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Inleiding

Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? 

Deze hartverwarmende woorden van Jozef doen het hart van iedereen

sneller kloppen. Deze legendarische uitspraak van Jozef doet menigeen

de koude rillingen over de rug gaan. De geschiedenis van Jozef behoort

dan ook tot één der boeiendste van de Bijbel. Wat de meeste mensen

jammer genoeg niet weten, is dat in het Boek des Oprechten (in het

Engels heet het “The Book of Jasher”) eveneens de geschiedenis van

Jozef staat beschreven. En daar waar de Bijbel beknopt en summier is,

gaat het Boek des Oprechten veel breder en gedetailleerder op de zaken

in. En waar de Bijbel dieper de feiten bespreekt, daar is Jasher dikwijls

beknopt. Op die manier vullen beiden elkaar op wonderschone wijze

aan.

Algemeen zal men maar moeilijk aan het Boek des Oprechten kunnen

komen. Het verhaal van Jozef zoals beschreven in het Boek des

Oprechten is wel genoemd “de meest oude en boeiendste sage” die er

bestaat.

Zelf bezit ik de Engelse versie, plus een Zuid Afrikaanse versie en sinds

kort ook twee Nederlandse versies. De ene is vertaald door C.P. van der

Kolk (^) uit Amstelveen, en de andere is vertaald door Ada Hill uit

Rotterdam. Beiden worden in beperkte oplage uitgegeven door het

Nederlands Israël Boekenfonds, Postbus 30009, 1303 AA te Almere. In

de USA is het “ancient Book of Jasher” nog te koop voor $21,95 bij

TGS, P.O.Box 950, 201 West Grande Yoakum, Texas 77995.

Het Boek des Oprechten is ooit gevonden in Jeruzalem tijdens de

verovering door Titus door een Romeins officier. Vandaar zijn de rollen

naar Sevilla in Spanje verhuisd en vertaald. Het boek behoort niet tot de

gecanoniseerde en zogenaamde apocriefe boeken, hoewel er in de Bijbel

tweemaal sprake van is, nl. in Jozua 10:13 en 2 Sam. 1:18.

Opmerkelijk dat een “geïnspireerd” boek als de Bijbel uit een blijkbaar

niet “geïnspireerd” boek haar informatie heeft geput. Dat moet ons tot

nadenken aanzetten.
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De geschiedenis van Jozef begint in het Boek des Oprechten bij

hoofdstuk 41. Zoals wij weten is Jozef de oudste zoon van Jacobs

lievelingsvrouw Rachel. Jakob liet duidelijk blijken Jozef méér lief te

hebben dan zijn andere zonen. Zoiets wreekt zich altijd. En Jozef zelf

kon die weelde soms ook niet dragen en begon arrogante trekken te

vertonen. Wel prees hij zijn broers vanwege hun enorme kracht en

dapperheid, maar hemelde zichzelf op tot ver boven hen.

Daarbij gaf Jakob hem een veelvervige rok, waardoor Jozef zich nóg

meer boven zijn broers uit voelde groeien, zodat hij zichzelf de rol van

verklikker toekende en al het kattenkwaad van zijn broers aan Jakob

door briefde. Tenslotte konden de broers Jozef niet meer uitstaan en

verdragen vanwege zijn afwijkende gedrag. Jozef was toen ongeveer 17

jaar oud, maar in zijn eigen ogen was hij de baas over al zijn broers. Wel

was hij de feitelijke eerstgeborene die de eerst-geboorterechten had. En

dat was in een gezin met kinderen van verschillende moeders altijd een

heet hangijzer. Ruben was immers degene die het eerste als zoon aan

Jakob door Lea werd gegeven.

Nee, Lea was in werkelijkheid niet de eerste en door Jakob gekozen

vrouw. Lea was hem door Laban aangesmeerd. Al zijn zinnen had Jakob

op Rachel gezet. Daarop was hij verliefd en had het er voor over om

voor haar Laban 14 jaren te dienen! Rachel was Jacobs eerste keus! En

de zoon uit dát huwelijk zou de eerstgeboorterechten krijgen. En die

hééft Jozef ook gekregen! Zie Gen.48 en 49.

Jozef droomde en vertelde zijn droom aan zijn broers. Wij zouden

zeggen: Ach Jozef, waarom nou toch? Hou dat voor jezelf of vertel het

tegen je vader. Maar nee, Jozef was blijkbaar verblind door de

voorliefde van zijn vader, dat hij álles aandurfde bij zijn broers.

De broers werden hoe langer hoe meer allergisch voor Jozef. Zij konden

hem niet meer zien of luchten. De kloof werd steeds groter tussen hen en

hem. En dat alles binnen één familie!

Jozef droomde nóg een keer, waarbij ook zijn eigen vader en moeder

betrokken waren, die zich voor hem neerbogen. Nou brak de klomp bij

de broers. Zij vonden dit de arrogantie ten top. Zij haatten Jozef nu nóg

veel meer dan voorheen. Ook Jakob berispte Jozef. Zo kon het niet lang

goed gaan. En, inderdaad ging het spoedig fout!
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Jakob stuurt heel naïef Jozef op een dag naar zijn zonen om hen naar de

welstand te vragen. Maar de zonen zien in Jozef een spion, een klikspaan

en een uiterst verwend en verwaand halfbroertje. Terwijl zij in de buurt

van Sichem de kudden aan het weiden waren, zien zij opeens Jozef aan

komen wandelen. Ze houden vlug een soort snelberaad (bloedraad), waar

blijkt dat Simeon de grootste hekel aan Jozef heeft en tot moord in staat

is. Simeon wil Jozef doden en stil uit de weg ruimen. De andere broers

stemmen met dit sinister plan in, behalve Ruben. Nee, zei Ruben, laten

wij onze handen niet aan hem leggen om zijn bloed te vergieten. Laten

anderen dat maar voor ons doen. Dit zei hij met list, om Jozef via een

omweg uit hun handen te verlossen.

Jozef was in de val gelopen en kon daar onmogelijk weer uitkomen. Zijn

broers leefden met opgekropte haatgevoelens en zagen nú hun kans

schoon om buiten het gezichtsveld van hun vader, Jozef stilletjes te

liquideren, uit de weg te ruimen.

               Plaat 1

De broers luisterden naar Ruben. Deze was niet echt slim en kon Jozef

niet meer uit hun handen laten ontsnappen. Inmiddels hadden de broers

Jozef zijn veelvervige rok uitgetrokken. Dat zal wel niet zo heel

zachtzinnig er aan toe zijn gegaan. De rok moest als stille getuige dienst

gaan doen om hun eigen vader ervan te overtuigen dat Jozef wellicht

door een wild dier zou zijn verscheurd. Natuurlijk hadden de broers heel

toevallig ergens in de wijde omtrek die verscheurde en met bloed

bevlekte rok gevonden en meegenomen, om aan hun vader te tonen.  Dat

zij daarmee hun eigen geweten met bloed bevlekten ontging hun

kennelijk.
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Vanaf hier geven wij beknopt het verhaal over Jozef weer, zoals dat

opgetekend is in het Boek des Oprechten:

Jozef werd in een kuil geworpen door zijn broers.  Daarin was op dat

moment gelukkig geen water. Er waren echter wél slangen en

schorpioenen.  Jozef riep tot Jahweh in grote angst en het ongedierte

deed hem geen kwaad. Jozef schreeuwde erbarmelijk vanuit de kuil tot

zijn broers en deed een beroep op 

         plaat 2
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hun geweten en opvoeding. Niets baatte. Op geruime afstand gingen zij

rustig hun maaltijd nemen, om het geroep maar niet aan te horen. Zij

hielden een soort spoed-overleg wat ze met Jozef zouden doen. Intussen

zagen zij een handelsgezelschap naderen van Ismaelieten. Juda opperde

het plan om Jozef aan hen te verkopen. Wat de broers niet wisten was,

dat er zeven Midianitische kooplieden langs de put waren gekomen op

zoek naar water. Zij hadden boven de put verschillende vogels

waargenomen, wat erop duidde dat daar water zou zijn te vinden. Maar

nee, in plaats van water hoorden zij een angstige jongensstem roepen.

Zij haalden Jozef uit de kuil en reisden met hem verder, vlak langs de

broers. Toen de broers zagen dat zij Jozef bij zich hadden, hielden zij de

kooplieden aan. Er ontstond een heftige woordenwisseling, omdat de

kooplieden onwillig waren om hun vondst vrijwillig over te geven.

Simeon zette het toen op een schreeuwen, gelijk een krachtige brulaap,

waardoor de kooplieden heel erg beangst werden. Doordat de kooplieden

Jozef graag wilden hebben, kwam het tot een onderhandeling. Zij

werden het samen eens voor 20 zilverlingen. Ruben was daarbij afwezig.

         plaat 3
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Het gezelschap reisde verder, doch kreeg even later spijt van hun

aankoop. Zij vroegen zich af wat er men zo’n knappe jongeman toch wel

aan de hand mocht zijn. De Ismaelieten waren genaderd en wilden de

Midianieten passeren, maar dezen hielden hen aan en boden Jozef te

koop aan. Zij werden het samen eens en Jozef werd door de Ismaelieten

meegenomen naar Egypte. Tijdens de reis weende Jozef bitterlijk, zodat

de lieden hem voortdurend moesten slaan om verder te doen gaan. De

caravaan trok langs het graf van Rachel, de moeder van Jozef.  Toen

Jozef het graf zag bestierf zijn hart van droefheid. Hij rende naar het graf

en viel er bovenop al wenende. “Och mijn lieve moeder, wordt nu toch

wakker, sta op en kijk naar uw zoon, hoe hij als slaaf verkocht is en naar

Egypte wordt gebracht”, riep hij uit. Jozef was geheel verstijfd als een

steen toen hij daar op het graf van zijn moeder lag. Maar plotseling

hoorde hij een stem, alsof die uit de grond tot hem sprak, slechts alleen

op Jahweh te vertrouwen, want “Hij zal met je zijn en je van alle

kwellingen bevrijden”.

                           plaat 4

Nadat de Ismaelieten Jozef met geweld van het graf gesleurd hadden

ontstond er een buitengewoon zwaar onweder, zodat de kooplieden zich

afvroegen wat dat mocht zijn, waarom Jahweh hun dit aandeed. Zij

vroegen toen Jozef om vergeving en of Jozef voor hen wilde bidden,

maar vrij lieten ze hem niet. In Egypte verkochten ze hem.

Inmiddels was Jakob door de broers op de hoogte gesteld van hun

zogenaamde lugubere vondst, de verscheurde en met bloed bevlekte

14                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

veelvervige rok van Jozef. De broers hadden als teken van “meeleven”

en rouw hun klederen al gescheurd en as op hun hoofden gestrooid, en

schreeuwden zogenaamd luid van “verdriet”. Het toneelspel was

begonnen, het drama was ingezet en zou zich jarenlang moeizaam

voortslepen.  De broers ontkenden Jozef te hebben gezien, maar dat zij

wel toevalligerwijze de verscheurde rok hadden ontdekt.

 Zij moesten de ene leugen met de andere gladstrijken.

Jakob barstte daarna in een heftige huilbui uit en begon zichzelf te

verwijten: “Had ik Jozef maar niet weggezonden!” Jakob was

ontroostbaar en overstelpt door verdriet. Toen de broers dit enige tijd

aanschouwd hadden kregen zij berouw en weenden ook bitter. Echter,

een weg terug zagen zij niet meer zitten.

Eens op een dag dat Jakob weer van verdriet op de aarde lag, nam Juda

diens hoofd en legde dat in zijn schoot, droogde Jacobs tranen, terwijl

deze zo kil en koud was als een steen. Jakob weigerde zich echter te

laten troosten. Gezamenlijk werd een grote rouw bedreven. Van de

broers was alles maar één grote schijnvertoning. Maar nu ja, ze moesten

het spel meespelen. Ook vader Izaak werd ingelicht, die het er eveneens

te kwaad mee kreeg.

Jakob zond zijn zonen het veld in om nog te zoeken naar het eventueel

verscheurde lichaam van Jozef, opdat hij het mocht begraven. De zonen

gehoorzaamden als gewillige marionetten en begonnen quasi aan hun

uitgebreide speurtocht, waarvan van tevoren reeds vaststond dat deze

geen enkel resultaat zou afwerpen. Wel konden de broers een wolvin

vangen, om aan de schijnvertoning enige werkelijkheidszin te geven, die

ze naar Jakob brachten als mogelijke aanrichtster van het onheil. Jakob

begon tegen het dier te spreken: “Waarom heb jij mijn zoon Jozef

verscheurd?” Maar toen opende Jahweh echter de mond van de wolvin,

en zij sprak dat ze niet de zoon van Jakob had gezien, noch dat er ooit

mensenvlees in haar mond was gekomen. Jakob en zijn zonen waren

zeer bevreesd en lieten daarna de wolvin weer los. 

In Egypte was Jozef inmiddels verkocht aan Potifar, die op zoek was

naar een betrouwbare huisbediende. Jozef beviel hem zeer goed, zodat

hij alles van zijn huis aan hem overgaf. Jozef was bijzonder knap, had

prachtige ogen en was een aangename verschijning. Selika, de

huisvrouw van Potifar, werd smoor verliefd op Jozef. Zij prees Jozef
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wanneer ze hem sprak, om hem over te halen met haar gevlei. Jozef

werd haar gedrag zat en sommeerde haar ermee op te houden. Selika kon

echter haar ogen niet van Jozef afhouden en begon met pressie-middelen

Jozef te benaderen om hem zover te krijgen dat hij erin zou bewilligen

met haar naar bed te gaan om de liefde te bedrijven.

Jozef bleef weigeren, zodat Selika er letterlijk ziek van werd, ervan

onderdoor ging. Niets gelukte, zelfs niet haar ontroerendste smekingen.

Jozef was niet in staat via redelijke argumentatie haar van zich af te

schudden.

Op een dag zag Selika haar kans schoon. Het was in Egypte de gewoonte

dat, als de Nijl voor het eerst buiten haar oevers trad, heel het volk met

de koning en oversten onder muzikale begeleiding uitgingen om

daarnaar te kijken en feest te vieren. Op die dag ging heel Potifar’s huis

mee, behalve Selika, want zij was ziek. Jozef moest haar bewaken.

             Plaat wachttoren 5

Selika verkleedde zich toen op het allerfraaist en maakte zich op met

allerlei parfum en zette zich aan de ingang van het huisgedeelte waar

Jozef naar zijn werk diende te gaan. Toen Jozef daar Selika zag zitten,

wendde hij zijn gezicht van haar af. Selika stond echter op en ging voor
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Jozef staan en greep hem vast. Tegelijk pakte zij haar zwaard en zette

dat op de keel van Jozef. Zij sommeerde Jozef haar te gehoorzamen, of

anders te sterven.  Jozef ontworstelde zich echter van haar, zodat de

voorkant van zijn kleed iets afscheurde. Selika hield een klein lapje van

Jozefs kleed in haar hand. Zij realiseerde zich dat haar plan mislukt was

en dat nu háár leven op het spel stond, wanneer zou uitkomen dat zij

ontrouw was geweest tegenover haar echtgenoot. Steeds had zij haar

man om de tuin geleid, maar nu kon zij dat niet langer volharden.

Listig als ze was verkleedde zij zich weer en legde zich ziek te bed. Het

afgescheurde stukje kleed hield zij angstvallig bij zich, want dat was

haar enige redding als bewijslast. Zij overtuigde daarmee haar man dat

Jozef haar had willen verkrachten. Potifar geloofde dat

ongelukkigerwijze. Hij hechtte meer waarde aan de woorden van zijn

onbetrouwbare echtgenote dan aan die van zijn betrouwbare huisknecht.

Hij liet Jozef slaan en in de gevangenis zetten. Maar toen andere

knechten Jozef aftuigden, begon het nog kleine zoontje van Potifar en

Selika te spreken en zijn moeder te beschuldigen. Kleine kinderen

spreken de waarheid! Jahweh opende de mond van het kind, zodat het

zei dat Jozef de waarheid sprak en zijn eigen moeder leugens verzon. 

Potifar wist het nu ook niet meer en liet Jozef gerechtelijk ondervragen

door de priesters. De uitkomst was positief voor Jozef, want zijn kleed

was niet aan de achterzijde, maar aan de voorzijde gescheurd. Een echte

verkrachter zal altijd weg willen vluchten, zodat men alsdan hem nog

van achteren zou kunnen grijpen en nooit van voren.
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1 Zo krom en verdraaid was in die tijd ook al de rechtsspraak en

rechtsorde! Jozef zat vanwege een vals gerucht 12 jaren lang in de

gevangenis!

Jozef werd niet ter dood veroordeeld, maar kreeg wel gevangenisstraf

opgelegd, alleen omdat er een (vals) gerucht over hem openbaar was

geworden.1

In de gevangenis legde Jozef de dromen uit aan de Schenker en aan de

Bakker. Twee jaren nadat de Schenker in zijn ambt hersteld was, kreeg

Farao de bekende droom, die niemand kon uitleggen. Toen herinnerde

de Schenker zich dat Jozef wél dromen kon uitleggen naar waarheid. De

Schenker vertelde aan Farao dat hij iemand wist die dromen kon

uitleggen.

                     plaat 7

Jozef wordt gehaald en voor Farao geplaatst. De koning zat op een

buitengewoon fraaie troon, vol goud, zilver en edelstenen, waarvoor 70
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2 In het paleis van Ptolemeus 1 Soter zijn inderdaad 70 treden in de

troonzaal.

traptreden2 waren. In Egypte was het de gewoonte dat een voornaam

iemand die de koning wilde spreken tot de 31e trede opklom en de

koning dan afdaalde tot de 36e (waarschijnlijk moet dit zijn de 39e)

trede om met elkaar te spreken. Iemand van het gewone volk mocht niet

hoger dan de 3e trede opklimmen, waarna de koning afdaalde tot de 4e

trede. Echter, iemand die zo knap was dat hij 70 talen kon spreken,

mocht opklimmen tot bovenaan, of zoveel treden naar dat hij talen kon

spreken. Een regeerder of farao diende zelf alle 70 talen te kunnen

spreken.

Jozef  kende slechts één taal, en mocht niet hoger dan de 3e trede

opklimmen. Daar vertelde de koning hem de droom en Jozef gaf daaraan

de juiste uitleg. De Geest van Jahweh kwam over Jozef en Jozef vertelde

dat er 7 vette jaren van overvloed zouden komen, waarna 7 slechte jaren

van droogte, waardoor de 7 vette jaren weer zouden worden opgegeten.

Farao was diep onder de indruk van de uitleg, maar vroeg zich toch af

waarbij hij zou kunnen weten dat Jozefs uitleg inderdaad goed zou zijn.

Welnu, zei Jozef, vandaag zal uw vrouw voor u een zoon baren tot uw

grote blijdschap. Echter, die blijdschap zal overschaduwd worden door

het sterven van uw eerstgeboren zoontje van twee jaren oud. Daarna

boog Jozef zich ter aarde en vertrok.

            8
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Inderdaad baarde de koningin een zoontje voor de farao, waarna er grote

blijdschap was. Maar diezelfde dag stierf ook het oudste zoontje, naar de

woorden van Jozef! Dit heel bijzondere teken bevestigde de waarheid

van Jozefs woorden!  

Farao belegde daarna een vergadering om uit te zien naar een knap en

wijs man die in de komende 7 vette jaren de organisatie en leiding op

zich zou kunnen nemen, om zorg te dragen voor de 7 daarop volgende

hongerjaren. Alle dienaren en raadslieden van de farao waren het erover

eens dat niemand zo geschikt was om die taak te vervullen, dan Jozef.

Alleen voldeed Jozef niet aan het vereiste, de 70 talen te kunnen

spreken. In diezelfde nacht stond er echter een Engel van Jahweh bij

Jozef en maakte hem wakker en leerde hem in één nacht alle 70 talen!

De volgende morgen moest Jozef voor de koning verschijnen, en toen de

koning Jozef de 70 talen hoorde spreken, was hij zeer verbaasd en

verheugd. Jozef werd benoemd tot onderkoning en kreeg een deftige

inwijding. Toen Jozef op het paard van de koning een rondrit maakte

door Egypte, kon hij het eventjes niet verwerken en hief hij zijn ogen op

naar de hemel en riep uit: “U, o Jahweh, verheft de arme uit het stof en
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tilt de behoeftige op uit de mesthoop! O God der legermachten, gelukkig

is de man die op U vertrouwt!”

Hier laat Jozef zich even in zijn hart kijken. Zijn hart stond open voor

Jahweh en vloeide over van dank en niet van zelfverheffing.

    9

Jozef ontving daarna vele rijkdommen en was toen pas 30 jaar oud. Als

vrouw kreeg hij Asnath (genoemd naar de godin Noet), die hem twee

zonen baarde, Manasse en Efraïm. Dat waren twee bijzondere knappe

jongemannen, die later nog van zich zouden doen spreken. Inmiddels

had Jozef een hele organisatie op touw gezet in Egypte, voorraadschuren

laten bouwen en daarin koren laten opslaan. De hongersnood kwam in en

buiten Egypte en alle omliggende volkeren kwamen af naar Egypte om

koren te kopen. Ook Jakob en zijn zonen hoorden dat er in Egypte koren

te koop was. Jakob liet zijn zoons afreizen om koren in te kopen. Dat

was tegelijk een mooie gelegenheid om in Egypte eens rond te kijken of

Jozef daar misschien zou zijn. Mogelijk had Jakob aan het

geheimzinnige gedrag van zijn zoons wel gemerkt dat Jozef niet

verscheurd was door een wild beest, maar dat Jozef verkocht was naar

Egypte. Jakob bindt de zonen op het hart vooral te zoeken naar Jozef. De

zonen gaan op reis, maar weten niet wat hun in Egypte voor verrassingen

te wachten staan. 

In Egypte had Jozef opdracht gegeven aan zijn douaniers om alle namen

te noteren van degenen die kwamen om koren te kopen, want daaruit zou
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hij kunnen weten of zijn broers daarbij waren. En jawel hoor, op een dag

kwam het bericht bij Jozef dat er 10 mannen uit Kanaän waren gekomen,

die elk een kant op waren gegaan, alsof zij naar iets op zoek waren.

Onderweg naar Egypte hadden de broers berouw van hun wandaden

gekregen, van hetgeen zij Jozef en hun vader hadden aangedaan. Ja,

zeiden zij tegen elkaar, wij hebben Jozef nu wel naar Egypte verkocht,

laten wij hem daar gaan zoeken, en als we hem vinden, meenemen naar

huis. En ook al wil de eigenaar of baas van Jozef hem niet aan ons

verkopen, zullen wij Jozef met geweld van hem wegnemen.

De broers dachten dat Jozef als schandknaap of pooier in de bordelen

tewerk zou zijn gezet, omdat Jozef zo’n aantrekkelijke knaap was.

Vandaar dat zij drie dagen lang alle hoerenkasten afzochten. Jozef had

vernomen dat zijn broers in Egypte waren aangekomen en dat zij overal

in het rond keken alsof zij iemand zochten. Toen liet Jozef hen

arresteren en tot zich brengen. Hij ondervraagde hen op strenge toon en

verweet hun spionage. Want, zei Jozef, indien jullie hier naar toe zouden

zijn gekomen alleen om koren te kopen, dan zouden jullie niet zijn gaan

rondneuzen in alle hoerenbuurten. Dus zijn jullie spionnen en een stel

hoerenlopers in mijn ogen!

Nee, zeiden de broers, niet alzo. Wij zijn oprechte mensen, zonen van

één vader, waarvan er één zoekgeraakt is en zijn jongere broer nog thuis

is. Onze vader heeft ons nadrukkelijk bevolen naar onze zoekgeraakte

broer te gaan zoeken in Egypte.

Jozef zei: Dát is even een mooi verhaal van jullie! Jullie hebben eerst

zeker de gehele aarde al afgezocht voordat jullie hier kwamen, zodat

alleen Egypte nog overbleef om aldaar te zoeken! En wat moeten zonen

van Abraham en Izaak dan in bordelen doen?

Ja, zeiden zij, wij hoorden dat Ismaelieten onze broer verkocht hebben in

Egypte, en aangezien onze broer heel knap is, dachten wij dat ze hem

wel in de hoerenbuurten tewerk zouden hebben gesteld. En wanneer wij

hem daar zouden gevonden hebben, zouden wij hem tegen losgeld weer

hebben meegenomen.

Jozef vroeg hun direct daarop, dat wanneer ze hun broer zouden hebben

gevonden, en zijn baas alsdan een zeer hoge prijs zou vragen, of zij dan

die prijs zouden betalen? Ja, zeiden zij, wij zullen die betalen. Jozef
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vroeg verder: En als die baas hem niet zal willen meegeven of verkopen?

Geen nood, zeiden de broers, dan zullen wij die baas doodslaan en onze

broer meenemen. Zie zo, dacht Jozef, ze zijn heel wat veranderd sinds

vroeger!

Jozef antwoordde: Dus jullie willen hier desnoods een Egyptenaar

doodslaan wanneer je je zin niet krijgt! Nou, dan weet ik daaruit dat

jullie verspieders zijn en een moord niet schuwen. Terstond beval hij

zijn soldaten de broers te arresteren en in de gevangenis te zetten. De

broers pleegden geen verzet! Jozef zei daarna tegen hen dat één van hen

naar huis mocht om de jongste broer op te halen, ten bewijze dat ze de

waarheid spraken.

Heel even werd het Jozef teveel en ging hij in een andere kamer om te

wenen. Jozef herstelde zich en liet Simeon voor aller ogen vastbinden en

in de gevangenis zetten. De andere broers liet Jozef naar huis gaan, met

als eis dat zij een volgende maal Benjamin met zich mee zouden

brengen. Anders géén koren! Waarschijnlijk is Simeon de grootste

gangmaker en raddraaier van het stel geweest in het beramen van de

moordplannen op Jozef, dus verkoos juist Jozef hém als gijzelaar.

Simeon liet zich niet zomaar even binden en gevangen nemen. Hij uitte

een paar geweldige kreten, die men heinde en ver hoorde. De broers

konden geweldig schreeuwen, als brulapen. Alle lijfwachten vluchtten

ervoor weg, zo bang werden zij van dat geschreeuw. Slechts Jozef en

Manasse bleven over. Toen stond Manasse op en gaf Simeon een loeier

van een klap in zijn nek, waardoor Simeon wat bedaarde. Daarna

overweldigde Manasse Simeon, bond hem vast en sloot hem op in de

gevangenis. Dus was Manasse een geweldig sterke jongeman! Simeon

kon nog net tegen zijn broers zeggen dat zijn overrompeling en

nederlaag niet het werk van een gewone Egyptenaar kon zijn, want die

zou daartoe nooit in staat zijn geweest. “Dit kon alleen iemand zijn uit

het huis van onze vader”, zei Simeon. Inderdaad had Simeon gelijk!

Alleen wist hij toen nog niet hoe het in elkaar zat.

De broers reizen af naar huis en beklagen elkaar. Onderweg vragen zij

zich af waarom de vriendelijkheid van Jahweh nu van hen geweken is,

zoals die wél altijd met hun vaderen is geweest in tijden van nood.

Thuisgekomen verhalen zij hun vader hun slechte ervaringen. Jakob

wordt daar niet bepaald vrolijk van. Vooral de eis van de strenge koning
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om Benjamin te willen zien, valt bij hem niet in goede aarde. “Benjamin

zal niet met jullie optrekken naar Egypte, vergeet dat maar”, is de

reactie van Jakob.

Ruben stelt voor dat Jakob dan wel twee zonen van hem mag doden,

wanneer hij Benjamin niet terug zou brengen. Nee, dat niet. Jakob vindt

het maar wat goedkoop van Ruben, want daarmee zou hij óók nog eens

twee kleinzoons verliezen.

Juda weet raad. Laten wij onze vader niet langer lastig vallen, maar laten

wij afwachten tot de honger zo nijpend wordt dat onze vader geen

andere keus  heeft. En vanaf hier wordt het verhaal in het Boek des

Oprechten zó spannend en belangrijk, dat wij het in het geheel vanaf het

begin weergeven, met een enkele toelichting erbij:

Het Boek des Oprechten 

Hoofdstuk 41:1. En bij de jaarwisseling reisden de zonen van Jakob

vanuit Sichem naar Hebron, naar hun vader Izaäk, en zij woonden

aldaar, maar hun kudden weidden zij dagelijks in Sichem, want daar was

in die dagen goed en vruchtbaar weideland, en Jakob en zijn zonen en

hun gehele huishouding woonden in het dal van Hebron.

2. En het was in die dagen, in dat jaar, zijnde het 106e levensjaar van

Jakob, in het tiende jaar dat Jakob uit Paddan-Aram kwam, dat Lea de

vrouw van Jakob stierf; zij was 51 jaren oud toen zij te Hebron stierf

3. En Jakob en zijn zonen begroeven haar in het veld van Machpela,

dat is Hebron, dat Abraham als erfbegraafplaats had gekocht van de

kinderen van Heth.

4. En de zonen van Jakob woonden met hun vader in het dal van

Hebron, en al de inwoners des lands kenden hun kracht, en hun

vermaardheid ging door het hele land.
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5. En Jozef de zoon van Jakob, en zijn broeder Benjamin, de zonen

van Jakobs vrouw Rachel, waren nog jong in die dagen, en zij gingen

niet uit 'net hun broeders ten tijde van hun veldslagen in al de steden der

Amorieten.

6. En toen Jozef de kracht van zijn broeders zag, en hun grootheid,

toen loofde hij hen en hemelde hen op, maar hij stelde zichzelf op een

hogere plaats dan zij, en hij hemelde zichzelf op boven hen; en zijn

vader Jakob hield ook meer van hem dan van één zijner andere zonen,

want hij was een zoon des ouderdoms, en uit liefde tot hem maakte hij

voor hem een veelvervige rok.

7. En toen Jozef zag dat zijn vader meer van hem hield dan van zijn

broeders, toen ging hij voort met zichzelf boven zijn broeders te stellen,

en hij bracht zijn vader kwaad gerucht omtrent hen.

8. En toen de zonen van Jakob Jozefs gehele gedrag jegens hen

zagen, en ook dat hun vader meer hield van hem dan van één hunner,

toen haatten zij hem en konden hem niet vrediglijk toespreken.

9.    En Jozef was zeventien jaren oud, en hij stelde zichzelf nog steeds

boven zijn broeders, en dacht erover om zichzelf boven hen te verheffen.

10.   In die tijd droomde hij een droom, en hij ging naar zijn broeders en

vertelde hen zijn droom, en hij zeide tot hen: Ik droomde een droom, en

zie wij waren allen schoven bindende in het veld, en mijn schoof stond

op en bleef ook staan en uw schoven kwamen rondom, en bogen zich

voor haar neer.

11.   En zijn broeders antwoordden hem en zeiden tot hem: Wat betekent

deze droom die gij hebt gedroomd? Denkt gij in uw hart om over ons te

regeren of te heersen?

12. En hij ging het zijn vader vertellen, en Jakob kuste Jozef toen hij

deze woorden uit zijn mond hoorde, en Jakob zegende Jozef.
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13. En toen de zonen van Jakob zagen dat hun vader Jozef had

gezegend en hem had gekust, en dat hij buitengewoon veel van hem

hield, toen werden zij afgunstig op hem en haatten hem nog meer.

14.    En hierna droomde Jozef een andere droom en vertelde de droom

aan zijn vader in het bijzijn zijner broeders, en Jozef zeide tot zijn vader

en broeders: Zie ik heb weer een droom gedroomd, en zie de Zon en de

Maan en de elf sterren bogen zich voor mij neer.

15.    En zijn vader hoorde de woorden van Jozef en zijn droom, en toen

hij zag dat zijn broeders Jozef haatten vanwege deze zaak, toen berispte

Jakob Jozef daarom in het bijzijn van zijn broeders vanwege deze zaak,

zeggende: Wat betekent deze droom die gij hebt gedroomd, en deze

verheffing van uzelf boven uw broeders die ouder zijn dan gij?

16.   Denkt gij in uw hart dat ik en uw moeder en uw elf broeders zullen

komen en zich voor u zullen neerbuigen, dat gij deze dingen zegt?

17.    En zijn broeders waren afgunstig op hem vanwege zijn woorden en

dromen, en zij haatten hem nog meer, en Jakob bewaarde de dromen in

zijn hart.

18.   En op een dag gingen de zonen van Jakob hun vader’s kudde te

Sichem weiden, want zij waren nog steeds herders in die dagen; en

terwijl de zonen van Jakob die dag bij Sichem (de kudde) weidden toen

talmden zij, en de tijd der verzameling van het vee was voorbijgegaan,

en zij waren nog niet aangekomen.

19. En Jakob zag dat zijn zonen waren opgehouden in Sichem, en

Jakob zeide tot zichzelf: Misschien zijn de mensen van Sichem

opgestaan om tegen hen te strijden; daarom zijn zij vandaag

opgehouden.

20.   En Jakob riep zijn zoon Jozef en gebood hem, zeggende: Zie uw

broeders weiden vandaag bij Sichem, en zie zij zijn nog niet

teruggekomen; ga daarom nu kijken waar zij zijn, en breng mij een

woord omtrent de welstand van uw broeders en de welstand van de

kudde. 
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(Dat was van Jakob toch wel veel gewaagd om een jongeman van 17

jaar alleen weg te sturen)

21. En Jakob zond zijn zoon Jozef  uit het dal van Hebron, en Jozef

kwam voor zijn broeders te Sichem en kon hen niet vinden, en Jozef

ging het veld rond bij Sichem om te zien waar zijn broeders waren

heengegaan, en hij verdwaalde in de woestijn en wist niet welke weg hij

zou nemen.

22.    En een engel van Jahweh zag hem zwerven op de weg naar het

veld, en Jozef zeide tot de engel van Jahweh: Ik zoek mijn broeders; hebt

gij niet gehoord waar zij weiden? En de engel van Jahweh zeide tot

Jozef: Ik zag uw broeders hier weiden, en ik hoorde hen zeggen dat zij

gingen weiden in Dothan.

23. En Jozef luisterde naar de stem van de engel van Jahweh, en hij

ging naar zijn broeders in Dothan, en hij vond hen in Dothan waar zij de

kudde weidden. 

(Men zou gemakkelijk kunnen denken, waarom de engel van Jahweh

Jozef niet zou hebben gewaarschuwd voor zijn toekomend ongeluk. Nee,

daarvan lezen wij in Psalm 105 de korte en bondige verklaring, nl. 16

Hij riep ook een honger in het land; Hij brak allen staf des broods. 17

Hij zond een man voor hun aangezicht henen; Jozef werd verkocht tot

een slaaf. 18  Men drukte zijn voeten in den stok; zijn persoon kwam in

de ijzers. 19  Tot den tijd toe, dat Zijn woord kwam, heeft hem de rede

des HEEREN doorlouterd. 20  De koning zond, en deed hem ontslaan;

Jahwehser der volken liet hem los. 21  Hij zette hem tot een heer over

zijn huis, en tot een heerser over al zijn goed; 22  Om zijn vorsten te

binden naar zijn lust, en zijn oudsten te onderwijzen. 23  Daarna kwam

Israel in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van

Cham. 24  En Hij deed Zijn volk zeer wassen, en maakte het machtiger

dan Zijn tegenpartijders.

24.   En Jozef ging naar zijn broeders toe, en voordat hij vlakbij hen

kwam toen hadden zij reeds besloten om hem te doden.

25. En Simeon zeide tot zijn broeders: Zie de man met de dromen

komt vandaag naar ons toe; laten wij hem daarom doden en hem in één
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der kuilen werpen in de woestijn, en wanneer zijn vader hem bij ons

zoekt dan zullen wij zeggen dat een boos dier hem heeft opgegeten.

26.    En Ruben hoorde de woorden van zijn broeders omtrent Jozef, en

hij zeide tot hen: Dat moet gij niet doen, want hoe kunnen wij dan nog

onze vader Jakob in de ogen zien? Werp hem in deze kuil waar hij kan

sterven, maar leg de hand niet op hem om zijn bloed te vergieten. En

Ruben zeide dit om hem uit hun hand te bevrijden, om hem bij zijn va-

der terug te brengen.

27.   En toen Jozef bij zijn broeders aankwam toen zat hij voor hen, en

zij stonden tegen hem op en grepen hem en sloegen hem tegen de grond,

en togen hem zijn veelvervige rok uit die hij aan had.

28.   En zij namen hem en wierpen hem in een kuil, en in de kuil was

geen water maar wel slangen en schorpioenen. En Jozef was bang voor

de slangen en schorpioenen die in de kuil waren. En Jozef riep met luide

stem, en Jahweh verborg de slangen en schorpioenen in de hoeken van

de kuil, en zij deden Jozef geen kwaad.

29.    En Jozef schreeuwde vanuit de kuil naar zijn broeders en zeide tot

hen: Wat heb ik U gedaan, en waarmee heb ik gezondigd? Waarom

vreest gij Jahweh niet vanwege mij? Ben ik niet van uw vlees en

gebeente, en is uw vader Jakob niet mijn vader? Waarom doet gij deze

zaak met mij vandaag, en hoe wilt gij in staat zijn om uw vader Jakob in

de ogen te zien?

30.    En hij ging voort met uit te roepen tegen al zijn broeders vanuit de

kuil, en hij zeide: Och Juda, Simeon en Levy mijn broeders, til mij uit de

plaats van donkerheid waarin gij mij hebt geplaatst, en kom deze dag om

medelijden met mij te hebben, gij kinderen van Jahweh en zonen van

mijn vader Jakob. En indien ik gezondigd heb tegen U, zijt gij niet de

zonen van Abraham, Izaäk en Jakob? Als zij een wees zagen dan hadden

zij medelijden met hem, of als iemand honger had dan gaven zij hem

brood te eten, of iemand die dorst had dan gaven zij hem water te

drinken, of iemand die naakt was dan kleedden zij hem
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31. En hoe kunt gij dan uw medelijden onthouden aan uw broeder,

want ik ben van uw vlees en gebeente, en indien ik tegen U heb

gezondigd dan zult gij het zeker doen vanwege mijn vader.

32. En Jozef sprak deze woorden vanuit de kuil, en zijn broeders

wilden niet naar hem luisteren, noch hun oren neigen naar de woorden

van Jozef, en Jozef schreeuwde en weende in de kuil.

33. En Jozef zeide: Och, wist mijn vader vandaag maar wat mijn

broeders mij hebben aangedaan en de woorden die zij vandaag tegen mij

hebben gesproken.

34. En al zijn broeders hoorden zijn geschreeuw en geween in de kuil,

en zijn broeders gingen een eind van de kuil vandaan, opdat zij het

geschreeuw en geween van Jozef uit de kuil niet zouden horen.

Hoofdstuk 42:1. En zij gingen de andere kant uit zitten, ongeveer op de

afstand van een boogschot, en zij zaten daar brood te eten, en terwijl zij

aten beraadden zij zich omtrent wat met hem zou worden gedaan, of zij

hem zouden doden of terugbrengen naar zijn vader.

2.   En terwijl zij zich beraadden, hieven zij hun ogen op en keken, en zie

een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam in de verte langs de weg uit

Gilead op weg naar Egypte.

3.   En Juda zeide tot hen: Wat gewin zal het zijn als wij onze broeder

doodslaan? Wellicht zal Elohim hem van ons opeisen; daarom is dit de

raad die ik voorstel inzake hem, dat gij met hem zult doen; zie dit

reisgezelschap van Ismaëlieten op weg naar Egypte.

