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5. Jozef (5/6): Verzoend  (Genesis 44:27-45:15) 
 
Corrie ten Boom beschrijft in een beroemd verhaal over haar vergeving van 
een oud-kampbewaarder van Ravensbrück, waar wij in de 2e wereldoorlog 
gevangen zat. Ze gaf allerlei lezingen over vergeving, maar vergeven in de 
praktijk was nog wat anders. Toch doet ze het als een daad van haar wil en ze 
ervaart krachtig de liefde van God. 
We weten niet wat er allemaal door Jozef heengegaan is, toen hij zijn broers 
weer voor het eerst onder ogen kreeg. In vers 7 van hoofdstuk 42 ontmoeten 
Jozef en de broers elkaar voor het eerst. Maar het zal tot hoofdstuk 45 duren 
tot Jozef zich niet meer goed kon houden en vertelt wie hij is. 
Het doet denken aan het onderwijs van Jezus in Lukas 17: Indien een van je 
broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw 
hebben, vergeef hun. Jozef lijkt dit op een creatieve manier toe te passen. Hij 
wil dat ze voelen wat hij ervaren heeft aan pijn en verdriet en wanhoop. En hij 
wil weten of ze veranderd zijn. Zouden ze Benjamin op een zelfde manier 
verraden?  Jozef krijgt een antwoord op deze vraag door Juda. Hij werpt zich 
op om in de plaats van Benjamin slaaf te worden, zodat deze rustig kan 
terugkeren naar zijn vader.  
Het verhaal van Corrie ten Boom leert ons dat vergeven een daad van onze 
wil is en niet van ons emotie. Maar er komt wel veel emotie bij kijken. Ook bij 
Jozef komen er veel tranen los. Van verdriet en vreugde. Maar ook bij 
degenen die vergeven worden, roept het veel op . De broers vertrouwen het 
nog niet en blijven zwijgend op een afstand. Jozef vraagt hen dichterbij te 
komen en stelt hen gerust. 
Vergeven en vergeven worden heeft tijd nodig. Laten merken wat je hoog zit, 
heeft tijd nodig. Berouw tonen heeft tijd nodig. Dichterbij komen heeft tijd 
nodig. Bij degene die vergeeft en vergeven wordt. 
Daarin mogen we de liefde van God zelf ervaren. Rond de tafel mogen we 
door Jezus zelf ontvangen worden. Hij maakt zichzelf bekend, vergeeft ons en 
roept ons dichterbij. Zo mogen we ook elkaar vergeven en met open armen 
ontvangen.  

Om nog eens over door te praten: 
In welke situatie vind jij het moeilijk om te vergeven? Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Lukas 17:3 en 4 naast Genesis 42-45. Hoe helpt de 
opdracht van Jezus het verhaal van Jozef beter te begrijpen? 

 
Gebed –  
Bidt deze bede in het onze vader heel bewust: 
Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze 
schuldenaren. 

 
Verhalen delen  
“Het voelt alsof mijn bloed bevriest,” vertelt Corrie ten Boom 
later. “Daar staat ineens een man voor mij, mede-
verantwoordelijk voor de langzame gruwelijke dood van mijn 
lieve Betsie en hij durft mij om vergeving te vragen. Al die 
mooie preken over vergeving maar nu moet ik zelf vergeven. 
En ik kan het niet.” De man steekt zijn hand naar Corrie uit 
maar ze wil de hand niet pakken. 
Kun je je dit gevoel voorstellen? 
Lees meer over Corrie ten Boom en vergeven op:  
https://jezus.nl/corrie-ten-boom-vergeven/ 
 
Liturgie – Uit ‘Met open armen’ 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Thuis –  
Is er iets wat je een ander nooit zou vergeven?  
 
 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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