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VAJIGASJ ( en hij naderde) – Beresjiet 44:18-47:27 

 

De Parasja begrijpen 
Beresjiet (Genesis) 44:18-47:27) 
 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (Bijbelstudies verbonden door 

een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. 
OPMERKING voor ouders: Deze studie bevat meer dan 4 pagina’s. Je zou de studie in meerdere delen 

kunnen opsplitsen. 

 

Vorige week hebben we geleerd dat Jozef een geniaal plan had uitgedacht zodat zijn broers in een 

moeilijke situatie terecht kwamen. Weet je nog hoe in Parasja Vajesjev de broers het plan maakte om 

Jozef als slaaf te verkopen, een wrede daad ten opzichte van Jozef en Jacob. Nu heeft Jozef ervoor 

gezorgd dat er soortgelijke dingen met hen gebeuren. Zullen ze Benjamin achterlaten – die Jozef als 

lievelingszoon van Jacob heeft vervangen- als slaaf in Egypte, terwijl ze hem de rug toekeren, zoals ze 

dat bij Jozef hadden gedaan? Of zullen ze zich dit keer beter gedragen? 

 

Lees Genesis 44:18-34. Waar maakt Juda zich het meest zorgen over ten aanzien van het 

achterlaten van Benjamin in Egypte? 

 

Hij maakt zich het meest zorgen dat dat de _____________ van Jacob zou veroorzaken. 

 

Hoe vaak zegt Juda dat de afwezigheid van Benjamin de dood van Jacob zal betekenen? 

 

_________ Zie Genesis 44:22, 29, 31a en b, en 34b. 

 

Hoe weten we dat Benjamin de plaats van Jozef heeft ingenomen als lievelingszoon? Kijk naar 

deze thematische verbindingen tussen Jozef/ Jacob en Benjamin/ Jacob. 

In Genesis 37:12-14, Jozef bleef ________________ bij zijn vader terwijl de broers op pad gingen 

om de schapen te hoeden. 

 

In de Sidra (Torah gedeelte) van deze week, bleef Benjamin _____________________ bij zijn 

vader terwijl de broers naar Egypte gingen. 

  

In Genesis 37:3, staat dat Jacob meer van _____________ hield dan van al zijn andere zonen. 

 

In de Sidra (Torah gedeelte) van deze week, zegt Juda dat Jacob van Benjamin _______________. 

  

In Genesis 37:3, wordt Jozef voor Jacob een zoon van zijn ______________ genoemd. 

 

In de Sidra (Torah gedeelte) van deze week, zegt Juda dat Benjamin het kind van zijn 

______________is. 

 

In Genesis 37:34-36, weigert Jacob om te worden getroost en zegt dat hij zal _________ vanwege 

Jozef.   
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In de Sidra (Torah gedeelte) van deze week, zegt Juda dat Jacob zou _____________ als Benjamin 

niet met hem terugkeerde naar huis. 

 

Zoals je kunt zien, was de grote liefde die Jacob voor zijn zoon Jozef voelde, nu overgegaan naar 

Benjamin. Ze waren alle twee zonen die Rachel hem op hoge leeftijd had gebaard. Tot dit moment is 

het belangrijkste onderwerp van de toespraak van Juda geweest om Jozef te overtuigen dat de 

afwezigheid van Benjamin de dood van Jacob zou veroorzaken. 

 

Lees Genesis 44:32-34. Hoe verandert de focus van Juda geleidelijk in Genesis 44:32-34? 

 

Hij biedt Jozef een alternatief voor de ___________________ van Benjamin. 

 

Vanwege het slechte gevolg dat de afwezigheid van Benjamin zou hebben op zijn vader, deed 

Juda vervolgens een poging om Benjamin vrij te krijgen. Wat is de thematische kern van dit 

plan? 