4.   Laten wij hem daarom van de hand doen aan hen, en laat onze hand

niet op hem zijn, en zij zullen hem meenemen, en hij zal zijn verloren

geraakt onder het volk des lands, en wij zullen hem niet door onze

handen ter dood brengen. En het voorstel beviel de broeders en zij deden

overeenkomstig het woord van Juda.
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5. En terwijl zij deze zaak bespraken, en voordat het reisgezelschap

der Ismaëlieten bij hen was gekomen, gingen hen zeven Midianietische

kooplieden voorbij, en zij hadden dorst toen zij voorbijgingen, en zij

hieven hun ogen op en zagen de kuil waarin Jozef was opgesloten, en zij

keken en zie iedere vogelsoort was bij hem.

6. En deze Midianieten renden naar de kuil om water te drinken,

want zij dachten dat deze water bevatte, en toen zij bij de kuil kwamen

hoorden zij de stem van Jozef die schreeuwde en huilde in de kuil, en zij

keken naar beneden in de kuil, en zij keken en zie er was een jongeling

die een knappe verschijning was.

7. En zij riepen naar hem en zeiden: Wie zijt gij en wie bracht u hier,

en wie plaatste u in deze kuil, in de woestijn? En zij hielpen allen om

Jozef uit de kuil te heffen en zij trokken hem eruit, en brachten hem op

uit de kuil, en namen hem en gingen verder op hun reis en gingen

voorbij zijn broeders.

8. En dezen zeiden tot hen: Waarom doet gij dit, om onze dienaar

van ons te nemen en dan weg te gaan? Zekerlijk, wij plaatsten deze

jongeling in de kuil omdat hij tegen ons in opstand kwam, en gij komt en

brengt hem op en leidt hem weg; nu dan geef ons onze dienaar terug.
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9. En de Midianieten antwoordden en zeiden tot de zonen van Jakob:

Is dit uw dienaar of vergezelt hij u? Wellicht zijt gij allen zijn dienaren,

want hij is keuriger en gunstiger dan één uwer, en waarom spreekt gij

allen onecht tegen ons?

10. Daarom nu willen wij niet luisteren naar uw woorden, noch

aandacht aan U schenken want wij vonden de jongeling in de kuil in de

woestijn, en wij namen hem, en wij zullen daarom verder gaan.

11. En al de zonen van Jakob naderden hen en stonden tegen hen op

en zeiden tot hen: Geef ons onze dienaar terug, en waarom wilt gij allen

sterven door de scherpte des zwaards? En de Midianieten schreeuwden

tegen hen, en zij trokken hun zwaarden, en naderden om te strijden met

de zonen van Jakob.

12. En zie Simeon stond op van zijn zetel tegen hen, en sprong op de

grond, en trok zijn zwaard en naderde de Midianieten en hij gaf een

verschrikkelijke schreeuw voor hen zodat zijn geschreeuw op een af

stand werd gehoord, en de aarde schudde door Simeon's geschreeuw.

13. En de Midianieten werden verschrikt vanwege Simeon en het

geluid van zijn geschreeuw, en zij vielen op hun aangezicht, en waren

buitengewoon ontsteld.

14. En Simeon zeide tot hen: Waarlijk ik ben Simeon de zoon van

Jakob de Hebreeër, die alleen met zijn broeder de stad Sichem heeft

verwoest en de steden der Amorieten; zo zal Elohim bovendien met mij

doen dat indien al uw broeders het volk van Midian en ook de koningen

van Kanaän met U zouden opkomen, zij niet tegen mij konden strijden.

15. Geef ons daarom de jongeling terug die gij hebt genomen, opdat

ik niet uw vlees geef aan de vogelen des hemels en aan de beesten der

aarde.

16. En de Midianieten werden nog banger voor Simeon, en zij

naderden de zonen van Jakob met vrees en schrik, en met aandoenlijke

woorden, zeggende:
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17. Zekerlijk, gij hebt gezegd dat de jongeman uw dienaar is, en dat

hij tegen U in opstand kwam, en daarom plaatste gij hem in de kuil; wat

wilt gij dan doen met een dienaar die tegen zijn meester in opstand

komt? Verkoop hem daarom aan ons, en wij zullen u alles geven wat gij

voor hem verlangt. En Jahweh was het aangenaam om dit te doen opdat

de zonen van Jakob hun broeder niet zouden doden.

18. En de Midianieten zagen dat Jozef een knappe en gunstige

verschijning was; zij begeerden hem in hun hart en drongen aan om hem

te kopen van zijn broeders.

19. En de zonen van Jakob luisterden naar de Midianieten en zij

verkochten hun broeder  Jozef aan hen voor twintig zilverlingen, en hun

broeder Ruben was er niet bij, en de Midianieten namen Jozef en

vervolgden hun reis naar Gilead.

20. En terwijl zij voortgingen berouwde het de Midianieten wat zij

hadden gedaan, door een jongeman te hebben gekocht, en zij zeiden tot

elkaar: Wat is dit dat wij hebben gedaan, door van de  Hebreeërs deze

jongeling te nemen, die zo'n knappe en gunstige verschijning is.

21. Misschien is deze jongeling gestolen uit het land der Hebreeërs

(hadden de Hebreeërs een land en waar was dat dan?), en waarom

hebben wij deze zaak dan gedaan? En als er naar hem wordt gezocht en

hij in onze handen wordt gevonden, dan zullen wij door hem sterven.

22. Hij is zekerlijk aan ons verkocht door harde en machtige mannen,

en de sterkte van één hunner hebt gij vandaag gezien; wellicht stalen zij

hem uit zijn land met hun macht en met hun machtige arm, en hebben zij

hem daarom aan ons verkocht voor de geringe waarde die wij aan hen

gaven.

23. En terwijl zij aldus met elkaar spraken keken zij, en zie het

gezelschap van Ismaëlieten die eerst aankwamen, en die de zonen van

Jakob zagen, naderde de Midianieten, en de Midianieten zeiden tot

elkaar: Kom, laat ons deze jongeling verkopen aan het gezelschap der

Ismaëlieten die naar ons toekomen, en wij zullen voor hem nemen het
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weinige dat wij voor hem gaven, en wij zullen van zijn onheil zijn

bevrijd.

24. En aldus deden zij, en zij bereikten de Ismaëlieten, en de

Midianieten verkochten Jozef aan de Ismaëlieten voor twintig

zilverlingen die zij voor hem hadden gegeven aan zijn broeders.

25. En de Midianieten gingen verder op hun weg naar Gilead, en de

Ismaëlieten namen Jozef en zij lieten hem rijden op één der kamelen, en

zij voerden hem naar Egypte.

                         Plaat wegvoer

26. En Jozef hoorde dat de Ismaëlieten op weg waren naar Egypte, en

Jozef jammerde en weende om deze zaak dat hij zo ver werd

weggevoerd uit het land Kanaän, en van zijn vader, en hij weende bitter

terwijl hij op de kameel reed, en één hunner mannen bekeek hem, en liet

hem afdalen van de kameel en te voet gaan, en desalniettemin (?)

weende en schreeuwde Jozef verder, en hij zeide: Och, mijn vader, mijn

vader.

27. En één der Ismaëlieten stond op en sloeg Jozef op de wang, en

toch bleef hij wenen; en Jozef was vermoeid op weg, en hij was niet in

staat om verder te gaan vanwege de bitterheid zijns harten, en zij sloegen

hem allen en kwelden hem op weg, en zij maakten hem bang opdat hij

maar zou ophouden met wenen.
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28.   En Jahweh zag Jozefs kwelling en zijn verdriet, en Jahweh bracht

over deze mannen duisternis en verwarring, en de hand van ieder die

hem sloeg verschrompelde.

29. En zij zeiden tot elkaar: Wat is dit dat Elohim ons heeft aangedaan

op de weg? En zij wisten niet dat hen dat overkwam vanwege Jozef. En

de mannen gingen voort op de weg, en zij gingen voorbij de weg van

Efratha waar Rachel begraven was.

30. En Jozef bereikte zijn moeder's graf, en Jozef haastte zich en

rende naar zijn moeder's graf en weende.

31. En Jozef schreide luid op zijn moeder's graf, en hij zeide: Och,

mijn moeder, mijn moeder, och gij die mij geboren deed worden, wordt

nu wakker, en sta op en kijk naar uw zoon, hoe hij als slaaf is verkocht,

en niemand die medelijden met hem heeft.

32. Och sta op en kijk naar uw zoon, ween met mij vanwege mijn

kwellingen, en kijk naar het hart van mijn broeders.

33. Sta op mijn moeder, sta op, wordt wakker uit uw slaap voor mij,

en richt uw veldslagen tegen mijn broeders. Och hoe hebben zij mij mijn

rok uitgetogen, en mij alreeds twee maal als slaaf verkocht, en mij

gescheiden van mijn vader, en er is niemand die medelijden met mij

heeft.

34. Sta op en leg uw zaak tegen hen voor Elohim, en zie wien Elohim

rechtvaardigen zal in het oordeel, en wien Hij zal veroordelen.

35. Sta op och mijn moeder, sta op, wordt wakker uit uw slaap en kijk

naar mijn vader hoe zijn ziel is met mij vandaag, en troost hem en stel

hem gerust.

36. En Jozef sprak verder deze woorden, en Jozef schreeuwde luid en

weende bitter op zijn moeder's graf; en hij hield op met spreken, en van

bitterheid des harten werd hij zo stil als een steen op het graf.
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37. En Jozef hoorde een stem die tot hem sprak van onder de grond,

die hem met bitterheid des harten antwoordde, en met een wenende en

biddende stem, in deze woorden:

38. Mijn zoon, mijn zoon Jozef, ik heb het geluid gehoord van uw

geween en het geluid van uw gejammer, ik heb uw tranen gezien, ik

weet van uw kwellingen, mijn zoon, en het smart mij voor u, en

overvloedige smart is toegevoegd aan mijn smart.

39. Daarom nu mijn zoon, Jozef mijn zoon, hoop op Jahweh, en

verwacht Hem en vrees niet,  want Jahweh  is met U,  Hij  zal U

bevrijden van  alle kwellingen.

40. Sta op mijn zoon, trek op naar Egypte met uw meesters, en vrees

niet, want Jahweh is met U, mijn zoon. En zij sprak verder in deze

woorden tot Jozef en zweeg toen.

(Jozef werd moed ingesproken, daaraan zal hij veel kracht en sterkte

hebben ontleend)

41. En Jozef hoorde dit, en hij verwonderde zich grotelijks hierover,

en hij weende verder; en daarna zag één der Ismaëlieten hem

schreeuwend en wenend op het graf, en zijn toorn werd tegen hem

gewekt, en hij verdreef hem vandaar, en hij sloeg hem en vervloekte

hem.

42. En Jozef zeide tot de mannen: Kan ik genade vinden in uw ogen

om mij terug te brengen naar mijn vader's huis, en hij zal u overvloedige

rijkdommen geven.

43. En zij antwoordden hem, zeggende: Zijt gij niet een slaaf, en waar

is uw vader? En indien gij een vader had dan zoudt gij niet alreeds twee

maal als slaaf zijn verkocht voor zo weinig geld. En hun toorn werd nog

meer gewekt tegen hem, en zij sloegen en kastijdden hem verder, en

Jozef weende bitter.

44. En Jahweh zag Jozefs kwelling, en Jahweh sloeg deze mannen

weer en kastijdde hen, en Jahweh deed hen omringen door duisternis op

aarde, en de bliksem flitste en de donder rommelde, en de aarde schudde
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door het geluid van de donder en van de sterke wind, en de mannen

waren bevreesd en wisten niet waarheen zij zouden gaan.

45. En de beesten en kamelen bleven staan, en zij leidden hen maar zij

wilden niet lopen, en zij sloegen hen en zij hurkten neer op de grond; en

de mannen zeiden tot elkaar: Wat is dit dat Elohim ons heeft aangedaan?

Wat zijn onze overtredingen, en wat zijn onze zonden dat ons dit is

overkomen?

46. En een hunner antwoordde en zeide tot hen: Misschien vanwege

de zonde dat deze slaaf werd gekweld is ons dit vandaag overkomen;

daarom nu smeek hem ten zeerste om ons te vergeven, en dan zullen wij

weten vanwege wie ons dit onheil is overkomen; en indien Elohim dan

medelijden met ons zal hebben dan zullen wij weten dat dit alles ons

overkwam vanwege de zonde dat deze slaaf werd gekweld.

47. En de mannen deden aldus, en zij smeekten Jozef en drongen er

bij hem op aan om hen te vergeven, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd

tegen Jahweh en tegen U; daarom nu wees zo goed om uw Elohim te

verzoeken dat hij deze dood van ons wegneemt, want wij hebben tegen

Hem gezondigd.

48. En Jozef deed overeenkomstig hun woorden, en Jahweh luisterde

naar Jozef, en Jahweh nam de plaag weg die Hij deze mannen had

toegebracht vanwege Jozef, en de beesten stonden op van de grond en zij

geleidden hen en zij gingen verder, en de razende storm luwde en de

Aarde werd rustig, en de mannen zetten hun reis naar Egypte voort, en

de mannen wisten dat dit onheil hen was overkomen vanwege Jozef.

49. En zij zeiden tot elkaar: Zie wij weten dat het was vanwege zijn

kwelling dat dit onheil ons overkwam; nu dan waarom zullen wij deze

dood over onze zielen brengen? Laten wij ons beraden wat wij met deze

slaaf zullen doen.

50. En iemand antwoordde en zeide: Zekerlijk, hij vroeg ons om hem

terug te brengen naar zijn vader; nu dan, laten wij hem terugbrengen en

wij zullen naar de plaats gaan die hij zal vertellen, en van zijn familie de

prijs nemen die wij voor hem gaven en dan zullen wij weggaan.
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51. En iemand anders antwoordde weer en zeide: Zie deze raad is zeer

goed, maar wij kunnen dit niet doen want de weg is zeer ver van ons af

(?), en wij kunnen niet afwijken van onze route.

52. En weer iemand anders antwoordde en zeide tot hen: Dit is de

raad die wij moeten opvolgen, en wij zullen daarvan niet afwijken; zie

wij gaan vandaag naar Egypte, en wanneer wij in Egypte zullen zijn

aangekomen dan zullen wij hem daar tegen een hoge prijs verkopen, en

(dan) zullen wij bevrijd zijn van zijn onheil.

53. En dit beviel de mannen en zij deden aldus1 en zij zetten hun reis

naar Egypte voort met Jozef.

Hoofdstuk  43:1. En toen de zonen van Jakob hun broeder Jozef hadden

verkocht aan de Midianieten, werden hun harten gekweld vanwege hem,

en zij hadden berouw van hun daad, en zij zochten naar hem om hem

terug te halen maar konden hem niet vinden.

2. En Ruben keerde terug naar de kuil waarin Jozef was geworpen,

om hem eruit te halen en hem aan zijn vader terug te geven, en Ruben

stond bij de kuil, en hij hoorde geen woord, en hij riep: Jozef, Jozef! En

niemand antwoordde noch uitte een woord.

3. En Ruben zeide: Jozef is gestorven van schrik, of een slang

veroorzaakte zijn dood; en Ruben daalde af in de kuil, en hij zocht Jozef

en kon hem niet vinden in de kuil, en hij kwam er weer uit.

4. En Ruben scheurde zijn klederen, en hij zeide: De jongeling is er

niet, en hoe zal ik mijn vader tevreden stellen omtrent hem als hij dood

is? En hij ging naar zijn broeders en vond hen in smart vanwege Jozef,

en bezig om zich met elkaar te beraden hoe zij hun vader omtrent hem

tevreden zouden stellen, zei Ruben tot zijn broeders: Ik kwam bij de kuil

en zie Jozef was er niet, wat zullen wij dan tot onze vader zeggen want

mijn vader zal de jongen slechts bij mij opvragen. 

(Ruben was de oudste en voelde zich verantwoordelijk)



37                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

5. En zijn broeders antwoordden hem zeggende: Aldus deden wij, en

onze harten kwelden ons daarna vanwege deze daad, en wij zijn nu hier

om een voorwendsel te zoeken waarmee wij onze vader zullen

verzoenen.

6. En Ruben zeide tot hen: Wat is dit dat gij hebt gedaan om de

grijze haren van onze vader met droefenis ten grave te doen nederdalen?

Deze zaak is niet goed die gij hebt gedaan.

7. En Ruben zat bij hen, en zij stonden allen op en bezwoeren elkaar

om dit niet tegen Jakob te vertellen, en zij zeiden allen: De man die dit

zal vertellen tegen onze vader of zijn huishouding, of wie dit zal

overbrengen aan één der kinderen des lands, tegen dien zullen wij allen

opstaan en hem met het zwaard doden. 

(Zij plaatsten elkaar onder censuur)

8. En de zonen van Jakob vreesden elkaar in deze zaak, van de

jongste tot de oudste, en geen van hen sprak een woord, en zij

bewaarden deze zaak in hun harten.

9. En daarna zaten zij neer om te besluiten en om iets te verzinnen

wat zij tegen hun vader Jakob zouden zeggen omtrent al deze dingen.

10. En Issaschar zeide tot hen: Hier is een raad voor u indien die goed

is in uw oog om te doen; neem de rok die aan Jozef toebehoort en

verscheur die, en slacht een geitenbok en doop die in zijn bloed.

11. En zend die naar onze vader, en wanneer hij die ziet dan zal hij

zeggen dat een boos dier hem heeft opgegeten; verscheur daarom die rok

en zie zijn bloed zal op zijn rok zijn, en door aldus te doen zal onze

vader ons geen lastige vragen stellen.

12. En Issaschar's raad beviel hen, en zij luisterden naar hem en deden

overeenkomstig het woord van Issaschar dat hij hen had aangeraden.

13. En zij haastten zich en namen Jozefs rok en verscheurden die, en

zij slachtten een geitenbok en doopten de rok in het bloed van de

geitenbok, en trapten toen daarop in het stof, en zij zonden de rok naar
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hun vader Jakob door de hand van Naftali, en zij geboden hem om deze

woorden te zeggen:

14. Wij hadden het vee bijeengedreven en waren even voorbij de weg

naar Sichem gekomen, toen wij deze rok vonden op de weg in de

woestijn en gedoopt in bloed en stof; nu dan beken of die rok van uw

zoon is of niet.

15. En Naftali ging en hij kwam bij zijn vader en hij gaf hem de rok,

en hij sprak tot hem al de woorden die zijn broeders hem hadden

geboden.

16.    En Jakob zag Jozefs rok en hij herkende hem en hij viel op zijn

aangezicht op de grond, en hij werd zo stil als een steen, en daarna stond

hij op en schreeuwde het uit met een luide en wenende stem en hij zeide:

Het is de rok van mijn zoon Jozef!

17. En Jakob haastte zich en zond één zijner dienaren naar zijn zonen,

die naar hen toeging en hen langs de weg zag aankomen met de kudde.

18. En de zonen van Jakob kwamen bij hun vader aan in de avond, en

zie hun klederen waren verscheurd en stof was op hun hoofden, en zij

vonden hun vader met luide stem schreeuwend en wenend.

19. En Jakob zeide tot zijn zonen: Zeg mij naar waarheid wat voor

onheil gij vandaag plotseling over mij hebt gebracht? En zij

antwoordden hun vader Jakob, zeggende: Wij waren vandaag op komst

nadat wij de kudde hadden bijeengegaard, en wij kwamen bij de stad

Sichem langs de weg der woestijn, en wij vonden deze rok vol met bloed

op de grond, en wij herkenden die en zonden die naar u of gij die

herkende.

20. En Jakob hoorde de woorden van zijn zonen en hij riep uit met een

luide stem, en hij zeide: Het is de rok van mijn zoon, een boos dier heeft

hem opgegeten; Jozef is verscheurd, want ik stuurde hem vandaag weg

om te zien of het goed was met u en goed met de kudden en om mij een

woord wederom te brengen, en hij ging zoals ik had geboden en dit is

hem vandaag geschied, terwijl ik dacht dat mijn zoon bij u was.
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21. En de zonen van Jakob antwoordden en zeiden: Hij kwam niet tot

ons, noch hebben wij hem gezien vanaf de tijd dat wij bij u zijn

weggegaan tot nu toe.

22. En toen Jakob hun woorden hoorde toen schreeuwde hij het weer

luid uit en hij stond op en verscheurde zijn klederen, en hij legde een zak

om zijn lendenen, en hij weende bitter en hij rouwde en verhief zijn stem

met wenen en uitroepen en zeide deze woorden:

23. Jozef mijn zoon, och mijn zoon Jozef, ik stuurde U vandaag weg

inzake de welstand uwer broeders, en zie gij zijt verscheurd; door mijn

hand is dit geschied met mijn zoon.

24. Het smart mij voor U Jozef mijn zoon, het smart mij voor U; hoe

zoet waart gij voor mij tijdens uw leven, en hoe buitengewoon bitter is

uw dood nu voor mij.

25. Och dat ik voor U gestorven ware, Jozef mijn zoon1 want het

smart mij diep voor U mijn zoon. Och mijn zoon, mijn zoon, Jozef mijn

zoon, waar zijt gij, en waar zijt gij heen gesleurd? Sta op, sta op van uw

plaats, en kom en zie naar mijn smart voor U, och mijn zoon Jozef.

26. Kom nu en tel de tranen uit mijn ogen langs mijn wangen, en

breng ze voor Jahweh, opdat Zijn toorn van mij moge afkeren.

27. Och Jozef mijn zoon, hoe zijt gij gevallen, door de hand van één

door wie niemand is gevallen vanaf het begin der wereld tot op deze dag;

want gij zijt ter dood gebracht door de slag van een vijand, toegebracht

met wreedheid, maar ik weet zekerlijk dat U dit is overkomen vanwege

de veelheid mijner zonden. (Jakob gaf zichzelf de schuld van het onheil.

Dat geeft verlichting)

28. Sta nu op en zie hoe bitter mijn kwelling is voor U mijn zoon,

ofschoon ik U niet grootbracht, noch u vormde, noch U adem (geest?) en

ziel gaf, maar het was Elohim die U vormde en uw gebeente bouwde en

dat bedekte met vlees, en die in uw neusgaten blies de adem des levens,

en U toen aan mij gaf.
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29. Nu heeft Elohim, die U aan mij gaf, U waarlijk van mij

weggenomen, en dit is U vandaag overkomen, en al de werken Elohims

zijn goed.

30. En Jakob ging zo voort te spreken inzake Jozef, en hij weende

bitter; en hij viel neer op de grond en werd stil.

31. En al de zonen van Jakob, die hun vader's kwelling zagen, hadden

berouw over wat zij hadden gedaan, en ook zij weenden bitter.

32. En Juda stond op en tilde zijn vader's hoofd op van de grond, en

plaatste dit op zijn schoot, en hij droogde zijn vader's tranen op zijn

wangen, en Juda weende uitzonderlijk terwijl zijn vader's hoofd op zijn

schoot steunde, zo stil als een steen.

33. En de zonen van Jakob zagen hun vader's kwelling, en zij

verhieven hun stemmen en weenden verder, en Jakob lag nu op de grond

zo stil als een steen.

34. En al zijn zonen en zijn dienaren en de kinderen zijner dienaren

stonden op en stonden om hem heen om hem te troosten, en hij weigerde

om te worden getroost.

35. En de gehele huishouding van Jakob stond op en rouwde een grote

rouw vanwege Jozef en hun vader's kwelling, en het nieuws bereikte

Izaäk, de zoon van Abraham en de vader van Jakob, en hij weende bitter

vanwege Jozef, hij en zijn gehele huishouding, en hij ging uit de plaats

waar hij woonde in Hebron, en zijn mannen met hem, en troostte zijn

zoon Jakob, en hij weigerde om te worden getroost.

36. En hierna stond Jakob op van de grond, en zijn tranen liepen langs

zijn wangen en hij zeide tot zijn zonen: Sta op en neem uw zwaard en

uw boog, en ga uit in het veld, en kijk of gij het lichaam van mijn zoon

kunt vinden, en breng het tot mij opdat ik het kan begraven.

37. Zoek dus, bid ik u, tussen de beesten en jaag daarop, en grijp

datgene wat het eerst voor U komt en breng dat tot mij; wellicht zal

Jahweh vandaag medelijden hebben met mijn kwelling, en voor U
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gereed houden wat mijn zoon verscheurde, en breng dat tot mij, en ik zal

de zaak van mijn zoon wreken.

38. En zijn zonen deden zoals hun vader hen gebood, en zij stonden 's

morgens vroeg op en elk nam zijn zwaard en zijn boog in zijn hand, en

zij gingen uit in het veld om te jagen op de beesten.

39. En Jakob schreeuwde en weende nog steeds en liep heen en weer

in het huis, en hij sloeg zijn handen in elkaar, zeggende: Jozef mijn

zoon, Jozef mijn zoon.

40. En de zonen van Jakob gingen de woestijn in om de beesten te

grijpen, en zie een wolvin kwam op hen af, en zij grepen haar en

brachten haar tot hun vader, en zij zeiden tot hem: Dit is de eerste die wij

gevonden hebben en wij hebben haar tot U gebracht zoals gij ons hebt

geboden, en uw zoon's lichaam konden wij niet vinden. 

(Het stond tevoren reeds vast dat de uitgebreide speurtocht niets zou

opleveren. Maar nu ja, zij dienden de schijn hoog te houden)

41. En Jakob nam het beest uit de handen van zijn zonen, en hij

schreeuwde met een luide en wenende stem, terwijl hij het beest in zijn

hand hield, en hij sprak met een bitter hart tot het beest: Waarom hebt gij

mijn zoon Jozef verslonden, en hoe kondet gij geen vrees hebben voor

de Elohim der Aarde, of voor mijn kwelling voor mijn zoon Jozef.

42. En gij verslond mijn zoon voor niets omdat hij geen geweld

pleegde, en maakte mij daarbij schuldig ter wille van hem; daarom zal

Elohim hem opeisen die is te na gezeten.

43. En Jahweh opende de bek van het beest om Jakob te troosten met

haar woorden, en zij antwoordde Jakob en sprak deze woorden tot hem:

ik zag uw zoon niet, noch verscheurde ik hem, maar uit een ver land

kwam ook ik mijn zoon zoeken die vandaag van mij wegliep, en ik weet

niet of hij leeft of dood is.

45. En ik kwam vandaag in het veld om mijn zoon te zoeken, en uw

zonen vonden mij en vergrootten mijn smart, en hebben mij vandaag

voor U gebracht, en ik heb nu al mijn woorden tot U gesproken.
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46. En daarom nu, och zoon des mensen, ben ik in uw handen, en doe

met mij vandaag wat goed is in uw ogen, doch bij het leven van Elohim

die mij schiep, ik zag uw zoon niet noch verscheurde hem, noch is er

vlees des mensen mijn bek ingegaan gedurende mijn gehele leven.

47. En toen Jakob de woorden hoorde van het beest was hij erg

verbaasd, en hij zond het beest weg uit zijn hand, en het ging zijns

weegs.

48. En Jakob was nog luid aan het schreeuwen en wenen over Jozef,

en hij rouwde vele dagen voor zijn zoon.

Hoofdstuk 44:1. En de zonen van Ismaël, die Jozef hadden gekocht van

de Midianieten die hem weer hadden gekocht van zijn broeders, gingen

met Jozef naar Egypte, en zij kwamen aan de grenzen van Egypte, en

toen zij dichtbij Egypte kwamen ontmoetten zij vier mannen der zonen

van Medan de zoon van Abraham, die op reis waren gegaan uit het land

Egypte.

2. En de Ismaëlieten zeiden tot hen: Wenst gij deze slaaf van ons te

kopen? En zij zeiden: Geef hem aan ons over. En zij gaven Jozef over

aan hen, en zij zagen dat Jozef een knappe jongeling was en zij kochten

hem voor twintig zilverlingen.

3. En de Ismaëlieten zetten hun reis naar Egypte voort, en de

Medanieten keerden die dag ook terug naar Egypte, en de Medanieten

zeiden tot elkaar: Zie wij hebben gehoord dat Potifar, een hoveling van

farao en overste der lijfwacht, een goede bediende zoekt die voor hem

moet staan en hem verzorgen, en hem wil stellen over zijn huis en alles

wat hem toebehoort.

4. Nu dan, kom, laten wij hem verkopen voor wat wij kunnen

verlangen, als hij in staat is om ons te geven wat wij voor hem kunnen

vragen.

5. En deze Medanieten gingen en kwamen bij het huis van Potifar,

en zeiden tot hem: Wij hebben gehoord dat gij een goede bediende zoekt
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om U te verzorgen; zie wij hebben een bediende die U zal bevallen, als

gij ons kunt geven wat wij kunnen verlangen, en wij zullen hem aan U

verkopen.

6. En Potifar zeide: Breng hem voor mij, en ik wil hem zien, en als

hij mij bevalt dan zal ik U geven wat gij voor hem kunt verlangen.

7. En de Medanieten gingen en brachten Jozef en plaatsten hem voor

Potifar, en hij zag hem, en hij beviel hem buitengewoon, en Potifar zeide

tot hen: Zeg mij wat gij voor deze jongeling verlangt?

8. En zij zeiden: Wij verlangen 400 zilverlingen voor hem. En

Potifar zeide: ik zal U die geven indien gij mij blijk geeft van zijn

verkoop aan U, en gij mij zijn geschiedenis vertelt, want misschien is hij

wel gestolen, want deze jongeling is noch een slaaf, noch de zoon van

een slaaf, maar ik merk in hem op de verschijning van een knap en flink

persoon.

9.   En de Medanieten gingen en brachten tot hem de Ismaëlieten die

hem aan hen hadden verkocht, en zij vertelden hem zeggende: Hij is een

slaaf en wij verkochten hem aan hen

10.   En Potifar hoorde de woorden der Ismaëlieten, en hij gaf het zilver

aan de Medanieten, en de Medanieten namen het zilver en gingen verder

op hun reis, en de Ismaëlieten gingen ook terug naar huis.

11. En Potifar nam Jozef en bracht hem in zijn huis waar hij hem

moest dienen, en Potifar was Jozef gunstig gezind, en hij had vertrouwen

in hem en stelde hem over zijn huis, en alles wat hem toebehoorde gaf

hij in zijn hand.

12.    En Jahweh was met Jozef en hij werd een voorspoedig man, en

Jahweh zegende het huis van Potifar ter wille van Jozef.

13.    En Potifar gaf alles wat hij bezat in de hand van Jozef, en Jozef

regelde alles wat het huis in- en uitging, en alles werd geregeld naar zijn

wensen in het huis van Potifar.
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14. En Jozef was achttien jaren oud, en een jongeling met prachtige

ogen en een aangename verschijning, en zijns gelijke was er niet in het

gehele land Egypte.

15.    In die tijd, terwijl hij in zijn meester's huis woonde, het huis in- en

uitgaande en zijn meester bedienend, toen hief zijn meester's huisvrouw

Zelicah haar ogen op naar Jozef, en zij keek naar hem, en zie hij was een

knappe en innemende jongeling.

16. En zij begeerde zijn schoonheid in haar hart, en haar ziel was

gehecht aan Jozef, en zij lokte hem dag aan dag, en Zelicah probeerde

Jozef dagelijks te overreden, maar Jozef hief zijn ogen niet op naar zijn

meester's huisvrouw.

17. En Zelicah zeide tot hem: Hoe mooi is uw verschijning en

gestalte; waarlijk ik keek naar alle slaven en zag niet zo'n knappe slaaf

als gij zijt. En Jozef' zeide tot haar: Zeker, Hij die mij schiep in mijn

moeder's schoot die schiep de gehele mensheid.

18. En zij zeide tot hem: Hoe mooi zijn uw ogen, waarmee gij al de

inwoners van Egypte hebt verkwikt, mannen en vrouwen. En hij zeide

tot haar: Hoe mooi zijn zij als wij nog leven, maar indien gij ze in het

graf beziet dan zoudt gij U ervan afwenden.

19. En zij zeide tot hem: Hoe mooi en aangenaam zijn al uw woorden;

neem nu, bid ik U de harp die in huis is, en speel met uw handen en laat

ons uw woorden horen.

20. En hij zeide tot haar: Hoe mooi en aangenaam zijn mijn woorden

wanneer ik Elohims lof verkondig en Zijn heerlijkheid. En zij zeide tot

hem: Hoe erg mooi is het haar van Uw hoofd; zie de gouden kam die in

huis is, neem die bid ik U en krul het haar van uw hoofd.

21. En hij zeide tot haar: Hoe lang zult gij deze woorden spreken?

Houd op met deze woorden te uiten tot mij, en sta op en houd U bezig

met uw huishoudelijke bezigheden.
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22. En zij zeide tot hem: Er is niemand in mijn huis, en er is niets om

op te letten dan op uw woorden en op uw wensen. Desalniettemin kon zij

Jozef niet tot zich brengen noch vestigde hij zijn ogen op haar maar

richtte die naar de grond.

23. En Zelicah begeerde Jozef in haar hart, dat hij bij haar zou liggen,

en op de tijd dat Jozef in het huis zat om er zijn werk te doen, kwam

Zelicah en zat voor hem, en zij lokte hem dagelijks met haar betoog om

bij haar te liggen, of naar haar te kijken maar Jozef wilde niet naar haar

luisteren.

24. En zij zeide tot hem: Indien gij niet doet overeenkomstig mijn

woorden dan zal ik U kastijden met de straf des doods, en een ijzeren juk

op U leggen.

25. En Jozef zeide tot haar: Elohim die de mens schiep die zal zeker

de boeien losmaken van gevangenen, en Hij zal mij bevrijden uit uw

gevangenis en uw oordeel.

26. En toen zij het niet van hem kon winnen, om hem te overreden, en

omdat haar ziel nog steeds op hem was gevestigd, maakte haar verlangen

haar smartelijk ziek.

27. En al de vrouwen van Egypte kwamen haar bezoeken, en zij

zeiden tot haar: Waarom zijt gij in deze kwijnende staat? Gij komt niets

tekort; uw echtgenoot is zekerlijk een groot en geacht vorst in de ogen

des konings, en zoudt gij dan iets tekort komen van wat uw hart

verlangt?

28. En Zelicah antwoordde hen, zeggende: Vandaag zal U bekend

worden gemaakt waaruit deze kwaal voortvloeit waarin gij mij aantreft.

En zij gebood haar dienaressen om voor al de vrouwen een maaltijd te

bereiden, en zij maakte er voor hen een feestmaal van, en al de vrouwen

aten in het huis van Zelicah.

29. En zij gaf hen messen om de citroenen te schillen om die te eten,

en zij gebood dat Jozef moest worden gekleed in een kostelijk gewaad,

en dat hij voor hen zou verschijnen, en Jozef kwam voor hun ogen en al
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de vrouwen keken naar Jozef en konden hun ogen niet van hem

afwenden, en zij sneden zich allen in hun handen met de messen die zij

in hun handen hadden, en al de citroenen die zij in hun handen hadden

zaten onder het bloed.

30. En zij wisten niet wat zij hadden gedaan, maar zij bleven kijken

naar de schoonheid van Jozef, en zij konden hun ogen niet van hem

afwenden. 

(Jozef was een oogverblindende schoonheid. Alle vrouwen waren totaal

de kluts kwijt van hem)

31. En Zelicah zag wat zij hadden gedaan, en zij zeide tot hen: Wat is

dit dat gij hebt gedaan? Zie ik heb U citroenen gegeven om op te eten en

gij hebt u allen in uw handen gesneden.

32. En al de vrouwen keken naar hun handen, en zij zaten onder het

bloed, en hun bloed vloeide op hun gewaden, en zij zeiden tot haar: Deze

slaaf in uw huis heeft ons overmand, en wij konden onze ogen niet van

hem afwenden vanwege zijn schoonheid.

33. En zij zeide tot hen: Zeker, dit overkwam U op het ogenblik dat U

naar hem keek, en uzelf niet kon beheersen jegens hem; hoe kan ik mij

dan onthouden wanneer hij doorlopend in mijn huis is, en ik hem dag

aan dag mijn huis zie in- en uitgaan? Hoe kan ik dan voorkomen dat ik

wegkwijn of zelfs ten onder ga vanwege dit alles?

(Jozef als type van Christus, de Schoonste onder de mensenkinderen.

Ogen die op Hem zien, zullen nooit meer terugzien. Wat het aardse

betreft lezen wij in Jes.53:2 dat van Hem uiterlijk geen of weinig

begeerlijks afstraalde) 

34. En zij zeiden tot haar: Uw woorden zijn waar, want wie kan deze

schone gedaante in huis zien en er zich van onthouden, en is hij niet uw

slaaf en verzorger in uw huis, en waarom zegt gij hem niet wat U op het

hart hebt, en waarom laat gij uw ziel ten onder gaan door deze zaak?

35. En zij zeide tot hen: Ik probeer dagelijks om hem te overreden, en

hij wil niet ingaan op mijn wensen, en ik beloofde hem alles wat goed is,
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en toch kan ik niets in hem vinden wat aan mijn gevoelens beantwoordt;

daarom verkeer ik in een kwijnende toestand zoals gij ziet.

36. En Zelicah werd erg ziek vanwege haar verlangen naar Jozef, en

zij was hopeloos verliefd op hem, en al de mensen van het huis van

Zelicah en haar echtgenoot wisten niets van deze zaak, dat Zelicah ziek

was vanwege haar liefde tot Jozef.

37. En al de mensen van haar huis vroegen haar, zeggende: Waarom

zijt gij zo ziek en kwijnend, terwijl gij niets tekort komt? En zij zeide tot

hen: Ik weet niet wat het is dat dagelijks erger wordt bij mij.

38. En al de vrouwen en haar vriendinnen kwamen haar dagelijks

bezoeken, en zij spraken met haar, en zij zeide tot hen: Dit kan slechts

zijn veroorzaakt door liefde tot Jozef. En zij zeiden tot haar: Lok hem en

grijp hem in het geheim, en wellicht zal hij naar U luisteren, en deze

dood van U wegnemen.

(Alle vrouwen van Egypte namen het destijds niet zo heel nauw met de

zede)

39. En het werd slechter met haar vanwege haar liefde tot Jozef, en zij

ging verder achteruit, totdat zij nauwelijks kracht had om te staan.

40. En op een zekere dag was Jozef bezig met de (gewone)

werkzaamheden voor zijn meester in het huis, en Zelicah kwam stilletjes

aan en viel plotseling op hem, en Jozef stond tegen haar op, en hij was

sterker dan zij, en hij kreeg haar op de grond.

41. En Zelicah weende vanwege het verlangen in haar hart naar hem,

en zij smeekte hem met haar geween, en haar tranen vloeiden langs haar

wangen, en zij sprak tot hem met een smekende stem en met bitterheid

des harten, zeggende:

42. Hebt gij ooit gehoord, gezien of geweten van zo'n mooie vrouw

als ik ben, of beter dan ikzelf, die dagelijks met U spreekt, die steeds

zwakker wordt uit liefde tot U, die U al deze eer geeft, en die toch niet

wil luisteren naar mijn stem?
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43. En als het is uit vrees voor uw meester omdat hij U zou straffen,

zo waarlijk de koning leeft zal U hiervoor geen leed worden toegebracht

door uw meester; luister daarom alstublieft naar mij, en stem toe ter

wille van de eer die ik u heb verleend, en neem deze dood van mij weg,

en waarom zou ik om U sterven? En zij hield op met spreken.

44. En Jozef antwoordde haar, zeggende: Onthoud U van mij, en laat

deze zaak over aan mijn meester; zie mijn meester weet niet wat er met

mij gaande is in het huis, want alles wat hem toebehoort heeft hij in mijn

hand gegeven, en hoe kan ik deze dingen doen in het huis van mijn

meester?

