
20. Jozef stelt zijn broers op de proef

Toen Jozef zijn broer Benjamin zag, kreeg hij een brok in zijn keel,

rende de zaal uit en barstte in tranen uit. Nadat hij uitgehuild was,

waste hij zijn gezicht en ging naar zijn broers terug. Hij nodigde ze

aan tafel om met hem te eten. En weet je, Benjamin kreeg vijf keer

zoveel als de anderen! Zouden zijn broers jaloers op Benjamin zijn, nu

hij hem voortrok? Nee, zij lieten niets merken. Hij had nog een plan-

netje bedacht om hen op de proef te stellen. Voordat zij weer ver-

trokken, gaf hij zijn dienaar opdracht de zilveren drinkbeker van Jo-

zef in de zak van Benjamin te stoppen.

Zijn broers gingen op weg, maar net buiten de stad gekomen zagen ze

dat ze werden achtervolgd. Toen die bij hen waren gekomen, beschul-

digden ze hen van diefstal! Bang vertelden ze dat ze zoiets nooit zou-

den doen. Tot hun schrik zat de beker van de koning in de zak van Ben-

jamin. De broers lieten Benjamin niet alleen, maar gingen met hem mee

terug. Jozef deed heel boos tegen zijn broers, en zei: “Benjamin zal

voor altijd mijn slaaf zijn, jullie kunnen weg gaan.” Juda dacht aan zijn

vader Jakob, en wat hij hem had beloofd. Hij boog zich diep voor Jo-

zef, en liet toen zien dat ze echt veranderd waren. Hij wilde blijven in

de plaats van Benjamin. Want hun oude vader zou sterven van verdriet

als Benjamin niet bij hem terug kwam. Toen Kon Jozef zich niet meer

inhouden, want hij was zo blij dat zijn broers veranderd waren. Hij

stuurde al zijn dienaars weg, barstte in tranen uit en zei: ”Ik ben Jo-

zef, leeft mijn vader echt nog?” Zijn broers staarden hem verschrikt

aan. Ze konden hun oren niet geloven. Jozef zei: “Kom toch dichterbij,

ik ben Jozef, jullie broer, die jullie als slaaf hebben verkocht. God

heeft ervoor gezorgd dat er uit het kwaad dat jullie mij deden, veel

goeds is gekomen. God heeft mij hier gebracht om de wereld te red-

den van deze hongersnood. Ook jullie en jullie gezinnen. Ga snel terug

en haal mijn vader en al jullie gezinnen. Alleen hier in Egypte kunnen

jullie in leven blijven.”

Snel gingen ze naar huis en vertelden hun vader alles. Jakob geloofde

zijn zonen eerst niet, maar toen hij de geschenken zag, en zelfs wa-

gens om hem en de kinderen te vervoeren, werd hij heel blij. Hij dank-

te God voor dit wonder en wilde zo snel mogelijk naar Jozef. Ziet Ja-

kob Jozef nog voordat hij sterft? Dat lees je de volgende keer.
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