13. De broers ontmoeten elkaar
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 42:8.


Denk aan een plek waar mensen zijn met honger, dorst, zonder huis of die in de problemen
zitten. Wie heeft er hulp nodig?



Zijn er goede doelen die je kunt steunen om hulp te geven? Praat er met een volwassene
over.



Denk na over moeilijke dingen die in jouw leven gebeurd zijn. Kan jij zien dat God uit
vervelende en lastige dingen toch iets goeds kan geven?

Wat er aan vooraf ging…
Op veel plekken was er hongersnood. Er groeide amper nog wat en mensen hadden hun voorraden
opgebruikt. Met zo weinig te eten kreeg men meer en meer honger. In Kanaän hoorde Jakob, Jozefs
vader, dat er eten was in Egypte.
Lees nu samen Genesis 42:1-8.

Wat er daarna gebeurde…
Het moet erg gek geweest zijn voor Jozef om zijn broers weer te zien – alleen zijn jongste broer,
Benjamin, was er niet bij. Jozef deed alsof zijn broers spionnen waren. Om zijn broers te testen, vroeg
Jozef om een van de broers achter te laten – een soort gijzelaar. Ze moesten terugkeren met hun
jongste broer.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 24 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Graan Er was genoeg te eten in Egypte, omdat God aan Jozef de betekenis van farao’s dromen liet
zien. De farao had Jozef de baas gemaakt van de graanopslag. Zeven jaar lang had Jozef graan
bewaard.

Hongersnood Een hongersnood is een enorm voedseltekort waar veel mensen in een groot gebied
last van hebben. Jakobs familie zou sterven van de honger als ze nergens een plek vonden om eten
te kopen.
Buigen voor Jozef De broers bezochten de op één na belangrijkste leider van Egypte. Ze gingen
naar de man die de leiding had over de graanverkoop. Ze hadden geen idee dat die man hun jongere
broer was en bogen voor hem. Daarmee kwam Jozefs droom van lang geleden uit.

Probeer het uit
Soms lijken er vervelende dingen te gebeuren zonder enkele reden. Veel verschrikkelijke dingen
waren Jozef overkomen. Zijn broers haatten en verkochten hem. Hij werd onterecht in de gevangenis
gegooid en ga zo maar door.
Met dit alles had God een plan. Terwijl Jozef in de gevangenis zat, veranderde God hem van een
dromer in een droomuitlegger zodat hij levens kon redden tijdens de hongersnood. En God was al die
tijd bij Jozef.
Wat denk jij dat Jozef van dit alles dacht? In Genesis 50:20 zegt hij dat God het kwade ten goede
heeft gekeerd.
Lees Romeinen 8:28. Zelfs wanneer er vervelende en trieste dingen gebeuren, werkt God om je te
helpen en je te veranderen. Op een dag mag je zien welke gave dingen er voortkwamen uit die
vervelende tijd. God verlaat je niet – nooit.

Praten met God
God gebruikte Jozef om de mensen in Egypte te helpen. Wil je dat God ook jou gebruikt voor zijn
plannen? Praat er met Hem over.

