 
Hier eindigt ons studiegedeelte over het leven van Jozef (de volgende lessen gaan over Esther). Het 
sleutelvers is Genesis 50:20: 

“Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede  
gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden”. 
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