 

 ______________________ Juda biedt zichzelf aan om de plaats van Benjamin in te nemen. 

 

 

Inderdaad! Juda biedt zichzelf aan in de plaats van Benjamin, en we zien dat Juda niet langer alleen 

maar aan zichzelf denkt, zoals in Genesis 37, waar hij voorstelde om Jozef met winst te verkopen. Hij 

is alleen maar bezorgd om zijn vader. Hij zei niet dat hij de plaatsvervanger van Benjamin wilde 

worden omdat hij zoveel van Benjamin hield. Het ging hem erom dat hij niet wilde dat zijn vader zou 

sterven. Nogmaals, het is duidelijk dat Juda spijt had van zijn vroegere houding van jaloezie en haat. 

In tegenstelling tot hoe hij zich in het verleden opstelde tegenover Jozef, is Juda nu bereid om zijn 

leven af te leggen voor het leven van de zoon van wie zijn vader houdt! 

 

De chiastische structuur van Genesis 45:1-17 
 

We hebben al eerder een chiastische structuur gezien. Weet je nog waaraan je een chiastische structuur 

kunt herkennen? Een verhaal is opgedeeld in twee helften. De thema’s van de eerste helft van het 

verhaal worden in de tweede helft van het verhaal in omgekeerde volgorde herhaald. Daarnaast 

verwijzen de eerste en tweede helft van het verhaal meestal naar het meest belangrijke gedeelte van 

het verhaal, de centrale as.  

 

Patroon voor chiastische structuren 
 

Er staan honderden chiastische structuren in de Tenach! Het is een onderwijskundig middel dat de 

Heilige gebruikt om ons te helpen de thema’s van Zijn Eeuwige Woord te begrijpen. De centrale as is 

altijd erg, erg belangrijk. En, elk thema aan weerszijden van de centrale as zal thematisch 

overeenkomen, het helpt om de andere kant beter te begrijpen. We gaan een snelle methode leren om 

ze op te speuren. 

 

Lees Genesis 45:4-8. Leek het erop alsof je bepaalde feiten twee keer hebt gelezen? Als de 

herhaling van bepaalde feiten je niet is opgevallen, lees het dan nog eens. Zie je ze deze keer? 
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We gaan een kleurcode maken om de centrale as te onthullen. 

We gaan de chiastische structuur hieronder maken. Vul de lege velden in en gebruik de kleurcode. 

 
A) Genesis 45:1a Jozef zei de Egyptenaren de kamer te ___________                                kleur bruin 

 B) Genesis 45:1b Jozef maakte zich _____________ aan zijn broers                                                kleur oranje 

  C) Genesis 45:2 Jozef ____________________                                                                  kleur geel 

   D) Genesis 45:3 Jozef vraagt naar zijn ________                                                                             kleur groen 

     E) Genesis 45:3b Broers konden niet ___________ dat het Jozef was                                           kleur lichtgroen 

       F) Genesis 45:4a Jozef vraagt zijn broers om ___________ te komen                                         kleur lichtblauw 

         G) Genesis 45:4b “Ik ben ___________ jullie broer”                                                                  kleur blauw 

           H) Genesis 45:4c-5a Jozef vertelt dat zijn broers hem hebben ___________ naar Egypte      kleur paars 

             I) Genesis 45:5b Jozef was _____________ gestuurd om voor hen te zorgen                         kleur roze 

               J) Genesis 45:6 Twee jaren van honger zijn voorbij; er komen er nog vijf                     kleur rood 

             II) Genesis 45:7 Jozef was ___________ gestuurd voor een grote bevrijding van zijn familie kleur roze 

            HI) Genesis 45:8a Jozef zegt dat de Heilige hem naar Egypte had ____________                     kleur paars 

          GI) Genesis 45:8b _____________ was meester over het huishouden van Farao                         kleur blauw 

        FI) Genesis 45:9-11 Jozef vroeg of hij zijn vader mocht laten komen                                             kleur lichtblauw 

       EI) Genesis 45:12 Jozef probeerde hen te _______________ dat hij echt Jozef was                  kleur lichtgroen 

     D1) Genesis 45: 13 Jozef stuurde een boodschap naar zijn ____________                                      kleur groen 

   C1) Genesis 45: 14-15 Jozef __________________                                                                           kleur geel 

  B1) Genesis 45: 16 Jozefs broers werden ________________ aan Farao                                             kleur groen 

A1) Genesis 45:17 Farao gaf de broers opdracht Egypte te __________ en terug te komen                kleur blauw 