45. Want hij heeft mij ook grotelijks geëerd in zijn huis, en hij heeft

mij ook over dit huis gesteld, en hij heeft mij verheven, en er is niemand

groter in dit huis dan ik, en mijn meester heeft mij niets onthouden,

uitgezonderd gij die zijn huisvrouw is, hoe kunt gij dan deze woorden tot

mij spreken, en hoe kan ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen

Elohim en tegen uw echtgenoot?

46. Onthoud U daarom van mij, en spreek niet meer zulke woorden

als deze, want ik zal niet naar uw woorden luisteren. Maar Zelicah wilde

niet naar Jozef luisteren wanneer hij deze woorden tot haar sprak, maar

zij lokte hem dagelijks om naar haar te luisteren.

47. En het was hierna dat de beek van Egypte buiten haar oevers trad,

en al de inwoners van Egypte gingen uit, en ook de koning en (zijn)

vorsten gingen uit met tamboerijnen en dansen, want het was een groot

feest in Egypte, en een vakantiedag in de tijd der overstroming van de

zee Sihor, en zij gingen daarheen om er de gehele dag te feesten.

48. En toen de Egyptenaren uitgingen naar de rivier om er te feesten

naar gewoonte, gingen al de mensen van Potifar's huis met hen mee,

maar Zelicah wilde niet met hen meegaan want zij zeide: Ik ben

ongesteld. En zij bleef alleen in het huis, en er was niemand anders met

haar in het huis.

49. En zij stond op en besteeg haar tempel in het huis, en kleedde

zichzelf in een vorstelijk gewaad, en zij zette op haar hoofd kostbare
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sardonyxstenen die gevat waren in zilver en goud, en zij verfraaide haar

aangezicht en huid met allerlei reinigende vloeistoffen voor vrouwen, en

zij parfumeerde de tempel en het huis met cassia en wierook, en zij

verspreidde mirre en aloë, en daarna zat zij in de toegang tot de tempel,

in de gang van het huis, waar Jozef langs moest om zijn werk te doen, en

zie Jozef kwam van het veld, en ging het huis binnen om het werk te

doen voor zijn meester.

50. En hij kwam bij de plek waar hij voorbij moest, en hij zag al het

werk van Zelicah, en hij keerde zich om.

51. En Zelicah zag dat Jozef zich omkeerde, en zij riep uit tot hem,

zeggende: Wat mankeert U Jozef? Zet U aan uw werk, en zie ik zal

ruimte voor U maken totdat gij zijt voorbijgegaan naar uw zetel.

52. En Jozef keerde terug en ging het huis binnen, en ging haar

voorbij naar zijn zetel, en hij ging zitten om voor zijn meester te werken

zoals gebruikelijk, en zie Zelicah kwam tot hem en stond voor hem in

haar vorstelijk gewaad, en de geur van haar kleding verspreidde zich tot

op een afstand.

53.     En zij haastte zich en greep Jozef en zijn gewaad, en zij zeide tot

hem: Zo waarlijk de koning leeft, indien gij niet wilt ingaan op mijn

verzoek dan zult gij vandaag sterven. En zij haastte zich en strekte haar

andere hand uit en haalde een zwaard onder haar gewaad vandaan, en zij

zette dit op Jozefs hals, en zij zeide: Sta op en voldoe aan mijn verzoek,

en indien gij dit niet doet dan sterft gij vandaag.

54. En Jozef was bang dat zij dit zou doen, en hij stond op en vluchtte

van haar weg, en zij greep de voorkant van zijn kleed, en in de paniek

van zijn vlucht scheurde het kleed dat Zelicah greep, en Jozef liet het

(stuk) kleed in de hand van Zelicah, en hij vluchtte en kwam naar buiten,

want hij was angstig.

55. En toen Zelicah zag dat Jozefs kleed was gescheurd, en dat hij het

in haar hand had achtergelaten, en was gevlucht, was zij bevreesd voor

haar leven indien het nieuws omtrent haar zich zou verspreiden, en zij
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stond op en handelde sluw, en trok het gewaad uit waarin zij was

gekleed, en trok haar gewone kleding aan.

56.   En zij nam Jozefs gewaad en legde het naast haar neer, en zij zette

zichzelf neer op de plaats waar zij tijdens haar ziekte had gezeten,

voordat de mensen van haar huis waren uitgegaan naar de rivier, en zij

riep een jongeman die toen in huis was, en zij gebood hem om de

mensen van het huis tot haar te roepen.

57. En toen zij hen zag toen zeide zij tot hen met een luide stem en

met gejammer: Zie (toch) wat voor een Hebreeër uw meester tot mij

heeft gebracht in het huis, want hij kwam vandaag om bij mij te liggen. 

(Dat was een heel aannemelijke beschuldiging tegen Jozef, gezien deze

daartoe door de afwezigheid van iedereen vrijspel zou hebben gehad)

58. Want toen gij waart uitgegaan toen kwam hij in het huis, en toen

hij zag dat er niemand in huis was toen kwam hij tot mij en greep mij

met het doel om bij mij te liggen.

59. En ik greep zijn gewaad en scheurde dat en riep tot hem met luide

stem, en toen ik mijn stem verhief toen was hij bevreesd voor zijn leven

en liet zijn kleed achter en vluchtte.

60. En de mensen van haar huis zeiden niets, maar hun toorn was ten

zeerste gewekt tegen Jozef, en zij gingen naar zijn meester en vertelden

hem de woorden van zijn huisvrouw.

61. En Potifar kwam woedend thuis, en zijn huisvrouw schreeuwde

het uit tegen hen zeggende: Wat is dit dat gij mij hebt aangedaan door

een Hebreeuwse dienaar in mijn huis te brengen, want hij kwam vandaag

bij mij om met mij te vrijen; aldus deed hij mij vandaag.

62.    En Potifar hoorde de woorden zijner huisvrouw, en hij beval dat

Jozef zou worden gestraft met zweepslagen, en zij deden aldus met hem.

63. En terwijl zij hem sloegen, riep Jozef het uit met luide stem, en hij

hief zijn ogen op naar de hemel, en hij zeide: O Elohim, Gij weet dat ik
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onschuldig ben aan al deze dingen, en waarom moet ik vandaag sterven

door leugens, door de handen van deze boze onbesnedenen, die Gij kent?

64. En terwijl Potifar's mannen Jozef sloegen toen schreeuwde en

weende hij verder, en er was daar een kind van elf maanden oud, en

Jahweh opende de mond van het kind, en hij sprak deze woorden voor

Potifar's mannen die Jozef sloegen, zeggende:

65. Wat wilt gij van deze man, en waarom doet gij hem dit kwaad

aan? Mijn moeder spreekt onjuist en brengt leugens in omloop; de

toedracht is als volgt:

66. En het kind vertelde nauwkeurig alles wat er gebeurd was, en al de

woorden van Zelicah tot Jozef dag aan dag verklaarde hij hen.

67. En al de mannen hoorden de woorden van het kind, en zij

verwonderden zich grotelijks over de woorden van het kind, en het kind

hield op met spreken en werd stil.

68. En Potifar was erg beschaamd over de woorden van zijn zoon, en

hij beval zijn mannen om Jozef niet langer te slaan, en de mannen

hielden op met Jozef te slaan.

69. En Potifar nam Jozef en beval dat hij zou worden berecht door de

priesters, die de rechters waren des konings, om hem in deze zaak te

berechten.

70. En Potifar en Jozef kwamen voor de priesters die 's konings

rechters waren, en hij zeide tot hen: Beslis bid ik U welk oordeel gepast

is voor een dienaar, want aldus heeft hij gedaan.

71. En de priesters zeiden tot Jozef: Waarom deed gij dit uw meester

aan? En Jozef antwoordde hen, zeggende: Zo is het niet mijne heren,

want aldus was de zaak. En Potifar zeide tot Jozef: Zeker, ik vertrouwde

U alles toe wat mij toebehoorde, en ik onthield U niets dan (alleen) mijn

huisvrouw, en hoe kondet gij (dan) dit kwaad doen?
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72. En Jozef antwoordde, zeggende: Zo is het niet mijn heer, zo

waarlijk Jahweh leeft en uw ziel leeft, mijn heer, het woord dat gij van

uw huisvrouw hoorde is onwaar, want aldus was de toedracht.

73. Een jaar is voorbijgegaan sedert ik in uw huis was; hebt gij enige

onrechtvaardigheid in mij gezien, of iets wat voor U aanleiding zou

kunnen zijn mijn leven te vragen?

74. En de priesters zeiden tot Potifar: Wij bidden U, laat Jozefs

gescheurde gewaad voor ons brengen, en laat ons de scheur daarin zien,

en indien de scheur aan de voorkant van het gewaad is dan moet zijn

aangezicht tegenover haar zijn geweest, en zij moet hem hebben

aangegrepen om tot haar te komen, en bedrieglijk deed uw huisvrouw

alles wat zij heeft gesproken

75. En zij brachten Jozefs kleed voor de priesters die rechters waren,

en zij keken, en zie de scheur was aan de voorkant van Jozef, en al de

rechtsprekende priesters wisten dat zij hem had geprest, en zij zeiden:

Het oordeel des doods is niet gepast voor deze slaaf want hij heeft niets

gedaan, maar het oordeel is dat hij geplaatst wordt in het gevangenhuis,

vanwege het gerucht dat van hem is uitgegaan tegen uw huisvrouw.

76. En Potifar hoorde hun woorden, en hij plaatste hem in het

gevangenhuis, de plaats waar 's konings gevangenen werden bewaard, en

Jozef was 12 jaren in het gevangenhuis.

77. En ondanks dit alles keerde zijn meester's huisvrouw zich niet van

hem af, en zij hield niet op met tot hem te spreken dag aan dag om naar

haar te luisteren, en ten einde van drie maanden ging Zelicah verder met

dag aan dag naar Jozef te gaan in het gevangenhuis, en zij lokte hem met

naar haar te luisteren, en Zelicah zeide tot Jozef: Hoelang zult gij in dit

huis blijven? Luister daarom naar mijn stem en ik zal U uit dit huis

brengen.

78. En Jozef antwoordde haar, zeggende: Het is beter voor mij om in

dit huis te blijven dan om naar uw woorden te luisteren en om te

zondigen tegen Elohim. En zij zeide tot hem: Indien gij niet aan mijn

wens wilt voldoen, dan zal ik uw ogen uitsteken en ketenen toevoegen
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aan uw voeten, en dan zal ik U uitleveren in de handen van hen die gij

voordien niet kende.

79.    En Jozef antwoordde haar en zeide: Zie de Elohim der gehele

Aarde is in staat om mij te bevrijden van alles wat gij mij kunt doen,

want Hij opent de ogen der blinden, en ontbindt hen die zijn gebonden,

en bewaart alle vreemdelingen die onbekend zijn met het land.

80. En toen Zelicah niet in staat was om Jozef te overreden om naar

haar te luisteren, toen liet zij af met hem te lokken; en Jozef was nog

steeds gevangen in het gevangenhuis. En Jakob de vader van Jozef, en al

zijn broeders in het land Kanaän, die rouwden en weenden nog steeds in

die dagen vanwege Jozef, want Jakob weigerde om te worden getroost

over zijn zoon Jozef, en Jakob schreeuwde luid, en weende en rouwde al

die dagen.

Hoofdstuk 45:1. En het was in die tijd in dat jaar, hetwelk is het jaar dat

Jozef naar Egypte ging nadat zijn broeders hem hadden verkocht, dat

Ruben de zoon van Jakob naar Timna ging en zich tot vrouw nam

Eliuram, de dochter van de Kanaaniet Avi, en hij ging tot haar in.

2.   En Eliuram de vrouw van Ruben werd zwanger en baarde hem

Henoch, Pallu, Hezron en Karmi, vier zonen; en zijn broeder Simeon

nam zijn zuster Dina als vrouw, en zij baarde hem Jemuel, Jamin, Ohad,

Jachin en Zohar, vijf zonen. (Dat is op z’n minst incest)

3. En daarna ging hij in tot de Kanaänitische vrouw Buna die

dezelfde is als Buna die Simeon gevangen nam in de stad Sichem, en

Buna was voor Dina (?) en zorgde voor haar (?), en Simeon ging tot haar

in, en zij baarde hem Saul.

4. En Juda ging in die tijd naar Adullam, en hij keerde in tot een man

van Adullam, en zijn naam was Hira, en Juda zag daar de dochter van

een Kanaänitische man, en haar naam was Ahyath, de dochter van Sua,

en hij nam haar en ging tot haar in, en Ahyath baarde Juda: Er, Onan en

Sela, drie zonen.
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5.   En Levy en Issaschar gingen naar het land van het Oosten, en zij

namen zichzelf als vrouwen de dochters van Jobab de zoon van Joktan,

de zoon van Heber; en Jobab de zoon van Joktan had twee dochters; de

naam van de oudste was Adinah en de naam van de jongste Aridah.

6.  En Levy nam Adinah, en Issaschar nam Aridah, en zij kwamen in het

land Kanaän, in hun vader's huis, en Adinah baarde Levy: Gerson,

Kohath en Merari, drie zonen.

7.   En Aridah baarde Issaschar: Tola, Pua, Job en Simron, vier zonen; en

Dan ging naar het land Moab en nam als vrouw Aflaleth, de dochter van

Chamudan de Moabiet, en hij voerde haar naar het land Kanaän.

8.   En Aflaleth was onvruchtbaar en had geen kroost, en Elohim gedacht

later Aflaleth de vrouw van Dan, en zij werd zwanger en baarde een

zoon, en zij noemde hem Husim.

9. En Gad en Naftali gingen naar Haran en namen vandaar de,

dochters van Amuram (Abi) de zoon van Uz, de zoon van Nahor, als

vrouwen.

10. En deze zijn de namen der dochters van Amuram; de naam van de

oudste was Merimah en de naam van de jongste Uzith; en Naftali nam

Merimah en Gad nam Uzith; en voerden hen naar het land Kanaän, naar

hun vader's huis.

11.    En Merimah baarde Naftali: Jahzeël, Guni, Jezer en Sillem, vier

zonen; en Uzith baarde Gad: Zifjon, Haygi, Suni, Ezbon, En, Arodi en

Areli, zeven zonen.

12.     En Aser ging uit en nam Adon de dochter van Aflal, de zoon van

Hadad (Hadar?), de zoon van Ismaël, als vrouw, en hij voerde haar naar

het land Kanaän.

13. En Adon de vrouw van Aser stierf in die dagen en had geen

kroost; en het was na de dood van Adon dat Aser ging naar de andere

kant der rivier en als vrouw nam Hadurah de dochter van Abimael de

(klein)zoon van Heber, de zoon van Sem.
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14. En de jonge vrouw was een knappe verschijning, en een vrouw

met verstand, en zij was de vrouw geweest van Malkiel (Machul) de

zoon van Elam, de zoon van Sem.

15. En Hadurah baarde Malkiel een dochter, en hij noemde haar

Serach, en Malkiel stierf daarna, en Hadurah ging en bleef in haar

vader's huis.

16. En na de dood van de vrouw van Aser ging hij en nam Hadurah

als vrouw, en voerde haar naar het land Kanaän, en hij nam ook haar

dochter Serach mee, en zij was drie jaren oud, en de jongedame werd

opgevoed in Jakobs huis.

17. En de jongedame was een knappe verschijning, en zij wandelde in

de geheiligde wegen der kinderen Jacobs; er ontbrak niets aan haar, en

Jahweh gaf haar wijsheid en verstand.

18. En Hadurah de vrouw van Aser werd zwanger en baarde hem

Jimna, Jisva, Jisvi en Beria, vier zonen.

19. En Zebulon ging naar Midian en nam als vrouw Merusha de

dochter van Molad, de zoon van Abida, de zoon van Midian, en voerde

haar naar het land Kanaan.

20.     En Merusha baarde Zebulon: Sered, Elon en Jahleël, drie zonen.

21. En Jakob stuurde iemand naar Aram, de zoon van Zoba, de zoon

van Terah, en hij nam voor zijn zoon Benjamin Mechalia de dochter van

Aram, en zij kwam naar het land Kanaän ten huize van Jakob; en

Benjamin was tien jaren oud toen hij Mechalia, de dochter van Aram, als

vrouw nam.

22. En Mechalia werd zwanger en baarde Benjamin: Bela, Becher,

Asbel, Gera en Naaman, vijf zonen; en Benjamin ging later heen en nam

als vrouw Aribath, de dochter van Shomron (Zimran?), de zoon van

Abraham, boven zijn eerste vrouw, en hij was achttien jaren oud; en

Aribath baarde Benjamin: Ehi, Ros, Muppim, Huppim en Ard, vijf

zonen.
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23.   En in die dagen ging Juda uit tot het huis van Sem en nam Thamar

de dochter van Elam, de zoon van Sem, als vrouw voor zijn

eerstgeborene Er.

24. En Er ging in tot zijn vrouw Thamar, en zij werd zijn huisvrouw,

en als hij tot haar inging dan verdierf hij zijn zaad tegen de aarde, en wat

hij deed was kwaad in de ogen van Jahweh, en Jahweh doodde hem.

25.   En het was na de dood van Juda's eerstgeborene Er dat Juda tot

Onan zeide: Ga in tot uws broeders huisvrouw en trouw haar als naaste

verwant, en verwek uwen broeder zaad

26. En Onan nam Thamar als vrouw en hij ging tot haar in, en Onan

deed net als zijn broeder, en wat hij deed was kwaad in de ogen van

Jahweh, en Hij doodde hem eveneens.

27.    En toen Onan stierf toen zeide Juda tot Thamar: Blijf in uws vaders

huis totdat mijn zoon Sela groot is geworden. En Juda wilde Thamar

liever niet aan Sela geven want hij zeide: Wellicht zal ook hij sterven

gelijk zijn broeders.

28.    En Thamar stond op en ging heen en bleef in haar vader's huis, en

Thamar was enige tijd in haar vader's huis.

29.    En bij de jaarwisseling stierf Ahyath de huisvrouw van Juda; en

Juda werd getroost over zijn huisvrouw, en na de dood van Ahyath ging

Juda met zijn vriend Hira op naar Timna om hun schapen te scheren.

30.    En Thamar hoorde dat Juda was opgegaan naar Timna om de

schapen te scheren, en dat Sela groot geworden was en dat Juda haar niet

aan hem had gegeven.

31.  En Thamar stond op en legde de klederen af van haar weduwschap,

en zij bedekte zich met een sluier en omwond zich, en zij ging uit en zat

in de publieke gelegenheid die op de weg naar Timna is.

32.    En Juda kwam voorbij en zag en nam haar en ging tot haar in en zij

ontving bij hem; en het geschiedde ten tijde dat zij baren zoude, zie toen
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waren er tweelingen in haar buik, en hij noemde de eerste Perez en de

tweede Zerah. 

(In Genesis 38 staat dit voorval veel uitgebreider te lezen)

Hoofdstuk 46:1. In die dagen zat Jozef nog gevangen in het

gevangenhuis in het land Egypte.

2.     In die tijd stonden twee hovelingen van farao voor hem, de overste

der schenkers en de overste der bakkers van de koning van Egypte.

3. En de schenker schonk wijn en zette die voor de koning om te

drinken, en de bakker zette brood voor de koning om te eten, en de

koning dronk van de wijn en at van het brood, hij en zijn dienaren en

ministers die van 's konings tafel aten.

4. En als zij zaten te eten en te drinken dan waren de schenker en de

bakker erbij, en farao's ministers vonden vliegen in de wijn die de

schenker had gebracht, en stenen met salpeter werden gevonden in het

brood van de bakker.

5.    En de overste der trawanten plaatste Jozef als bediende van farao's

hovelingen, en farao's hovelingen waren daar een jaar in bewaring.

6. En ten einde van een jaar droomden zij beiden dromen in de nacht,

in het huis van bewaring waar zij waren, en 's morgens kwam Jozef tot

hen om hen te bedienen zoals gewoonlijk, en hij zag hen aan, en zie hun

gelaatsuitdrukkingen waren ontmoedigd en droevig

7.    En Jozef vroeg hen: Waarom zijn uw aangezichten vandaag droevig

en ontmoedigd? En toen  zeiden zij tot hem: Wij droomden een droom,

en er is niemand om hem uit te leggen. En Jozef zeide tot hen: Vertel bid

ik U uw droom aan mij, en Elohim zal U een antwoord geven dat U

bevredigt.

8.    En de schenker vertelde Jozef zijn droom, en hij zeide: In mijn

droom zag ik een grote wijnstok voor mij, en aan die wijnstok zag ik
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drie ranken, en de wijnstok botte snel en bereikte een grote hoogte, en

zijn trossen waren gerijpt en werden druiven.

9.     En ik nam de druiven en drukte ze uit in een beker, en ik gaf die in

farao’s hand en hij dronk. En Jozef zeide tot hem: De drie ranken op de

wijnstok zijn drie dagen.

10.     Binnen drie dagen zal de koning bevelen dat gij wordt ontslagen

uit dit gevangenhuis en hij zal U in uw staat herstellen, en gij zult de

koning wijn te drinken geven zoals vroeger toen gij zijn schenker waart;

maar wees zo vriendelijk om mijner te gedenken bij farao wanneer het U

wel zal gaan, en doe toch weldadigheid aan mij, en maak dat ik uit dit

huis kome, want ik was ontstolen uit het land Kanaän en werd hier als

slaaf verkocht.

11. En ook datgene dat U was verteld inzake mijn meester's

huisvrouw is onjuist, want zij plaatsten mij in deze kerker voor niets. En

de schenker antwoordde Jozef zeggende: Indien de koning goed met mij

handelt zoals eerst, zoals gij mij hebt uitgelegd, dan zal ik alles doen wat

gij verlangt, en maken dat gij uit deze kerker komt.

12.  En de bakker, die zag dat Jozef de droom van de schenker

nauwkeurig had uitgelegd,  naderde ook en vertelde Jozef zijn gehele

droom.

13.   En hij zeide tot hem: In mijn droom zag ik drie witte korven op

mijn hoofd, en ik zag in de bovenste korf allerlei soorten bakwerk voor

farao, en zie het gevogelte at het uit de korf boven mijn hoofd.

14.   En Jozef zeide tot hem: De drie korven die gij gezien hebt zijn drie

dagen; binnen drie dagen zal farao U (laten) onthoofden, en U aan een

hout hangen, en de vogels zullen uw vlees van U eten, zoals gij in uw

droom hebt gezien.

15. In die dagen zou de koningin baren, en op die dag baarde zij de

koning van Egypte een zoon, en er werd bekendgemaakt dat de koning

zijn eerstgeboren zoon had verkregen en al de mensen van Egypte
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tezamen met de hovelingen en dienaren van farao verheugden zich

grotelijks.

16.    En op de derde dag na zijn geboorte gaf farao een feest voor zijn

hovelingen en dienaren, voor de menigte van het land Zoar en van het

land Egypte.

17. En al de mensen van Egypte en de dienaren van farao kwamen om

met de koning te eten en te drinken op het feest van zijn zoon, en om

zich te verheugen met de vreugde des konings.

18. En al de hovelingen van de koning en zijn dienaren feestten toen

acht dagen lang op het feest, en zij maakten pret met allerlei soorten

muziekinstrumenten, met tamboerijnen en met dansen in 's konings huis

gedurende acht dagen.

19.    En de schenker, aan wie Jozef zijn droom had uitgelegd, vergat

Jozef, en hij maakte geen melding van hem bij de koning zoals hij had

beloofd, want dit was vanwege Jahweh om Jozef te straffen omdat hij op

mensen had gebouwd.

20. En Jozef bleef hierna nog twee jaren in het gevangenhuis, tot er

twaalf jaren om waren (in Egypte).

Hoofdstuk 47:1. En Izaäk de zoon van Abraham leefde nog in die dagen

in het land Kanaän; hij was erg bejaard, 180 jaren oud, en zijn zoon

Ezau, de broeder van Jakob, was in het land Edom, en hij en zijn zonen

hadden daar bezittingen onder de kinderen van Seïr.

2. En Ezau hoorde dat zijn vader's tijd ten einde liep en hij en zijn

zonen en zijn huishouding kwamen naar het land Kanaän, naar zijn

vader's huis, en Jakob en zijn zonen gingen uit van de plaats waar zij

woonden in Hebron, en zij kwamen allen naar hun vader Izaäk, en zij

vonden Ezau en zijn zonen in de tent.

3. En Jakob en zijn zonen zaten voor hun vader Izaäk, en Jakob

rouwde nog over zijn zoon Jozef.
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4. En Izaäk zeide tot Jakob: Breng mij uw zonen hier opdat ik hen

zegene; en Jakob bracht zijn elf kinderen voor zijn vader Izaäk.

5. En Izaäk legde zijn handen op al de zonen van Jakob, en hij vatte

hen en omhelsde hen, en kuste hen één voor één, en Izaäk zegende hen

op die dag en hij zeide tot hen: Moge de Elohim uwer vaderen U

zegenen en uw zaad doen toenemen in aantal gelijk de sterren des

hemels.

6. En Izaäk zegende ook de zonen van Ezau, zeggende: Moge

Elohim U een vrees en een schrik doen zijn voor allen die naar U zien,

en voor al uw vijanden.

7. En Izaäk riep Jakob en zijn zonen, en zij kwamen allen en zaten

voor Izaäk, en Izaäk zeide tot Jakob: Jahweh Elohim der gehele aarde

zeide tot mij: Aan uw zaad zal Ik dit land ten erve geven indien uw

kinderen Mijn inzettingen houden en Mijn wegen, en Ik zal aan hen

vervullen de eed die Ik zwoer aan uw vader Abraham.

8. Daarom nu mijn zoon, leer uw kinderen en de kinderen uwer

kinderen om Jahweh te vrezen, en de goede weg te gaan die Jahweh uw

Elohim behaagt, want indien gij de wegen van Jahweh en Zijn

inzettingen houdt dan zal Jahweh ook jegens U Zijn verbond met

Abraham gedenken, en het al de dagen goed maken met U en met uw

zaad.

9. En toen Izaäk geëindigd had met zijn instructies aan Jakob en zijn

kinderen, gaf hij de geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volkeren.

10. En Jakob en Ezau vielen op het aangezicht van hun vader Izaäk,

en zij weenden, en Izaäk was 180 jaren oud toen hij stierf in het land

Kanaän, in Hebron, en zijn zonen droegen hem in de spelonk van

Machpela, die Abraham als erfbegraafplaats had gekocht van de

kinderen van Heth.

11. En al de koningen van het land Kanaän gingen met Jakob en Ezau

om Izaäk te begraven, en al de koningen van Kanaän betuigden Izaäk

grote eer bij zijn dood.



61                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

12. En de zonen van Jakob en de zonen van Ezau liepen barrevoets,

lopend en jammerend totdat zij Kirjath-Arba bereikten.

13. En Jakob en Ezau begroeven hun vader Izaäk in de spelonk van

Machpela, die is in Kirjath-Arba in Hebron, en zij begroeven hem met

zeer veel eer, als bij de begrafenis van koningen.

14. En Jakob en zijn zonen, en Ezau en zijn zonen, en al de koningen

van Kanaän, die rouwden een grote en zware rouw, en zij begroeven

hem en rouwden vele dagen over hem.

15. En bij de dood van Izaäk liet hij zijn vee en zijn bezittingen en

alles wat hem toebehoorde na aan zijn zonen; en Ezau zeide tot Jakob:

Zie bid ik U, al wat onze vader heeft nagelaten zullen wij verdelen in

twee delen, en ik zal mogen kiezen. En Jakob zeide: Dat zullen wij doen.

(Ezau kende zichzelf de eerste keuze toe, als of hij nog steeds de

eerstgeboorterechten had) 

16. En Jakob nam alles wat Izaäk had nagelaten in het land Kanaän,

het vee en de have, en hij verdeelde dat in twee delen voor Ezau en zijn

zonen en hij zeide tot Ezau: Zie dit alles is voor U, kiest gij voor uzelf de

helft die gij wilt nemen.

17. En Jakob zeide tot Ezau: Hoort gij, bid ik U, wat ik tot U wil

spreken. En hij zeide: Jahweh Elohim van hemel en aarde sprak tot uw

vaderen Abraham en Izaäk, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land voor

altijd ten erve geven.

18. Nu dan, alles wat onze vader heeft nagelaten is voor U, en zie al

het land is voor U; kies dan daarvan wat gij wenst.

19. Indien gij het gehele land wenst neem het dan voor U en uw

kinderen voor altijd en dan zal ik deze rijkdommen nemen, en indien gij

deze rijkdommen tot U verlangt te nemen dan zal ik het land voor altijd

ten erve nemen voor mij en voor mijn kinderen.
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20. En Nebajoth, de zoon van Ismaël, was toen in het land met zijn

kinderen, en Ezau ging zich op die dag met hem beraden, zeggende:

21. Aldus heeft Jakob tot mij gesproken, en aldus heeft hij mij

geantwoord, geef nu uw raad en wij zullen luisteren.

22. En Nebajoth zeide: Wat is dit dat Jakob tot U heeft gesproken?

Zie al de kinderen van Kanaän wonen zekerlijk in hun land, en Jakob

zegt dat hij het met zijn zaad zal erven al de dagen.

23. Nu dan, ga en neem al uw vader's rijkdommen en laat uw broeder

Jakob in het land zoals hij heeft gesproken.

24. En Ezau stond op en keerde terug naar Jakob, en deed alles wat

Nebajoth de zoon van Ismaël had aangeraden; en Ezau nam al de

rijkdommen die Izaäk had nagelaten, de zielen, de beesten, het vee en de

have, en al de rijkdommen; hij gaf niets aan zijn broeder Jakob; en Jakob

nam het gehele land Kanaän, van de beek van Egypte tot de rivier

Eufraat, en hij nam het als een eeuwig bezit, en voor zijn kinderen en

voor zijn zaad na hem voor altijd.

25. Jakob nam ook van zijn broeder Ezau de spelonk van Machpela,

welke is in Hebron, en die Abraham had gekocht van Efron als

erfbegraafplaats voor hem en zijn zaad voor altijd.

26. En Jakob schreef al deze dingen in het koopboek, en hij tekende

het, en hij liet dit tekenen door vier betrouwbare getuigen.

27. En deze zijn de woorden die Jakob in het boek schreef, zeggende:

Het land Kanaän en al de steden der Hethieten, de Hevieten, de

Jebusieten, de Amorieten, de Perezieten en de Girgasieten, al de zeven

volkeren vanaf de rivier van Egypte tot de rivier Eufraat;

28. En de stad Hebron, Kirjath-Arba en de spelonk die daarin is, dat

alles kocht Jakob van zijn broeder Ezau tegen vergoeding (de helft van

Izaäk's rijkdommen), als erfbezit voor zijn zaad na hem voor altijd.
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29. En Jakob nam het koopboek met de handtekeningen, de geboden

en de inzettingen en het geopenbaarde boek (?), en hij deed die in een

aarden vat opdat zij lange tijd zouden blijven bestaan, en hij

overhandigde dat aan zijn  kinderen.

30. Ezau nam alles wat zijn vader hen bij zijn dood had achtergelaten

van zijn broeder Jakob, en hij nam al de eigendom, van man tot beest,

kameel en ezel, os en lam, zilver en goud, stenen en bdellium, en al de

rijkdommen die hadden toebehoord aan Izaäk de zoon van Abraham; er

bleef niets achter dat Ezau niet voor zichzelf nam van alles wat Izaäk bij

zijn dood achterliet. 

(De inhaligheid van Ezau blijkt hieruit heel duidelijk)

31. En Ezau nam dit alles, en hij en zijn kinderen gingen naar huis

naar het land van de Horiet Seïr, weg van zijn broeder Jakob en zijn

kinderen.

32. En Ezau had bezittingen onder de kinderen van Seïr, en Ezau

keerde van die dag af niet meer terug naar het land Kanaän.

33. En het gehele land Kanaän werd een erfenis voor de kinderen

Israels als eeuwigdurende erfenis, en Ezau met al zijn kinderen erfden de

berg Seïr.

Hoofdstuk  48:1. In die dagen, na de dood van Izaäk, deed Jahweh een

hongersnood ontstaan op de gehele wereld.

2. In die tijd zat farao koning van Egypte op zijn troon in het land

Egypte, en lag in zijn bed en droomde dromen, en farao zag in zijn

droom dat hij aan de oever der rivier van Egypte stond.

3.   En terwijl hij daar stond keek hij, en zie zeven koeien, vet van vlees

en schoon van aanzien, kwamen op uit de rivier.

4.   En zeven andere koeien, dun van vlees en lelijk van aanzien,

kwamen na hen op (uit de rivier), en de lelijk van aanzien zijnde koeien
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verslonden de schoon van aanzien zijnde koeien, en toch bleef hun

aanzien lelijk als in den beginne.

5.    En hij ontwaakte, en hij sliep weer en hij droomde andermaal, en hij

keek en zie zeven korenaren kwamen op in één halm, vet en goed, en

zeven dunne en door de Oostenwind verzengde aren schoten na hen op,

en de zeven dunne aren verzwolgen de volle aren, en farao ontwaakte uit

zijn droom.

6.   En in de morgenstond herinnerde de koning zich zijn dromen, en zijn

geest was ten zeerste verslagen, en de koning haastte zich en liet alle

tovenaars van Egypte roepen, en de wijze mannen, en zij kwamen en

stonden voor farao.

7.    En de koning zeide tot hen: Ik heb dromen gedroomd, en er is

niemand om die uit te leggen. En zij zeiden tot de koning: Vertel uw

dromen aan uw dienaren en laat ons die (ook) horen.

8. En de koning vertelde zijn dromen aan hen, en zij antwoordden

allen en zeiden als uit één mond tot de koning: Moge de koning voor

eeuwig leven; en dit is de uitleg van uw dromen.

9. De zeven mooie koeien die gij hebt gezien die beduiden zeven

dochters die U in uw latere dagen geboren zullen worden, en de zeven

koeien die gij na hen zaagt opkomen en die hen verzwolgen die zijn een

teken dat de dochters die U geboren zullen worden allen nog tijdens uw

leven zullen sterven.

10. En dat wat gij zaagt in de tweede droom van de zeven volle en

goede korenaren die opkwamen in één halm, daarvan is dit hun

uitlegging dat gij uzelf in uw latere dagen zeven steden zult bouwen in

het gehele land Egypte; en dat wat gij zaagt van de zeven verzengde

korenaren die na hen opschoten en hen verzwolgen terwijl gij dit met uw

ogen zaagt, dat is een teken dat de steden die gij zult bouwen allen

zullen worden verwoest in de latere dagen, nog tijdens het leven van de

koning.
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11. En toen zij deze woorden spraken neigde de koning zijn oor niet

naar hun woorden, noch vestigde hij zijn hart erop, want de koning wist

in zijn wijsheid dat zij geen juiste uitlegging gaven van de dromen; en

toen zij geëindigd waren met voor de koning te spreken  antwoordde de

koning hen, zeggende: Wat is dit dat gij tot mij hebt gesproken? Gij hebt

zekerlijk leugens geuit en leugens gesproken; geef daarom nu de juiste

uitlegging van mijn dromen opdat gij niet sterft.

12. En de koning beval hierna dat andere wijze mannen zouden

worden geroepen, en zij kwamen voor de koning staan, en de koning

vertelde hen zijn dromen, en zij antwoordden hem allen overeenkomstig

de eerste uitlegging, en de toorn des konings werd gewekt en hij was

zeer vertoornd, en de koning zeide tot hen: Gij spreekt zekerlijk leugens

en produceert leugens met wat gij hebt gezegd.

13. En de koning beval dat in het gehele land Egypte het volgende zou

worden bekendgemaakt: Door de koning en zijn grote mannen is

besloten dat iedere wijze man die de uitlegging van dromen weet en

verstaat, en die vandaag niet voor de koning verschijnt, dat die zal

sterven.

14. En aan de man die de koning de juiste uitlegging van zijn dromen

zal geven, dien zal alles gegeven worden wat hij van de koning verlangt.

En al de wijze mannen van het land Egypte kwamen voor de koning,

tezamen met alle tovenaars die in Egypte waren en in Gosen, in Ramses,

in Tachpanhes, in Zoar, en in al de plaatsen op de grenzen van Egypte,

en zij stonden allen voor de koning.

15. En al de edelen en de prinsen, en de dienaren des konings,

kwamen tezamen uit al de steden van Egypte, en zij zaten allen voor de

koning, en de koning vertelde zijn dromen voor de wijze mannen en de

prinsen, en allen die voor de koning zaten die waren verbaasd over het

visioen.

16. En al de wijze mannen die voor de koning stonden waren

grotelijks verdeeld in hun uitleggingen van zijn dromen; sommigen

legden die voor de koning uit, zeggende: De zeven goede koeien zijn
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zeven koningen, die uit ‘s konings nakomelingen zullen worden

verheven over Egypte.

17. En de zeven lelijke koeien zijn zeven prinsen die tegen hen zullen

opstaan in later dagen en hen vernietigen, en de zeven korenaren zijn de

zeven grote prinsen van Egypte die in de handen zullen vallen van de

zeven minder machtige prinsen hunner vijanden, in de oorlogen van

onze heer de koning.

18. En sommigen hunner legden (ze) de koning uit op deze manier,

zeggende: De zeven mooie koeien zijn de sterke steden van Egypte, en

de zeven lelijke koeien zijn de zeven volkeren van het land Kanaän, die

zullen optrekken tegen de zeven steden van Egypte en die vernietigen in

later dagen.

19. En dat wat gij zaagt in de tweede droom, van zeven goede en

slechte korenaren, is een teken dat de regering van Egypte opnieuw aan

uw zaad zal toevallen zoals eerst.

20. En in zijn regering zullen de mensen der steden van Egypte zich

keren tegen de zeven steden van Kanaän die sterker lijken (?) dan zij

zijn, en zullen die vernietigen, en de regering van Egypte zal

teruggegeven worden aan uw zaad.

21. En sommigen hunner zeiden tot de koning: Dit is de uitlegging

van uw dromen. De zeven mooie koeien zijn zeven koninginnen die gij

als vrouwen zult nemen in later dagen, en de zeven lelijke koeien

beduiden dat die vrouwen allen nog tijdens het leven des konings zullen

sterven.

22. En de zeven goede en slechte korenaren die gij zaagt in de tweede

droom die zijn veertien kinderen, en het zal zijn in later dagen dat zij

zullen opstaan en elkaar bestrijden, en zeven van hen zullen de zeven

doden die machtiger zijn.

23. En sommigen hunner zeiden deze woorden tot de koning,

zeggende: De zeven mooie koeien beduiden dat U zeven kinderen

geboren zullen worden, en zij zullen zeven van de kinderen uwer
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kinderen doden in later dagen; en de zeven goede korenaren die gij zaagt

in de tweede droom dat zijn die prinsen tegen wie zeven andere minder

machtige prinsen zullen strijden en hen vernietigen in later dagen, en de

zaak uwer kinderen wreken, en de regering zal weer toevallen aan uw

zaad.

24. En de koning hoorde al de woorden der wijze mannen van Egypte

en hun uitleggingen van zijn dromen, en geen van hen beviel de koning.

25. En de koning wist in zijn wijsheid dat zij allen bij elkaar niet juist

spraken met al deze woorden, want dit was vanwege Jahweh om de

woorden der wijze mannen van Egypte te verijdelen, opdat Jozef zoude

uitgaan uit het gevangenhuis en opdat hij groot zoude worden in Egypte.

