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UGEN 12.-18. JUNI 2022

”Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i 
landet og lade jer overleve i stort antal“ (1 Mos 45,7).

Med natur- og verdensbegivenheder som baggrund skriver Gud sin 
historie, hvor personlige skæbner også bliver afgørende for frelses-
historien.

Historisk set kunne begivenheden falde sammen med den tid, hvor 
hyksos-folket som de fremmede herskere af semitisk herkomst, tog 
magten i Egypten. For dette taler bl.a. bemærkningen om, at Potifar 
var egypter. Det burde der ellers ikke være behov for. Desuden kom 
Josef som semit til hæder og værdighed, og der indførtes heste og 
vogne under hyksos. For hyksosherredømmet taler også, at egyp-
terne blev trælle under farao (41,56; 47,20-21) indtil tiderne skiftede, 
og egypterne igen sad på magten. Omtalen af en ny farao, der angi-
veligt intet vidste om Josef (2 Mos 1,8), kunne være udtryk for et for-
søg på at slette den skamfulde del af den egyptiske historie fra de 
historiske optegnelser. Opstanden mod hyksos var muligvis årsag 
til, at de tilbageværende semitter (israelitter) blev trælle i Egypten.

Beretningen om, hvordan Jakobs familie blev reddet, bliver til forhi-
storien for Israels udfrielse fra Egypten.

Søndag Josefs ophøjelse 1 Mos 41,37-46
Mandag Josef husker og glemmer 1 Mos 41,47-57
Tirsdag Første møde med brødrene 1 Mos 42
Onsdag Andet møde med brødrene 1 Mos 43
Torsdag Josef sætter sine brødre på prøve 1 Mos 44
Fredag Josef giver sig til kende 1 Mos 45

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Josef – prins af Egypten
Første Mosebog 41,37 til 45,28
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SØNDAG 19. JUNI 2022

 1 Mos 41,37-46

 Forståelse

 

 Anvendelse
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Josefs ophøjelse

Hvad indser Farao? Hvilke slutninger drager han af det?

Hvordan er det muligt, pludseligt at få overdraget så stort et  
ansvar, uden at det stiger en til hovedet?

I Josef finder farao en pragmatisk løsning og udnævner ham til at 
styre sit hus. Hans udsagn, der er forbundet med Josefs kald, bliver 
til et offentligt vidnesbyrd for Gud.

I forbindelse med sin indsættelse modtager Josef faraos signetring. 
Udstyret med alle kongelige fuldmagter skal han handle på vegne af 
farao (sml. Est 3,10; 8,2). Den fine linneddragt ærer ham som jævn-
byrdig med farao og præsteskabet. Den gyldne kæde, der hænges 
om hans hals, hører til indsættelsen i de allerhøjeste embeder (sml. 
Dan 5,29) og kan sammenlignes med ridderkors eller borgmester-
kæder. Josef får som kronen på værket faraos næst fornemmeste 
vogn. Det stiller ham næsten lige med farao.

Josef modtager fuldmagt over hele landet. Ved at gifte sig med 
datteren af præsten fra On stiger han op i de aristokratiske kredse. 
Hans nye egyptiske navn tolkes forskelligt. Fælles for alle udlægnin-
ger er tilknytningen til begivenheder, der redder landet og alles liv 
som en gave.

I lignelsen om den fortabte søn udstyrer faderen den hjemvendte 
med den bedste dragt, en ring på hans hånd og sko på hans fødder 
(Luk 15,22). Synderen, der vender tilbage til Gud, æres af ham som 
hans barn, og han tager plads ved Guds side.
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1 Mos 41,47-57

 

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion
 

Josef husker og glemmer

Hvordan klarer Josef at huske på Gud midt i et fremmed  
samfund?

Hvordan er det muligt at ”glemme“ uret, som man har været  
udsat for?

Egyptens velstand var afhængig af Nilens vandstand. For lidt ned-
bør ville forårsage tørke, og for meget kunne bevirke, at vandings- 
kanalerne gik over deres bredder, og sædekornet blev skyllet bort. 
En optimal vandstand gjorde Egypten til et rigt kornkammer.

Teksten beskriver, hvordan Josefs forudsigelser om de syv år med 
overflod fulgt af de syv år med hungersnød opfyldtes. Som ind-
skud fortælles om fødslen af hans to sønner. Josef, som nu hedder 
Safenat-Panea og er solpræstens svigersøn, giver sine sønner hebra-
iske navne. Hermed husker han på sin historie og herkomst, og han 
vil oplære sine sønner i patriarkernes tro. ”For Gud har fået mig til  
at glemme“ er betydningen af navnet Manasse. Men han husker  
familien og Gud, glemt er derimod ulykken.

Tilgivet og glemt – det er lettere sagt end gjort. Det er umuligt at 
ville kunne glemme noget. Den efterfølgende fortælling, der minder 
om, hvad Josefs brødre har gjort ved ham, er på ingen måde slettet 
af hukommelsen. Men han kan lægge denne uretfærdighed fra for-
tiden bag sig. Hvordan er det muligt? Ved at han betragter tingene 
fra denne synsvinkel: Gud har styret tingene og vendt det onde til 
noget godt.