 

Zie je hoe elk onderdeel van de chiastische structuur is verbonden met zijn tegenhanger. Niveau G lijkt 

thematisch in onbalans. Het is echter heel belangrijk om deze twee met elkaar in balans te brengen; 

Jozef (je broer) met Jozef (meester over het huishouden van Farao) is precies op het moment dat je 

eraan denkt welke dromen hij had. Dit is Jozef, de broer die er op een dag van droomde dat zijn broers 

voor hem zouden buigen omdat hij meester over hen zou zijn. De thematische verbinding met Jozef 

(meester over het huishouden van Farao) laat ons zien dat Jozefs dromen in vervulling waren gegaan! 

 

Wat moeten we met de centrale as? Het lijkt nogal vreemd dat de belangrijkste les van deze 

chiastische structuur is dat er twee jaar hongersnood zijn voorbijgegaan en er nog 5 zullen komen. 

 

Wat lijkt het belangrijkste punt te zijn ten aanzien van de centrale as? 

 

De ________________ twee en vijf en het tekort aan voedsel. 

 

De Torah lijkt het feit te benadrukken dat hoewel er nog maar twee jaar van de hongersnood voorbij 

zijn, er nog vijf jaren zullen komen. Wijst deze chiastische structuur naar een van de belangrijkste 

onderdelen van de centrale as? 
 

Ja. Het verwijst naar het feit dat Jozef door de Heilige was gestuurd om te voorzien in brood/ voedsel 

voor de resterende _________ jaren! 

 

Dus, het behoud van het leven door te voorzien in voedsel voor vijf jaar is het belangrijke thema. 
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Als we het dan hebben over het geval vijf, is het je opgevallen hoe vaak dat is gebruikt in het verhaal 

van de verzoening tussen Jozef en zijn broers? Denk eens na over de volgende dingen: 

 

Genesis 43:34 – En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van 

Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem. 

Genesis 45:6 – Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en 

er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. 

Genesis 45:11 –  Ik zal u daar onderhouden – want er zal nog vijf jaar honger zijn – zodat u niet 

verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. 

Genesis 45:22- Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren; Benjamin gaf hij echter driehonderd 

zilverstukken en vijf stel kleren. 

Genesis 47:2 – Hij had een deel van zijn broers meegenomen, te weten vijf man, en stelde hen aan de 

farao voor. 

Genesis 41:34 - Laat de farao het volgende doen: Laat hij opzichters over het land aanstellen en 

tijdens de zeven jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. 

Genesis 47:24 - Maar met de opbrengsten zal het zo zijn, dat u het vijfde deel aan de farao zult geven, 

en dat de vier andere delen voor u zullen dienen tot zaad voor de akker, tot voedsel voor u en voor hen 

die in uw huizen zijn, en tot voedsel voor uw kleine kinderen. 

Genesis 47:26 - En Jozef maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in Egypte, tot op 

deze dag, dat de farao een vijfde deel van de opbrengst kreeg; behalve dat alleen de grond van de 

priesters niet aan de farao toebehoorde. 

 

Het getal vijf is het belangrijkste getal in het plan van Jozef. Weet je nog dat de Egyptische naam 

van Jozef Zafenath-Paneach was, dat betekent de brood/voedsel- man van leven. Zijn naam was 

profetisch voor de rol die hij vervulde. Hij voorzag in brood voor de hele wereld, niet alleen voor 

Egypte. Laten we gaan kijken hoe opvallend het getal vijf is in het leven van Jozef. 

 

In Genesis 41:34 lezen we dat een ___________________ van de productie van de zeven jaren 

overvloed zal worden opgeslagen om te voorzien in voedsel voor de zeven jaren van hongersnood. 

 

In Genesis 34:34, staat dat Jozef ______________ keer zoveel voedsel gaf aan Benjamin dan aan de 

rest van de broers. 

 

Ook al gaat dit gedeelte er niet direct over dat Jozef in voedsel voorziet voor de hele wereld gedurende 

de zeven jaren hongersnood, let toch op de thematische verbinding tussen voedsel en het getal vijf! 