26. En de koning zag dat niet één onder al de wijze mannen en

tovenaars van Egypte juist tot hem sprak, en 's konings toorn werd

gewekt, en zijn toorn brandde in hem.

27. En de koning beval dat al de wijze mannen en tovenaars moesten

uitgaan van voor zijn aangezicht, en zij gingen allen uit van voor de

koning met schaamte en schande.

28. En de koning beval dat in geheel Egypte zou worden afgekondigd

dat al de tovenaars in Egypte zouden worden gedood, en dat niet één van

hen in leven zou worden gelaten.

29. En de aanvoerders van de lijfwacht des konings stonden op, en

iedere man trok zijn zwaard, en zij begonnen de tovenaars en wijze

mannen van Egypte te doden.

30. En hierna kwam Merod, de overste der schenkers des konings, en

boog zich neer voor de koning en zat voor hem.

31.    En de schenker zeide tot de koning: Moge de koning voor eeuwig

leven, en dat zijn regering verheven moge worden in het land.
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32.    Gij waart vertoornd op uw dienaar in die dagen, thans twee jaren

geleden, en gij leverdet mij in bewaring, en ik was enige tijd in

bewaring, ik en de overste der bakkers.

33.    En aldaar was bij ons een Hebreeuwse dienaar van de overste der

lijfwacht met de naam Jozef, want zijn meester was boos op hem

geweest en leverde hem uit in het gevangenhuis, en hij verzorgde ons

daar.

34.    En nadat wij enige tijd in bewaring waren droomden wij in een

nacht dromen, ik en de overste der bakkers; wij droomden, elk onzer

naar de uitlegging onzer dromen.

35.    En wij stonden 's morgens op en vertelden hen die dienaar, en hij

legde ons onze dromen uit; aan elk onzer legde hij (die) naar zijn droom

op de juiste wijze uit.

36.    En gelijk hij (hen) ons uitlegde, alzo geschiedde het ook; en niet

één zijner woorden was misplaatst.

37. En daarom nu mijn heer en koning, dood de mensen van Egypte

niet voor niets; zie die slaaf wordt nog steeds vastgehouden in het

gevangenhuis door zijn meester, de overste der lijfwacht.

38. Indien het de koning behaagt laat hem dan roepen opdat hij voor

U moge komen en U de juiste uitlegging bekendmaken van de droom die

gij hebt gedroomd.

39. En de koning hoorde de woorden van de overste der schenkers, en

de koning beval dat de wijze mannen van Egypte niet moesten worden

gedood.

40.     En de koning beval zijn dienaren om Jozef voor hem te brengen,

en de koning zeide tot hen: Ga naar hem toe en maak hem niet bevreesd,

zodat hij niet in verwarring gerake en (daardoor) niet juist weet te

spreken.
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41.   En de dienaren des konings gingen naar Jozef, en zij haalden hem

haastig uit de kerker, en 's konings dienaren schoren hem, en hij

verwisselde zijn gevangeniskleding en hij verscheen voor de koning.

42. En de koning zat op zijn koninklijke troon in een prinselijk

gewaad omgord met een gouden efod, en het zuivere goud erop

schitterde, en de karbonkel en de robijn en de smaragd, tezamen met de

kostbare stenen bovenop het hoofd des konings, verblindden het oog, en

Jozef was ten zeerste verwonderd over de koning.

43. En de troon waarop de koning zat was bedekt met goud en zilver,

en met sardonyx- stenen, en hij had zeventig treden.

44. En het was de gewoonte voor het gehele land Egypte dat een ieder

die met de koning sprak, en als hij een prins was of iemand die

achtenswaardig was in het oog des konings, dat hij 's konings troon

besteeg tot de 31e trede, en de koning daalde dan af tot de 36e trede, en

sprak (dan) met hem. 

(Waarschijnlijk zal het de 39e trede zijn geweest, daar 31 plus 39 in

totaal 70 is)

45. En als hij iemand was uit het gewone volk dan steeg hij tot de

derde trede en de koning daalde dan af tot de vierde (vanaf zijn troon) en

sprak (dan) met hem, en het was verder hun gewoonte dat een ieder die

de zeventig talen kon spreken dat die de zeventig treden ging bestijgen

en sprak totdat hij de koning bereikte.

46. En indien iemand de zeventig (talen) niet kende, dan besteeg hij

zoveel treden als het aantal talen waarin hij zich kon uitdrukken.

47. En het was de gewoonte in die dagen in Egypte dat niemand over

hen regeerde dan diegene die zich kon uitdrukken in de zeventig talen.

48. En toen Jozef voor de koning kwam boog hij zich neer op de

grond voor de koning, en hij ging op tot de derde trede, en de koning zat

op de vierde trede en sprak met Jozef.
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49. En de koning zeide tot Jozef: Ik droomde een droom, en er is

niemand die hem juist kan uitleggen, en ik beval vandaag dat al de

tovenaars en wijze mannen van Egypte voor mij zouden komen, en ik

vertelde hen mijn dromen, en niemand heeft hen mij juist uitgelegd.

50.    En hierna hoorde ik vandaag over U dat gij een wijs man zijt, en

dat gij elke droom die gij hoort juist kunt uitleggen.

51.  En Jozef antwoordde farao, zeggende: Laat farao zijn dromen

vertellen die hij droomde; de uitlegging (daarvan) komt (echter)

zekerlijk toe aan Elohim. En farao vertelde Jozef zijn dromen, de droom

over de koeien en de droom over de korenaren, en de koning hield op te

spreken.

52.      En de Geest Elohims was toen op Jozef voor de koning, en hij

wist al de dingen die de koning zouden overkomen vanaf die dag, en hij

wist de juiste uitlegging van 's konings dromen, en hij sprak voor de

koning.

53. En Jozef vond genade in de ogen des konings, en de koning

neigde zijn oren en zijn hart, en hij hoorde al de woorden van Jozef. En

Jozef zeide tot de koning: Denk niet dat het twee dromen zijn, want het

is slechts één droom, want datgene wat Elohim heeft verkoren te doen in

het gehele land dat heeft Hij de koning laten zien in zijn droom, en dit is

de juiste uitleg van uw droom.

54.   De zeven goede koeien en korenaren zijn zeven jaren, en de zeven

slechte koeien en korenaren zijn ook zeven jaren; het is één droom.

55.   Zie, de zeven aankomende jaren zal er grote overvloed zijn in het

ganse land, en daarna volgen er zeven jaren van hongersnood, een zeer

grote hongersnood, en al de overvloed van het land zal vergeten worden,

en de honger zal al de inwoners van het  land verteren.

56.   De koning droomde één droom, en de droom werd daarom aan

farao herhaald omdat de zaak vastbesloten is door Elohim, en Elohim zal

die binnenkort tot uitvoering brengen. 
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57.   Daarom zal ik U (de) raad geven om uw ziel en de zielen der

inwoners des lands te verlossen van het kwaad van de honger, en dat gij

in uw gehele koninkrijk een zeer verstandige en wijze man zoekt die

bekend is met alle regeringszaken en die benoemt tot hoofdopziener over

het land Egypte.

58.   En laat de man die gij over Egypte zet opzieners onder hem

aanwijzen, dat zij al het voedsel van de aankomende goede jaren

verzamelen, en laat hen koren opleggen en dit bewaren in door u

aangewezen voorraadschuren.

59.   En laat hen dat voedsel bewaren voor de zeven jaren van

hongersnood, opdat dit beschikbaar is voor U en uw volk en uw gehele

land zodat gij en uw land niet van honger zult vergaan.

60.   Laat al de inwoners des lands ook bevolen worden dat elke man de

opbrengst van alle soorten voedsel van zijn veld inzamele gedurende de

zeven goede jaren, en dat zij dat in voorraad houden, zodat het

beschikbaar is voor hen in de dagen van hongersnood opdat zij daarvan

kunnen leven.

61.   Dit is de juiste uitlegging van uw droom, en dit is de raad die werd

gegeven om uw ziel te redden en de zielen van al uw onderdanen.

62.   En de koning antwoordde en zeide tot Jozef: Wie zegt en wie weet

of uw woorden juist zijn? En hij zeide tot de koning: Dit zal een teken

zijn voor U om al mijn woorden ter harte te nemen en dat mijn raad goed

is voor U.

 63.   Zie, uw vrouw zal vandaag bevallen, en zij zal U een zoon baren en

gij zult U over hem verheugen; wanneer uw kind uit zijn moeder's

schoot zal zijn gekomen dan zal uw eerstgeboren zoon, die twee jaren

geleden is geboren, sterven en gij zult getroost worden met het kind dat

U vandaag geboren zal worden. 

(Dit was weliswaar een zeer harde zaak voor Jozef om de koning aan te

zeggen. En daarbij kwam dat Jozefs leven ervan afhing)
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64.  En Jozef eindigde met deze woorden te spreken tot de koning, en hij

boog zich neer voor de koning en ging uit, en toen Jozef was uitgegaan

van voor 's konings aangezicht, werden deze tekenen waarover Jozef had

gesproken tot de koning op die dag werkelijkheid.

65.  En de koningin baarde een zoon op die dag en de koning hoorde het

blijde nieuws over zijn zoon en verheugde zich, en toen de berichtgever

was uitgegaan van voor de koning troffen des konings dienaren de

eerstgeboren zoon des konings dood op de  grond aan.

66.   En er was een groot en luid gejammer in 's konings huis, en de

koning hoorde het en hij zeide: Wat is het luide gejammer dat ik heb

gehoord in het huis? En zij vertelden de koning dat zijn eerstgeboren

zoon was gestorven. De koning wist toen dat al Jozefs woorden die hij

had gesproken juist waren, en de koning werd getroost over zijn zoon

door het kind dat hem die dag was geboren zoals Jozef had gesproken.

Hoofdstuk 49:1. Na deze dingen liet de koning al zijn hovelingen en

dienaren bijeenkomen, en al de prinsen en edelen des konings, en zij

kwamen allen voor de koning.

2. En de koning zeide tot hen: Zie, gij hebt gezien en gehoord al de

woorden van deze Hebreeuwse man, en al de tekenen waarvan hij heeft

gezegd dat die zouden geschieden, en dat niet één zijner woorden

misplaatst was.

3. Gij weet dat hij een juiste uitlegging heeft gegeven van de droom,

en het zal zeker (zo) geschieden; nu dan beraad U en weet wat gij doet

en hoe het land van de hongersnood zal worden verlost.

4. Zoek nu en zie of zijns gelijke kan worden gevonden in wiens hart

wijsheid en kennis is, en ik zal hem benoemen over het land.

5. Want gij hebt gehoord wat de Hebreeuwse man heeft geadviseerd

in deze zaak om het land daardoor te verlossen van de hongersnood, en

ik weet dat het land niet zal worden verlost van de hongersnood dan door

de raad van de Hebreeuwse man die mij heeft geadviseerd.
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6. En zij allen antwoordden de koning en zeiden: De raad die de

Hebreeër heeft gegeven in deze zaak is goed; nu dan onze heer en

koning, zie het gehele land is in uw hand, .doe datgene wat goed is in uw

ogen.

7. Hem dien gij kiest, en van wie gij in uw wijsheid weet dat hij wijs

is en in staat om het land door zijn wijsheid te redden, dien zal de koning

aanwijzen om onder hen over het land gesteld te worden.

8. En de koning zeide tot al de hovelingen: Ik heb gedacht dat,

aangezien Elohim aan de Hebreeuwse man alles heeft bekend gemaakt

wat hij heeft gesproken, er niemand zo wijs en verstandig is in het

gehele land als hij; (en) indien het goed is in uw ogen dan wil ik hem

over het land stellen, want hij zal het land redden met zijn wijsheid.

9. En al de hovelingen antwoordden de koning en zeiden: Zekerlijk,

maar er is in de wetten van Egypte geschreven, en daaraan zal geen

geweld mogen worden gedaan, dat er niemand zal regeren over Egypte,

noch de tweede zijn naast de koning, dan iemand die al de talen van de

zonen der mensen kent.

10.    Daarom nu onze heer en koning, zie deze Hebreeuwse man kan

slechts de Hebreeuwse taal spreken, en hoe kan hij dan als de tweede in

de regering over ons worden gesteld, iemand die zelfs onze taal niet

kent?

11. Wij bidden U nu om hem te laten roepen, en laat hem voor u

verschijnen, en beproef hem in alle dingen, en doe wat U het beste

voorkomt.

12. En de koning zeide: Het zal morgen geschieden, en dat wat gij

hebt gesproken is goed. En al de hovelingen kwamen op die dag voor de

koning.

13.    En in die nacht zond Jahweh één Zijner dienstdoende engelen, en

hij kwam naar het land Egypte tot Jozef, en de engel van Jahweh stond

over Jozef (gebogen), en Jozef lag in het bed in de kerker in het huis van
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zijn meester, want zijn meester had hem teruggeplaatst in de kerker

vanwege zijn huisvrouw.

14. En de engel maakte hem wakker uit zijn slaap, en Jozef stond op

en stond op zijn benen, en zie de engel van Jahweh stond tegenover hem;

en de engel van Jahweh sprak met Jozef, en hij leerde hem die nacht al

de talen der mensen, en hij noemde hem Jehozef

15. En de engel van Jahweh ging van hem weg, en Jozef keerde terug

en lag in zijn bed, en Jozef was verwonderd over het visioen dat hij zag.

16. En het geschiedde 's morgens dat de koning al zijn hovelingen en

dienaren liet roepen, en zij kwamen allen en zaten voor de koning, en de

koning beval dat Jozef zou worden gebracht, en ‘s konings dienaren

gingen en brachten Jozef voor farao.

17. En de koning verscheen en besteeg de treden van zijn troon, en

Jozef sprak tot de koning in alle talen, en Jozef ging naar hem toe en

sprak tot de koning totdat hij met de zeventigste trede bij de koning

aankwam, en hij zat voor de koning.

18. En de koning verheugde zich grotelijks vanwege Jozef, en al de

hovelingen des konings verheugden zich grotelijks met de koning toen

zij alle woorden van Jozef hoorden.

19. En het scheen goed in de ogen des konings en der hovelingen om

Jozef te benoemen als tweede na de koning over het gehele land Egypte,

en de koning sprak tot Jozef:

20. Nu gij mij de raad hebt gegeven om een wijs man te benoemen

over het land Egypte, teneinde met zijn wijsheid het land te verlossen uit

de hongersnood, en omdat Elohim U dit alles bekend heeft gemaakt, en

(vanwege) al de woorden die gij hebt gesproken, daarom is er in het

gehele land geen verstandig en wijs man zoals gij.

21. En uw naam zal niet meer zijn Jozef doch Zafnath-Paaneah zal uw

naam zijn; gij zult de tweede zijn na mij, en naar uw woord zullen alle
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regeringszaken geschieden, en op uw woord zal mijn volk (mijn huis) in-

en uitgaan.

(Zaphenath Paneah, zie Gen.41:45, hetwelk betekent: De ademhaling

van Ea’s gezicht. Ea is de onzichtbare God die nu zichtbaar geworden

is. Zet-en-aph = Hij die genoemd is ... En Pa’aneah = Pa of pi (3,14), is

het beginsel van het leven, de vader papa, het Ankh-kruis)

22. Uit uw hand zullen mijn dienaren en hovelingen ook hun

bezoldiging ontvangen die hun maandelijks wordt gegeven, en voor U

zullen alle mensen des lands zich neerbuigen; alleen op deze troon zal ik

groter zijn dan gij.

23. En de koning nam zijn ring van zijn hand af en deed haar aan

Jozefs hand, en de koning kleedde Jozef in een prinselijk gewaad, en hij

zette een gouden kroon op zijn hoofd, en legde een gouden keten om zijn

hals.

24. En de koning beval zijn dienaren om hem te laten rijden in de

tweede wagen des konings, die ging tegenover (?) als konings wagen, en

hij deed hem rijden op één der grote en sterke paarden des konings,

onder geleide (van een lijfwacht) door de straten van het land Egypte.

25. En de koning beval dat al diegenen die speelden op tamboerijnen,

harpen en andere muziekinstrumenten zouden uitgaan met Jozef; 1000

tamboerijnen, 1000 mecholoth (?) en 1000 nebalim (?) gingen achter

hem aan.

26. En 5000 man, met getrokken zwaarden glinsterend in hun handen,

die marcheerden en speelden voor Jozef, en 20000 der grote mannen des

konings met leren gordels bedekt met goud marcheerden aan Jozefs

rechterhand, en 20000 aan zijn linkerhand, en al de vrouwen en

jongedames klommen op de daken of stonden in de straten, spelend en

feestend om Jozef, en staarden naar Jozefs verschijning en zijn

schoonheid.

27.    En de mensen des konings gingen voor hem uit en achter hem aan,

de weg parfumerend met wierook en met cassia en met allerlei soorten

fijne parfum, en zij strooiden mirre en aloë langs de weg, en twintig
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mannen riepen de volgende woorden voor hem uit door het gehele land

en met een luide stem:

28. Ziet gij deze man wien de koning heeft gekozen als zijn tweede

(man)? Al de regeringszaken zullen door hem worden geregeld, en hij

die zijn bevelen overtreedt, of zich niet voor hem neerbuigt op de grond,

die zal sterven, want hij komt dan in opstand tegen de koning en zijn

tweede (man).

29. En wanneer de herauten hun bekendmaking hadden gedaan dan

bogen de mensen van Egypte zich neer op de grond voor Jozef en

zeiden: Leve de koning, en leve zijn tweede (man). En al de inwoners

van Egypte bogen zich neer langs de weg, en wanneer de herauten hen

naderden dan bogen zij zich neer, en zij feestten met allerlei soorten

tamboerijnen, mechol (?) en nebal (?) voor Jozef.

30. En Jozef op zijn paard hief zijn ogen op naar de hemel, en riep uit

en zeide: Hij verheft de arme man uit het stof, en hij tilt de behoeftige

van de mesthoop. Och Heer der heirscharen, gelukkig is de man die in U

vertrouwt. 

(Hoe indrukwekkend zijn deze woorden van Jozef, na zoveel verdriet en

ellende achter zich. Alzo weet Jahweh een mens te vernederen en

afhankelijk van Hem te maken, zodat men de verhoging aankan.)  

31. En Jozef toog door het ganse land Egypte met farao's dienaren en

hovelingen, en zij toonden hem het gehele land Egypte en al ‘s konings

schatten.

32. En Jozef keerde terug en kwam op die dag voor farao, en de

koning gaf Jozef een bezitting in het land Egypte, een bezitting van

velden en wijngaarden, en de koning gaf Jozef 3000 talenten zilver en

1000 talenten goud, en sardonyx-stenen en bdellium en vele geschenken.

33. En de volgende dag beval de koning het volk van Egypte om Jozef

offeranden en geschenken te brengen, en dat hij die het bevel des

konings negeerde zou sterven; en zij maakten een hoge stellage in de

straat der stad, en zij spreidden er kleden over uit, en hij die iets voor

Jozef bracht die deponeerde dat op die stellage.
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34. En al de mensen van Egypte wierpen iets op de hoge stellage, de

één een gouden oorring, en de ander ringen en oorringen, en

verschillende vaten van goud en zilverwerk, en sardonyx-stenen en

bdellium wierpen zij op de hoge stellage; iedereen gaf iets van wat hij

bezat.

35. En Jozef nam dit alles en voegde dat bij zijn schatten, en al de

hovelingen en edelen des konings verheerlijkten Jozef, en zij gaven hem

vele geschenken, ziende dat de koning hem had uitverkoren om zijn

tweede man te zijn.

36. En de koning boodschapte Potifera, de zoon van Ahiram priester

van On, en hij nam zijn jonge dochter Asnath en gaf haar aan Jozef tot

vrouw.

37. En de jongedame was erg knap, een maagd, iemand die nog geen

man had bekend, en Jozef nam haar als vrouw; en de koning zeide tot

Jozef: Ik ben farao, doch zonder U zal niemand zijn hand of zijn voet

opheffen om mijn volk te besturen (?) in gans Egypteland.

38. En Jozef was dertig jaren oud toen hij voor farao stond, en Jozef

ging uit van ‘s konings aangezicht, en hij werd ‘s konings tweede man in

Egypte.

39. En de koning gaf Jozef honderd dienaren om hem te verzorgen in

huis, en Jozef liet ook vele dienaren kopen en zij bleven in het huis van

Jozef.

40. Jozef dan bouwde voor zichzelf een zeer prachtig huis, gelijk dat

der huizen van koningen, aan het plein van ‘s konings paleis, en hij

maakte in het huis een grote tempel, smaakvol ingericht en geriefelijk

voor zijn woning; Jozef deed er drie jaren over om dit huis te bouwen.

41. En Jozef maakte voor zichzelf een smaakvolle troon met een

overvloed aan goud en zilver, en hij bedekte die met sardonyx-stenen en

bdellium, en hij maakte daarop de gelijkenis van Egypteland, en de

gelijkenis van de rivier van Egypte die het gehele land Egypte bevloeit,
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en Jozef zat zekerlijk op zijn troon in zijn huis, en Jahweh deed Jozefs

wijsheid (nog) toenemen.

42. En al de inwoners van Egypte en farao's dienaren en zijn prinsen

beminden Jozef buitengewoon, want dit was vanwege Jahweh jegens

Jozef.

43. En Jozef had een leger dat oorlog voerde, ten heire uitgaande in

afdelingen ten getale van 40600 gewapende mannen om de koning en

Jozef te helpen tegen de vijand, naast ‘s konings hovelingen en zijn

dienaren en (de) talloze inwoners van Egypte.

44. En Jozef gaf zijn machtige mannen, en zijn gehele heir, schilden

en speren en helmen en maliënkolders en slingerstenen.

Hoofdstuk 50:1. In die tijd trokken de kinderen van Tarsis op tegen de

zonen van Ismaël en voerden oorlog met hen, en de kinderen van Tarsis

brachten de Ismaëlieten gedurende lange tijd veel schade toe.

2. En de kinderen van Ismaël waren slechts gering in aantal in die

dagen, en zij konden de overhand niet krijgen over de kinderen van

Tarsis, en zij werden erg onderdrukt.

3. En de oude (wijze) mannen der Ismaë1ieten berichtten de koning

van Egypte zeggende: Stuur, bidden wij U, naar uw dienaren heirscharen

en officieren om ons te helpen bij de strijd tegen de kinderen van Tarsis,

want wij zijn al lange tijd aan het wegkwijnen.

4. En farao stuurde Jozef met zijn (Jozefs) heir van machtige

mannen, en ook zijn ('s konings) machtige mannen van ‘s konings huis.

5. En zij gingen naar het land Havila naar de kinderen van Ismaël,

om hen te helpen tegen de kinderen van Tarsis, en de kinderen van

Ismaël streden met de kinderen van Tarsis, en Jozef versloeg de

Tarsisieten, en hij onderwierp hun gehele land, en de Ismaëlieten

woonden daarin tot op deze dag.
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6. En toen het land van Tarsis onderworpen was, toen renden al de

Tarsisieten weg en kwamen bij het gebied van hun broederen de

kinderen van Javan, en Jozef met al zijn machtige mannen en (zijn) heir

keerden terug naar Egypte en niet één van hen werd er vermist.

7. En vanaf de jaarwisseling, vanaf het tweede jaar van Jozefs

regering over Egypte, gaf Jahweh een grote overvloed in het gehele land

gedurende zeven jaren zoals Jozef had gesproken, want Jahweh zegende

de gehele opbrengst der aarde in die dagen gedurende zeven jaren, en zij

aten en werden grotelijks bevredigd (met voedsel).

8. En Jozef had in die tijd zijn ambtenaren, en zij vergaderden al het

voedsel der goede jaren, en brachten jaar op jaar koren bijeen, en

sloegen dat op in de voorraadschuren van Jozef.

9. En steeds als zij het voedsel vergaderden dan beval Jozef dat zij

het koren in de aren zouden binnenbrengen, en dat zij daaraan ook iets

zouden toevoegen van het stof des velds opdat het (koren) niet bederven

zou.

10.    En aldus deed Jozef jaar op jaar, en bracht koren bijeen,

overvloedig als het zand der zee, zodat het niet meer kon worden geteld

vanwege zijn overvloed.

11. En al de inwoners van Egypte vergaderden allerlei soorten voedsel

in grote overvloed in hun opslagplaatsen gedurende de zeven goede

jaren, maar zij deden er niet mee zoals Jozef deed.

12. En al het voedsel dat Jozef en de Egyptenaren hadden vergaderd

gedurende de zeven jaren van overvloed, dat werd veilig gesteld voor de

zeven jaren van hongersnood, voor het onderhoud van het gehele land.

13. En de inwoners van Egypte vulden elk hun eigen voorraadschuur

en zijn verborgen plaats met koren, als onderhoud voor de (tijd van)

hongersnood.
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14.   En Jozef sloeg al het voedsel dat hij had vergaderd op in al de

steden van Egypte, en hij sloot de de opslagplaatsen af en zette er

schildwachten bij.

15.   En Jozefs vrouw Asnath de dochter van Potifera baarde hem twee

zonen, Manasse en Efraïm, en Jozef was 34 jaren oud toen hij hen

verwekte.

16. En de jongens groeiden op en zij wandelden in zijn (Jozefs) wegen

en in zijn in- zettingen, en zij weken niet af van de weg die hun vader

hen leerde, noch naar links noch naar rechts.

17. En Jahweh was met de jongens, en zij groeiden op en hadden

begrip en vaardigheid in alle wijsheid en in alle regeringszaken, en al ‘s

konings hovelingen en zijn grote mannen onder de inwoners van Egypte

verheerlijkten de jongens, en zij werden opgevoed met de kinderen des

konings.

18.   En de zeven jaren van overvloed in het gehele land liepen ten einde,

en de zeven jaren van hongersnood kwamen daarna zoals Jozef had

gezegd, en de hongersnood was in het gehele land.

19. En al de mensen van Egypte zagen dat de hongersnood was

begonnen in het land Egypte, en al de mensen van Egypte openden hun

korenschuren want de hongersnood had de overhand over hen.

20. En zij vonden al het voedsel in hun voorraadschuren vol met

ongedierte en ongeschikt voor consumptie, en de hongersnood had de

overhand in het gehele land, en al de inwoners van Egypte kwamen voor

farao schreeuwen (om brood), want de hongersnood rustte zwaar op hen.

21. En zij zeiden tot farao: Geef voedsel aan uw dienaren, en waarom

zullen wij voor uw ogen van honger sterven, wij en onze kindertjes?

22. En farao antwoordde hen, zeggende: En waarom schreeuwt gij tot

mij? Heeft Jozef niet bevolen dat het koren moest worden opgeslagen

gedurende de zeven jaren van overvloed voor de jaren van hongersnood?

En waarom luisterde gij niet naar zijn stem?
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23. En de mensen van Egypte antwoordden de koning, zeggende:

Zowaar uw ziel leeft, onze heer, uw dienaren hebben alles gedaan wat

Jozef heeft bevolen, want uw dienaren hebben ook de opbrengst van hun

velden ingezameld gedurende de zeven jaren van overvloed en die

opgeslagen in de magazijnen tot op deze dag.

24. En toen de hongersnood de overhand had over uw dienaren toen

openden wij onze voorraadschuren, en zie onze gehele opbrengst was

vol met ongedierte en ongeschikt voor consumptie.

25. En toen de koning alles hoorde wat de inwoners van Egypte was

overkomen, toen was de koning erg bevreesd vanwege de hongersnood,

en hij was erg verschrikt; en de koning antwoordde de mensen van

Egypte, zeggende: Als U dit alles is overkomen, ga dan tot Jozef, doe

wat hij U zegt, en overtreed zijn voorschriften niet.

26. En de mensen van Egypte gingen uit en kwamen tot Jozef, en zij

zeiden tot hem: Geef ons voedsel en waarom zullen wij voor U van

honger sterven? Want wij vergaderden onze opbrengst gedurende de

zeven jaren zoals gij hebt bevolen, en wij sloegen die op in de

voorraadschuur, en aldus is ons overkomen.

27. En toen Jozef al de woorden hoorde der mensen van Egypte en

wat hen was overkomen,  opende Jozef al zijn voorraadschuren en

verkocht daarvan aan de mensen van Egypte.

28.   En de hongersnood had de overhand in het gehele land, en de

hongersnood was in alle landen, maar in Egypte waren bodemproducten

te koop.

29. En al de inwoners van Egypte kwamen tot Jozef om koren te

kopen, want de hongersnood had de overhand over hen, en al hun koren

was bedorven, en Jozef verkocht het dagelijks aan de mensen van

Egypte.

30. En al de inwoners van het land Kanaän en de Filistijnen, en die

van de andere kant der Jordaan, en de kinderen uit het Oosten en uit al

de steden der landen van verre en van nabij hoorden dat er koren was in
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Egypte, en zij kwamen allen naar Egypte om koren te kopen, want de

hongersnood had de overhand over hen.

31. En Jozef opende de korenschuren en benoemde ambtenaren over

hen, en zij stonden daar dagelijks en verkochten aan een ieder die kwam.

32. En Jozef wist dat ook zijn broeders naar Egypte zouden komen om

koren te kopen, want de hongersnood had de overhand op de gehele

aarde. En Jozef beval al zijn mensen dat zij in het gehele land Egypte

bekend zouden doen maken, zeggende:

33. Het behaagt de koning, diens tweede man en hun grote mannen,

dat een ieder die koren wenst te kopen in Egypte, dat die niet zijn

dienaren naar Egypte zal sturen om te kopen maar zijn zonen. En ook zal

iedere Egyptenaar of Kanaäniet sterven indien hij uit één der schuren

komt waar hij koren heeft gekocht en dit gaat verkopen in het land, want

niemand zal er kopen dan alleen voor het onderhoud van zijn

huishouding.

34. En iedere man zal sterven die twee of drie beesten leidt, want men

zal slechts zijn eigen beest leiden. 

(Jozef wilde in de eerste plaats hamsteren en zwarte handel voorkomen,

maar daarbij tegelijk een val open zetten voor zijn broers)

35. En Jozef zette schildwachten (poortwachters) bij de poorten van

Egypte en beval hen, zeggende: Laat niemand binnen om koren te kopen

dan nadat zijn naam, en de naam van zijn vader, en de naam van zijn

vader's vader is opgeschreven, en stuur de namen dergenen die overdag

zijn opgeschreven ‘s avonds naar mij toe zodat ik hun namen weet.

36. En Jozef benoemde ambtenaren in het gehele land Egypte, en hij

beval hen al deze dingen te doen.

37. En Jozef deed al deze dingen, en stelde deze wetten op, opdat hij

te weten zou komen wanneer zijn broeders naar Egypte zouden komen

om koren te kopen; en Jozefs mensen deden dit dagelijks bekendmaken

in Egypte overeenkomstig de woorden en wetten die Jozef had bevolen.
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38. En al de inwoners uit het Oosten en Westen, en van de gehele

aarde, hoorden van de wetten en regelingen die Jozef in Egypte had

uitgevaardigd; en de inwoners van de einden der aarde kwamen en

kochten dag aan dag koren in Egypte, en gingen dan weer.

39. En al de ambtenaren van Egypte deden zoals Jozef had bevolen,

en van een ieder die naar Egypte kwam om koren te kopen schreven de

poortwachters hun namen op, en de namen van hun vaders, en brachten

die ‘s avonds naar Jozef.

Hoofdstuk 51:1. En Jakob hoorde later dat er koren was in Egypte, en

hij riep tot zijn zonen om naar Egypte te gaan om koren te kopen, want

ook bij hen had de honger de overhand, en hij zeide tot hen: 

2.   Zie, ik hoor dat er koren is in Egypte en al de mensen der aarde gaan

daarheen om te kopen, nu dan waarom zult gij uzelf bevredigd tonen

tegenover de gehele aarde? Gaat ook gij op naar Egypte en koop ons een

weinig koren met diegenen die daar komen, opdat wij niet sterven.

3.    En de zonen van Jakob luisterden naar de stem van hun vader, en zij

stonden op om naar Egypte te gaan om koren te kopen met de rest die

daar kwam.

4.    En hun vader Jakob gebood hen, zeggende: Wanneer gij in de stad

komt ga dan niet tezamen door één poort, vanwege de inwoners des

lands.

5.    En de zonen van Jakob togen uit en zij gingen naar Egypte, en de

zonen van Jakob deden zoals hun vader hen had geboden, en Jakob

stuurde Benjamin niet mee, want hij zeide: Opdat hem geen ongeluk

overkome op de weg zoals het geval was met zijn broeder.  En tien van

Jakobs zonen togen uit.

6. En terwijl de zonen van Jakob onderweg waren berouwde het hen

wat zij met Jozef hadden gedaan, en zij spraken tot elkaar zeggende: Wij

weten dat onze broeder Jozef naar Egypte is gegaan, en nu zullen wij

hem daar zoeken waar wij (nu) heengaan, en indien wij hem vinden dan
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zullen wij hem van zijn meester nemen tegen een losprijs, en indien (dit)

niet (mogelijk is dan) met geweld, en wij zullen voor hem sterven. 

(In Egypte werd de grond onder de voeten van de broers steeds heter,

want daarnaar toe was immers hun broer verkocht)

7. En de zonen van Jakob spraken dit met elkaar af en spraken elkaar

moed in vanwege Jozef, om hem te bevrijden uit de handen van zijn

meester, en de zonen van Jakob gingen naar Egypte; en toen zij dichtbij

Egypte kwamen toen scheidden zij zich van elkaar en zij kwamen door

tien poorten Egypte binnen, en de poortwachters schreven op die dag

hun namen op en brachten die ‘s avonds naar Jozef.

(de broers waren oprecht, want zij hadden gemakkelijk een andere naam

en identiteit op kunnen geven)

8. En Jozef las de namen van de hand der poortwachters van de stad,

en hij ontdekte dat zijn broeders de stad waren binnengekomen door de

tien poorten der stad, en Jozef beval toen dat in het gehele land Egypte

zou worden bekendgemaakt, zeggende:

9. Ga uit gij schuurwachters, sluit alle korenschuren en laat er slechts

één open, opdat zij die komen daaruit kunnen kopen. (Jozef zette hier de

val voor de broers wijd open)

10. En al de ambtenaren van Jozef deden toen aldus, en zij sloten alle

schuren af en lieten er slechts één open.

11. En Jozef gaf de geschreven namen van zijn broeders aan hem die

was gesteld over de geopende schuur, en hij zeide tot hem: Vraag aan

ieder die koren komt kopen om zijn naam, en wanneer mannen met deze

namen voor U zullen komen, grijp hen (dan) en stuur hen (naar mij toe),

en zij deden aldus.

12. En toen de zonen van Jakob in de stad kwamen, verenigden zij

zich (weer) in de stad om Jozef te zoeken voordat zij koren voor zichzelf

(gingen) kopen.

13. En zij gingen naar de muren der hoeren (hoerenkasten), en zij

zochten Jozef drie dagen lang in de bordelen, want zij dachten dat Jozef
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terechtgekomen was in de bordelen, want Jozef was erg knap en

innemend, en de zonen van Jakob zochten Jozef drie dagen lang, en zij

konden hem niet vinden.

14. En de man die was gesteld over de geopende schuur zocht die

namen die Jozef hem had gegeven, en hij vond ze niet.

15. En hij boodschapte Jozef, zeggende: Deze drie dagen zijn

voorbijgegaan, en die mannen wier namen gij mij hebt gegeven zijn niet

gekomen. En Jozef stuurde dienaren om de mannen in geheel Egypte te

zoeken, en hen voor hem (Jozef) te brengen.

16. En Jozefs dienaren gingen uit en konden hen niet vinden in

Egypte, en zij gingen naar Gosen en daar waren zij niet, en zij gingen

toen naar de stad Raämses en konden hen niet vinden.

17. En Jozef stuurde nog eens zestien dienaren om zijn broeders te

zoeken, en zij gingen en verspreidden zich over de vier hoeken der stad,

en vier der dienaren gingen de bordelen binnen, en zij vonden de tien

mannen daar zoekend naar hun broeder.

18. En die vier mannen namen hen en brachten hen voor hem (Jozef),

en zij bogen zich voor hem neer op de grond, en Jozef was zittende op

zijn troon in zijn tempel, gekleed in een prinselijk gewaad, en op zijn

hoofd was een grote gouden kroon, en al zijn machtige mannen zaten om

hem heen.

19. En de zonen van Jakob zagen Jozef, en zijn gestalte en schoonheid

en de waardigheid van zijn gelaat schenen wonderlijk in hun ogen, en zij

bogen opnieuw voor hem neer op de grond.

20.   En Jozef zag zijn broeders, en hij herkende hen, maar zij herkenden

hem niet, want Jozef was erg groot in hun ogen en daarom herkenden zij

hem niet.

21. En Jozef sprak tot hen, zeggende: Waar komt gij vandaan? En zij

antwoordden allen en zeiden: Uw dienaren zijn gekomen uit het land

Kanaän om koren te kopen, want de hongersnood heeft de overhand op
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de gehele Aarde, en Uw dienaren hoorden dat er koren was in Egypte, en

daarom zijn zij zoals anderen gekomen om koren te kopen voor hun

onderhoud.

22. En Jozef antwoordde hen, zeggende: Indien gij zijt gekomen om te

kopen zoals gij zegt, waarom komt gij dan door tien poorten de stad

binnen? Dat kan slechts zijn om dat gij zijt gekomen om het land te

verspieden.

23.   En zij allen tezamen antwoordden Jozef en zeiden: Neen mijn heer,

wij hebben gelijk, uw dienaren zijn geen verspieders, maar wij zijn

gekomen om koren te kopen, want uw dienaren zijn allen broeders de

zonen van één man in het land Kanaän, en onze vader beval ons

zeggende: Wanneer gij in de stad komt ga dan niet tezamen door één

poort vanwege de inwoners des lands.

24. En Jozef antwoordde hen weer en zeide: Dat is het wat ik tot U

zeide, gij zijt gekomen om het land te verspieden, daarom kwamen jullie

allen door tien (verschillende) poorten de stad in; gij zijt gekomen om te

zien waar het land open is.

25. Zekerlijk, een ieder die koren komt kopen die gaat zijn gang, en

gij zijt alreeds drie dagen in het land, en wat deed gij in de hoerenkasten

waarin gij nu alreeds drie dagen zijt geweest? Zekerlijk, verspieders

doen dit soort dingen.

26. En zij zeiden tot Jozef: Het zij verre van onze heer om aldus te

spreken, want wij waren twaalf broeders, de zonen van onze vader Jakob

in het land Kanaän, de zoon van Izaäk, de zoon van Abraham de

Hebreeër, en zie de jongste is heden bij onze vader, en één is er niet want

wij zijn hem kwijtgeraakt, en wij dachten dat hij misschien in dit land

was, en daarom waren wij hem aan het zoeken in het gehele land, en zijn

zelfs gekomen tot de bordelen om hem daar te zoeken. 

(Alle broers wezen elke beschuldiging tegen hen van de hand. Zij zullen

echter wel gedacht hebben dat de onderkoning heel terecht hen

beschuldigde van spionage, want hun doen en laten was op z’n minst

zeer verdacht)
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27. En Jozef zeide tot hen: En hebt gij hem dan op de gehele Aarde

gezocht, zodat slechts Egypte voor U overbleef om hem dáár te zoeken?

Maar wat zou uw broeder dan doen in de bordelen indien hij in Egypte

ware? Hebt gij niet gezegd dat gij zonen zijt van Izaäk, de zoon van

Abraham, en wat zullen de zonen van Jakob dan doen in bordelen? 

(Jozef bedoelt ermee te zeggen dat hij gehoord had dat Abraham, Izaäk

en Jakob Godvrezende mensen waren, en wat voor stel hoerenlopers

zouden dan hun zonen zijn!)

