
Vertaald door Geke van Halteren 

MIKEETZ (aan het eind) – Beresjiet 41:1-44:17 

 

De Parasja begrijpen 
Beresjiet (Genesis) 41:1-44:17) 
 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door 

een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

Jozef ontmoet zijn broers 
 

Lees Genesis 42:1-9. Welk gemeenschappelijke thema zie je in dit gedeelte, als je het vergelijkt 

met het eerste deel van deze Sidra (Torah gedeelte) en de Sidra van vorige week? 

 

D________________________ 

 

Inderdaad! Opnieuw zien we hier het belang van de dromen van Jozef. Toen de broers van Jozef voor 

hem neergebogen hadden, herinnerde hij zich zijn dromen. 

 

Lees Genesis 42:1-5. Hoe herinneren deze verzen je aan de relatie die Jacob had met Jozef? – zie 

Genesis 37:1-14? 

 

Jacob heeft nu ______________ als lieveling. In Genesis 37 zagen we hoe Jozef de lieveling van 

Jacob was. 

 

Het is overduidelijk dat Jacob meer van Rachel hield dan van Lea, of zijn andere vrouwen. Deze 

grotere liefde werd uitgedrukt in de manier waarop hij met haar kinderen omging. Jacob heeft nu 

Benjamin verkozen boven zijn broers, net zoals hij dat met Jozef had gedaan. Benjamin mocht niet 

met zijn broers meegaan, net zoals Jozef niet met zijn broers meeging op zoek naar weides voor de 

kudden (Genesis 37:12-14). En Benjamin had een bijzondere band met zijn vader Jacob, net zoals 

Jozef ooit had gehad. 

 

, ook al konden ze hem niet herkendeIs het je opgevallen hoe Jozef zijn broers meteen 

? Kan jij een thematische verbinding bedenken?herkennen 

 

Toen Jozef naar zijn broers toeging in Dothan, ____________ ze hem nog voordat ze hem zagen. 

 

Jozef deed alsof hij een vreemdeling was voor zijn broers, toen zij naar Egypte kwamen, en hij 

. Kan jij een thematische verbinding bedenken?onvriendelijkbehandelde hen  

 

Toen Jozef naar zijn broers toeging in Dothan, waren zij __________________tegen hem. 

 

Lees Genesis 42:9-16. Wat gebeurde er toen Jozef zich de dromen over zijn broers herinnerde? 

 

Hij beschuldigde hen ervan dat ze _____________  waren! 

 

Waarom beschuldigde hij hen ervan dat ze spionnen waren? Lees Genesis 37:1-2, waar het 

12 -tussen Genesis 42:9 en Genesis 37:1 verbindingstaat. Zie jij een verhaal over zijn dromen  
(tip: Genesis 37:2b en 12) 
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Er is een thematische verbinding tussen Jozef die zijn broers _________________ (jullie zijn 

spionnen), en het feit dat hij een negatief ____________________ naar zijn vader stuurt over zijn 

broers (een spion moet immers verslag uitbrengen).  

 

Zoals je kunt zien, wordt er in Genesis 37:1-12 niet alleen verteld over de dromen van Jozef, maar er 

Ja, het lijkt erop dat ontroleren. te cwordt ook verteld dat Jozef eropuit was gestuurd om zijn broers 

Jozef er wel vaker door zijn vader op uit werd gestuurd om informatie te verzamelen over het 

brengen, als deel van zijn  verslag negatiefwelbevinden van zijn broers. Hij zou zijn vader vaak een 

! Tjonge, het kan hen bespioneerde hijdachten dat  zijk voor te stellen dat missie. Het is niet moeilij

verkeren…. 

 

Als je doorleest in Genesis 42:9-16, tel dan eens hoe vaak het woord spionnen wordt gebruikt 
is. themanieuw (Genesis 42:9, 11, 14, 16, 30, 31 en 34). Het lijkt erop dat dit een  

 

in  herhaaldthema en hoofdonderwerp dat we lazen in Parasja Vajesjev lijkt te worden  Elk

Parasja Mikeetz! Weet jij wat hier misschien aan de hand is? 

 

Misschien zijn we een deel van een C_______________________ S____________________ aan het 

analyseren! 

 

Om een beter beeld te krijgen, gaan we het volgende bekijken: 

 

Genesis 37:1-2 Jozef ________________________ zijn broers. 

 

Genesis 37:3-4 Jacob _____________ meer van Jozef dan van zijn andere kinderen. 

 

Genesis 37:5-10 Jozef heeft ___________ waarin hij ervan droomt dat zijn broers voor hem ________ 

 

Genesis 37:12-17 Jacob ____________ Jozef op pad om te kijken hoe het met zijn broers gaat. 