Zoek ook Genesis 43:29 op waar Jozef Benjamin zegent door te zeggen “mag God je genadig zijn, 

mijn zoon.” 

 

Lees Genesis 45:11. Opnieuw zien we dat het getal _______________ wordt geassocieerd met Jozef 

die voorziet in voedsel voor zijn geliefden. 

 

In Genesis 45:22 gaf Jozef aan Benjamin _____________ sets kleding. Dat is interessant. We zien 

hier dat Jozef geeft aan Benjamin en we zien het getal vijf. 

 

In Genesis 47:2 stelde Jozef zijn broers voor aan Farao. Maar raad eens? Hij stelde er slechts 

____________ aan hem voor. 

 

Later legt Jozef de Egyptenaren een één-____________ belasting op. Wow! Hier een vijf, daar een 

vijf, overal een vijf, vijf. 

 

Dus wat is de betekenis van het getal vijf? We gaan nog een aantal passages lezen voordat we die 

vraag beantwoorden. 
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Lees Genesis 42:25-28, 35; 43:18-23, 44:1 en 8. Vorige week hebben we het erover gehad hoe Jozef 

een wreed spelletje leek te spelen met zijn broers. Maar hoe verklaren we het geld dat werd 

teruggegeven? Als hij op wraak uit was, waarom liet hij hen dan niet betalen voor het graan? Dit is 

nog een bewijs dat Jozef niet probeerde om wreed te zijn voor zijn broers om wraak te nemen. Hij had 

maar één doel – hij wilde uitvinden of zijn broers waren veranderd/ berouw hadden, of niet. Hij deed 

verschillende dingen om uit te vinden of ze berouw hadden gekregen, hij overlaadde hen met 

genadigheid – hij gaf hun geld terug – gaf ze het voedsel dat ze nodig hadden zonder kosten. Als je 

bedenkt hoe ze Jozef hadden behandeld, hadden ze het dan verdiend om gratis voedsel te krijgen? 

Natuurlijk niet. Daarom was Jozef juist erg vriendelijk voor hen. Want weet je, genade is als je iets 

goeds krijgt dat je niet verdient. Genade is als je niet iets slechts krijgt terwijl je dat wel 

verdient. Vrienden, de Heilige gebruikt het getal VIJF om ons te leren over GENADE! Als je A-G in 

onze structuur opnieuw hebt gelezen, dan zul je zien dat het getal vijf wordt genoemd in daden van 

genade. Daarom wordt het in dit verhaal zo benadrukt. 

 

Waarom Jozef naar Egypte was gestuurd – Lees Genesis 45:6, de centrale as van onze 

chiastische structuur. Denk na over de verzen direct voor en na Genesis 45:6. Als we kijken naar 

Genesis 45:5-7, wat is dat de echte reden waarom Adonai Jozef tot onderkoning van Egypte 

maakte? 

 

Zodat hij de levens van zijn familie kon __________________! 

 

In Genesis 42:2 staat, dat Jacob zijn zonen naar Egypte moet sturen om voedsel te kopen zodat ze 

kunnen leven en niet zullen sterven. In Genesis 43:8 staat dat Juda Benjamin moet meenemen naar 

Egypte zodat ze kunnen leven en niet zullen sterven. In Genesis 45:7 staat:  “God heeft mij vóór jullie 

uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote 

uitredding in leven te houden.” 

 

Wat wil Jozef, volgens Genesis 43:7 en 27 weten of Jacob? 

 

Of hij nog ________________ 

 

Wat wil Jacob, volgens Genesis 45:26 en 28 weten over Jozef? 

 

Of hij nog ________________ 

 

Waarom is Egypte, volgens Genesis 47:25, zo dankbaar voor Jozef? 

 

Het leiderschap van Jozef zorgde dat de hele natie in _______________ bleef. 

 

Lieve mensen, zie je dat dit een verhaal is over LEVEN en DOOD? Als Jozef de droom van Farao niet 

had uitgelegd en voedsel had opgeslagen gedurende de zeven jaren van overvloed, dan zouden Egypte 

en de rest van de wereld zijn omgekomen. Vergeet niet dat deze hongersnood de hele AARDE 

omvatte, niet alleen Egypte. Dus het is niet moeilijk om te zien dat de reden dat de Heilige Jozef naar 

Egypte stuurde, was dat hij ervoor kon zorgen dat het leven van zijn familie en dat van de hele wereld 

kon worden verzekerd. 