28. En zij zeiden tot hem: Omdat wij hoorden dat Ismaëlieten hem

van ons gestolen hebben, en er werd ons verteld dat zij hem in Egypte

verkochten, en uw dienaar, onze broeder, is erg knap en innemend, en

daarom dachten wij dat hij zekerlijk in de bordelen zou zijn; daarom

gingen uw dienaren daarheen om hem te zoeken en een losprijs voor

hem te geven. 

(Hier vertellen de broers een openlijke leugen. Zij hadden hun broer

verkocht. Hun broer was niet gestolen)

29. En Jozef antwoordde hen weer, zeggende: Gij spreekt zekerlijk

onjuist en gij uit leugens door van uzelf te zeggen dat gij de zonen zijt

van Abraham; zo waarlijk als farao leeft zijt gij verspieders, daarom zijt

gij gegaan naar de bordelen opdat gij niet bekend zoudt worden.

30. En Jozef zeide tot hen: En indien gij hem nu vindt, en zijn meester

verlangt een hoge prijs van U, wilt gij die dan voor hem geven? En zij

zeiden: Die zullen wij geven.

31. En hij zeide tot hen: En indien zijn meester er niet in toestemt om

afscheid van hem te nemen tegen een hoge prijs, wat wilt gij dan doen

inzake hem? En zij antwoordden hem, zeggende: Als hij hem ons niet

wil geven dan zullen wij hem doden, en onze broeder nemen en

weggaan.

32. En Jozef zeide tot hen: Dat is het wat ik tot U heb gezegd, gij zijt

verspieders want gij zijt gekomen om de inwoners van dit land te doden,

want wij hoorden dat twee uwer broeders al de inwoners doodden van

Sichem in het land Kanaän vanwege uw zuster, en nu zijt gij gekomen

om hetzelfde te doen in Egypte vanwege uw broeder.
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33. Slechts hierdoor zal ik weten of gij geloofwaardige mannen zijt;

indien gij één van U naar huis wilt sturen om uw jongste broeder te

halen bij uw vader, en hem hier tot mij te brengen, dan zal ik daardoor

weten dat gij gelijk hebt.

34. En Jozef riep zeventig zijner machtige mannen en hij zeide tot

hen: Neem deze mannen en zet hen in verzekerde bewaring.

35. En de machtige mannen namen de tien mannen, zij grepen hen en

zetten hen in verzekerde bewaring, en zij waren drie dagen in bewaring.

36. En ten derden dage liet Jozef hen uit de gevangenis halen en hij

zeide tot hen: Doe dit voor uzelf indien gij betrouwbare mannen zijt,

zodat gij moogt leven; en een uwer broederen zal in verzekerde

bewaring worden gehouden terwijl gij heengaat en het koren meeneemt

naar huis voor uw huishouding in het land Kanaän, en haal uw jongste

broeder en breng hem hier tot mij zodat ik moge weten dat gij

betrouwbare mannen zijt wanneer gij dit doet.

37.   En Jozef wendde zich van hen af en ging de (?) kamer in en weende

zeer, want zijn medelijden was gewekt voor hen, en hij waste zijn gelaat

en keerde weer tot hen terug, en hij nam Simeon van hen en beval hem

te binden, maar Simeon wilde niet gebonden worden, want hij was een

zeer machtig man en zij konden hem niet binden.

38. En Jozef riep zijn machtige mannen en zeventig moedige mannen

kwamen voor hem met getrokken zwaarden in hun handen, en de zonen

van Jakob waren bevreesd voor hen.

39. En Jozef zeide tot hen: Grijp deze man en sluit hem op in de

gevangenis totdat zijn  broeders tot hem komen. En Jozefs machtige

mannen haastten zich en grepen Simeon om hem te binden, en Simeon

gaf een luide en verschrikkelijke schreeuw en de schreeuw werd gehoord

op een afstand.

40. En al de moedige mannen van Jozef werden zo doodsbang door

het geluid van die schreeuw dat zij op hun aangezichten vielen, en zij

waren erg bang en vluchtten. 
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(Wat had Jozef nu aan een lijfwacht die op de vlucht ging voor een stel

schreeuwers?)

41. En al de mannen bij Jozef vluchtten, want zij waren erg bevreesd

voor hun leven, en slechts Jozef (en) zijn zoon Manasse bleven daar, en

Manasse de zoon van Jozef zag de kracht van Simeon, en hij was

buitengewoon vertoornd.

42. En Manasse de zoon van Jozef stond op tegen Simeon, en

Manasse gaf Simeon een harde klap met zijn vuist van achteren tegen

zijn nek, en Simeon werd gekalmeerd van zijn woede. 

(Manasse moet nog heel jong zijn geweest toen hij Simeon kalmeerde.

Jozef was 30 jaren oud toen hij koning werd. In het 2e jaar van zijn

regering begonnen de 7 vette jaren, 50:7. Manasse en Efraïm werden

geboren toen Jozef 34 jaren oud was. En de zonen van Jakob kwamen in

het 2e jaar van de hongersnood naar Jozef in Egypte. Dus zou Manasse

dan ongeveer 8 à 9 jaren oud zijn geweest. En dan is het onaannemelijk

dat hij een held als Simeon eventjes tot bedaren zou kunnen brengen.

Maar goed, het verhaal zegt het ons alzo)

43. En Manasse greep Simeon aan, en hij greep hem gewelddadig en

hij bond hem en hij bracht hem in het huis van bewaring, en al de zonen

van Jakob waren verbaasd over de daad van de jongeling.

44. En Simeon zeide tot zijn broeders: Geen van U zal zeggen dat dit

het werk is van een Egyptenaar, maar dat dit het werk is van het huis

mijns vaders.

45. En hierna beval Jozef hem die was gesteld over de voorraadschuur

om hun zakken met koren te vullen totdat er niets meer bij kon, en om

ieder het geld terug te geven in zijn zak, en om hen teerkost te geven

voor onderweg.

46. En Jozef beval hen, zeggende: Neemt U in acht dat gij mijn

bevelen niet overtreedt door uw broeder niet mee te brengen zoals ik U

heb gezegd, en het zal zijn dat wanneer gij uw broeder hier tot mij

brengt dat ik dan zal weten dat gij betrouwbare mannen zijt, en gij zult
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(dan kunnen) handelen in het land, en ik zal U uw broeder teruggeven en

gij zult in vrede terugkeren tot uw vader.

47. En zij antwoordden allen en zeiden: Zoals onze heer heeft gezegd

zullen wij doen, en zij bogen voor hem neer tot de grond.

48. En iedere man tilde zijn koren op zijn ezel, en zij togen vandaar

om naar het land Kanaän te gaan tot hun vader, en zij kwamen bij de

herberg en Levy opende zijn zak om zijn ezel voer te geven, en toen

keek hij en zie al zijn geld was nog in zijn zak.

49. En de man was erg bevreesd, en hij zeide tot zijn broeders: Mijn

geld is teruggegeven, zie maar het is in mijn zak. En de mannen waren

erg bevreesd en zij zeiden: Wat is dit dat Elohim ons heeft aangedaan?

50. En zij zeiden allen: En waar is van Jahweh vriendelijkheid jegens

onze vaderen Abraham, Izaäk en Jakob, dat Jahweh ons heden heeft

overgeleverd in de handen van de koning van Egypte om tegen ons te

intrigeren?

51. En Juda zeide tot hen: Wij zijn zekerlijk schuldige zondaren voor

Jahweh onze Elohim door onze broeder te hebben verkocht, ons eigen

vlees, en waarom zegt gij dan: Waar is dan Jahweh’s vriendelijkheid

jegens onze vaderen?

52. En Ruben zeide tot hen: Zeide ik U niet om U niet te bezondigen

aan de jongen, maar gij wilde niet naar mij luisteren. Nu eist Elohim

hem van ons, en hoe durft gij dan te zeggen "Waar is dan Jahweh’s

vriendelijkheid jegens onze vaderen", terwijl gij hebt gezondigd tegen

Jahweh?

53. En zij overnachtten in die plaats, en zij stonden ‘s morgens vroeg

op en belaadden hun ezels met hun koren, en zij leidden hen en gingen

voort en kwamen bij hun vaders huis in het land Kanaän.

54. En Jakob en zijn huishouding ging uit zijn zonen tegemoet, en

Jakob keek en zie hun broeder Simeon was niet bij hen, en Jakob zeide
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tot zijn zonen: Waar is uw broeder Simeon, die ik niet zie? En zijn zonen

vertelden hem alles wat hen in Egypte was over komen.

Hoofdstuk 52:1. En zij gingen hun huis binnen, en ieder opende zijn

zak, en zij keken en zie een iegelijk’s bundel met geld was daar waarop

zij en hun vader ten zeerste bevreesd waren.

2.   En Jakob zeide tot hen: Wat is dit dat gij mij hebt aangedaan? Ik

zond uw broeder Jozef om te vragen naar uw welzijn, en gij zeide tot

mij: Een wild beest heeft hem verscheurd.

3.  En Simeon ging met U om voedsel te kopen en gij zegt dat de koning

van Egypte hem heeft opgesloten in de gevangenis, en (nu) wenst gij

Benjamin te nemen om óók zijn dood te veroorzaken, om (zo) mijn

grijze haren met droefenis ten grave te doen nederdalen vanwege

Benjamin en zijn broeder Jozef.

4.   Daarom nu zal mijn zoon niet met U meegaan, want zijn broeder is

dood en hij is alleen over, en onheil kan hem overkomen op de weg

waarlangs gij gaat, zoals het zijn broeder overkwam.

(Jakob is vastbesloten Benjamin niet met de broers te laten meegaan

naar Egypte, uit angst dat hij van Rachel geen nageslacht meer zal over

houden)

5.   En Ruben zeide tot zijn vader: Gij moogt mijn twee zonen doden

indien ik uw zoon niet terugbreng en hem voor U plaats. En Jakob zeide

tot zijn zonen: Blijft gij hier en ga niet naar Egypte, want mijn  zoon zal

niet met u meegaan naar Egypte, noch sterven zoals zijn broeder

6.   En Juda zeide tot hen: Laat hem met rust tot het koren op is, en hij

zal dan zeggen “Neem uw broeder mee", wanneer hij zijn eigen leven en

het leven van zijn huisgenoten in gevaar ziet vanwege de hongersnood.

(Juda toont een wijs man met inzicht te zijn)

7.   En in die dagen was de hongersnood zwaar in het land, en iedereen

toog uit en ging naar Egypte om voedsel te kopen, want de hongersnood
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had grotelijks de overhand over hen, en de zonen van Jakob bleven een

jaar en twee maanden in Kanaän totdat hun koren op was.

8.   En het geschiedde, nadat het koren op was, dat het hele huis van

Jakob gebrek leed door de honger, en al de kinderen der zonen van Jakob

kwamen bij elkaar en naderden tot hem, en zij allen omringden hem, en

zeiden tot hem: Geef ons brood, waarom zullen wij omkomen van

honger in uw aanwezigheid?

9.   En Jakob hoorde de woorden van de kinderen zijner zonen, en hij

weende zeer, en hij kreeg medelijden met hen, en Jakob riep zijn zonen

en zij kwamen allen en zaten voor hem.

10.  En Jakob zeide tot hen: En hebt gij niet gezien hoe uw kinderen

vandaag bij mij geweend hebben, zeggende "Geef ons brood", terwijl er

niets is? Ga daarom terug (naar Egypte) en koop een weinig voedsel

voor ons.

11.  En Juda antwoordde en zeide tot zijn vader: Indien gij onze broeder

met ons meestuurt dan zullen wij gaan en koren voor U kopen, en indien

gij hem niet mee wilt sturen dan zullen wij niet gaan, want de koning

van Egypte heeft ons op het hart gedrukt: “Gij zult mijn aangezicht niet

zien tenzij uw broeder met U is”. Want de koning van Egypte is een

sterke en machtige koning, en zie indien wij naar hem toegaan zonder

onze broeder dan zullen wij allen ter dood worden gebracht.

(Juda laat Jakob onder de indruk komen van hetgeen hij gezien heeft in

Egypte. In werkelijkheid prijst hij daarmee zijn eigen broer Jozef. Juda

weet tenslotte Jakob over te halen)

12.  Weet gij niet en hebt gij niet gehoord dat deze koning zeer machtig

is en wijs, en dat hij zijns gelijke niet heeft op de gehele Aarde? Zie, wij

hebben alle koningen der Aarde gezien en wij hebben nooit zo iets

gezien als die koning, de koning van Egypte. Zeker, onder alle koningen

der Aarde is er niet één groter dan koning Abimelech der Filistijnen,

maar toch is de koning van Egypte nog groter en machtiger dan hij. En

Abimelech kan slechts worden vergeleken met één zijner hovelingen.
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13.  Vader, gij hebt zijn paleis en zijn troon niet gezien, en al zijn

dienaren die voor hem staan; gij hebt die koning niet gezien op zijn

troon in zijn pracht en praal en zijn koninklijke verschijning, gekleed in

zijn koninklijk gewaad met een grote gouden kroon op het hoofd. Gij

hebt de eer en heerlijkheid niet gezien die God hem heeft gegeven, want

hij heeft zijns gelijke niet op de gehele Aarde.

14.   Vader, gij hebt de wijsheid niet gezien, het begrip en de kennis die

God hem in het hart heeft gegeven, noch zijn zachte stem wanneer hij tot

ons sprak.

(Hieruit moge blijken dat Jozef een goedaardig en zachtmoedig mens

was)

15.   Wij weten niet, vader, wie hem in kennis stelde met onze namen en

met alles wat er met ons is geschied, en toch vroeg hij ook naar U,

zeggende: Leeft uw vader nog, en gaat het goed met hem?

(Juda meent dat de onderkoning een soort waarzegger is)

16.   Gij hebt de regeringszaken van Egypte niet gezien die hij regelt,

zonder zijn heer farao lastig te vallen; gij hebt het ontzag en de vrees

niet gezien die hij teweegbrengt op de Egyptenaren.

17.   En ook toen wij vertrokken, dreigden wij dat wij met Egypte

zouden doen zoals met de rest van de steden der Amorieten, en wij

waren buitengewoon vertoornd over al de woorden die hij sprak, toen hij

ons als verspieders beschouwde. En nu wanneer wij opnieuw voor hem

staan zal zijn verschrikking op ons allen vallen, en niet één onzer zal in

staat zijn iets van meer of minder belang tot hem te spreken.

18.   Daarom nu, vader, wij bidden U, stuur de jongen met ons mee, en

wij zullen opgaan en voedsel voor U kopen voor ons onderhoud, en niet

van honger sterven. En Jakob zeide: Waarom zijt gij zo dom geweest

door de koning te vertellen dat gij nog een broeder had? Wat hebt gij mij

aangedaan?

19.    En Juda zeide tot zijn vader Jakob: Vertrouw de jongen aan mij toe

en wij zullen opstaan en optrekken naar Egypte en koren kopen en dan
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terugkeren. En het zal zo zijn, dat als wij terugkeren en de jongen niet bij

ons is dat ik dan voor altijd bij u in de schuld zal staan.

20.   Gij hebt al onze kinderen bij U zien huilen van de honger, en gij zijt

niet in staat die te stillen? Laat nu Uw medelijden voor hen worden

gewekt en stuur onze broeder met ons mee en wij zullen gaan.

21.  Waaruit kan de vriendelijkheid van Jahweh jegens onze voorvaderen

aan u blijken wanneer gij zegt dat de koning van Egypte uw zoon (van u)

zal wegnemen? Zo waarlijk als Jahweh leeft, ik zal hem niet verlaten

totdat ik hem bij U (terug)breng; maar bidt voor ons tot Jahweh, opdat

Hij vriendelijk jegens ons handelt en opdat Hij ons gunstig en

vriendelijk doet ontvangen door de koning van Egypte en zijn dienaren.

Want indien wij niet hadden verzuimd dan waren wij nu zeker al een

tweede maal met uw zoon teruggekomen

22.   En Jakob zeide tot zijn zonen: Ik vertrouw op Elohim dat Hij U

moge bevrijden en U genade geven in de ogen van de koning van Egypte

en in die van al de zijnen.

23.   Sta daarom op en ga naar de man, en neem voor hem een geschenk

van wat hier in het land te krijgen is en breng hem dat, en moge de

almachtige Elohim U genade geven voor hem zodat hij uw broederen

Simeon en Benjamin met U moge terugzenden.

24.   En al de mannen stonden op, en zij namen hun broeder Benjamin,

en zij namen het beste van het land mee als groot geschenk, en zij namen

ook een dubbele hoeveelheid zilver mee.

25.  En Jakob gebood zijn zonen uitdrukkelijk omtrent Benjamin,

zeggende: Draag zorg voor hem op de weg waarlangs gij gaat, en verlies

hem niet uit het oog onderweg, noch in Egypte.

26.    En Jakob stond op voor zijn zonen met gespreide handen en bad tot

Jahweh vanwege zijn zonen, zeggende: Och Elohim van hemel en aarde,

gedenk Uw verbond met onze vader Abraham, gedenk dat met mijn

vader Isaak en handel vriendelijk met mijn zonen en lever hen niet uit

aan de koning van Egypte. Doe het bid ik U o Elohim ter wille van Uw



95                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

genade en verlos al mijn kinderen en red hen uit de Egyptische macht, en

stuur met hen hun twee broeders terug.

27.   En al de vrouwen der zonen van Jakob en hun kinderen hieven hun

ogen op ten hemel en zij weenden allen voor Jahweh, en riepen tot Hem

om hun vaders te bevrijden uit de hand van de koning van Egypte.

28.    En Jakob schreef een stuk voor de koning van Egypte en gaf het in

de hand van Juda en in de handen van zijn zonen voor de koning van

Egypte, zeggende:

29.  Van uw dienaar Jakob, zoon van Isaak, zoon van Abraham de

Hebreeër, de prins van Elohim, aan de machtige en wijze koning, de

ontdekker van geheimen, koning van Egypte, weest gegroet.

30.   Het moge bekend zijn aan mijn heer de koning van Egypte dat de

hongersnood zwaar was op ons in het land Kanaän, en ik stuurde mijn

zonen naar U om een weinig voedsel te kopen van U voor ons

onderhoud.

31.  Want mijn zonen omringden mij en ik die erg oud ben kan niet

(goed) met mijn ogen zien, want mijn ogen zijn erg donker geworden

door de jaren als wel door dagelijks wenen over mijn zoon, over Jozef

die ik ben kwijtgeraakt, en ik gebood mijn zonen dat zij niet tezamen de

poorten der stad zouden binnengaan toen zij naar Egypte gingen, van-

wege de inwoners des lands.

32.   En ik gebood hun ook om in Egypte rond te kijken en om te zoeken

naar mijn zoon Jozef omdat zij hem daar misschien zouden vinden, en

aldus deden zij en gij beschouwt hen als verspieders des lands.

33.  Hebben wij niet gehoord inzake U dat gij farao's droom hebt

uitgelegd en de waarheid tot hem sprak? Waarom wist gij dan in uw

wijsheid niet of mijn zonen verspieders waren of niet? (Dát is even

logisch geredeneerd van Jakob!)

34.   Daarom nu, mijn heer en koning, zie ik heb mijn zoon (Benjamin)

naar U toegezonden zoals gij tot mijn zonen hebt gezegd; ik smeek U om
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hem in het oog te houden totdat hij met zijn broeders in vrede tot mij is

teruggekeerd.

35.   Want weet gij niet1 of hebt gij niet gehoord, wat Elohim deed met

farao toen hij mijn moeder Sarah nam, en wat Hij deed met koning

Abimelech der Filistijnen vanwege haar, en ook wat onze vader

Abraham deed met de negen koningen van Elam, hoe hij hen allen

versloeg met (slechts) weinig mannen die bij hem waren?

36.    En ook wat mijn twee zonen Simeon en Levy deden met de acht

steden der Amorieten, hoe zij die verwoestten vanwege hun zuster Dina?

(Jakob wilde indruk maken op de onderkoning)

37.   En ook vanwege hun broeder Benjamin troostten zij zich wegens

het verlies van zijn broeder Jozef; wat zullen zij dan doen voor hem

wanneer zij zien dat de hand van enig volk de overhand heeft over hen,

ter wille van hem?

(Jakob wilde de onderkoning erop attenderen dat zijn zonen echte

mannetjes-putters waren)

38.   Weet gij niet, o koning van Egypte, dat de macht van Elohim met

ons is, en dat Elohim ook altijd onze gebeden hoort en ons nooit in de

steek laat? 

(Jakob gaat zelfs met dreigende taal beginnen. Of de onderkoning

daarvan onder de indruk zou geraken, is maar de vraag)

39.   En toen mijn zonen mij vertelden van uw handelingen met hen,

toen riep ik niet tot Jahweh vanwege U, want dan zoudt gij zijn

omgekomen met uw mannen voordat mijn zoon Benjamin voor U kwam,

maar ik meende dat omdat mijn zoon Simeon in uw huis was, gij

wellicht vriendelijk met hem zoudt handelen, daarom deed ik dit niet

jegens U.

40.  Daarom nu, zie mijn zoon Benjamin komt tot U met mijn zonen,

draag zorg voor hem en vestig uw ogen op hem en dan zal Elohim Zijn

ogen laten gaan over u en uw koninkrijk.
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41.  Thans heb ik U alles verteld wat mij op het hart ligt, en zie mijn

zonen komen tot met hun broeder, onderzoek het aangezicht der gehele

Aarde ter wille van hen en stuur hen in vrede met hun broeders terug.

42.    En Jakob gaf het stuk aan zijn zonen, en Juda moest er voor zorg

dragen dat het aan de koning van Egypte werd overhandigd.

Hoofdstuk 53:1. En de zonen van Jakob stonden op en namen Benjamin

en al de geschenken, en zij gingen uit en kwamen in Egypte en stonden

voor Jozefs aangezicht. 

2.   En Jozef zag zijn broeder Benjamin bij hen en hij groette hen, en

deze mannen kwamen in Jozefs huis. 

3.   En Jozef beval zijn huisbewaarder om zijn broeders te eten te geven,

en hij deed aldus met hen.

4.   En tegen de middag liet Jozef de mannen voor zich komen met

Benjamin, en de mannen vertelden de huisbewaarder over het zilver dat

was teruggegeven in hun zakken, en hij zeide tot hen: Het zal goed met u

gaan, vreest niet. En hij bracht hun broeder Simeon tot hen.

5.   En Simeon zeide tot zijn broeders: De heer der Egyptenaren heeft

zeer vriendelijk met mij gehandeld, en hij hield mij niet gebonden zoals

gij met uw ogen hebt gezien, en toen gij de stad uitging toen liet hij mij

vrij en handelde vriendelijk met mij in zijn huis.

(Simeon was een zeer grote held, maar heeft blijkbaar geen kans gezien

te ontsnappen, noch door list, noch door geweld)

6.   En Juda nam Benjamin bij de hand, en zij kwamen voor Jozef, en zij

bogen zich voor hem neer op de grond. (Dat is echt broederlijk)

7.  En de mannen gaven het geschenk aan Jozef en zij zaten allen voor

hem, en Jozef zeide tot hen: Is het wel met U, is het wel met uw

kinderen, is het wel met uw bejaarde vader? En zij zeiden: Het is wel. En

Juda nam de boodschap van Jakob en gaf die in handen van Jozef.
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8.  En Jozef las de brief en herkende zijn vader's schrift, en hij moest

huilen en hij ging in zijn binnenkamer en hij weende zeer; en kwam er

(weer) uit.

9.   En hij hief zijn ogen op en zag zijn broeder Benjamin, en hij zeide:

Is dit uw broeder van wie gij mij hebt gesproken? En Benjamin naderde

Jozef, en Jozef legde zijn hand op zijn hoofd en zeide tot hem: Moge

Elohim U genadig zijn mijn zoon.

10.   En toen Jozef zijn broeder zag, de zoon van zijn moeder, moest hij

weer huilen en ging weer in de binnenkamer en hij huilde daar, waste

zijn aangezicht en kwam weer terug en bedwong zich, en nodigde hen

uit voor een maaltijd.

11.   En Jozef had een beker waaruit hij dronk, en die was van zilver en

prachtig ingelegd met sardonyx-stenen en bdellium, en Jozef sloeg op de

beker ten aanschouwe van zijn broeders terwijl zij met hem zaten te

eten.

(In de Bijbel staat dat dit de beker der waarzeggingen was, waaruit

mijnheer pleegde waar te nemen. De Egyptenaren pleegden alzo te

doen)

12.  En Jozef zeide tot de mannen: Ik weet dankzij deze beker dat Ruben

de eerstgeborene, Simeon en Levy en Juda, Issaschar en Zebulon

kinderen zijn van één moeder; ga zitten overeenkomstig uw geboorte.

13.    En hij plaatste ook de anderen overeenkomstig hun geboorten, en

hij zeide: Ik weet ook dat deze uw jongste broeder geen broeder meer

heeft, en ik, net als hij, heb ook geen broeder; hij zal daarom bij mij

komen zitten om te eten.

 

14.   En Benjamin ging voor Jozef uit en zat op de troon (aan het hoofd

van de tafel?) en de mannen zagen de handelingen van Jozef, en zij

waren verbaasd over hen; en de mannen aten en dronken toen met Jozef,

en hij gaf geschenken aan hen. Jozef gaf een geschenk aan Benjamin, en

Manasse en Efraïm zagen de handelingen van hun vader, en zij gaven

hem ook geschenken, en Asnath gaf hem een geschenk, en er waren vijf

geschenken in de hand van Benjamin.
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15.   En Jozef liet wijn aanrukken, en zij wilden niet drinken1 en zij

zeiden: Vanaf de dag dat Jozef werd vermist hebben wij geen wijn

gedronken, noch iets lekkers gegeten.

16.  En Jozef bezwoer hen, en hij drong zeer aan, en zij dronken

overvloedig met hem op die dag, en Jozef keerde zich later tot zijn

broeder Benjamin om met hem te praten, en Benjamin zat nog op de

troon voor Jozef.

17.   En Jozef zeide tot hem: Hebt gij kinderen verwekt? En hij zeide:

Uw dienaar heeft tien zonen, en deze zijn hun namen: Bela, Becher,

Asbel, Gera, Naäman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim en Ard, en ik noemde

hen naar mijn broeder die ik niet (meer) heb gezien.

18.  En hij (Jozef) beval hem zijn sterrenkaart te brengen waarmee Jozef

al de tijden kende, en Jozef zeide tot Benjamin: Ik heb gehoord dat de

Hebreeërs bekend zijn met alle wijsheid, weet gij hier iets van?

19.   En Benjamin zeide: Uw dienaar weet ook van alle wijsheid die mijn

vader mij vertelde. En Jozef zeide tot Benjamin: Kijk nu naar dit

instrument en maak daaruit op waar uw broeder Jozef is in Egypte, van

wie gij zeide dat hij naar Egypte is gegaan.

(Benjamin was kennelijk goed op de hoogte met sterrenkaarten en

astronomie)

20.   En Benjamin bekeek dat instrument met de sterrenkaart des hemels,

en hij was verstandig en keek erin om te zien waar zijn broeder was, en

Benjamin verdeelde het gehele land Egypte in vier stukken, en hij vond

dat hij, die op de troon voor hem zat, dat dat zijn broeder Jozef was, en

Benjamin was grotelijks verbaasd, en toen Jozef zag dat zijn broeder

Benjamin zo zeer verbaasd was toen zeide hij tot Benjamin: Wat hebt gij

gezien, en waarom zijt gij zo verbaasd?

21.   En Benjamin zeide tot Jozef: Ik kan hiermee zien dat mijn broeder

Jozef hier met mij op de troon zit. En Jozef zeide tot hem: Ik ben uw

broeder Jozef, (maar) maak dit niet aan uw broeders bekend; zie ik zal u

met hen meezenden wanneer zij weggaan, en ik zal bevelen dat zij weer

teruggebracht moeten worden in de stad, en ik zal u van hen wegnemen.
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22.   En als zij hun leven wagen en voor u vechten, dan zal ik weten dat

zij berouw hebben van wat zij mij hebben aangedaan, en (dan) zal ik

mijzelf aan hen bekendmaken, en als zij u in de steek laten wanneer ik u

neem dan zult gij bij mij blijven, en ik zal ruzie met hen zoeken, en zij

zullen weggaan, en ik zal niet aan hen bekend worden.

(Het is maar goed van Jozef dat hij Benjamin inlichtte over zijn plan om

hem te laten arresteren voor de ogen van zijn broers, anders had

Benjamin misschien een stuip gekregen van de schrik)

23.   En Jozef gebood daarop zijn huisbewaarder om hun zakken met

voedsel te vullen en een ieders geld in zijn zak te doen, en om de beker

te doen in de zak van Benjamin, en om hen teerkost te geven voor

onderweg, en aldus werd gedaan.

24.   En de volgende dag stonden de mannen 's morgens vroeg op, en zij

laadden hun ezels met hun koren en zij vertrokken met Benjamin, en zij

gingen naar het land Kanaän met hun broeder Benjamin.

25.  En zij waren nog niet ver gekomen toen Jozef zijn huisbewaarder

gebood, zeggende: Maak u op, jaag die mannen achterna voordat zij te

ver van Egypte zijn, en zeg tot hen: Waarom hebt gij mijn meester's

drinkbeker gestolen?

26.   En Jozefs huisbewaarder maakte zich op en achterhaalde hen, en hij

sprak tot hen al de woorden van Jozef; en toen zij dit hoorden werden zij

buitengewoon vertoornd, en zij zeiden: Hij bij wie uw meester's beker

zal worden gevonden die zal sterven, en wij zullen ook slaven worden.

27.   En zij haastten zich en een iegelijk haalde zijn zak van zijn ezel, en

zij keken in hun zakken en de beker werd gevonden in Benjamin's zak,

en zij verscheurden allen hun klederen en keerden terug naar de stad, en

zij sloegen Benjamin onderweg; zij sloegen hem doorlopend totdat hij in

de stad kwam, en zij stonden voor Jozef.

(de broers reageerden hun teleurstelling af op Benjamin)

28.   En Juda’s toorn was gewekt, en hij zeide: Deze man heeft mij

slechts teruggebracht om vandaag Egypte te verwoesten (?).
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(Juda had er wel erg in dat de onderkoning een spelletje met hen speelde

en dat Benjamin niet de dief kon zijn)

29.   De mannen nu kwamen in Jozefs huis, en zij vonden Jozef zittend

op zijn troon, en al de machtige mannen stonden rechts en links van

hem.

30.   En Jozef zeide tot hen: Wat is dit voor een daad die gij hebt gedaan,

dat gij mijn zilveren beker hebt weggenomen en wegging? Maar ik weet

dat gij mijn beker stal om aan de weet te komen in welk gedeelte van het

land uw zoekgeraakte broeder Jozef zich zou bevinden.

(Dit was van Jozef een heel aannemelijke beschuldiging en

gedachtegang)

31.   En Juda zeide: Wat zullen wij zeggen tot onze heer, wat zullen wij

spreken en hoe zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft vandaag de

ongerechtigheid gevonden van al uw dienaren; daarom heeft Hij ons dit

vandaag aangedaan.

32.   En Jozef stond op en greep Benjamin en nam hem met geweld van

zijn broeders weg, en hij kwam (met Benjamin?) in het (binnengedeelte?

van het) huis en sloot de deur (af) voor hen, en Jozef beval zijn

huisbewaarder om tegen hen te zeggen: Aldus zegt de koning, ga in

vrede tot Uw vader, zie ik heb (slechts) de man genomen in wiens

handen mijn  beker is gevonden.

Hoofdstuk 54:1. En toen Juda de handelingen zag van Jozef met hen,

naderde Juda hem en brak de deur open, en kwam met zijn broeders voor

Jozef.

(Juda was beslist niet erg bang uitgevallen)

2.   En Juda zeide tot Jozef: Ik bid U, laat het niet pijnlijk lijken in het

oog mijns heren dat uw dienaar een woord spreekt tot U? En Jozef zeide

tot hem: Spreek.

3.   En Juda sprak tot Jozef, en zijn broeders stonden voor hen; en Juda

zeide tot Jozef: Zekerlijk, toen wij voor het eerst bij onze heer kwamen
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om voedsel te kopen toen beschouwde U ons als verspieders van het

land, en wij brachten Benjamin voor U, en nu gaat gij voort met ons

vandaag voor de gek te houden.

(Wát een durf van Juda, en dat in een vreemd land!)

4.   Laat de koning daarom mijn woorden horen, en ik bid U laat onze

broeder gaan zodat hij met ons naar onze vader kan trekken, opdat uw

ziel vandaag niet omkomt met al de zielen der inwoners van Egypte.

(Juda durfde uiterst dreigende taal te spreken, en dat tegen een geweldig

groot vorst, die een groot leger achter de hand had)

5.   Weet gij niet wat twee mijner broeders, Simeon en Levy, deden met

de stad Sichem, en met zeven steden der Amorieten, vanwege onze

zuster Dina, en ook wat zij zouden doen ter wille van hun broeder

Benjamin?

6.   En ik met mijn kracht, die groter en machtiger is dan die van hen

beide, kom vandaag over U en uw land indien gij onwillig zijt om onze

broeder te laten gaan.

(Het zal Juda wel aan te zien zijn geweest dat hij een groot krachtpatser

was)

7.  Hebt gij niet gehoord wat onze Elohim, die ons heeft uitverkoren,

deed met farao vanwege onze moeder Sarah, die hij wegnam van onze

vader, dat Hij hem sloeg en zijn huishouding met zware plagen, zodat de

Egyptenaren nog tot op heden dat wonder aan elkaar vertellen? Zo zal

onze Elohim met U doen vanwege Benjamin die gij vandaag van zijn

vader hebt weggenomen, en vanwege het onheil dat gij over ons laat

komen in uw land; want onze Elohim zal Zijn verbond gedenken met

onze vader Abraham en onheil over u brengen, omdat gij de ziel van

onze vader tot droefenis hebt gebracht vandaag.

(Juda durfde het oordeel van Elohim de onderkoning aan te zeggen)

8.   Hoor daarom naar mijn woorden die ik vandaag tot U heb gesproken,

en laat onze broeder gaan zodat hij kan vertrekken, opdat gij en de

mensen van uw land niet sterven door het zwaard, want gij kunt niet

alleen de overhand krijgen over mij.
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9.   En Jozef antwoordde Juda, zeggende: Waarom hebt gij uw mond ver

opengegooid en waarom pocht gij tegen ons, zeggende dat kracht met U

is? Zo waarlijk als farao leeft indien ik al mijn moedige mannen beveel

om met U te strijden, dan zouden gij en uw broeders zekerlijk in de

modder zinken.

(Jozef durfde even hard terug te slaan met zijn woorden, maar kneep

hem ondertussen wel een heel beetje!)

10.   En Juda zeide tot Jozef: Voorwaar, het komt U en uw volk toe mij

te vrezen; zo waarlijk de Heer leeft indien ik eenmaal mijn  zwaard trek

dan zal ik het niet weer in de schede steken voordat ik vandaag geheel

Egypte heb gedood, en ik wil beginnen met U en eindigen met uw

meester farao.

(Juda liet zich niet van zijn stuk afbrengen, maar gaf nog een laatste

waarschuwing, om toch vooral een vreedzame oplossing te vinden)

11.   En Jozef antwoordde en zeide tot hem: Waarlijk, kracht hoort niet

alleen aan U, (want) ik ben sterker en machtiger dan gij; indien gij uw

zwaard trekt dan zal ik het zeker in uw nek leggen en in die van al uw

broeders.

(Jozef als vorst van Egypte blijft dominant en houdt zijn eer staande

tegenover de sterkere Juda)

12.   En Juda zeide tot hem: Indien ik vandaag mijn mond open doe

tegen U dan zal ik U zekerlijk verzwelgen zodat gij van de Aarde wordt

verdelgd en vandaag omkomt in uw koninkrijk. En Jozef zeide: Indien

gij uw mond opent dan heb ik zekerlijk kracht en macht om uw mond te

sluiten met een steen zodat gij niet in staat zult zijn om een woord te

uiten; kijk hoeveel stenen er voor ons zijn, waarlijk ik kan een steen

nemen en die in uw mond drijven zodat uw kaken breken.

(De zaak zit muurvast. De twee kemphanen geven elkaar geen millimeter

ruimte) 

13.   En Juda zeide: Elohim is getuige tussen ons dat wij tot nu toe niet

hebben willen strijden met U, geef ons slechts onze broeder en wij

zullen U verlaten. En Jozef antwoordde en zeide: Zo waarlijk als farao

leeft, indien al de koningen van Kanaän tezamen met U kwamen dan

zoudt gij hem niet uit mijn hand nemen.

104                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

14.   Nu dan, ga op weg naar uw vader, en uw broeder zal mij tot slaaf

zijn, want hij heeft 's konings huis beroofd. En Juda zeide: Wat is dat

voor U of voor het karakter van de koning, waarlijk de koning zendt uit

zijn huis door het gehele land zilver en goud als geschenken of als

onkosten, en gij praat nog steeds over uw beker die gij in de zak van

onze broeder liet stoppen en zeide dat hij die van u had gestolen?

(Juda durfde de onderkoning openbaar te beschuldigen van fraudeleuze

handelingen!)

15.   Elohim verbood dat onze broeder Benjamin of iemand van het zaad

van Abraham zoiets zou doen, te stelen van U of van iemand anders,

hetzij koning, prins of enig iemand.

16.   Houd daarom op met deze (valse) beschuldiging opdat niet de

gehele Aarde uw woorden hoort, zeggende: Voor een beetje zilver

ruziede de koning van Egypte met de mannen, en hij beschuldigde hen

en nam hun broeder als slaaf.

(Juda probeert nogmaals de vorst met logische redenen te overtuigen,

maar Jozef hield staande dat Benjamin een dief was)

17.   En Jozef antwoordde en zeide: Neem deze beker tot U en verlaat

mij en laat uw broeder achter als slaaf, want het is het oordeel voor een

dief om slaaf te zijn.

18.   En Juda zeide: Waarom zijt gij niet beschaamd over uw woorden,

om onze broeder achter te laten en de beker te nemen? Waarlijk, indien

gij ons de beker geeft, of duizend maal zoveel, dan zullen wij onze

broeder niet achterlaten voor het zilver dat wij vinden in de hand van

enige man, dat wij niet om hem dobbelen.

19.   En Jozef antwoordde: En waarom liet gij uw broeder Jozef wél in

de steek en verkocht gij hem voor twintig zilverlingen  tot op deze dag,

en waarom wilt gij dan niet hetzelfde doen met deze uw broeder?

(Zie zo, steek dat maar in je zak Juda, en ook de andere broers!)

20.   En Juda zeide: Jahweh is getuige tussen mij en u dat wij niet willen

strijden; geef ons daarom onze broeder en wij zullen van U weggaan

zonder ruzie te maken.
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(Juda wordt heel zakelijk en wil spijkers met koppen slaan)

21.   En Jozef antwoordde en zeide: Indien al de koningen van het land

zich zouden verenigen dan zullen zij niet in staat zijn om uw broeder uit

mijn hand te nemen. En Juda zeide: Wat zullen wij onze vader zeggen

wanneer hij ziet dat onze broeder niet met ons meekomt, en over hem zal

treuren?

22.   En Jozef antwoordde en zeide: Dat is wat gij uw vader zult

vertellen, zeggende: Het touw is achter de emmer aan gegaan!