 

Genesis 37:18-20 Jozefs broers ________________  hem al van verre. 

 

Genesis 37:21-22 Jozefs broers staan op en gooien hem in een ______________ 

 

Laten we dit vergelijken met wat er in Genesis 42:1-17 gebeurd: 

 

Genesis 42:1-3 Jacob ________________ zijn zonen naar Egypte om voedsel te kopen. 

 

Genesis 42:4 Jacob stuurde Benjamin niet, omdat hij _____________ van hem hield. 

 

Genesis 42:5-6 Jozefs broers __________________ voor hem. 

 

Genesis 42:7-8 Jozef _______________________ zijn broers voordat ze hem herkennen. 

 

Genesis 42:9-16 Jozef beschuldigt zijn broers dat ze ________________________ zijn. 

 

Genesis 42:17 Jozef gooit zijn broers in een ______________ (gevangenis). 

 

parallelle Laten we eens kijken of we dit in kleine gedeeltes naast elkaar kunnen leggen in een 

waarin Genesis 37 en Genesis 42 met elkaar verbonden lijken te zijn. Lees Genesis  structuur

37:18-20. Kun jij de belangrijkste gebeurtenis ontdekken? 

 

Jozef werd in een ______________ gegooid. 
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Lees Genesis 37:1-17, en de verzen die direct na Genesis 37:18-30 komen. Wat is het 

hoofdonderwerp? 

 

In deze eerste paar verzen staan veel onderwerpen. Laten we er een uitkiezen. Wat vindt je van deze: 

. Later zullen Jacob stuurt zijn zoon Jozef erop uit om uit te vinden hoe het met zijn andere broers gaat

we ontdekken dat het ook met de andere thema’s kan. 

 

Lees Genesis 37:31-36 en de verzen direct na Genesis 37:18-30. Wat is het belangrijkste thema 

van dit gedeelte? 

 

Jacob betreurt de ________________ van Jozef. 

 

Oké, we gaan ons overzicht bijwerken. Kun jij een lijn trekken tussen de thema’s en verzen die 

bij elkaar horen? 

 

Jozef wordt in een put gegooid Genesis 37:1-17 

Jacob rouwt om de dood van Jozef Genesis 37:18-30 

Jacob stuurt Jozef op missie Genesis 37:31-36 

 

We hebben ontdekt welke lijn er voor en na Genesis 37:18-30 door het verhaal loopt, toen Jozef 

in de put werd gegooid. Het verhaal dat daar parallel aan loopt is Genesis 42:17-18. Laten we 

dezelfde procedure doorlopen voor dit gedeelte. 

 

Genesis 42:17-18 Jozef gooit zijn broers voor drie dagen in de ________________. 

 

Lees Genesis 42:1-17, de verzen die voorafgaan aan Genesis 42:17-18. Wat is het belangrijkste 

onderwerp? 

 

Genesis 42:1-17 Jacob ________________ zijn zonen op een missie. 

 

Lees nu Genesis 42:19-38, de verzen direct na Genesis 42:17-18. Wat is het belangrijkste 

onderwerp? 

 

De _______________________ van de broers en hun vader. 

 

Laten we de tweede tabel invullen. Teken lijnen om het onderwerp met de juiste Bijbeltekst te 

verbinden. 

 

Het verdriet van de broers en hun vader Genesis 42:1-17 

Jacob stuurt zijn zonen op missie Genesis 42:17-18 

Jozef doet zijn broers 3 dagen in de gevangenis Genesis 42:19-38 

 

Zie je de overeenkomsten? Is dat toeval? Natuurlijk niet. Thematisch gezien, zijn deze twee 

gedeelten perfect symmetrisch.  
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Vergelijk de volgende onderwerpen: 

 

A) Genesis 37:7-17 Jacob stuur Jozef op missie 

 

erkozenvwordt boven zijn broers  Jozef 

zijn broersvan  welbevindeninformeren naar het wilde  Jozef 

 

A) Genesis 42:1-17 Jacob stuurt zijn zonen op missie 

 

verkozenwordt boven zijn broers  Benjamin 

van de familie welbevindenzoeken voedsel voor het Zijn broers  

 

gegooid.in een put erd 30 Jozef w-B) Genesis 37:18 

 

.putJozef is tijdelijk in de  

 

in de gevangenis 18 Jozef stopt zijn broers voor drie dagen-17:B) Genesis 42 

 

, drie dagenin de bakzijn tijdelijk broers De  

 

.rouwt over de dood van Jozef36 Jacob -C) Genesis 37:31 

 

de dood van Jozefrouwt over Jacob  

van de dood van Jozefbrengen bewijs De broers  

om zijn zoon te bewenen neerdaalt in het grafJacob zegt dat hij  

 

.vaderen hun  verdriet van de broers38 het -C) Genesis 42:19 

 

om BenjaminJacob treurt Jozefs broers betreuren hun zonden tegen Jozef en  

dat Benjamin leeft. bewijsJozef eist  

om zijn zoon te bewenen neerdaalt in het grafJacob zegt dat hij  

 

Zoals je kunt zien zijn deze gedeelten absoluut thematisch met elkaar verbonden. Het ene gedeelte werpt licht op 

het andere gedeelte. 