 

Wiskunde 101 – Laten we de daden van Jozef opnieuw gaan bekijken. Tijdens de zeven jaren van 

overvloed, werd er in Egypte een-vijfde van het graan opgeslagen zodat ze genoeg zouden hebben om 

tijdens de zeven jaren van hongersnood te overleven. Als je een vijfde van je inkomen hebt gespaard 

gedurende zeven jaren, denk je dan dat het gespaarde genoeg zou zijn om je zeven jaar te 

onderhouden, zonder een regelmatig inkomen? Ik vraag me dat serieus af. Maar lees wat er in de 

Torah staat over het graan dat Jozef tijdens die zeven jaren opsloeg- Genesis 41:48-49!  Ik weet niet 

hoe het met jou zit, maar er lijkt iets niet te kloppen. Als ik twintig procent van mijn inkomen zou 

sparen, gedurende zeven jaren, dan zou ik aan het eind van die zeven jaren 1 en 2/5 van mij salaris 
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hebben gespaard, dat is niet zoveel geld dat je over overvloed kunt spreken. Hoe kon het graan dat hij 

had opgeslagen zo overvloedig zijn geworden dat hij “ophield met tellen”. ? Lees nu Genesis 41:53-

57. Er was in Egypte niet alleen genoeg brood voor het land zelf, maar ze konden ook brood verkopen 

aan de hele toen bekende wereld! Het is duidelijk dat het hier niet om gewone wiskunde gaat. In feite 

zul je je realiseren, als je verder leest in dit verhaal, dat er nooit een tekort aan graan ontstond in 

Egypte. Alleen de middelen om dat graan van te kopen raakten een aantal keer uitgeput. 

 

Hoe kunnen we deze vreemde gang van zaken verklaren? 

 

Een van de verklaringen zou kunnen zijn dat de Heilige het graan _________________! 

 

Inderdaad. In feite moet ik bekennen dat elke andere verklaring die niet rekent op de bovennatuurlijke 

kracht van Adonai onjuist zou zijn. De wiskunde zou gewoon niet kloppen. 

 

Lees Genesis 47:13-27. Let op de consequenties die volgen uit de zeven jaren van hongersnood: 

 

Al het geld van het land Egypte en Kanaän werd aan Jozef gegeven. Jozef gaf het geld aan Farao. 

Alle vee van Egypte werd verkocht aan Jozef voor voedsel. Jozef gaf al het vee aan Farao. 

Al het land van Egypte werd verkocht aan Jozef voor voedsel. Jozef gaf het land aan Farao. Het land 

van de priesters hoorde daar niet bij. 

Jozef verplaatste het hele volk naar Egypte. 

Jozef verwierf de mensen van Egypte als dienstknechten voor Farao. 

Het volk van Egypte is Jozef dankbaar dat hij hun levens heeft gered en ze zijn van harte bereid om 

hun levens te geven in dienst van Farao. 

 

Zie jij ook een thema dat als rode draad door deze daden van Jozef loopt? 

 

Al zijn daden zijn er op gericht dat Farao wordt ________________. 

 

Dat klopt. Bij elke stap neemt Jozef aan wat de mensen brengen, en hij geeft het aan Farao. Hij is de 

getrouwe dienstknecht van Farao. Daarnaast is het volk van Egypte blij dat ze Farao mogen dienen als 

dienstknechten van de staat. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Toch ging het zo. 

 

Vind de verborgen woorden van de Parasja 

 

L L R G T I S S S H U H  

E F N D E G L W O E V V  

S P U E I M R N D I E D  

D K W A V E G A J N E O  

E T P Y G E N F A R A O  

O U V U R E L S F N Z D  

V A J I G A S J T N A A  

T L I H S Q I U O V R A  

Zoek de volgende woorden: 

vajigasj, egypte, vijf, twee, voedsel, honger, dienst, farao, vee, graan, genade, 

leven, dood 