(Hoe komt Jozef erop dit te zeggen? Inderdaad, zijn broer Benjamin

deelt nu in hetzelfde lot als hij destijds. Jozef is de emmer, Benjamin het

touw. De emmer is verdwenen in de put, en nu is het touw er achteraan

gevallen. Beiden zijn nu weg!)

23.   En Juda zeide: Gij zijt waarlijk een koning, en waarom spreekt gij

deze dingen, een onjuiste beschuldiging gevende? Wee de koning die

aan U gelijk is.

(Juda vindt het maar heel oneerlijk van de vorst en keurt de gehele gang

van zaken sterk af)

24.    En Jozef antwoordde en zeide: Er is geen onjuiste beschuldiging in

het woord dat ik sprak aangaande uw broeder Jozef, want gij allen

verkocht hem aan de Midianieten voor twintig zilverlingen, en gij allen

ontkende het tegenover uw vader en zeide tot hem: Een boos dier heeft

hem verscheurd, Jozef is in stukken gescheurd.

(Nu die waarzeggende vorst dít zegt en de broers voor de voldongen

feiten plaatst, raakt voor Juda de maat vol. Luister maar wat hij nu gaat

zeggen:)

25.   En Juda zeide: Zie het vuur van Sem brandt in mijn hart, nu zal ik

uw gehele land met vuur doen branden. En Jozef antwoordde en zeide:

Zekerlijk, uw schoonzuster Thamar, die uw zonen doodde, die bluste het

vuur van Sichem.

(Wéér geeft de vorst Juda een steek in zijn geweten)

26.   En Juda zeide: Indien ik een enkele haar van mijn vlees uittrek, dan

zal ik met het bloed daarvan geheel Egypte vullen.
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27.   En Jozef antwoordde en zeide: Ja, dat is uw gewoonte om te doen,

zoals gij deed met uw broeder Jozef die gij verkocht, en gij doopte zijn

rok in bloed en bracht die tot uw vader opdat hij zou zeggen dat een boos

dier hem had verscheurd en hier is zijn bloed.

28.   En toen Juda dit hoorde toen was hij uitzonderlijk vertoornd en zijn

toorn brandde in hem, en op die plaats lag een steen voor hem met een

gewicht van ongeveer 400 sikkelen, en Juda's toorn was gewekt en hij

nam de steen en wierp die naar de hemel en ving die op met zijn

linkerhand.

29.   En daarna plaatste hij die onder zijn benen en hij zat erop met al

zijn kracht en de steen verkruimelde tot stof door de kracht van Juda.

30.   En Jozef zag wat Juda deed en hij was erg bang, maar hij beval zijn

zoon Manasse en hij deed met een andere steen hetzelfde wat Juda deed,

en Juda zeide tot zijn broeders: Laat geen uwer zeggen dat deze man een

Egyptenaar is, maar door aldus te doen behoort hij tot de familie van

onze vader.

(Manasse blijkt eveneens een soort krachtpatser te zijn, waarvan Jozef

in dit duel kon profiteren)

31.   En Jozef zeide: Niet alleen aan U is kracht gegeven, want wij zijn

ook machtige mannen, en waarom wilt gij tegen ons allen pochen? En

Juda zeide tot Jozef: Ik bid U laat onze broeder gaan en richt uw land

niet te gronde vandaag.

32.    En Jozef antwoordde en zeide tot hem: Ga en vertel uw vader dat

een boos dier Benjamin heeft verscheurd zoals gij zeide inzake uw

broeder Jozef.

(Nú is de maat geheel vol voor Juda!)

33.   En Juda sprak tot zijn broeder Naftali, en hij zeide tot hem: Haast

U, ga nu al de straten van Egypte tellen en kom mij dat vertellen. En

Simeon zeide tot hem: Laat deze zaak U geen last veroorzaken; ik zal nu

naar de berg gaan en een grote steen nemen van de berg en die richten op

iedereen in Egypte en allen doden die daarin zijn.



107                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

34.  En Jozef hoorde al deze woorden die zijn broeders voor hem

spraken, en zij wisten niet dat Jozef hen verstond, want zij meenden dat

hij geen Hebreeuws kon spreken.

35.  En Jozef was erg bang vanwege de woorden zijner broeders omdat

hij vreesde dat zij Egypte zouden vernietigen, en hij beval zijn zoon

Manasse, zeggende: Ga nu en verzamel haastig voor mij al de inwoners

van Egypte en al de moedige mannen, en laat hen nu tot mij komen te

paard en te voet en met allerlei muziek-instrumenten, en Manasse ging

en deed zo.

1) De vertaler uit het Hebreeuws (zie voorwoord) veronderstelt dat Juda

niet verbaasd was over deze opmerking van Jozef wegens 0pr52:33.

36.   En Naftali ging zoals Juda hem had bevolen, want Naftali was

snelvoetig als één der snelle hinden, en hij kon over korenaren gaan

zonder dat die onder hem afbraken.

37.    En hij ging en telde al de straten van Egypte, en hij bevond dat er

twaalf waren, en hij kwam haastig en vertelde (het) Juda, en Juda zeide

tot zijn broeders: Haast U en laat iedere man zijn zwaard aan zijn lende

hangen en wij zullen over Egypte komen, en hen allen doden, en laat er

geen rest overblijven.

38.   En Juda zeide: Zie ik zal met mijn kracht drie der straten

vernietigen, en gij zult elk één straat vernietigen. En toen Juda dit zeide,

zie toen kwamen de inwoners van Egypte en al de machtige mannen

naar hen toe met allerlei muziek-instrumenten en onder luid geschreeuw.

39.   En hun aantal was 500 cavaleristen en 10000 infanteristen, en 400

mannen die konden strijden zonder zwaard of speer en slechts met hun

handen en kracht.

40.   En al de machtige mannen kwamen onder luid geschreeuw

aanstormen, en zij omringden allen de zonen van Jakob en verschrikten

hen, en de grond trilde bij het geluid van hun geschreeuw.
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3 Dat is een zeer harde stem.

41.   En toen de zonen van Jakob deze troepen zagen waren zij erg

bevreesd voor hun leven, en Jozef deed dit om de zonen van Jakob te

intimideren.

42.   En Juda, die zag dat sommigen zijner broeders verschrikt waren,

die zeide tot hen: Waarom zijt gij bang terwijl de genade van Elohim

met ons is? En toen Juda al de mensen van Egypte zag die hen

omringden op het bevel van Jozef om hen vrees aan te jagen, beval Jozef

hen slechts zeggende: Raak geen van hen aan.

43.   Toen trok Juda haastig zijn zwaard, en uitte een luide en bittere

schreeuw, en hij sloeg met zijn zwaard, en hij sprong op de grond, en hij

ging verder met schreeuwen tegen de mensen.

44.   En toen hij dit deed, deed Jahweh de verschrikking van Juda en zijn

broeders vallen op de moedige mannen en op al de mensen die hen

omringden.

45.   En zij vluchtten allen op het geluid van het geschreeuw, en zij

waren verschrikt en vielen op elkaar, en velen hunner stierven als zij

vielen, en zij vluchtten allen voor Juda en zijn broeders en voor Jozef.

46.    En terwijl zij vluchtten,  achtervolgden Juda en zijn broeders hen

tot het huis van farao, en zij ontsnapten allen, en Juda zat weer voor

Jozef en brulde voor hem als een leeuw, en stiet een grote en

verschrikkelijke kreet uit tegen hem.

47.   En de kreet werd gehoord op een afstand, en al de inwoners van

Sukkoth hoorden het, en geheel Egypte trilde bij het geluid van de kreet,

en ook de muren van Egypte en van het land Gosen vielen om door het

trillen van de Aarde, en farao viel ook van zijn troon op de grond, en ook

al de zwangere vrouwen van Egypte en Gosen bevielen ontijdig toen zij

het geluid hoorden van de trilling, want zij waren zeer bevreesd.

(Sommige zonen van Jakob hebben een stentor-stem3 gehad, zodat zij

konden brullen als brul-apen. Of zij hebben gebruik gemaakt van een
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soort toeter of megafoon. Zie hfst..51:39 van Simeon. Wij dienen te

bedenken dat de Oosterse spreekwijze nog al kan overdrijven. Zie 1

Koningen 1:40  En al het volk kwam op achter hem, en het volk pijpte met

pijpen, en verblijdde zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid

spleet.)

48.   En farao berichtte, zeggende: Wat is dit dat er vandaag is gebeurd

in het land Egypte? En zij kwamen hem alles vertellen van het begin tot

het einde, en farao was verontrust en hij was verbaasd en was zeer

bevreesd.

49.   En zijn schrik nam toe toen hij al deze dingen hoorde, en hij

boodschapte Jozef, zeggende; Gij hebt de Hebreeër tot mij gebracht om

geheel Egypte te verwoesten; wat wilt gij doen met die diefachtige slaaf?

Stuur hem weg en laat hem gaan met zijn broeders, en laat ons niet

omkomen door hun onheil, wij, gij en geheel Egypte.

(Jozef raakte geheel in de klem, het was nu kiezen of delen. Zelfs farao

zag het niet meer zitten)

50.   En indien gij dit niet wenst te doen, doe dan afstand van al mijn

waardevolle dingen, en ga met hen naar hun land, indien gij daar lust in

hebt, want zij zullen vandaag mijn gehele land verwoesten en al mijn

mensen doden; ja al de vrouwen van Egypte hebben ontijdig gebaard

door hun geschreeuw; zie wat zij alleen maar hebben gedaan door hun

geschreeuw en gepraat, en indien zij strijden met het zwaard dan zullen

zij bovendien het land verwoesten; kies daarom wat gij wilt, mij of de

Hebreeërs, Egypte of het land der Hebreeërs.

51.   En zij kwamen Jozef al de woorden vertellen die hij inzake hem

had gezegd, en Jozef was erg bezorgd over de woorden van farao, en

Juda en zijn broeders stonden nog verontwaardigd en woedend voor

Jozef, en al de zonen van Jakob brulden tegen Jozef, zoals de zee en haar

golven kunnen brullen.

52.   En Jozef was erg bevreesd voor zijn broeders en vanwege farao, en

Jozef zocht een voorwendsel om zichzelf bekend te maken aan zijn

broeders, uit vrees dat zij geheel Egypte zouden verwoesten
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53.   En Jozef beval zijn zoon Manasse, en Manasse ging en naderde

Juda, en legde zijn hand op zijn schouder, en de toorn van Juda was

geluwd.

54.   En Juda zeide tot zijn broeders: Laat niemand uwer zeggen dat dit

de daad is van een Egyptische jongeling, want dit is het werk van mijn

vader's huis.

(wat was Juda scherp van inzicht. Juda had in de gaten dat Manasse

nooit een echte Egyptenaar kon zijn)

55.   En Jozef zag en wist dat Juda's toorn was geluwd, naderde Juda om

tot hem te spreken in de taal van mildheid.

56.   En Jozef zeide tot Juda: Zekerlijk, gij spreekt waarheid en gij hebt

vandaag uw beweringen bevestigd aangaande uw kracht, en moge uw

Elohim die behagen in U schept uw welzijn vermeerderen; maar zeg mij

nu eens eerlijk waarom gij onder al uw broeders met mij twistte

vanwege de knaap (Benjamin) terwijl geen van hen een woord heeft

gesproken inzake hem.

57.   En Juda antwoordde Jozef, zeggende: Zekerlijk, gij moet weten dat

ik borg was voor de knaap bij zijn vader, zeggende: Indien ik hem niet

tot zijn vader bracht dan zou ik bij zijn vader voor altijd in de schuld

staan.

58.   Daarom heb ík onder al mijn broeders U benaderd, want ik zag dat

gij onwillig waart om hem van U te laten weggaan; mag ik daarom

genade vinden in uw ogen dat gij hem met ons laat gaan, en zie ík wil als

vervanger blijven voor hem, om U te dienen in alles wat gij wenst, want

waarheen gij mij ook zendt daar wil ik U dienen met al mijn krachten.

59.   Stuur mij nú naar een machtige koning die tegen U in opstand is

gekomen en gij zult weten wat ik zal doen met hem en zijn land; hij

moge cavalerie en infanterie hebben of een uitzonderlijk sterk volk ik zal

hen allen doden en 's konings hoofd voor U brengen.

60.  Weet gij niet of hebt gij niet gehoord dat onze vader Abraham met

zijn dienaar Eliëzer in één nacht al de koningen van Elam met hun legers
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versloeg, en dat niemand van hen overbleef? En immer nadien werd ons

de kracht van onze vader gegeven als erfenis, voor ons en voor ons zaad

voor altijd.

61.   En Jozef antwoordde en zeide: Gij spreekt waarheid, en leugen is

niet in uw mond, want het is ons ook verteld dat de Hebreeërs machtig

zijn en dat Jahweh hun Elohim zich zeer in hen verheugt, en wie kan dan

standhouden tegen hen?

62.  Echter, op deze voorwaarde zal ik uw broeder (Benjamin) laten

gaan, indien gij zijn broeder (Jozef) voor mij brengt, de zoon van zijn

moeder, van wie  gij zei dat hij van U naar Egypte is heengegaan; en het

zal geschieden dat, indien gij zijn  broeder (Jozef) tot mij brengt, ik die

zal nemen in zijn plaats, omdat niet één van ulieden borg was voor hem

bij uw vader, en wanneer hij tot mij komt dan zal ik uw broeder

(Benjamin) met u meezenden voor wie gij (wél) borg zijt geweest.

63.   En Juda's toorn werd hierdoor gewekt tegen Jozef toen hij dit zeide,

en zijn ogen werden rood van toorn, en hij zeide tot zijn broeders: Zie

hoe deze man vandaag zijn eigen vernietiging zoekt en die van heel

Egypte.

(Simeon gaat zich nu in het debat mengen)

64.   En Simeon antwoordde Jozef, zeggende: Zeiden wij U al niet de

eerste keer dat wij niet nauwkeurig wisten waar hij is heengegaan, en of

hij dood is of levend, en waarom zegt mijn heer dan heden zoiets?

65.   En Jozef, die het gelaat van Juda waarnam, merkte op dat zijn toorn

werd gewekt toen hij tot hem sprak, zeggende: Breng mij uw andere

broeder (Jozef) in de plaats van deze broeder (Benjamin).

66.   En Jozef zeide tot zijn  broeders: Zekerlijk, gij zei dat uw broeder

(Jozef) dood was of vermist, (maar) als ík hem nu vandaag zou roepen,

zoudt gij hem dan aan mij geven in de plaats van zijn broeder

(Benjamin)? (Dat was een moeilijke vraag!  Maar Jozef durfde niet het

antwoord afwachten en ging vlug door met zijn gesprek)
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67.   En Jozef begon te spreken en uit te roepen: Jozef! Jozef! kom

vandaag voor mij, en verschijn aan uw broeders en kom voor mij zitten.

68.   Zodra Jozef dit aan zijn broers had medegedeeld, keken ze allen in

verschillende richtingen om te zien vanwaar Jozef voor hen zou

verschijnen.

(Ja, zo is nu de mens! De mens kijkt áltijd alle  kanten op, behalve de

goede.  Tevergeefs verwachten wij het van de heuvelen en bergen. In

Elohim is onze hulp! En wanneer Christus Zichzelf aan ons openbaart,

leren wij van álles afzien en slechts op Hem alleen het oog vestigen, tot

behoud van ons leven)

69.  En Jozef nam al hun reacties waar, en zeide tot hen: Waarom kijkt

gij hier en daar (en overal)? Ik(zelf) ben Jozef die gij naar Egypte

verkocht, laat het U daarom niet bedroeven dat gij mij verkocht, want

God zond mij tot U om U in het leven te behouden tijdens de

hongersnood.

In Genesis 45:3 staat het als volgt opgeschreven:  En Jozef zeide tot zijn

broederen: Ik ben Jozef! leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden

hem niet antwoorden; want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht.

Genesis 45:4  En Jozef zeide tot zijn broederen: Nadert toch tot mij! En

zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar

Egypte verkocht hebt.

70.   En zijn broeders waren verschrikt voor zijn aangezicht toen zij de

woorden hoorden van Jozef, en Juda was buitengewoon verschrikt voor

hem.
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71.   En toen Benjamin de woorden hoorde van Jozef, was hij in de buurt

(?) van hen in het binnengedeelte van het huis, en Benjamin rende naar

zijn broeder Jozef en omhelsde hem en viel aan zijn hals, en zij

weenden.

72.  En toen Jozefs broeders zagen dat Benjamin om zijn broeder's hals

was gevallen en met hem weende, vielen ook zij om Jozefs hals en

omhelsden hem, en zij weenden zeer met Jozef.

73.   En het werd gehoord in Jozefs huis dat zij Jozefs broeders waren,

en het was farao zeer aangenaam, want hij vreesde dat zij Egypte zouden

verwoesten.

74.  En farao zond zijn dienaren naar Jozef om hem te feliciteren met

zijn  broeders die tot hem gekomen waren, en al de hoofdmannen der

legers en troepen in Egypte kwamen om zich met Jozef te verheugen, en

geheel Egypte verheugde zich grotelijks over Jozefs broers.

(vervolg van de tekst even verderop)

De climax in het verhaal

De bekendmaking van Jozef aan zijn broers is de climax in het hele

verhaal. Naar dat hoogtepunt groeit alles toe, en tenslotte is het grote

moment aangebroken.

Hoe zal dat zijn, wanneer de Messias Zich aan de zogenaamd twaalf

verloren stammen van Israël  zal openbaren als hún koning, wanneer de

sluier zal weggenomen worden die nu de Israël-volkeren nog bedekt,

Jesaja 25:7.

De christenen zullen eens gaan zoeken naar de échte twaalf stammen in

de verstrooiing, nl. wanneer zal blijken dat wat zich heden presenteert

onder de vlag van Jakob met de naam van Israël, in werkelijkheid Edom

is. Dan zal tot die vertwijfelde christenen gezegd worden: Waarom zijn

jullie overal naar de bekende weg aan het zoeken? Zélf zijn jullie Israël!

Zij zoeken naar het potlood om ermee te schrijven, terwijl zij het in

eigen hand hebben!
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Twintig lange jaren hebben de broers een spelletje gespeeld met hun

vader Jakob. En daarna kregen zij van Jozef de rekening gepresenteerd.

Jozef demonstreerde in zijn meesterlijk spel dat hij hun allen de baas

was en te slim af, door hen op magistrale wijze de rol van verspieders

toe te kennen.

Het zal de broers niet altijd even gemakkelijk af zijn gegaan, hún rol vol

te houden tegenover hun van verdriet wegkwijnende vader. Ze zullen

dikwijls gedacht hebben, “waren we maar nooit aan Jozefs verdwijning

begonnen”.

Ook voor Jozef was het lang niet altijd gemakkelijk om de ogen van zijn

broers voor de werkelijkheid gesloten te houden. Dat blijkt uit de

opmerkingen van Simeon en Juda aangaande Manasse, dat deze jongen

nooit iemand van een vreemde familie kon zijn, “daar alleen het geslacht

van Jakob tot zoiets in staat was”.

Stomverbaasd waren de broers toen Jozef zichzelf bekendmaakte.

Jakob had Benjamin aan Juda’s zorg toevertrouwd, eensdeels omdat

Juda borg voor hem was geworden, maar anderzijds omdat Juda als

persoon te vertrouwen was. Bovendien was Juda de sterkste van alle

zonen. Hij was tweemaal zo sterk als Simeon en Levy, die samen reeds

de hele stad Sichem uitmoordden vanwege hun zuster Dina.

In hfst..53:6 lezen wij dat Juda Benjamin bij zijn hand nam en zij samen

voor Jozef stonden. Benjamin was toen ongeveer 32 jaar oud.

Jozef heeft heel wonderlijk gehandeld met Benjamin. Dat zal de broers

wel opgevallen zijn. Jozef begroette Benjamin met de woorden: “Moge

Elohim u genadig zijn, mijn zoon”. Dat klinkt heel vriendelijk.

Daarna gingen zij samen eten en zei Jozef: “Ik weet dat deze uw jongste

broer geen broer heeft, net als ik, daarom zal hij bij mij komen zitten”.

En Benjamin zat daarna met Jozef aan het hoofd van de tafel op de

troon. De broers waren stomverbaasd. Temeer daar Jozef hem vijf

porties gaf, tegen zij elk één. Zij hebben het gedrag van Jozef niet

kunnen verklaren, vooral toen zij zagen dat Jozef en Benjamin samen

spraken (mogelijk zonder tolk), en zij geen enkele notie hadden

waarover het ging. Zie hfst.53:16vv.

In de Bijbel zien wij dat misleiding dikwijls een grote rol speelt. Dat

begon in het Paradijs, waar Nachash (is abusievelijk als slang vertaald)

Eva verleidde. Satan gaat de gehele geschiedenis door met zijn
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misleiding, geweldpleging en strijd. Elohim heeft echter zijn zaad en

geslacht óók de gave om te misleiden geschonken. Daarmee kan men

goed en kwaad doen. Wanneer het in dienst van Elohim staat, dient het

om de satan de loef af te steken. Zo heeft Jakob op advies van de Engel

van Jahweh Laban misleid, door geschilde stokjes in de drinkbakken van

het vee te leggen in de paartijd. En het werkte nog ook! Ook David is

vele malen Saul en zijn vijanden vanwege het wapen der misleiding te

slim af geweest. Wij zouden dat de “heilige misleiding” kunnen noemen,

daar waar de boze en het kwaad erdoor geraakt worden.

Gelukkige afloop van het verhaal

Wij keren terug tot de geschiedenis, naar het moment dat Jakob in

kennis zal worden gesteld van het verheugende feit dat Jozef nog leeft.

Jozef had de broers gewaarschuwd vooral heel voorzichtig te werk te

gaan met hun vader, door hem niet plotseling het grote nieuws mee te

delen. Dat zou de beste man wellicht niet meer hebben kunnen

verwerken op zijn oude dag, na zoveel onnodig verdriet.

De broers zijn wijs. Zij verkiezen de dochter van Aser, nl. Serach. Zij

kon heel mooi op de harp spelen en erbij zingen. Serach werd ingelicht

over wat zij doen moest. Zij ging voor Jakob zitten met haar harp en

begon zachtjes te zingen. Met de lieflijke woorden zong zij: “Jozef, mijn

oom leeft, en hij regeert over geheel Egypteland. Jozef is niet dood”. Dit

herhaalde zij enige malen. Jakob hoorde het, en haar woorden waren

hem zeer aangenaam. Toen nam de Geest van Jahweh bezit van Jakob,

zodat zijn geest levendig werd.

Inmiddels kwamen zijn zonen met de wagens van Jozef aangereden,

volgeladen met allerlei kostbaarheden en goederen uit Egypte. Zij zeiden

tot Jakob: “Lieve vader, neem er kennis van dat uw zoon Jozef nog leeft,

en dat hij regeerder is over geheel Egypteland.

Jakobs hart bonsde bij het horen van dit verheugende nieuws. “Het is

genoeg”, zei hij, “Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien voordat ik

sterf. Ik zal gaan om te zien of de vreze van Elohim nog in zijn hart is

temidden van de inwoners van het afgodische Egypte”. Toen antwoordde

Jahweh hem: “Vrees niet Jakob over Jozef, want hij dient Mij gedurig,

zoals het behoort”. En Jakob verheugde zich zeer over Jozef!

Jakob vertrekt naar Egypte richting Jozef. Het onthaal is groots en

hartverwarmend. Toen Jozef hem naderde vroeg Jakob aan Juda wie die
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man was die naar hem toekwam, gekleed in een fel rood gewaad en met

een koninklijke kroon op zijn hoofd. “Dat is de koning, uw zoon Jozef”,

antwoordde Juda.

Toen haastte zich Jakob, zo oud als hij was, en spoedde zich naar Jozef

en viel hem om de hals en zij weenden. Ook alle omstanders weenden

met hen.  En Jakob zeide: “Nu kan ik rustig sterven nadat ik uw

aangezicht gezien heb dat gij nog leeft”. Jakob was toen 130 jaar oud en

leefde daarna nog 17 jaren in Egypte.

Jakobs einde naderde. De stervende Jakob gebood zijn zonen het

volgende behartenswaardige: “Dien Jahweh uw Elohim, want Hij die uw

vaderen bevrijdde, zal ook u bevrijden uit alle moeilijkheden”.

Nog een laatste opdracht voor zijn begrafenis gaf hij aan zijn zonen om

hem vooral in het land Kanaän te begraven bij zijn vaderen, en wel op

een lijkbaar, niet in een kist. De zonen dienden de lijkbaar te dragen, en

wel als volgt:

Juda, Issaschar en Zebulon aan de Oostkant      

Ruben, Simeon en Gad aan de Zuidkant

Efraïm, Manasse en Benjamin aan de Westkant (van Rachel)

Dan, Aser en Naftali aan de Noordkant.

Levy en Jozef mochten niet dragen. Levy zou de ark des verbonds eens

dragen en Jozef mocht niet dragen vanwege zijn koninklijke

waardigheid.  

Tenslotte deed Jakob nog een ernstig verzoek aan Jozef:

“En gij mijn zoon Jozef, ik bid u vergeef het onrecht uwer broederen en

al hun slechte daden inzake het letsel dat zij u toebrachten, want Elohim

beoogde hiermee het welzijn van u en uw kinderen (en van de gehele

familie)”.

Jozef had zijn lesje geleerd in zijn leven. Jozef was een moreel

hoogstaand mens, rechtschapen en uit één stuk. Hij ging geen dubbel

leven leiden in Egypte, ook al was daartoe de weg voor hem geplaveid.

Jozefs beslissing om niet op Zelicah’s verzoeken in te gaan, berustte op

zijn vrees voor Jahweh, Gen.39:1-9.  Jozef had best een dubbel leven

kunnen gaan leiden, daar seksuele immoraliteit dikwijls niet wordt

opgemerkt (of oogluikend wordt toegelaten) en men dat voor anderen

veelal wel kan verbergen. Nee, Jozef hield rekening met zijn God die
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hem overal zag, kende en begeleidde. Jozef had van Abraham, Izaäk en

zijn vader Jakob een hoogstaand principe geleerd, om te leven naar

Elohims wetten. Zo had hij een sterke levensovertuiging opgebouwd. En

ook al had hij soms de schijn tegen, hield hij vast aan zijn principe.

Daarvoor is hij later ook beloond. Het einde van die man zou vrede zijn!

Hij was verhoogd, bij wijze van spreken van de mesthoop tot het

koningschap, zoals Jozef zelf zei!

Miskent vaderschap

Jakob heeft een grote en ongelooflijk diepe smart gevoeld over het

gemis van Jozef. Jakob heeft al die tijd géén bovennatuurlijk antwoord

gekregen, waardoor de pijn dragelijker zou zijn geworden.

En dan het onbegrijpelijke van Jozef, dat hij meende het zich te kunnen

permitteren om zelfs na zijn verhoging geen enkel berichtje of

levensteken aan zijn vader te zenden. En vervolgens zijn zoon een naam

geeft waarin hij zegt zijn vaders huis te zijn vergeten: Manasse.

 Genesis 41:51  En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen

Manasse; want, zeide hij God heeft mij doen vergeten al mijn moeite,

en het ganse huis mijns vaders.  

Nee, Jozef, zo is het niet. Je kunt “God` overal wel bijslepen, als een

vlag die de lading dekt. Dat gaat hier niet op! Jozef, je zult je vader weer

dienen te erkennen! Je vader is jouw niet vergeten! Wat kunnen kinderen

soms onbarmhartig wreed zijn tegenover hun ouders! Zie het voorbeeld

van Absalom. Jozef moet gedacht hebben, na in het bezit te zijn gesteld

van overweldigende roem, rijkdom en eer: Laat ze maar waar ze zijn,

mijn vader en broers!

Pas toen hij voor de eerste maal zijn broeders zag werd ik hem de

nieuwsgierigheid gewekt of zijn eigen vader nog wel leefde. Hij stelt

zijn broers dan ook de volgende vraag:
Genesis 43:7  En zij zeiden: Die man vraagde zeer nauw naar ons, en naar onze

maagschap, zeggende: Leeft uw vader nog; hebt gij nog een broeder? Zo gaven

wij het hem te kennen, volgens diezelfde woorden; hebben wij juist geweten, dat

hij zeggen zou: Brengt uw broeder af?

Genesis 43:27  En hij vraagde hun naar hun welstand, en zeide: Is het wel met

uw vader, den oude, waarvan gij zeidet? Leeft hij nog?

  

Daarna volgt tenslotte de bekendmaking aan zijn broers, waarin de vraag

om zijn vader centraal staat. Jozef is weer tot zichzelf gekomen! Zie:
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Genesis 45:3  En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef! leeft mijn

vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden; want zij

waren verschrikt voor zijn aangezicht.  

Ja, zijn vader leefde nog. Jozef laat Jakob halen. En nú pas geeft Jahweh

aan Jakob te kennen dat Jozef inderdaad nog leeft en niet dood is. Het

jarenlange Goddelijke stilzwijgen is doorbroken!

Gen.46:2 God sprak tot Israël in gezichten des nachts, en zeide: Jakob,

Jakob! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

3  En Hij zeide: Ik ben die God, uws vaders God; vrees niet van af te

trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten.

4  Ik zal met u aftrekken naar Egypte en Ik zal u doen weder optrekken,

mede optrekkende; en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen.

(vervolg van de tekst uit het Boek des Oprechten)

75.   En farao zond zijn dienaren tot Jozef, zeggende: Zeg tot uw

broederen om alles wat hen toebehoort te nemen en hen tot mij te laten

komen, en ik zal hen plaatsen in het beste gedeelte van Egypteland, en

aldus deden zij.

76.  En Jozef beval zijn huisbewaarder om voor zijn broeders

geschenken en kleding te verzorgen (omdat zij hun kleding hadden

verscheurd?), en hij verzorgde vele kledingstukken zoals koninklijke

gewaden en vele geschenken, en Jozef verdeelde die onder zijn broeders.

77.    En hij gaf aan ieder zijner broeders wisselkleding met goud en

zilver, en 300 zilverstukken, en Jozef gebood hen allen om zich in die

gewaden te steken en voor farao te worden gebracht.

78.    En farao, die zag dat al Jozefs broeders moedige mannen waren en

schoon van uiterlijk, verheugde zich grotelijks.

79.    En daarna gingen zij uit van farao's tegenwoordigheid om te gaan

naar het land Kanaän, naar hun vader, en hun broeder Benjamin was bij

hen.
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80.    En Jozef stond op en gaf hen elf wagens van farao, en Jozef gaf

hen zijn (eigen) wagen waarop hij reed op de dag dat hij werd gekroond

in Egypte, om zijn vader naar Egypte te halen; en Jozef gaf voor de

kinderen van zijn broeders gewaden mee overeenkomstig hun getal en

honderd zilverstukken voor elk, en ook gewaden voor de vrouwen zijner

broeders zoals die van de vrouwen van de koning, en hij zond hen heen.

81.    En hij gaf aan elk zijner broeders tien mannen om met hen mee te

gaan naar het land Kanaän, om hen te dienen en hun kinderen en allen

die bij hen hoorden bij hun komst naar Egypte.

82.   En Jozef gaf zijn broeder Benjamin tien pakken gewaden voor zijn

tien zonen, een portie boven de rest van de kinderen der zonen van

Jakob.

83.   En hij gaf voor elk vijftig zilverstukken mee, en tien wagens van

Faraö, en voor zijn vader tien ezels beladen met het beste van Egypte, en

tien ezelinnen beladen met koren en brood en voedsel voor zijn vader en

voor allen die bij hem waren als teerkost voor onderweg.

84.   En hij gaf voor zijn zuster Dina gewaden van goud en zilver mee,

en wierook en mirre en aloë, en damessieraden in grote overvloed, en

voor de vrouwen van Benjamin gaf hij hetzelfde mee van de vrouwen

van farao.

85.   En hij gaf aan al zijn broeders, en ook aan hun vrouwen, allerlei

sardonyx-stenen en bdellium, en van al de waardevolle dingen bij de

grootheid van Egypte ontbrak niets aan wat Jozef meegaf voor zijn

vader's huishouding.

86.   En hij zond zijn broeders heen, en zij vertrokken, en hij zond zijn

broeder Benjamin met hen mee.

87.   En Jozef deed hen uitgeleide op de weg tot aan de grenzen van

Egypte, en hij gebood hen inzake zijn vader en zijn huishouding om naar

Egypte te komen.
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88.  En hij zeide tot hen: Maak geen ruzie onderweg, want dit was

vanwege Jahweh om een groot volk te behoeden voor gebrek, want er

zullen nog vijf jaren van hongersnood zijn in het land.

89.   En hij gebood hen, zeggende: Wanneer gij in het land Kanaän

aankomt, kom dan niet plotseling bij mijn vader aan in deze zaak, maar

handel naar uw wijsheid.

90.   En Jozef hield op met hen te gebieden, en hij keerde om en ging

terug naar Egypte en de zonen van Jakob gingen naar het land Kanaän

tot hun vader met vreugde en vrolijkheid.

91.   En zij kwamen aan de grenzen van het land, en zij zeiden tot elkaar:

Wat zullen wij doen in deze zaak voor onze vader, want als wij

plotseling tot hem komen en hem de zaak vertellen, dan zal hij grotelijks

verontrust zijn door onze woorden en ons niet willen geloven.

92.    En zij gingen voort tot zij dichtbij hun huizen kwamen, en zij

vonden Aser's dochter Serach die hen tegemoet kwam, en de jongedame

was erg goed en verfijnd, en wist hoe zij op de harp moest spelen.

93.   En zij riepen haar en zij kwam tot hen, en zij kuste hen, en zij

namen haar en gaven haar een harp, zeggende: Ga nu naar onze vader

toe, en ga voor hem zitten, en speel op de harp, en spreek deze woorden.

94.   En zij geboden haar om naar hun huis te gaan, en zij nam de harp

en haastte zich voor hen, en zij ging bij Jakob zitten.

95.   En zij speelde mooi en zong, en uitte met de lieflijkheid van haar

woorden: Jozef mijn oom leeft, en hij regeert geheel Egypteland, en hij

is niet dood.

96.   En zij ging voort met deze woorden te herhalen en te uiten, en

Jakob hoorde haar woorden en zij waren hem aangenaam.

97.  En hij luisterde terwijl zij de woorden tot tweemaal en driemaal

herhaalde, en vreugde welde op in Jakobs hart bij de lieftalligheid van
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haar woorden, en de Geest Elohims was op hem, en hij wist dat al haar

woorden waar waren.

98.   En Jakob zegende Serach toen zij deze woorden voor hem sprak, en

hij zeide tot haar: Mijn dochter, moge de dood nooit de overhand krijgen

over u, want gij hebt mijn geest weder doen herleven; spreek alleen nog

eens zoals gij tot mij hebt gesproken, want gij hebt mij blij gemaakt met

al uw woorden.

99.   En zij ging verder met het zingen van deze woorden, en Jakob

luisterde en het behaagde hem, en hij verheugde zich, en de Geest

Elohims was op hem.

100.  En terwijl hij nog met haar sprak, zie daar kwamen zijn zonen tot

hem met paarden en wagens en (in) koninklijke gewaden en met

dienaren die voor hen uitliepen.

101.   En Jakob stond op om hen tegemoet te gaan, en hij zag zijn zonen

gekleed in koninklijke gewaden, en hij zag al de kostbaarheden die Jozef

hen had medegegeven.

102.  En zij zeiden tot hem: Neem er kennis van dat onze broeder Jozef

leeft, en hij is het die geheel Egypteland regeert en die tot ons sprak

zoals wij u vertelden.

103.   En Jakob hoorde al de woorden zijner zonen, en zijn hart klopte

bij deze woorden, want hij kon die niet geloven totdat hij alles zag wat

Jozef hen had meegegeven, en al de tekenen waarover Jozef tot hen had

gesproken.

104.  En zij pakten voor hem uit, en toonden hem alles wat Jozef had

meegegeven, en zij gaven een iegelijk wat Jozef voor hem had

meegegeven, en hij wist dat zij de waarheid hadden gesproken, en hij

verheugde zich buitengewoon vanwege zijn zoon.

105.   En Jakob zeide: Het is genoeg voor mij dat mijn zoon Jozef nog

leeft, ik zal gaan en hem zien eer ik sterve.
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106.  En zijn zonen vertelden hem alles wat hen was overkomen, en

Jakob zeide: Ik zal opgaan naar Egypte om mijn zoon te zien en zijn

nakomelingschap.

107.   En Jakob stond op en trok de gewaden aan die Jozef voor hem had

meegegeven, en nadat hij zich gewassen en geschoren had, zette hij de

tulband op zijn hoofd die Jozef voor hem had meegegeven.

108.   En al de mensen van Jakobs huishouding en hun vrouwen trokken

de gewaden aan die Jozef voor hen had meegegeven, en zij verheugden

zich grotelijks over Jozef dat hij nog leefde en dat hij regeerde in

Egypte.

109. En al de inwoners van Kanaän hoorden ervan, en zij kwamen en

verheugden zich zeer met Jakob dat Jozef nog leefde.

110.   En Jakob organiseerde een feest voor hen van drie dagen, en al de

koningen van Kanaän en de edelen des lands aten en dronken en feestten

in het huis van Jakob.

Hoofdstuk 55:1. En hierna geschiedde het dat Jakob zeide: Ik zal gaan

en mijn zoon zien in Egypte en zal dan terugkeren in het land Kanaän

waarvan Elohim heeft gesproken tot Abraham, want ik kan mijn

geboorteland niet verlaten.

2.   (Maar) zie het woord van Jahweh kwam tot hem, zeggende: Trek op

naar Egypte met uw gehele huishouding en blijf daar, vrees niet om op te

trekken naar Egypte want Ik zal u daar tot een groot volk maken.

3.   En Jakob zeide in zichzelf: Ik zal gaan en mijn zoon zien om te zien

of de vrees voor zijn Elohim nog in zijn hart is temidden der inwoners

van Egypte.

4.   En Jahweh zeide tot Jakob: Vrees niet over Jozef, want hij dient Mij

nog steeds eerlijk zoals het behoort in uw ogen, en Jakob verheugde zich

zeer over zijn zoon.
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5.    En toen beval Jakob zijn zonen en zijn huishouding om naar Egypte

te gaan overeenkomstig het woord van Jahweh tot hem; en Jakob stond

op met zijn zonen en zijn gehele huishouding, en hij verliet het land

Kanaän uit Beersheba, met vreugde en blijdschap in het hart, en zij

gingen naar het land Egypte.

6.    En het geschiedde toen zij dichtbij Egypte kwamen, dat Jakob Juda

voor hem uit zond tot Jozef om hem de ligging (van Gosen) te laten zien,

en Juda deed overeenkomstig het woord zijns vaders, en hij rende

haastig naar Jozef, en zij wezen voor hen een plaats aan in het land

Gosen voor zijn gehele huishouding, en Juda keerde terug en kwam

langs de weg tot zijn vader.

7.    En Jozef spande zijn wagen in, en hij verzamelde al zijn machtige

mannen en zijn dienaren en al de hovelingen van Egypte om zijn vader

Jakob tegemoet te gaan, en Jozefs bevel werd bekendgemaakt in Egypte

zeggende: Al diegenen die Jakob niet tegemoet zullen gaan die zullen

sterven.

8.    En de volgende dag ging Jozef uit met geheel Egypte, een groot en

machtig leger, allen gekleed in gewaden van fijn linnen en purper en met

(muziek)instrumenten van zilver en goud en met hun strijdwapenen op

hen.

