15. Opnieuw verenigd
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 45:5b.
Soms ben je precies op de juiste tijd op de juiste plek. Je gaat zomaar een eindje fietsten en ziet
toevallig een gewonde zwaan in de sloot. Jij kunt ervoor zorgen dat er hulp komt.
Heb je wel eens zo´n situatie meegemaakt?
Of heb je wel eens een tijdje vastgezeten in de lift waar iemand jou toevallig ontdekte?
Misschien gebeurde het op het schoolplein dat een klasgenoot door iemand gepest werd en dat jij dat
toevallig zag?
In zulke situaties lijkt het net of er geen toeval bestaat – het moest gewoon zo zijn. Bij God werkt het
wel vaker op die manier!

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Voor hun terugreis bedacht Jozef een sluw plan om zijn broers te testen. Waren ze door de jaren
veranderd? Jozefs dienstknecht stopte een zilveren beker in Benjamins zak met graan. Toen
achtervolgde die knecht de broers en beschuldigde hen van diefstal. Juda smeekte Jozef om hem in
de gevangenis te stoppen in plaats van Benjamin. Hij kon het verdriet van zijn vader niet aanzien over
nóg een verloren zoon. Juda had zijn lesje wel geleerd. Als Jozef nog boos was geweest over wat zijn
broers hem hadden aangedaan, veranderde dat nu in één klap in liefde voor hen.
Lees nu samen Genesis 45:1-15.

Wat er daarna gebeurde…
Er was een groot feest. Jozef nodigde de hele familie uit om naar Egypte te komen en er te blijven.
Jakob stierf daar, als een oude, gelukkige man. Jozef vertelde zijn broers dat God het slechte ten
goede had gekeerd. Niet alleen zijn familie, ook duizenden andere mensen overleefden een grote
hongersnood.
Jozef wist dat Gods volk op een dag terug zou keren naar het beloofde land. Toen hij oud was, liet hij
zijn familie beloven dat ze zijn lichaam mee zouden nemen naar het land dat God hun had beloofd.

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

Bijbelse woorden toegelicht…
Gosen was een gebied in Egypte waar Jozefs familie mocht wonen van de farao. Door het water van
de Nijl was het een prima plek om voedsel te telen en voor het houden van vee.
Families De geschiedenis van een familie was belangrijk voor de joden, die hun ouders, grootouders
en alle verdere voorouders respecteerden. In de Bijbel staan veel familielijsten, bijvoorbeeld in het
boek Numeri.
Jozefs kinderen Toen Jozef leider werd van Egypte, trouwde hij met een Egyptische vrouw die Asgat
heette. Ze kregen twee zonen. Jozef koos hun namen: Maase betekent: ‘God liet mij mijn
moeilijkheden en mijn familie thuis vergeten’ en Efraïm betekent: ‘God maakte me succesvol in het
land waar ik leed’.

Probeer het uit
Kijk naar alle bijbelverhalen in Ontdekkingsreis 3 en zoek naar de goede plannen die God voor Jozef
en zijn familie had. Denk jij dat Jozef ze altijd door had? Waaraan kun je zien dat God er altijd was
voor Jozef en zijn familie? Hoe helpt het jou om te zien dat God bleef zorgen voor Jozef?
Als je Ontdekkingsreis 2 al gedaan hebt, teken dan een stamboom van Abraham, Isaak, Jakob en
Jozef en andere familieleden. Vraag een volwassene om je te helpen met het vinden van hun namen
in Genesis 12:45.
Denk na over je eigen familie en alle anderen die je kent en van wie je weet dat ze familie zijn.
Probeer daar ook een stamboom van te maken. Als je het leuk vindt, kun je er een grote versie van
maken en er foto’s bij plakken van iedereen – of maak een stamboom op de computer en voeg er
digitale foto’s bij.
Kijk naar je stamboom en onthoud dat God ook grote plannen heeft voor jouw familie, zelfs als je er nu
nog niets van ziet. Hoe weet je dat God altijd bij jouw familie is? Wat helpt je om te zien dat God voor
jou blijft zorgen?

Praten met God
Jozef kwam erachter dat je God altijd kan vertrouwen, omdat Hij iets goeds kan maken uit een
vervelende situatie. Denk aan iets dat God voor jou heeft gedaan (of voor iemand in je familie). Maak

daar een tekening van en dank God daarvoor terwijl je het tekent. Bedenk een onderschrift voor je
tekening, bijvoorbeeld: ‘Deze tekening heet … omdat God …’

