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Alles-over-Hoop 
Schriftlezing(en): Genesis 45:1-16 Kerntekst: Genesis 45:7 
Zingen: Ps. 105:1, 10 en 13, Ps. 25:2, Ps. 42:3 en 5, Ps. 130:3 en 4 , Ps. 146:3 
 

Hoofdpunten van de preek 
Slachtoffer en daders staan tegenover elkaar. Wat gaat er gebeuren...? 

1 Schrik (Gen. 45:1-3) 
Jozefs dromen zijn uitgekomen. De broers knielen voor hem. Juda is gebroken en neemt 
de verantwoording voor alles. Dát wilde Jozef bereiken met zijn opstelling tot nu toe.  

Jozefs huilen vertelt hoe alles overhoop was gehaald. Zijn broers begrepen hem (en wat 
God openbaarde door zijn dromen) niet. Dat moet nu gebeuren: Jozef maakt zich bekend.  

2 Hoop (Gen. 45:4-8) 
Jozef lijkt op Jezus: hij zegt eerlijk en genadig waar het op staat. De broers zijn en blijven 
verantwoordelijk voor hun wandaden, maar zo God heeft hem naar Egypte gezonden. 

Als je alleen naar mensen en hun daden of plannen kijkt is alles hopeloos. Deze 
geschiedenis laat zien dat God alles bestuurt. Zijn plannen falen niet. Dat geeft hoop.  

3 Delen (Gen. 45:9-13) 
Hoop moet gedeeld worden. Vader Jakob weet er nog niet van! Jozef wil dat de broers 
zich haasten om het goede nieuws bekend te maken. Welk nieuws? Dat Jozef leeft...  

en vooral dit: hij biedt plaats om te overleven! Hij is gezonden om een groot volk in leven 
te behouden. Hij heeft als heerser in Egypte macht om het te doen. Jozef lijkt op Jezus.  

4 Helen (Gen. 45:14-16) 
Alles was overhoop, maar komt nu alles weer goed? Daarvoor moeten ook relaties 
geheeld worden. Ook dat gaat van Jozef uit, niet de broers. Jozef lijkt op Jezus. 

Jozef omhelst en kust Benjamin en daarna de broers. Met een kus wordt de relatie 
hersteld. Nu pas reageren de broers. Ze spreken niet tegen, maar voor het eerst mét Jozef. 

 

 