9.  En zij allen gingen Jakob tegemoet met allerlei muziek-instrumenten,

met trommen en tamboerijnen, mirre en aloë strooiend langs de weg, en

zij allen gingen op deze manier en de aarde trilde bij hun gejuich.

10.   En al de vrouwen van Egypte gingen op de daken van Egypte en op

de muren om Jakob te ontmoeten, en op Jozefs hoofd was farao's

koninklijke kroon, want farao had hem die doen toekomen om die op te

zetten wanneer hij zijn vader tegemoet ging.

11.   En toen Jozef (nog) op vijftig ellen van zijn vader af was, steeg hij

van de wagen af en hij liep tot zijn vader, en toen al de hovelingen van

Egypte en de edelen zagen dat Jozef te voet naar zijn vader was gegaan

stegen ook zij af en liepen te voet naar Jakob.
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12.   En toen Jakob het leger van Jozef naderde, bekeek Jakob het leger

dat op hem afkwam  met Jozef, en het stemde hem aangenaam en Jakob

was er verbaasd over.

13.   En Jakob zeide tot Juda: Wie is die man die ik in het leger van

Egypte zie en die gekleed is in een koninklijk gewaad met een erg rood

gewaad aan en met een koninklijke kroon op zijn hoofd, die van zijn

wagen is afgestegen en tot ons komt? En Juda antwoordde zijn vader,

zeggende: Het is uw zoon Jozef de koning. En Jakob verheugde zich bij

het zien van heerlijkheid van zijn zoon.

14.   En Jozef kwam dichtbij zijn vader en hij boog voor zijn vader, en al

de mensen van het leger bogen met hem op de grond voor Jakob.
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15.   En zie Jakob rende en haastte zich naar zijn zoon Jozef en viel hem

om de hals en kuste hem, en zij weenden, en Jozef omhelsde ook zijn

vader en kuste hem, en zij weenden en al de mensen van Egypte

weenden met hen.

16.   En Jakob zeide tot Jozef: Nu kan ik rustig sterven nadat ik uw

aangezicht gezien heb en dat gij nog leeft en met heerlijkheid.

17.   En de zonen van Jakob en hun vrouwen en hun kinderen en hun

dienaren, en de gehele huishouding van Jakob weende buitengewoon

met Jozef, en zij kusten hem en weenden zeer met hem.

18.    En Jozef en al zijn mensen keerden daarna terug naar Egypte, en

Jakob en zijn zonen en al de kinderen van zijn huishouding kwamen met

Jozef naar Egypte, en Jozef plaatste hen in het beste gedeelte van

Egypte, in het land Gosen.

19.    En Jozef zeide tot zijn vader en tot zijn broeders: Ik zal opgaan

naar farao, zeggende: Mijn broeders en mijn vader’s huishouding en

allen die bij hem horen zijn tot mij gekomen, en zie zij zijn in het land

Gosen.

20.   En Jozef deed aldus en nam van zijn broeders Ruben, Issaschar,

Zebulon en zijn broeder Benjamin, en hij stelde hen voor farao.

21.    En Jozef sprak tot farao, zeggende: Mijn broeders en mijn vader's

huishouding en allen die bij hen horen tezamen met hun kudden en vee

zijn tot mij gekomen uit het land Kanaän, om te verblijven in Egypte;

want de hongersnood was zwaar op hen.

22.    En farao zeide tot Jozef: Plaats uw vader en broeders in het beste

gedeelte van het land, onthoud hen niets van alles wat goed is, en laat

hen eten van het vette des lands.

23.    En Jozef antwoordde, zeggende: Zie ik heb hen in het land Gosen

gesteld, want zij zijn schaapherders, laat hen daarom in Gosen blijven

om hun kudden te weiden, afgezonderd van de Egyptenaren.
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24.    En farao zeide tot Jozef: Doe met uw broeders alles wat zij tot u

zeggen; en de zonen van Jakob bogen zich neer voor farao, en zij gingen

van hem uit in vrede, en daarna bracht Jozef zijn vader voor farao.

25.    En Jakob kwam en boog zich neer voor farao, en Jakob zegende

farao, en daarna ging hij uit van farao's aangezicht; en Jakob en al zijn

zonen en zijn gehele huishouding woonden in het land Gosen.

26.  In het tweede jaar, dat is in het 130e levensjaar van Jakob,

onderhield Jozef zijn vader en zijn broeders, en zijn vader's gehele

huishouding tot de mond der kinderkens toe, met brood zolang de

hongersnood duurde; zij kwamen niets tekort.

27.    En Jozef gaf hen het beste gedeelte van het gehele land; het beste

van Egypte hadden zij al de dagen van Jozef; en Jozef gaf ook aan hen

en aan zijn vader's gehele huishouding kleding en gewaden van jaar op

jaar; en de zonen van Jakob bleven veilig in Egypte al de dagen van hun

broeder.

28.  En Jakob at altijd aan Jozefs tafel, Jakob en zijn zonen mankeerden

niet aan Jozefs tafel des daags of des nachts naast hetgeen Jakobs

kinderen in hun huizen nuttigden (?).

29.   En in de dagen van de hongersnood at geheel Egypte brood van het

huis van Jozef, want al de Egyptenaren verkochten alles wat hen

toebehoorde vanwege de hongersnood.

30.    En Jozef kocht al de velden van Egypte voor brood voor rekening

van farao, en Jozef voorzag geheel Egypte van brood gedurende al de

dagen van de hongersnood, en Jozef verzamelde al het zilver en goud dat

tot hem kwam voor het koren dat zij uit het gehele land kochten, en hij

verzamelde veel goud en zilver, naast een onmetelijke hoeveelheid

sardonyx-stenen, bdellium en waardevolle kleding wat zij tot Jozef

brachten uit ieder gedeelte des lands als hun geld op was.

31.  En Jozef nam van al het zilver en goud dat in zijn hand kwam,

ongeveer 72 talenten goud en zilver, en ook sardonyx-stenen en bdellium

in grote overvloed, en Jozef ging dit verbergen in vier gedeelten, en hij
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verborg een gedeelte in de woestijn bij de Rode Zee, en een gedeelte bij

de rivier Perath, en het derde en vierde gedeelte verborg hij in de

woestijn tegenover de wildernis van Perzië en Medië.

32.    En hij nam een gedeelte van het goud en zilver dat overbleef, en

gaf het aan al zijn broeders en aan zijn vader's gehele huishouding, en

aan al de vrouwen van zijn vader's huishouding, en de rest bracht hij

naar het huis van farao, ongeveer twintig talenten goud en zilver.

33.  En Jozef gaf al het goud en zilver dat overbleef aan farao, en farao

deed dat in de schatkist, en de dagen van de hongersnood hielden toen

op in het land, en zij zaaiden en oogstten in het gehele land, en zij

verkregen jaar op jaar hun gebruikelijke hoeveelheden; zij kwamen niets

tekort.

34.    En Jozef woonde veilig in Egypte, en het gehele land stond onder

zijn raad, en zijn vader en al zijn broeders woonden in het land Gosen en

namen dat in bezit.

35.    En Jozef was zeer bejaard, gevorderd in jaren, en zijn twee zonen

Efraïm en Manasse verbleven voortdurend in het huis van Jakob,

tezamen met de kinderen der zonen van Jakob hun broederen, om de

wegen van Jahweh te leren en Zijn wet.

(De wet der 10 geboden was er toen nog niet, zoals aan Mozes gegeven)

36.   En Jakob en zijn zonen woonden in Egypteland in het land Gosen,

en zij stelden zich tot bezitters daarin, en zij waren vruchtbaar en

vermenigvuldigden er zich.

Hoofdstuk 56:1. En Jakob leefde zeventien jaren in het land Egypte, en

de dagen van Jakob, en de jaren van zijn leven waren 147 jaren.

2.  Toen kreeg Jakob een aanval van die ziekte waaraan hij stierf, en hij

liet zijn zoon Jozef roepen uit Egypte, en zijn zoon Jozef kwam uit

Egypte en kwam tot zijn vader.
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3.  En Jakob zeide tot Jozef en tot zijn zonen: Zie ik sterf, en de Elohim

uwer vaderen zal u bezoeken, en u terugbrengen naar het land waarvan

Jahweh zwoer dat Hij dat zou geven aan u en aan uw kinderen na U;

daarom nu wanneer ik gestorven ben begraaf mij (dan) in de spelonk die

is in Machpela in Hebron in het land Kanaän bij mijn vaderen.

4.   En Jakob liet zijn zonen zweren om hem te begraven in Machpela, in

Hebron, en zijn zonen zwoeren hem in deze zaak.

5.   En hij gebood hen, zeggende: Dien Jahweh uw Elohim, want Hij die

uw vaderen bevrijdde die zal ook u bevrijden uit alle moeilijkheden.

6.  En Jakob zeide: Roep al uw kinderen tot mij. En al de kinderen van

Jakobs zonen kwamen en zaten voor hem, en Jakob zegende hen, en hij

zeide tot hen: Jahweh de Elohim uwer vaderen zal u duizendmaal zoveel

geven en u zegenen, en moge Hij U geven de zegen van uw vader

Abraham. En al de kinderen van Jakobs zonen gingen uit van hem op die

dag nadat hij hen had gezegend.
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7.  En de volgende dag liet Jakob zijn zonen weer roepen, en zij kwamen

allen bij elkaar en kwamen voor hem zitten, en op die dag zegende Jakob

zijn zonen voor zijn dood, een ieder zegende hij naar zijn bijzondere

zegen; zie het is geschreven in het boek van de wet van Jahweh

toebehorend aan Israël.

8.   En Jakob zeide tot Juda: Ik weet mijn zoon dat gij een machtig man

zijt voor uw broeders; regeer over hen, en uw zonen zullen voor altijd

regeren over hun zonen.

9.   Leer slechts uw zonen de boog en alle oorlogswapenen, opdat zij de

veldslagen leveren van hun broeder die zal regeren over zijn vijanden.

10.   En Jakob gebood zijn zonen weer op die dag, zeggende: Zie ik zal

vandaag worden verzameld tot mijn volkeren; draag mij uit Egypte, en

begraaf mij in de spelonk van Machpela zoals ik u heb geboden.

11.   Hoe het ook zij, ik bid u draag er zorg voor dat geen uwer zonen

mij draagt, slechts gijzelf, en op deze wijze zult gij met mij doen

wanneer gij mijn lichaam draagt om daarmee te gaan naar het land

Kanaän om mij te begraven.

12.   Juda, Issaschar en Zebulon zullen mijn lijkbaar dragen aan de

Oostzijde; Ruben, Simeon en Gad in het Zuiden; Efraim, Manasse en

Benjamin in het Westen; Dan, Aser en Naftali in het Noorden,

13.   Laat Levy niet met U meedragen want hij en zijn zonen zullen de

ark des verbonds van Jahweh met de Israëlieten dragen in het leger, noch

mijn zoon Jozef want laat hem zijn heerlijkheid als koning; hoe het ook

zij Efraïm en Manasse zullen hun plaatsen innemen.

14.  Aldus zult gij met mij doen wanneer gij mij wegdraagt; verwaarloos

niets van al wat ik U gebied; en het zal geschieden dat wanneer gij dit
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voor mij doet, dat Jahweh u vriendelijk zal gedenken en uw kinderen na

u voor altijd.

15.    En gij mijn zonen, eert een iegelijk uw broeder en uw verwant, en

gebied uw kinderen en de kinderen uwer kinderen na u om Jahweh de

Elohim uwer vaderen te dienen al de dagen,

16.   Opdat uw dagen verlengd worden in het land, die van U en die uwer

kinderen voor altijd, wanneer gij doet wat goed is en oprecht in het oog

van Jahweh uw Elohim, en in al Zijn wegen wandelt.

17.  En gij mijn zoon Jozef, ik bid u vergeef het onrecht uwer broederen

en al hun slechte daden inzake het letsel dat zij op u hoopten, want

Elohim beoogde hiermee het welzijn van u en van uw kinderen.

18.   En och mijn zoon, laat uw broeders niet vallen in de handen der

Egyptenaren, en kwets ook niet hun gevoelens, want zie ik vertrouw hen

toe in de hand van Elohim en in uw hand om hen te bewaren voor de

Egyptenaren. En de zonen van Jakob antwoordden hun vader zeggende:

Och onze vader, alles wat U ons hebt geboden dat zullen wij doen; moge

Elohim slechts met ons zijn.

19.  En Jakob zeide tot zijn zonen: Zo moge Elohim met U zijn wanneer

gij al Zijn wegen volgt; keer u niet af van Zijn wegen hetzij naar rechts

of naar links bij het volbrengen van wat goed is en oprecht in Zijn ogen.

20.  Want ik weet dat vele en smartelijke moeilijkheden U zullen

overkomen in de toekomende dagen in het land, ja uw kinderen en de

kinderen uwer kinderen; dien slechts Jahweh en Hij zal U redden uit alle

moeilijkheden.

21.   En het zal geschieden dat wanneer gij Elohim navolgt door Hem te

dienen, en uw kinderen wilt leren om Jahweh te kennen en de kinderen

uwer kinderen na u, dan zal Jahweh voor U en uw kinderen een dienaar

doen verwekken temidden van Uw kinderen, en Jahweh zal u door zijn

hand bevrijden uit alle kwellingen, en U uit Egypte leiden en U

terugbrengen naar het land uwer vaderen om dit zekerlijk te beërven.
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22.   En Jakob hield op zijn zonen te gebieden, en hij legde zijn voeten

tezamen op het bed, en hij stierf en werd verzameld tot  zijn volkeren.

23.   En Jozef viel op zijn vader's aangezicht en hij riep uit en weende

over hem en hij kuste hem, en hij riep uit met bittere stem, en hij zeide:

Och mijn vader, mijn vader.

24.   En de vrouwen zijner zonen en zijn gehele huishouding kwamen en

vielen op Jakob, en zij weenden over hem en schreeuwden met luide

stem over Jakob.

25.   En al de zonen van Jakob stonden tezamen op, en zij verscheurden

hun gewaden, en zij deden zakken om hun lendenen, en zij vielen op hun

aangezichten, en zij wierpen stof over hun hoofden naar de hemelen.

26.    En het werd Jozefs vrouw Asnath verteld, en zij stond op en deed

een zak om, en zij met al de Egyptische vrouwen met haar kwamen en

rouwden en weenden over Jakob.

27.     En ook al de mensen van Egypte die Jakob kenden kwamen allen

op die dag toen zij dit hoorden, en geheel Egypte weende gedurende vele

dagen.

28.    En ook uit het land Kanaän kwamen de vrouwen naar Egypte toen

zij hoorden dat Jakob dood was, en zij weenden over hem in Egypte

gedurende zeventig dagen.

29.  En het geschiedde hierna dat Jozef zijn dienaren de

medicijnmeesters gebood om zijn vader te balsemen met mirre en

wierook en allerlei soorten parfum, en de medicijnmeesters balsemden

Jakob zoals Jozef had geboden.

30.    En al de mensen van Egypte en de oudsten en al de inwoners van

het land Gosen weenden en rouwden over Jakob, en al zijn zonen en de

kinderen van zijn huishouding jammerden en rouwden vele dagen lang

over hun vader Jakob.
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31.  En nadat de dagen van wenen voorbij waren, ten einde van zeventig

dagen, zeide Jozef tot farao: Ik zal optrekken en mijn vader begraven in

het land Kanaän zoals hij mij deed zweren, en dan zal ik terugkeren.

32.  En farao boodschapte Jozef, zeggende: Trek op en begraaf uw vader

zoals hij zeide en zoals hij U deed zweren. En Jozef stond op met al zijn

broeders om naar het land Kanaän te gaan om hun vader Jakob te

begraven zoals hij hen had geboden.

33.   En farao beval dat in geheel Egypte zou worden bekendgemaakt,

zeggende: Hij die niet met Jozef en zijn broeders optrekt naar het land

Kanaän om Jakob te begraven, die zal sterven.

34.  En geheel Egypte hoorde van farao's bekendmaking, en zij stonden

allen tezamen op, en al de dienaren van farao, en de oudsten van zijn

huis, en al de oudsten van het land Egypte trokken op met Jozef, en al de

hovelingen en edelen van farao trokken op als de dienaren, en zij trokken

op om Jakob te begraven in het land Kanaän.

35.  En de zonen van Jakob droegen de lijkbaar waarop hij lag;

overeenkomstig alles wat hun vader hen had geboden, alzo deden zijn

zonen met hem.

36.   En de lijkbaar was van zuiver goud, en zij was rondom ingelegd

met sardonyx-stenen en bdellium; en het deksel van de lijkbaar was

weefwerk van goud, tezamen met draadwerk, en daaroverheen groepen

(?) met sardonyx-stenen en bdellium.

37.  En Jozef plaatste op het hoofd van zijn vader Jakob een grote

gouden kroon, en hij legde een gouden scepter in zijn hand, en zij

omringden de lijkbaar zoals de gewoonte was bij koningen tijdens hun

leven.

38.  En al de troepen van Egypte gingen voor hem uit in deze opstelling:

eerst al de machtige mannen van farao en de machtige mannen van

Jozef, en achter hen de rest der inwoners van Egypte, en zij waren allen

uitgerust met zwaarden en toegerust met maliënkolders, en zij zagen

eruit alsof zij ten strijde trokken.
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39.   En al de weeklagenden en rouwenden gingen op een afstand

tegenover de lijkbaar, gaande en wenend en weeklagend, en de rest van

de mensen ging achter de lijkbaar.

40.  En Jozef en zijn huishouding gingen tezamen bij de lijkbaar

blootvoets en wenend, en de rest van Jozefs dienaren bewoog zich

rondom hem voort; elke man had zijn versierselen op zich, en zij waren

allen gewapend met hun strijdwapenen.

41.   En vijftig van Jozefs dienaren gingen voor de lijkbaar uit, en zij

strooiden mirre en aloë langs de weg en allerlei soorten parfum, en al de

zonen van Jakob die de lijkbaar droegen liepen op die parfum, en de

dienaren van Jakob gingen voor hen uit en strooiden de parfum langs de

weg.

42.    En Jozef trok uit met een zwaar heir, en op deze manier deden zij

elke dag totdat zij het land Kanaän bereikten, en zij kwamen bij de

dorsvloer van Atad die aan gene zijde der Jordaan was, en zij rouwden

daar een zeer grote en zware rouwklage.

43.    En al de koningen van Kanaän hoorden dit en zij gingen allen uit,

elke man uit zijn huis, 31 koningen van Kanaän, en zij kwamen allen

met hun mensen om te rouwen en te klagen over Jakob.

44.    En al deze koningen zagen Jakobs lijkbaar, en zie Jozefs kroon lag

erop, en ook zij legden hun kroon op de lijkbaar, en omringden die met

kronen.

45.    En al deze koningen hielden daar een grote en zware rouwklage

met de zonen van Jakob en Egypte (?) over Jakob, want al de koningen

van Kanaän kenden de dapperheid van Jakob en zijn zonen.

46.    En het nieuws bereikte Ezau, zeggende: Jakob stierf in Egypte, en

zijn zonen en geheel Egypte dragen hem naar het land Kanaän om hem

te begraven.

47.   En Ezau hoorde dit, en hij woonde op het gebergte Seïr, en hij stond

op met zijn zonen en al zijn mensen en zijn gehele huishouding, een
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uitzonderlijk grote menigte, en zij kwamen om te rouwen en te wenen

over Jakob.

48.   En het geschiedde dat, toen Ezau kwam en rouwde over zijn

broeder Jakob, geheel Egypte en geheel Kanaän opstond en aldaar een

grote rouw met Ezau rouwde over Jakob.

49.   En Jozef en zijn broeders brachten hun vader Jakob uit die plaats,

en zij gingen naar Hebron om Jakob te begraven in de spelonk bij zijn

vaderen.

50.    En zij kwamen te Kirjath-Arba, bij de spelonk, en toen zij (daar

aan)kwamen stond Ezau met zijn zonen tegenover Jozef en zijn broeders

en versperden de toegang tot de spelonk, zeggende: Jakob zal niet daarin

worden begraven want zij behoort aan ons en aan onze vader.

(Ezau wilde nog groot amok en ruzie maken bij het lijk van zijn broer!

Wat een kerel! Zo is er dikwijls al ruzie over de erfenis als de gestorvene

nog opgebaard ligt)

51.    En Jozef en zijn broeders hoorden de woorden van Ezau's zonen,

en zij waren zeer vertoornd, en Jozef naderde Ezau zeggende: Wat is dit

dat zij hebben gesproken? Mijn vader kocht die zekerlijk van U tegen

grote rijkdommen na de dood van Izaäk, thans 25 jaren geleden (twee

jaren na Izaäk's dood), en hij kocht ook het gehele land Kanaän van U en

van uw zonen, en van uw zaad na u.

52.   En Jakob kocht het voor zijn zonen en zijn zaad na hem als erfenis

voor altijd, en hoe kunt gij dan vandaag deze dingen spreken?

53.   En Ezau antwoordde, zeggende: Gij spreekt onjuist en gij uit

leugens, want ik verkocht niets van wat mij toebehoorde in dit gehele

land, zoals gij zegt, noch kocht mijn broeder Jakob iets wat mij

toebehoorde in dit land.

54.    En Ezau sprak deze dingen om Jozef te misleiden met zijn

woorden, want Ezau wist dat Jozef niet aanwezig was in die dagen toen

Ezau alles wat hem toebehoorde in het land Kanaän aan Jakob verkocht.
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55.   En Jozef zeide tot Ezau: Zekerlijk, mijn vader nam deze dingen op

in het koopcontract, en liet het tekenen door getuigen, en zie het is bij

ons in Egypte.

56.    En Ezau antwoordde, tot hem zeggende: Breng het contract, en

alles wat gij in het contract zult vinden dat zullen wij doen.

57.    En Jozef riep zijn broeder Naftali, en hij zeide: Haast u snel, talm

niet en ren bid ik U naar Egypte en breng al de contracten; het

koopcontract, het gezegelde contract en het open contract, en ook al de

eerste contracten waarin al de overeenkomsten zijn beschreven over het

eerstgeboorterecht, haal die.

58.   En gij zult die hier tot ons brengen, opdat wij daaruit al de woorden

van Ezau en zijn zonen zullen weten (als onjuist) die zij heden hebben

gesproken.

59.    En Naftali luisterde naar de stem van Jozef en hij haastte zich en

rende naar Egypte, en Naftali was lichter te voet dan één der hinden in

de wildernis, want hij kon over korenaren gaan zonder die te breken.

60.    En toen Ezau zag dat Naftali was weggegaan om de contracten te

halen, toen vermeerderden hij en zijn zonen hun tegenstand tegen (de

begrafenis in) de spelonk, en Ezau en al zijn mannen stonden op tegen

Jozef en zijn broeders om te strijden.

61.   En al de zonen van Jakob en het volk van Egypte streden met Ezau

en zijn mannen, en de zonen van Ezau en zijn mannen werden geslagen

door de zonen van Jakob, en de zonen van Jakob doodden veertig

mannen van Ezau’s volk.

62.   En Husim de zoon van Dan, de zoon van Jakob was toen bij Jakobs

zonen, maar hij was ongeveer honderd ellen verwijderd van de plaats

waar gestreden werd, want hij verbleef bij de kinderen van Jakobs zonen

bij Jakobs lijkbaar om die te bewaken.

63.   En Husim was doof stom, maar toch begreep hij het geluid van

verwarring tussen de mannen
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64.   En hij vroeg, zeggende (doof stom zijnde?): Waarom begraaft gij

de dode niet en wat stelt deze toestand van verwarring voor? En zij

antwoordden hem met de woorden van Ezau en zijn zonen; en hij rende

naar Ezau midden in het gevecht, en hij doodde Ezau met een zwaard, en

hij sloeg zijn hoofd eraf, en het vloog over een afstand, en Ezau viel

tussen de strijdenden.

65.  En toen Husim dit deed kregen de zonen van Jakob de overhand

over de zonen van Ezau, en de zonen van Jakob begroeven hun vader

Jakob met geweld in de spelonk, en de zonen van Ezau zagen het.

66.    En Jakob werd begraven in Hebron, in de spelonk van Machpela

die Abraham als erfbegraafplaats had gekocht van de zonen van Heth, en

hij werd begraven in zeer kostbare gewaden.

67.   En geen koning had hem zoveel eer bewezen als Jozef zijn vader

bewees bij zijn dood want hij begroef hem met grote eer zoals bij de

begrafenis van koningen.

68.   En Jozef en zijn broeders rouwden zeven dagen om hun vader.

Hoofdstuk 57:1. En het was hierna dat de zonen van Ezau oorlog

voerden met de zonen van Jakob, en de zonen van Ezau streden met de

zonen van Jakob in Hebron, en Ezau lag daar nog steeds dood neer, en

niet begraven.

2.   En de strijd was hevig tussen hen1 en de zonen van Ezau werden

geslagen door de zonen van Jakob, en de zonen van Jakob doodden

tachtig mannen der zonen van Ezau, en niet één sneuvelde van de

mensen der zonen van Jakob; en de hand van Jozef had de overhand over

al de mensen der zonen van Ezau, en hij nam Zefo, de zoon van Elifaz,

en vijftig zijner mannen gevangen, en hij bond hen met ijzeren

kettingen, en hij gaf hen in de hand zijner dienaren om hen naar Egypte

te brengen.

3.  En het geschiedde, toen de zonen van Jakob Zefo en zijn mannen

gevangen hadden genomen, dat al diegenen die overbleven van het huis



137                     Ik ben Jozef!                    Leeft mijn vader nog?

van Ezau erg bang waren voor hun leven, (of) vreesden dat zij ook

gevangen zouden worden genomen, en zij vluchtten allen met Elifaz de

zoon van Ezau en zijn volk, met Ezau’s lichaam, en zij gingen op weg

naar het gebergte Seïr.

Een korte terugblik

In Jozef zien wij twee belangrijke elementen die zijn levensloop

bepaalden, nl. onschuldig lijden, én daarna koninklijk dienen.

Lijden gaat in de Bijbel dikwijls aan heersen vooraf.  Jakob sprak over

Jozef op zijn sterfbed als van een boogschutter. Gen.49:23-24. Dat zag

vooral op de 13 jaren strijd en verdrukking, waarin hij evenwel trouw

bleef aan Jahweh en in geloof op de uitkomst heeft gezien. De broers

werden ook met schutters vergeleken, maar dan in negatieve zin, wat

Jozef veel bitterheid had aangedaan, waardoor Jozef echter niet

gebroken noch gedood was. Jozefs boog bleef stevig en zijn sterke

handen bleven lenig.

Jozef is een herder, een steen Israëls. 

Jozef was de “afgezonderde” onder zijn broederen, d.w.z. de Nazireeër,

Gen.49:26. 

Jozef is een type van de Messias (Gezalfde = Christos), de Uitverkorene

onder Zijn broederen, van allen verlaten en geteld met de overtreders,

zoals Jozef in de gevangenis. Jes.53.

De Messias is eerst vernederd, daarna verhoogd. Hij is de “Zafnath

Paäneah”, de Redder der wereld, de Openbaarder van verborgenheden.

Hij is de Steen Israëls, de Herder. 

Het gaat ons in de Messias over de wonderlijkste openbaring, waarin een

overeenkomst ligt met de openbaring of bekendmaking van Jozef aan

zijn broeders. Paulus spreekt daarover in Galaten 1:15,16. Maar

wanneer het Gode behaagd heeft, Zijn Zoon in mij te openbaren, etc.  

Wat is openbaren? Dat is iets wat tot nog toe voor ons verborgen is

bekendmaken. Wij worden er dus wijzer van, en weten iets dat wij te-

voren niet wisten. Dat wisten de broers van Jozef ook niet, dat het hun

eigen broer was die als onderkoning voor hen stond.  

Wanneer wij niet weten wat wij missen, zal er geen behoefte bestaan om

achter dingen te komen die we nog niet wisten. Wij moeten begerig zijn
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om meer te willen weten. De broers waren op zoek naar Jozef, waarbij

honger het motief was.

Zo was Paulus ook een onberispelijk man, geleerd, en schijnbaar ontbrak

hem niets, althans hij had geen behoefte aan iets anders. Toch miste hij

de kennis van het allerbelangrijkste dat er maar bestaat. Helaas, daarvoor

was hij blind. Wat ontbrak hem dan, zult U vragen?

Hem ontbrak een openbaring van de ware Messias. En zulk een kennis is

niet verkrijgbaar door wetenschappelijk onderzoek, noch door religieus

nadenken, maar deze kennis is slechts verkrijgbaar door een

bovennatuurlijke openbaring.

Elk mens, zonder uitzondering, mist van nature deze kennis. Wij weten

niet wat we in feite missen. Al zouden wij professor in de Godge-

leerdheid zijn, al zouden wij een boekenkast vol theologische boeken

gelezen hebben, wij zijn en blijven blind voor die hogere kennis van de

Messias. De broers wisten niet dat Jozef die zij zochten in levende lijve

voor hen stond!

Er is van hemelswege een openbaring nodig van de Messias, zodat wij

Hem leren kennen en de kracht van Zijn opstanding in ons

gewaarworden, en wij tot nieuw leven worden verwekt.

Wij kúnnen ons niet geschikt maken door berouw, boete, of enig ander

ding. Niets, totaal niets zal ons deze wonderlijke openbaring kunnen

geven, dan alleen het welbehagen van Elohim. Paulus schrijft dan ook

dat het Gode behaagde Zijn Zoon aan hem te openbaren. Dit bracht hét

grote keerpunt in zijn leven teweeg, nl. dat hij terstond niet meer te rade

ging met vlees en bloed.

De openbaring van de Verlosser in of aan de verslagen ziel is het grote

en wonderbaarlijke keerpunt, de staatsverwisseling en overgang in de

Borg. Hier is de zondaar op het allerdiepst vernederd in ware

evangelische boetvaardigheid, en hij is tegelijkertijd de hoogst geredde

in de Heiland. Dit is een onafscheidelijke tweeling waar het geloof de

hoofdgenade is, waardoor de rechtvaardigverklaring geschiedt, en de

zondaar Christus in de belofte als de zijne omhelst, wat een ware

bekering uitwerkt in heiligmaking des levens. Dit keerpunt in iemands

leven heeft hijzelf nooit gezocht noch gewild, maar het werd hem

gegeven, geopenbaard, om niet, uit genade in de Messias. Vanaf dat

moment, die ure en dag werd hij een nieuw schepsel, voelde hij de liefde
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van een verzoend God, en vielen alle lasten en banden van hem of haar

af. Niets op aarde is met dit te vergelijken, het is een geestelijke

opstanding uit de doden. Dit geschiedt niet in een hoek, noch onbewust,

maar dit trekt dwars door een mens heen, in volle bewustheid. Dit

schenkt ongekende vrede, vreugde en vrijheid.

Zulk een openbaring is dus allesbeslissend voor ieder mens persoonlijk,

daar hangt alles en alles van af. De algemene Godsopenbaring zien wij

weliswaar in de natuur. En toch, wil het wel met ons zijn, is de

bijzondere bovennatuurlijke openbaring noodzakelijk om de waarachtige

geestelijke kennis te verwerven die in de Messias ligt.

Een mens die deze openbaring van de Zoon heeft gekregen  is bekeerd,

is de allerbevoorrechtste die er maar bestaat, want niemand kan zoiets

kopen met alle geld van de wereld. Jozef wilde ook niet het geld van de

broers in ontvangst nemen.  Men kan zich niet in bochten wringen om

het te krijgen, en men kan nergens indringen om het te halen, alle dingen

zijn ten enenmale gedoemd tot mislukking. Hier is alleen van kracht: het

welbehagen van Elohim, de vrije soevereine ontferming van de

Schepper.  De broers waren volledig afhankelijk van Jozef, hoewel zij

tevoren probeerden in hún kracht zich nog te redden. Hiertegen komt

alle vijandschap van de mens naar boven, en tot op het allerlaatste

moment dat een zondaar nog buiten deze geopenbaarde kennis leeft en

is, is hij de grootste vijand van vrije genade, en kan hij het niet

verkroppen dat het alleen afhangt van iets wat hijzelf niet in de hand

heeft. Pas wanneer hij algeheel door het vonnis der wet is

terneergeslagen en zich geheel heeft verfoeid in stof en as, en zich het

waardig keurt voor altoos weggeworpen te worden. En pas wanneer hij

ziet, dat het zijn schuld is, en dat zijn vijandschap, zijn

verdachtmakingen, zijn harde gedachten, zijn ongeloof jegens Elohim,

deze wegwerping geheel rechtvaardigen. Dan, ja dan ligt hij daar als een

dode en uitgewerkte zondaar, wachtend op de voltrekking van het

vonnis. Dan houdt het verzet op, dan wil de zondaar wél van vrije

genade afhankelijk zijn. Er blijft immers niets anders over. Dan is hij

zeer gewillig en op zijn plaats om van Boven een geheel nieuw

levenslicht te ontvangen, de openbaring van de WEG, de WAARHEID

en het LEVEN in en aan zijn hart. Hetgeen dan ook terstond geschiedt.

Jozef kan zich alsdan niet meer inhouden en maakt zich bekend. 
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Het is alles van Jahweh. De overtuiging, de overbuiging en de openba-

ring. Alles! Want de zondaar zelf -als uit zichzelf- weet niets. Hij wist

eigenlijk niet eens, zegt hij ná zijn bekering, dat er genade was op die

manier. Hij wist evenmin dat hij zo Gode-vijandig was en zo'n zondig en

rebellerend hart omdroeg.

Deze wonderbaarlijke kennis is zeldzaam. Mensen met een dergelijke

kennis ontmoet men helaas spaarzamelijk. Deze verborgenheid der

Goddelijke zaken is zeer groot, daar kan geen natuurlijk verstand bij,

doch ze wordt de kinderkens geopenbaard. Hier ontvangt men de Borg

voor z'n schuld, en in Hem alles wat tot dit leven en de godzaligheid van

node is. Wie Hem ziet, heeft Hem. Zien is hebben, zien is geloven, en

geloven is Hem bezitten, is gerechtvaardigd te zijn. Hier leert men pas

voor het eerst recht bidden!

Tevoren kan men de sterren wel van de hemel gebeden hebben, en dat is

niet te verachten. Maar men leert, dat niet óns bidden, noch óns zuchten,

ja dat niets van ons Hem kon bewegen. Uit Zichzelve is Hij bewogen.

Na het ware geloof te hebben ontvangen leert men pas recht bidden,

zoals er van Paulus staat ná die wondere openbaring:

"Want zie, hij bidt".

Het gebed is terecht genoemd het allerbelangrijkste stuk der dank-

baarheid. Welnu, zou een zondaar, die zich totaal verloren schatte en de

dood voor ogen had, geen schreeuw van dank en vreugde geven wanneer

hij in een Ander de uitweg vindt, en vrijspraak in plaats van

veroordeling? De broers van Jozef kregen vrijspraak in plaats van straf.

Toen Jozef aan de broers zei: Zal ik Jozef eens voor jullie laten

verschijnen? Riep hij: Jozef, Jozef, verschijn nu hier! En alle broers

keken in het rond waarvandaan Jozef zou komen. Evenzo kijkt een mens

overal in het rond, in alle richtengen, behalve in de ene goede. Tot de

bekendmaking volgt en Jozef zegt: Ik ben Jozef! Totdat Christus

Zichzelf aan ons openbaart, en ons zegt: Ik ben uw heil alleen!

Bevindelijk-Gereformeerden

Er is géén sprake van een “toeleidende weg” waarover men in de

gereformeerd-bevindelijke kringen zo gaarne spreekt.

Zoals men in de praktijk op reis is naar een bepaalde bestemming, zo

denkt men ook in het geestelijke, dat men een bepaalde weg naar

Christus kan bewandelen. Als men dit niet kritisch aan de Schrift toetst,
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lijkt deze vergelijking logisch. Echter, de Schrift laat deze vergelijking

niet toe. De nadere gedachte is dat een zondaar op reis zijnde, een

bepaalde geestelijke bagage zou hebben ontvangen, in de vorm van

leven, genade en geloof (dat noemt men ten onrechte wedergeboorte),

aangezien -zo redeneert men- een geestelijk dode zondaar niet op reis

kan zijn en al helemaal niet de stem van Christus horen kan. Deze

redenering is strijdig met de Schrift, omdat het Gods werk is om juist

aan dóde zondaren Zijn  stem te laten horen, die níet “begerig” op reis

zijn, doch slechts geneigd zijn tot alle kwaad! En deze geestelijke doden

zúllen horen en leven. Wat dit leven is, zegt de Heiland Zelf, Joh.17:3:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen

God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.     

De bekering van een zondaar bestaat niet in óns gaan tot Christus, maar

in het komen van God in Christus tot óns! Joh.14:23, Matth.21:5. Het is

een éénzijdig Godswerk, dat in één ondeelbaar ogenblik plaatsheeft. Hij

spreekt en alles is er. Jahweh moet er niets van hebben dat wij al een

eindje op weg zouden zijn, of dat er ook maar iets van de mens in

aanmerking komt.  Volgens Joh.9:41 kunnen wij beter totaal blind zijn,

dan menen iets te bezitten. Bekering is een overzetting uit de dood in het

leven, een overgang uit de duisternis in het licht. Col.1:13. Op dat éne

onvergetelijke moment zien wij ons nl.,  de diepst verlorene in onszelf

én tegelijk de hoogst geredde in Christus. Dan plaatst God ons als een

vijand, als een goddeloze, als een zieke, blinde, melaatse -zónder

toeleidende weg- in Christus, zijnde dé Weg, de Waarheid en het Leven.

Dan gaat de reis niet náár Christus, maar mét Christus naar het hemels

vaderland, zie R.M.McCheyne, “Wachtwoord der Hervormers”. Een

toeleidende weg naar Christus, zou een weg zijn naar dé Weg, hetgeen

een tegenstrijdigheid in zichzelf bevat. Het is een soort doodlopende

omweg. Zie Spreuken 14:12. Wij móeten geen reis ondernemen naar

Christus, maar bekennen en erkennen dat wij geheel onwillig, schuldig

en verwerpelijk zijn. Als wij dit laatste doen blijken er geen “toeleidende

wegen” afgelegd te hoeven worden! Christus is nabij en openbaart Zich

aan hulpelozen. Daarbij vindt een radicale afbraak plaats van het

vijandige mensenkind, doch wordt tevens ervaren dat God ons in

Christus opraapt, aanneemt als kind en al onze zonden uitwist om niet.

De ‘toeleidende weg’ is een menselijke vinding. Om deze een basis te

verschaffen heeft men het begrip van een (onbewuste) levendmaking
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eraan gegeven, zónder Christus te kennen. Vervolgens zouden er

‘zaligmakende overtuigingen’ volgen  als kentekenen van genade. En

dan op die wijze steeds dichter komen tot Christus? Nee, dat is de leer

van Christus niet. Er kunnen wel indrukken aan deze overzetting uit de

dood in het nieuwe leven voorafgaan, maar die zijn algemeen en niet

voorbereidend, te kort en omvatten het nieuwe leven niet.

Jozef kreeg in zijn zoon Efraïm het Stenen Koninkrijk, Dan.2, dat is het

herstelde Israël in de eindtijd. Niet dat de koning uit Jozef voort zou

komen, die komt uit Juda, David. Maar het Rijk als zodanig is Efraïm,

die tot een volle menigte van volkeren zal worden. Efraïm werd boven

Manasse geplaatst, terwijl Manasse de eerstgeborene was. Jakob was het

echter niet met diens naamgeving eens. Manasse betekent “hij die

vergeten doet”. Jozef was door zijn verhoging het huisgezin en de

ellende daarin vergeten, en had aan zijn vader geen enkel teken van

leven gezonden. Dat vond Jakob niet zoals het behoorde. 