 

broers de thematische verbinding die we hebben gevonden  dat deHet is duidelijk 28. -Genesis 43:21Lees 

wat er met hen gebeurt de hand van het oordeel van de in  herkennen ze. Twee keer hebben herkend

Heilige vanwege de manier waarop zij Jozef in het verleden hebben behandeld. 

 

Het lijkt erop dat de rollen zijn omgekeerd en dat de broers van Jozef het spel nu eerlijk spelen. Waarom 

beschuldigt Jozef hen dan dat ze spionnen zijn? Wil hij ze terugpakken voor de zonden die ze in het verleden 

hebben begaan? 

 

. We voor zijn eigen zonden moet betalendie van vorige week zagen we hoe iedere persoon uiteindelijk In de stu

zagen dat Goddelijk oordeel/ tucht een belangrijk onderliggend thema was. 

 

was.voor altijd kwijt ijk Jacob die Jozef _____________________ boven zijn andere zoons en hem ogenschijnl 

 

.zonde van trotsJozef werd __________________________ vanwege zijn  

 

.zonde van eigengerechtigheid en ontrouwJuda werd ______________________ vanwege zijn  

 

.hun zondenOnan en Er ___________________ allebei vanwege  

 

Zou het zo kunnen zijn dat de zonden van de broers hen eindelijk hebben ingehaald? Weet je nog dat, toen de 

zonen van Jacob het met bloed doordrenkte gewaad van Jozef aan hun vader lieten zien, ze hem vroegen: “We 

hebben dit gevonden, kunt u zeggen of deze tuniek van uw zoon is of niet?” Later als de rollen op wonderbaarlijke 

manier omgekeerd zijn, wordt Juda geconfronteerd met het bewijs van zijn verkeerde handelen op precies 

dezelfde manier – ”Kunt u zeggen van wie dit zegel, deze gordel en deze staf zijn?” We zien hier dat de broers 

ervan beschuldigd worden dat ze spionnen zijn waarop ze in een ‘put’ worden gegooid, en dat is precies wat er 

rag van Jacobs familie te corrigeren, dgede Vader probeert om het met Jozef gebeurde! Nogmaals, we zien dat 

. n gaan met het stichten van een volk van rechtvaardigheid en rechtzodat ze verder kunne 



Vertaald door Geke van Halteren 

Maar is het niet vreemd dat Jozef voor God lijkt te spelen door ervoor te zorgen dat zijn broers zouden lijden? 

Tenslotte heeft hij een rekening met hen te vereffenen. Voert hij echt het oordeel over hen uit voor Adonai? 

Heeft hij het oordeel in eigen handen genomen? 

 

We hebben al gezien dat Jozef zijn broers beschuldigde van iets waarvan ze hem waarschijnlijk hadden 

beschuldigd, namelijk spioneren. We hebben ook gezien dat ze hem in een gevangenis/put gooiden net zoals hij 

in een put was gegooid. Let nu op! Zij zijn bang dat ze verkocht zullen worden als slaven (Genesis 43:18)! Dat is 

precies wat er met Jozef gebeurde en ook wat er met Simeon gebeurde! Wow! Het verhaal van het leven van 

Jozef wordt nagespeeld in het leven van de broers! Hoe gemeen is dat! Een voor een lijkt hij situaties te creëren 

waarin zijn broers kunnen ervaren wat hij heeft moeten ervaren. Is dat zijn plan of het plan van Adonai? Doet hij 

dit expres en als wraak? 

 

Wat zijn jouw conclusies? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Woordzoeker 
 

zonden, broers, put, gevangenis, jacob, jozef, benjamin, egypte, spionnen, voedsel, dromen 

 

 

 

 T C Y B H O N A H V E 

 E B D E N N E D N O Z 

 U R L N E M J O Z E F 

 O O T J N E M O R D C 

 G E V A N G E N I S T 

 M E T P Y G E U I R N 

 U S P I O N N E N L P 

 N A S N J A C O B D I 

  