Efraïm krijgt de eerstgeboortezegen, hoewel wij een verstrengeling zien

in deze zegen, daar Jozef zelf ook een grote zegen krijgt, en de anderen

tegelijk in de eerstgeboortezegen delen, Tezamen is het één STEEN, het

onoverwinnelijke Rijk van Elohim uit Dan.2.

Efraïm is synoniem met Israël, het Huis Israël of het Noordelijke rijk,

Jes.2:2-9, Jer.31:18. De naam Efraïm betekent: dubbele vruchtbaarheid,

(dubbele portie).

Gen.48:8 ¶ En Israel zag de zonen van Jozef, en zeide: Wiens zijn deze?

9  En Jozef zeide tot zijn vader: Zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En

hij zeide: Breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene!

10  Doch de ogen van Israel waren zwaar van ouderdom; hij kon niet zien; en hij deed

hen naderen tot zich; toen kuste hij hen, en omhelsde hen.

11  En Israel zeide tot Jozef: Ik had niet gemeend uw aangezicht te zien; maar zie, God

heeft mij ook uw zaad doen zien!

12  Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieen; en hij boog zich met zijn aangezicht

neder ter aarde.

13  En Jozef nam die beiden, Efraim met zijn rechterhand, tegenover Israels linkerhand,

en Manasse met zijn linkerhand, tegenover Israels rechterhand, en hij deed hen naderen

tot hem.

14  Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraim, hoewel

hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen

verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene.
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15  En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders,

Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot

op dezen dag;

16  Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen

mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij

vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands!

17  Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim leide, zo was

het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van

Efraim op het hoofd van Manasse af te brengen.

18  En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene;

leg uw rechterhand op zijn hoofd.

19  Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal

ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste

broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden.

20  Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God

zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim voor Manasse. 21  Daarna zeide

Israel tot Jozef: Zie, ik sterf; maar God zal met ulieden wezen, en Hij zal u wederbrengen

in het land uwer vaderen. 22  En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen;

hetwelk ik, met mijn zwaard en met mijn boog, uit de hand der Amorieten genomen heb.

 

De zegen van Jakob aan Jozef luidde als volgt:
22 ¶ Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt

over den muur.

23  De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat;

24  Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt

geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen

Israels;

25  Van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen,

met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt,

met zegeningen der borsten en der baarmoeder!

26  De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan

het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op den

hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen!

Als slaaf hadden de broers Jozef zien vertrekken, huilend en smekend.

Het beeld van de wenende Jozef stond als het ware nog op hun

netvliezen geprojecteerd. Zij konden daarom niet in de onderkoning hún

eigen broer herkennen. Jozef was nú de heerser (die evenwel nog kon

wenen over zijn broers). 

Jozef was een eerlijke jongeman, nog onbeschadigd, nog natuurlijk en

oorspronkelijk, niet verpest door allerlei verkeerde geesten. Wie hem

zag, zal bij zichzelf gedacht hebben: “Als zo’n jongeman maar geen

slechte vrienden krijgt of in verkeerde handen valt”. En laat nu
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uitgerekend Jozef wél in verkeerde handen vallen, nl. van zijn jaloerse

broers, en daarna van de Egyptenaren! Waarna het wonder, dat Jozef er

niet door verpest werd. 

Jakob vroeg zich af of in Jozef, na al die ellende, maar ook na de

verhoging en grote weelde die hem ten deel was gevallen, de vreze voor

Jahweh nog in hem leefde. Hij ontving daarop het Goddelijk antwoord

dat Jozef inderdaad nog Jahweh vreesde. Dat is een wonder. 

Eens was Jozef onmachtig en viel hij in de onbarmhartige handen van

zijn broers. Hij was in zijn eentje niet opgewassen tegen zulk een

overmacht van 10 sterke broers. Nú echter was hij gekroond,

oppermachtig en bekleed met buitengewone heerlijkheid. Nu waren de

broers in zíjn handen!

De broers hadden voor hun boze gedrag wel een reden tegenover Jozef,

a) omdat Jozef voorgetrokken werd door zijn vader (dus de schuld van

Jakob)

b) omdat Jozef een veelvervige rok had gekregen, als onderpand van de

eerstgeboorte (dus ook weer de schuld van Jakob)

c) omdat Jozef hun zelf zijn dromen vertelde tot hun grote ergernis (dus

de schuld van Jozef).

Wanneer wij verhalen en uitleggingen lezen over Jozef, worden de

broers meestal als een stel brute bandieten afgeschilderd, die allerlei

kwaad deden. Jozef wordt als een soort heilige afgebeeld, aan wie niets

ontbrak. Jozef zou Elohim vrezen, zijn broers niet, en daarom zou Jozef

voorgetrokken zijn door Jakob. Dat is niet realistisch. Dit beeld is niet

correct. De broers waren geen lieverdjes, maar leefden wel in de familie

en onder het gezag van Abraham, Izaak en hun vader Jakob. Zij waren

beslist niet als een Ezau en Nimrod, onheilig en puur goddeloos.

De hoofdoorzaak van het hele conflict ligt daarin, dat er in het gezin al

vroeg de strijd was om de eerstgeboorterechten. Dat zien nagenoeg alle

uitleggers over het hoofd.

Bij Kaïn en Abel ging het reeds om het eerstgeboorterecht, alsook later

bij Jakob en Ezau. Maar evenzeer ging het in Jacobs eigen gezin om het

eerstgeboorterecht. Dat gaat nu eenmaal zo wanneer je verschillende

vrouwen en kinderen hebt, of wanneer er tweelingen geboren worden.

Jozef was van Rachel. En Rachel was in werkelijkheid de enig beminde

vrouw van Jakob. Lea was hem door bedrog van Laban “aangesmeerd”.
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De broers van Jozef waren van de minder geliefde Lea en of van

bijvrouwen.

Dat Jozef zijn positie wellicht uitgebuit en uitgespeeld heeft tegenover

zijn broers valt niet te betwisten. Jozef onderstreepte zijn

eerstgeboorterecht nog eens door zijn dromen te vertellen. Het eerste wat

de broers aan Jozef deden toen Jozef hen kwam bezoeken, was dan ook

hem zijn veelvervige rok uittrekken. Het gaat hier dus wel terdege om

het eerstgeboorterecht! 

Nee, broers van Jozef, geen wild dier heeft Jozef vermoord en zijn rok

verscheurd! Jullie hebben dat gedaan! Jozef had toch geen misdaad

tegen jullie begaan? Jullie zijn het die hem met jullie ijskoude

broederharten en harde broederhanden dat aandeden, hem uitkleedden,

in de put wierpen en verkochten voor 20 zilverstukjes. Jullie winst was

twee zilverstukjes per persoon. Nu moesten jullie tweemaal naar Egypte,

met lood in jullie schoenen en een verscheurd geweten. Dáár maakte

zich Jozef aan jullie bekend! Júllie konden toneelspelen, maar wat Jozef

demonstreerde in Egypte gaat alle begrip te boven. Weergaloos! Nu

werden júllie verscheurd, figuurlijk door hém opgegeten en zelfs in de

gevangenis geworpen!

Jozef ging zijn broers beproeven, aan de tand voelen, op een bijzonder

deskundige wijze. Zouden zijn broers nog aanspraak maken op het

eerstgeboorterecht? In dat geval zou Benjamin hun tweede slachtoffer

worden. Dus kon Jozef hem maar beter bij zich in Egypte houden, als hij

merkte dat zijn broers niet waren veranderd.  Jozef  beschuldigde zijn

broers eerst van spionage, en bij de tweede reis van diefstal.

Toen zag Jozef dat zijn broers wél partij kozen voor Benjamin, en dat zij

zelfs hun leven in de waagschaal zouden stellen voor hem, wanneer zij

hem in een bordeel zouden hebben teruggevonden als slaaf. Hier leerde

Jozef totaal ándere broers kennen! Zij erkenden nu Jozefs

eerstgeboorterecht!

Jakob heeft vanaf het begin het spel van de broers wel door gehad. Hij

vertrouwde de gehele verdwijning van Jozef nooit. Dat blijkt uit zijn

ironische opmerking, toen hij Benjamin niet met hen mee wilde laten

gaan naar Egypte. Hij zei toen tegen de broers, “dat Benjamin soms ook

eens een verderf op de weg zou kunnen ontmoeten”. 
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De eerstgeborene was na de vader en moeder de baas in huis en kreeg

een dubbel erfdeel. Dat is kennelijk naar Jozef, en daarna naar Efraïm

gegaan, getuige diens naam.

Eerstgeborenen zijn vertegenwoordigers en plaatsvervangers van het

gehele volk, Ex.4:22. En zo is Christus de Eerstgeborene, zie Rom.8:29,

Col.1:15, Hebr.1:6, Openb.1:5.  Hij is de Koning Israëls! Jozef leeft nog,

zei Jakob - maar Christus leeft in álle eeuwigheden en Hij zal als koning

van Israël heersen!

Ik ben Jozef! ...... Leeft mijn vader nog? 

Als een donderslag hoorden de broeders Jozefs woorden aan, en zagen

zij hun doodgewaande broer in levende lijve voor zich staan, NB als

onderkoning van Egypte!

U zult de verwondering enigszins kunnen aanvoelen, en kunnen nagaan

wat er in het hart van de broers is omgegaan!

Als kind van een jaar of vijf ervaarde ik de geschiedenis van Jozef als

een der meest aangrijpende en dramatische voorvallen uit de Bijbel. Ook

de geschiedenis van de kleine Samuel maakte grote indruk op mij, en

daarbij kon ik destijds mijn tranen niet bedwingen, wanneer mijn vader

mij deze verhalen vertelde op de rand van mijn bed, voordat ik ging

slapen.

Ja, er staan in de Bijbel zo vele aangrijpende en dramatische

geschiedenissen, of ze historisch zijn of niet doet er niet toe. Bezien wij

het leven van de Heiland, Diens veroordeling, dood en opstanding.

Bezien wij het leven der aartsvaders, der richteren, der profeten, der

apostelen, het zijn allen aangrijpende gebeurtenissen die onze aandacht

trekken.

Jahweh doet altijd zeer spectaculaire dingen. Hij laat Noach een ark

bouwen op het droge, waar iedereen de spot met hem dreef. Maar het

kwam, de zondvloed vaagde alle spotters weg. Jahweh liet Abraham

uitgaan uit Ur en beloofde hem een zoon, en gaf hem een zoon toen dat

op natuurlijke wijze onmogelijk was geworden. Izaak, de lachwekkende!

En uit Izaak komt het grote volk Israël voort! Als uit het onmogelijke!

Jahweh laat Jakob als door het onmogelijke heen toch de eerstgeboorte

zegen bekomen, anders zou deze in verkeerde handen terecht zijn

gekomen. Jakob worstelt op leven en dood met een bode van Ezau of een

grenswachter uit het land van Ra, en krijgt de naam Is (sis) Ra El.
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Jahweh laat uit Jakobs gezin, nota bene door zijn eigen zonen, Jozef

kidnappen en verkopen om naar Egypte overgeplaatst te worden en

aldaar tot onderkoning gemaakt te worden, om een volk in het leven te

behouden tijdens grote hongersnood. Jahweh gaat dat volk op heel

spectaculaire wijze bevrijden uit de “ijzeroven”, door Hoge Hand en

Sterke Arm, en maakt een pad door de zee! Hij weet dat volk op zeer

wondere wijze 40 jaar lang in een woestijn in leven te houden, te voeden

en van al het nodige te voorzien, en maakt hen daar Zijn wetten bekend. 

Jahweh brengt dat volk op wonderbaarlijke wijze in Kanaän, waar

grotere en machtiger volken woonden. Jahweh richt het volk door

richters en later door koningen, en vond een man naar Zijn hart, David.

Ook David is toonbeeld van Jahweh’s verheven handelen, daar Hij hem

behoedde op al zijn wegen. En de geschiedenis gaat voort. Keer op keer

toont Jahweh dat Israël Zijn volk is, al wordt het zelfs verstrooid naar

alle windstreken, en al heeft de Boze kans gezien de gehele wereld te

misleiden door er een pseudo-Israël voor in de plaats te stellen!  Jahweh

zal in de eindtijd tonen wie en waar Zijn verloren schapen bijeen

vergaderd zijn en zullen worden!  En dan zal blijken hoe Hij het “heilige

zaad” verborgen heeft weten te houden voor de kwade wereldse

machten, gelijk Hij de kleine Joas verborgen heeft weten te houden voor

het “kraaienoog” van Athalia!  Ja, de hele wereldgeschiedenis is één

groot toonbeeld van Jahweh’s spectaculaire handelen. dat kunnen wij

slechts waarnemen als de Geest onze ogen daarvoor geopend heeft!

 

Het meest aangrijpende wat nog moet komen, wordt ons eveneens in de

Bijbel uit de doeken gedaan, en ook dat vertelt de Bijbel ons in geuren

en rijke kleuren. De Bijbel is enerzijds een boek van verhullingen,

verborgenheden, maar anderzijds een boek vol onthullingen! De grootste

onthulling betreft de wederkomst van de Messias.

Wat zullen de meeste mensen, en vooral de Illuminati en satanisten

opkijken als de ware Messias plotseling Zijn aanwezigheid (parousia)

zal tonen door middel van het Nieuwe Jeruzalem!

En wat zullen de Israël-volkeren verbaasd staan als Jahweh de sluier die

hen nog omhult, wegneemt, zodat men gaat zien dat het pseudo-Israël in

feite Ezau is, en dat wij Israëlieten zijn, nakomelingen van de

zogenaamd verloren twaalf stammen in de verstrooiing!
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In die dagen wordt het STENEN KONINKRIJK opgericht, zie Dan.2:44

Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een

Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden;

en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al

die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle

eeuwigheid bestaan.

45  Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen

afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud

vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna

geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.

Het bazuinfeest behoort tot de najaarsfeesten en is een symbool van de

wederkomst van Christus. Het Bazuinfeest valt altijd op de 1e van de 7e

maand (der “joodse” kalender). Dat is de eerste oogst of opstanding der

144.000 eerstelingen, die onsterfelijkheid verkrijgen en de Heiland

tegemoet gaan in de lucht.

De Grote Verzoendag of Vastendag komt daarna, en is symbool voor de

nationale verzoening en aanneming van het grote volk Israël. Daarna

komt het Loofhuttenfeest, het symbool van het Messiaans Vrederijk, de

naoogst en grote inzameling van de tarwe. Tenslotte het Slotfeest,

symbool van het definitieve rijk Gods. De jaarlijkse landbouw stond

model voor het schema van Elohim’s vernieuwing van Zijn volk en van

een nieuwe hemel en aarde. Het Bazuinfeest voor de eerstelingen, zie 1

Thess.4:14-17 en 1Cor.15:32.....

Trompetgeschal wijst tevens op oorlog, op gevaar, en de grote strijd, de

eindstrijd, waarna de Messias zal regeren. En een koning die in Israël

zijn troon beklom werd begeleid met trompetgeschal. Elk moet het

horen! Ook dient het bazuingeschal als een oproep tot boete.

Zie verder Zeph.1:16, Jes.27:13, Jes. 18:3.

En dan zullen wij vooral letten op Jahweh's opzienbare handelen in die

eindstrijd. Temeer daar wij nu in die tijd leven en wij de (onvruchtbare)

vijgenboom (de zionistische staat Israël) hebben zien uitlopen en

iedereen daarover verbaasd is.

Jozef is als voorbeeld van het spectaculaire gebeuren in de eindtijd

wanneer de Messias zal verschijnen aan Zijn volk en Zich zelve zal

bekendmaken, zoals in Jes.25: 7 staat:  En Hij zal op dezen berg
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verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken

bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.

Jozef beproefde zijn broeders en liet zijn zilveren beker waaruit hij

zogenaamd pleegde te voorspellen in de zak van Benjamin stoppen. Niet

een ander sierraad gebruikte Jozef om zijn doel te bereiken, maar juist

deze beker der waarzeggingen. Immers, bij de ontdekking van de roof

van deze beker komt de gehele geschiedenis tot een wonderlijke

ontknoping. Jozef heeft op een slimme en feilloze wijze zijn broeders

weten te krijgen waar hij hen wilde hebben. Alzo weet de Allerhoogste

Zijn volk Israël via een feilloze volgorde te krijgen waar Hij hen wil

hebben voordat Hij Zich zal bekend maken als de meerdere Jozef.

De broers moeten Jozef aanvankelijk voor een soort magiër hebben

aangezien, iemand die diepe geheimen kon ontrafelen, gedachten kon

lezen, zodat hij zelfs hun leeftijden wist, blijkens hun zitten aan zijn tafel

in volgorde van de oudste tot de jongste. Hij vroeg hen: Wat hebt gij

gedaan, kon gij niet vermoeden dat een man als ik alle geheime dingen

weet? Gen.44:15. Hij liet terecht zich ver boven de broers verheffen, en

zij voelden zichzelf steeds geringer worden!

Eerst volgt Jozef de methode om hen op het ethische vlak te beproeven

op hun eerlijkheid. Hij stopt het geld weer in hun zakken en laat hen

gaan. Hij verlangt dat zij bij een eventuele terugkeer Benjamin mee

zouden brengen. Simeon blijft als gijzelaar gevangen. De broers

beweerden dat zij geen verspieders waren. Jozef zei hen dat hij Elohim

vreesde. Dat moet hen wonderlijk in de oren hebben geklonken. En

tevens als een waarschuwing heel goed op te letten wat zij zouden doen.

Zij konden hem als onderkoning moeilijk om de tuin leiden! Ondanks al

hun mooie woorden hebben ze toch maar liefst drie dagen in het gevang

gezeten! Zij zullen doodsbenauwd geweest zijn!

Wanneer de broeders met Benjamin weer terugkomen zeggen zij het

geld weer meegebracht te hebben dat zij de vorige reis in hun zakken

hadden gevonden. Zij toonden hun burgerlijke eerlijkheid. En bovendien

wilden zij na de verdachtmaking van spionage niet ook nog beschuldigd

kunnen worden van diefstal. Zij meenden in een voor hen opgezette val

te lopen toen zij in het huis van Jozef aan de maaltijd werden genodigd.

Zij luchtten vlug hun angstig hart bij de huismeester door te zeggen dat
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zij dubbel geld hadden meegebracht. Dan verschijnt Jozef en ziet

Benjamin zijn jongste broer. “God zij u genadig” zei hij tegen deze

jongeling. Jozef verdenkt hen niet meer van spionage en zegent

Benjamin. Nee, de broers snappen er nu niets meer van, want deze zegen

en maaltijd paste geheel niet in de rol die Jozef eerder met hen gespeeld

had.

Jozef blijft niet op het ethische en burgerlijk vlak van fatsoen hangen,

maar steekt af naar de diepte, naar het religieuze vlak. Hij zei hen dat zij

zich niet druk moesten maken over de vraag hoe dat geld in hun zakken

was gekomen, want daarvoor had Jahweh gezorgd. Hij wees hen

ondubbelzinnig op Gods leiding, maar dat drong waarschijnlijk niet goed

tot hen door.

Jozef bedoelde dat zij zichzelf niet moesten pijnigen over de vraag of zij

dieven waren ja dan nee. Nee, zij moesten Zichzelf afvragen of zij

innerlijk wel recht stonden tegenover Jahweh! En daarvoor hanteert

Jozef de vuurproef van de zilveren beker! Dat is de beker van het lot.

Daarvan lezen wij eveneens in Ps.16:5; 23:5; 75:9; Matth.26:64.

Jozef liet de broers vertrekken en die wisten niets van de beker in

Benjamins zak. Nu wordt zelfs de onschuldige Benjamin het slachtoffer

in de rol die Jozef speelt! Benjamin zou het bestorven hebben van angst

toen hij de beker uit zijn zak zag tevoorschijn komen, wanneer Jozef

hem niet in het geheim tevoren had ingelicht, zoals in het Boek des

Oprechten staat.

De broeders hadden niet zelf de beker gestolen, dat niet. Wat zij wel

hadden gedaan was, Jozef laten stelen uit zijn vaders huis, en hem

hadden verkocht om naar Egypte afgevoerd te worden! Zij hadden de

profeet uit hun midden laten wegvoeren.

Met het zogenaamde “stelen” van de beker was in feite heel het land

Egypte beroofd en leeggeplunderd! Nu had Egypte geen toekomst meer,

daar de beker in Egypte de sleutel vormde van goddelijke wijsheid. 

In die dagen werden bekers eveneens gebruikt om te voorspellen. Men

deed water in de beker en liet oliedruppels op het water vallen. Aan de

kleuren en vlekken voorspelde men dan de toekomst. Wij denken niet

dat Jozef daaraan actief meegedaan heeft. Wel zal Jozef naar gewoonte

tijdens toespraken de zilveren beker hebben opgeheven, wanneer hij

sprak over het lot van Egypte. En zodoende kreeg de beker de naam

“voorspellingsbeker” of “beker van het lot”.
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Toen de broers weer waren vertrokken naar hun thuisland, moest een

bediende hen achternajagen en beschuldigen van beker-diefstal.  De

bediende haalde hen in en deed zijn betoog. De broers beweerden bij

hoog en bij laag zoiets nooit te zullen doen. En, ze onderschrijven hun

eerlijkheid met het aanbod dat zij, indien de man de beker zou vinden,

allen hun leven lang slaaf van hem zouden worden. Zo overtuigd waren

zij van hun gelijk! De man begon, op instructie van Jozef, bij de oudste

om de zak te doorzoeken, en eindigde bij Benjamin. En jawel, daar

kwam de beker te voorschijn!  Van verbazing stonden de broers als aan

de grond genageld! Hoe kon dat nu!

Zij scheurden hun klederen en Juda trad naar voren en beleed: Jahweh

heeft onze schuld ontdekt en bezocht. Kijk, daar wilde Jozef hen hebben.

Nu waren zij innerlijk aangeklaagd!, van hun zonden overtuigd. Hun

schuld zat immers niet in de eerste plaats in het geld waarmee zij Jozef

hadden verkocht. De schuld van de Israël-volkeren in de verstrooiing zit

niet in de eerste plaats in hun handel, in hun deelname aan het Babylon-

systeem. Hun schuld zat dieper. De schuld van de broers zit in het

uitleveren van de profeet uit hun midden! De schuld van Israël zit in het

verkwanselen van hun Verlosser en in de verloochening van Zijn werk.

Elohim zal hen ertoe brengen om dat te erkennen en te belijden!

De broers hadden tijdens de eerste terugreis het geld in de mond van hun

zakken gevonden. Eten, geld en verkoop hangen nauw samen. Daarin

schuilt echter niet hét diepe kwaad. Het diepe kwaad schuilt in de

verkwanseling van ons profetisch erfdeel, van Jozef. Zo heeft Israël

altijd haar eigen profeten gedood, gestenigd en buiten geworpen!

De schuld van de broers lag niet aan de oppervlakte, maar zat in het

binnenste van hun hart. De schuld lag bij de “profetische beker”! Zij

hadden de profeet uit hun midden ontvoerd en laten wegvoeren, en

leefden jarenlang in groot bedrog tegenover hun eigen vader, maar ook

tegenover zichzelf. Zij lieten hun vader veilig in de waan dat Jozef dood

was, en zelf wisten zij later ook niet of Jozef nog wel leefde.

Maar nu, nu staan ze daar, onzeker en met trillende handen -hoewel ook

heldhaftig en moedig- voor de onderkoning van Egypte die zij niet

herkenden als hun broer. Zij hadden niets anders voor ogen dan een

levenslange gevangenisstraf! En Jozef verwijt hen: Wist gij niet dat een

man als ik, die er geheime wetenschap op na houdt, hier achter zou
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komen? En toen ging hun consciëntie spreken, dat de wraak en

vergelding hen achtervolgde.

Juda trad naar voren en hield een hartverscheurend pleidooi, waaruit

blijkt dat de broers inwendig héél wat veranderd waren vergeleken bij

vroeger. Nu voelen zij mee met hun vader en jongste broer. Nu tonen zij

naastenliefde! Juda’s pleitrede is een der mooiste en aangrijpendste

gedeelten uit de Bijbel, en uit het Boek des Oprechten.

De profetie was dubbel in vervulling gegaan. Zij stonden nu voor de

profeet uit hun midden die zij nota bene zelf hadden laten ontvoeren. Nu

bogen zij zich als schoven voor de schoof van Jozef! Zij wisten zich

schuldig! Er ging nog wel de nodige strijd aan vooraf!

Nú is het grootse moment aangebroken voor Jozef om zichzelf aan hen

te openbaren. Hij laat eerst alle vreemden vertrekken. Hij wil alléén zijn

met zijn broers, zonder vreemden erbij.

Welnu, de broers dachten dat zij overmeesterd en gedood zouden

worden door een speciale commando-eenheid van Egypte. Maar nee, in

plaats van dat roept Jozef de volgende onsterfelijke woorden hen toe: “Ik

ben Jozef! Leeft mijn vader nog?”. Het Boek des Oprechten geeft een

zeer indrukwekkend verslag van de toedracht.

Dat is een onbeschrijfelijk moment voor de broers, en ook voor ons. Dit

kan je niet aanhoren zonder dat het je raakt!

Schrik en vreugde mengen zich, verbijstering en hoop tegelijk! De

broers deinsden een ogenblik terug. Was dit werkelijkheid? Sprakeloos,

want zij konden Jozef niets antwoorden!

Jozef zei: Jahweh heeft mij vooruit gestuurd, niet jullie! Jozef bedoelde,

dat hetgeen zijn broers in hun kwaadheid hadden gedaan, Elohim in Zijn

gunst ten goede heeft doen keren. En dat is het thema in deze

geschiedenis, die een kort verslag is van de gehele geschiedenis van het

Vrouwenzaad tegen het Slangenzaad. Wat zij ten kwade dachten, heeft

Jahweh ten goede omgewend! Dat zien wij in de grote Feesten, vooral

met Pasen, Pinksteren, en Bazuinfeest, als de grote omkeer in de

geschiedenis, waarin Jahweh Zijn machtige hand heeft! Dit geheim

wordt ons op de Grote (Verzoen-) Reinigingsdag gesymboliseerd en

eens verwerkelijkt. Alzo zal de Messias tot ons komen, tot het Israël in

het Westen, dat in grote benauwdheid gebracht is. Jahweh weet ons op

de knieën te brengen, en zal ons na drie dagen weer levend maken en
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Zichzelf openbaren. Alle vreemden moeten dan razendsnel vertrekken,

er mag geen enkele vreemde blijven. Hij moet ons -net als Jozef met zijn

broers- heel intiem alleen spreken!

Hoe verlicht ons Westen ook is, en hoeveel de theologen door de eeuwen

heen ook voor ons hebben nagespeurd, uitgezocht en ook achtergelaten

hebben. Eén ding hebben zij over het hoofd gezien en niet willen zien.

Een ding is blijven liggen als braak terrein! Dat wachtte op de eindtijd.

Veel hebben onze voorvaderen geweten over het graan, over de zakken,

over de honger, over het geld, over de geheimen van het geld en de

handel, net als de broers van Jozef. En voor die kennis zullen wij hen

altoos dankbaar blijven. Dan zien wij naar het voortreffelijke werk van

de reformatoren inzake de heilszekerheid en de toepassing van het heil

aan verloren zondaren. Daarvan is de geschiedenis van Jozef eveneens

een sprekend voorbeeld.

Maar, ..... nagenoeg niets hebben zij geweten van de grote schat in de

akker,  van de profetische beker in de zak van Benjamin, dat is..... van de

verlossing van Israël door de komst van de Verlosser in de eindtijd. Hoe

de verzameling van de twaalf stammen in de verstrooiing in een kustland

zal plaatsvinden, en dat dat als het Gosen, de bestelde plaats 2Sam.7:10,

zal dienst doen, Ps.91, de veilige schuilplaats des Allerhoogsten!

Dat geheim moest bewaard blijven tot het einde. En in die tijd leven wij

nu! Wij wachten op het klinken der grote bazuin.

Benjamin, daar draaide alles om. Hij had de beker in zijn graanzak.

Bedenken wij dat de discipelen allen Galileërs waren, dat waren

Benjaminieten, en ook Paulus. Zij waren de eerste verkondigers van het

heil. En Benjamin was de kleinste. Nederland is het kleinste en

dichtstbevolkte landje aan de Noordzeekust. En wat stelt ons Zuid

Afrikaanse boeren-broedervolk nog voor?

De meerdere Jozef heeft de broers achterhaald op hun thuisreis in de

kustlanden van Noord West Europa. Hij heeft hen gevraagd waarom zij

Zijn profetische beker hebben gestolen, Zijn lijdensbeker. Wat hebben

wij en onze vaderen met het Evangelie gedaan, met de profetie? Wij

hebben die vergeestelijkt en foutief uitgelegd. 

Wanneer wij inzien dat wij fout hebben gehandeld,  worden de kleren

gescheurd, dan komt er boete en berouw, met geween. Dan zal de

meerdere Jozef Zijn stem laten horen. Dat zal als een bazuin klinken: Ik
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ben de Messias, die gij vervolgd hebt. Leeft Mijn vrouw nog? Dan zegt

Jahweh: Keert weder tot Mij, zo zal Ik tot u wederkeren. Ja, zijn vrouw

heeft Zich zelve bereid. Israël is er nog, Gode zij dank voor Zijn

onuitsprekelijke verlossing!

Uit het verhaal over Jozef blijkt duidelijk zijn karakter: oprecht,

rechtschapen, lijdzaam, geduldig, trouw, en een groot organisatie talent.

De pleitrede van Juda behoort tot de schoonste stukken uit de Bijbel en

het Boek des Oprechten. Juda moest proberen de onderkoning (Jozef)

over te halen om hém in de plaats van zijn broer Benjamin aan te willen

nemen, om een schuldige vrij te laten gaan en er een onschuldige voor in

de plaats te willen nemen.

De profeet (Jozef en later Christus) moest de koning vooruitgaan, om

pas na veel lijden het koningschap te ontvangen. Maar eenmaal zal de

Messias (ben David) als Koning heersen, duizend jaren en alle kwade

machten onttronen en de wereldorde herstellen. Dan zal Hij Zijn

heerschappij overgeven aan Jahweh, opdat Hij zal zijn, álles en in

állen!

De parallel Jozef - Israel

Jozef is naar Egypte verkocht als balling.

Israël is in ballingschap gegaan, onder de heidenen verstrooid.

In Egypte is Jozef tot onderkoning verhoogd en maakt zich tenslotte aan

zijn broers bekend. Israël in het Westen is uitgegroeid tot een machtig

potentieel en zal zich uiteindelijk geheel bekeren als de zoon van David

Zichzelf als haar Koning bekend zal maken in het laatste der dagen.

Aanvankelijk begint Elohim de wederoprichting van Zijn Koninkrijk

met een individu, met Adam, Abraham, Izaak en Jakob, daarna met een

familie, waarna met een volk, en eindelijk met de volkeren.

Jozef droomde. Hij zag in zijn dromen o.a. sterren. Dat wijst naar lots-

bepaling. Ook zag hij schoven, hetwelk wijst naar levensonderhoud

(brood). In zijn dromen ziet Jozef zichzelf als middelpunt van de sterren

en  van de schoven, dus als centraal punt in de geschiedenis van het lot

van Israël, als centrale figuur voor levensonderhoud.

Wanneer je zoiets droomt is dat levensgevaarlijk om aan anderen te

vertellen. Een droom waarin je jezelf als middelpunt ziet, roept om
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reacties. Die bleven dan ook niet uit toen Jozef zijn dromen vertelde. De

broers zagen zichzelf niet afhankelijk van Jozef! Kom nou.

Alleen de honger kan zoiets bewerkstelligen. En dat geschiedde. Zij

komen met lege zakken naar Jozef toe. En Jozef? Hij heeft bomvolle

graanschuren!

De broers hadden een banvloek over zichzelf gehaald. Het drievoudig

snoer voor Jakob schijnt gebroken, n.l. Jahweh - Israël - Land van melk

en honing. Nu was er droogte en hongersnood. Lege zakken!

En Jakob klaagt: “Al deze dingen zijn tegen mij!”

Dat is de kortzichtigheid, want “al deze dingen” waren juist vóór Jakob.

Jakob voelde zich beroofd van kinderen. Nee, juist in Egypte zal hij zijn

kind Jozef weer terugkrijgen. De beroving van kinderen is slechts schijn!

Zijn zaad zal immers worden als de sterren des hemels en als zand aan

de zee. Het ware Kind, de grote Profeet zal uit Jakob voortkomen!

Jozef is zijn broers aanvankelijk tot een val geweest, en later tot een

opstanding. Hierin is hij type van Christus, Luk.1:54vv.

De val van Israël en van de broers is niet dodelijk. Hooguit loopt men er

een paar bulten aan op wanneer Jahweh ons laat “vallen”, want dan is

het om ons op te richten, te genezen. Tijdens ons vallen gaat Zijn

heilsplan voort.

De broers vergrepen zich aan de profeet in hun midden. Zij dachten alle

sporen uit te kunnen wissen. Althans, zij dachten Jakob voor de gek te

kunnen houden, en de wond geneest tenslotte wel, zullen zij gedacht

hebben. Nee, zo gemakkelijk gaat dat niet. Een profeet uit de weg

ruimen is geen kleinigheid. Men kan immers profetische dromen niet

vernietigen, hooguit negeren. Men vernietigt de dromen van een profeet

niet door de profeet te doden of te verkopen.

Jahweh weet de broers wel te vinden. Zijn molens draaien langzaam,

maar zeker. Hij bezoekt, niet zoetsappig. Hij laat het grote en

onhoudbare nood worden. Erop of eronder. En, ze gaan naar Egypte,

naar het land waarheen zij de profeet verkocht hebben. Als door een

magneet worden ze er naar toe getrokken. Daar vallen zij precies in

handen van hem, aan wie zij zich hadden vergrepen.

Rustig hadden zij hun maaltijd genuttigd op een steenworp afstand van

de put waarin zij Jozef hadden geworpen. Nu heeft Jahweh de rollen

omgedraaid. Nee, men kan niet ongestraft een profeet in een kuil
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stoppen en daarbij zelf rustig gaan dineren. Hun tafel werd hun tot een

strik, zoals dat later ook heel het volk werd. Men kan een profeet niet

ongestraft verraden, bekladden en belachelijk maken. Vroeg of laat kom

je hem weer tegen, of liever, Jahweh laat hem je tegenkomen en je komt

jezelf weer tegen en zijn boodschap.

Het gezin van Jakob werd met de dood bedreigd, de ban moest openbaar

worden. Daartoe nam Jahweh radicale maatregelen, maar hield daarbij

wel volle graanschuren achter de hand. De honger werd nijpend. En de

broers, ze gaan. Egypte wordt het terrein om de dwalende broers terecht

te wijzen, om hen profetisch te onderrichten.

In Egypte vond de ontknoping plaats: het gericht en de eigenaardige

vrijspraak. Later, tijdens de verstrooiing van de twaalf stammen,

wanneer Israël onder andere namen aan de heidenen gelijk is en naar het

Noord Westen van Europa is vertrokken (het geestelijk Egypte,

Openb.11:8), breekt voor haar de tijd aan waarbij alles draait om de

“vreemde vrijspraak”, de Reformatie. Dit lijkt het begin te zijn van

Israëls bewustwording.

Jozef werd in het gelijk gesteld, de profeet werd gerehabiliteerd. Tijdens

de Reformatie werd de meerdere Jozef in het gelijk gesteld, het Licht des

Evangelies weer op de kandelaar geplaatst. Het deksel ligt nog

grotendeels op ons volk, zodat het niet weet wat haar eigenlijke afkomst

en naam is. Het Koningschap van David moet nog erkend worden.

Daarna volgt het Messiaans Vrederijk.

Voorafgaand zal er grote nood zijn, zo groot dat het volk naar Jahweh

gaat roepen in de benauwdheid en zij zich zullen bekeren, opdat Hij de

goddeloosheden van Jakob moge afwenden, want die zijn vele en groot.

De crisis zal de mensen bij de profeten brengen.

Farao droomt en werd daardoor grotelijks verontrust. De onrust is het

middel tot nader onderzoek. Alle geleerden weten met dit soort dromen

geen raad. Hoewel de Egyptische wijzen bijzonder knap waren, ontging

hun de oplossing en juiste uitleg. Zulk soort dromen komen uit een

andere wereld. Daarin hadden zij geen enkel inzicht.

De schenker werd door de crisis aan het denken gezet en dacht toen aan

zijn zonden en aan Jozef. Jozef wordt gehaald. Jawel hoor, een boef uit

de gevangenis zal Farao’s welzijn aan gaan zeggen. Jozef was nog
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ontoonbaar. Eerst opknappen en toonbaar maken. Zal Farao hem serieus

nemen? 

Later, wanneer de broers voor de tweede maal komen en Benjamin bij

zich hebben, komt de beker der waarzegging centraal te staan. Door de

beker is het hart der kinderen tot de vaderen teruggebracht en

omgekeerd, zoals ook Elia zal bewerkstelligen. Juda trad naar voren als

borg. Juda zei het verdriet van zijn vader niet te kunnen aanzien als

Benjamin er niet bij zou zijn tijdens de terugkeer. Juda maakt zich

volkomen een met zijn vader. Wat Jakob niet verwerken kan, kan Juda

ook niet verwerken. De afstand is opgeheven. Vroeger konden zij hun

vader jarenlang in het ongewisse laten. Nu niet meer. En daaropvolgend

maakt Jozef zich bekend.

Enerzijds schrik, anderzijds vreugde.

Hoe zal ons volk opkijken als Christus Zichzelve zal bekend maken als

haar Koning en Redder, waarbij de sluier zal worden weggenomen,

Jes.25:7.

Staat het niet in het BOEK des OPRECHTEN?

Wat staat er dan in het Boek des Oprechten?

Daar staat de geschiedenis is beschreven vanaf Adam tot de inname van

het land Kanaän.
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De Bijbelschrijvers (of zo men wil, de heilige Geest als Inspirator)

hebben het Boek des Oprechten tenminste tweemaal als hun bron

gebruikt. In Joz.10:13 en 2Sam.1:18.

Wanneer nu een “geïnspireerd” boek verwijst (of put uit) naar bronnen,

zouden die bronnen dan niet geïnspireerd zijn? Dat wijst erop dat er

boeken zijn die wél in de Bijbel thuishoren, maar er niet in zijn

gekomen, en er mogelijk boeken niet in horen, die er nu wel instaan. Een

afgesloten canon lijkt daarom niet correct. 

 

Joz.10:13  En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het

volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek

des oprechten? ( kantt.16) 

De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te

gaan omtrent een volkomen dag.

14  En er was geen dag aan dezen gelijk, voor hem noch na hem, dat de

HEERE de stem eens mans alzo verhoorde; want de HEERE streed voor

Israel.

Kantt. 16) des oprechten?  

Of, des vromen of desgenen die recht is. Sommigen behouden het

Hebreeuwse woord Jasher in de tekst. Dit boek, gelijk meer  andere

historische boeken, van welke in de Heilige Schrift  melding gemaakt

wordt, zijn nu niet meer voorhanden. Zie Num.  21:14.  

In 2 Samuel 1:18 wordt het Boek des Oprechten ook genoemd:  Als hij

gezegd had, dat men den kinderen van Juda den boog zou leren; ziet, het

is geschreven in het boek des Oprechten.

Het Boek des Oprechten is gelukkig momenteel wél voorhanden. Zowel

in het Engels, Zuid-Afrikaans als Nederlands. 
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