”Den Gud, der styrer naturen og skaberværket, er den samme per-
sonlige Gud, der drager omsorg for vores eksistens. Josefs sønners 
navne er belæg for … Guds nærvær i Josefs liv … der forvandler ondt 
til noget godt. Netop det princip, der ligger til grund for Josefs liv“ 
(SDAIBC, Genesis, 447).

MANDAG 20. JUNI 2022
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1 Mos 42

 

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

Første møde med brødrene

Hvorfor blev brødrene så forfærdede, da de opdagede, at  
pengene var tilbage i sækkene?

Hvilken erfaring har jeg gjort med princippet ”overvind det onde 
med det gode“ (Rom 12,21)?

Mellem Middelhavet og Det røde Hav blev der allerede i oldtiden 
rejst en ”Herskerens Mur“, der skulle beskytte Egypten mod ka-
na’anitterne (ABC-E 1, 452). Det var meget tænkeligt, at der blandt 
de ankommende karavaner også i denne regerings tid var spioner.

”Josef ser sine tidligere drømme (37,5-9) gå i opfyldelse. Men før han 
giver sig til kende over for brødrene, sætter han dem på en hård 
prøve. Hans mål for sine handlinger er ægte forsoning. Brødrene 
skal ikke med tænders gnidsel underkaste sig den mægtige mand. 
Derfor sætter Josef dem i en situation, hvor de kan vise, om de har 
skiftet sind“ (SEB til 42,5-13).

Hos Josef og brødrene bryder gamle minder frem (42,9.21.22). En-
gang advarede Ruben dem mod at udgyde blod, nu minder han 
dem om det. Engang kom Josef næsten 3 år i fængsel, nu bliver de 
sat i forvaring i tre dage. Engang stak de pengene for hans salg i 
lommen, nu stikker han dem pengene.
 
Hævn kræver, nåde giver – ofte ud over alle mål. ”Det ligner den 
gode og venlige præst i Victor Hugos roman De elendige, der ikke 
kun giver tyven Jean Valjean det sølv, som denne stjal fra ham, men 
derudover også en værdifuld lysestage. Det er samme princip for 
nåden, som Jesus relaterede til i Bjergprædikenen: ‘Og vil nogen 
ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen’ (Matt 
5,40-41).“ (SDAIBC, Genesis, 456).

TIRSDAG 21. JUNI 2022
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1 Mos 43

 
 

 Forståelse

 

 
 

 

 
 Refleksion

Andet møde med brødrene

Hvilke handlinger peger på Josefs velvilje?

Hvilke erfaringer har jeg gjort med at skabe fred i en opbragt  
situation?
 
Benjamins tilstedeværelse dominerer begivenhederne. Da alle 
brødrene står foran Josef, er det ham hans blik hviler på (v. 16). Som 
den, der står over ham, kalder han ham med velvilje ”min søn“ efter 
at have hilst ham med et ”Gud være dig nådig!“ (v. 29). Benjamin skal 
udvises den nåde, som brødrene tidligere nægtede Josef (42,21). Da 
han genser sin kødelige bror efter 22 lange år, får alle fortrængte 
følelser frit løb.

Hele mødet er præget af venlig gæstfrihed. Sindets gamle ar er nu 
erstattet med fred:

• Vers 23: ”Vær rolige …“
• Vers 27: ”Hvordan går det jeres gamle far?“
• Vers 28: ” Vores far, din tjener … har det godt.“

Fred bygger op, hvad misundelse og had har revet ned, og sørger 
for næstens velbefindende (hebr. shalom - fred).

Da brødrene er placeret svarende til deres alder, er det Benjamin, 
der behandles som hædersgæst. Alligevel er der ikke nogen, der 
tager anstød af dette privilegium, som det var tilfældet tidligere hos 
Josef. Brødrene ser ud til at have forandret sig. Dog skal en sidste 
prøve skabe klarhed …

”Gud former og forandrer os alle, om vi er bevidste om det eller ej, 
om vi vil det eller ej … Til Guds helbredende gerninger hører også, at 
vi bevæger os ud af nagets snævre rammer og ind i nådens gavmild-
hed. Ud af hårdheden og ind i tilgivelsen“ (Max Lucado, Denn er trägt 
dich, Asslar 2018, 169). 

ONSDAG 22. JUNI 2022
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1 Mos 44

 
 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Josef sætter brødrene på prøve

Hvordan takler brødrene den uretfærdighed, de oplever?

Hvad er eksemplarisk ved Judas motiver og adfærd?

For et øjeblik siden tog brødrene opstemt afsked med Josef (43,34), 
nu står de forfærdet foran ham igen og gennemgår en følelsernes 
rutsjetur. Hvordan skal de kunne gendrive anklagens falske beviser? 
De prøver ikke engang. Den netop hædrede yngling bliver nu den 
anklagede. Han er uskyldig, ligesom Josef var det. Den gamle skyld 
dukker op til overfladen. Ikke hvad embedsmanden, men hvad Gud 
har fundet hos dem, bliver betydningsfuldt. Dermed kommer brød-
rene frem til sagens kerne: de tilstår deres skyld.

Den første prøve viser Josef, at deres indbyrdes misundelse er over-
vundet. Den anden skal bevise deres sammenhold. Derfor prøver 
han på at isolere Benjamin, som skal være træl. De andre kan trygt 
tage tilbage. ”Udtrykket er nu under disse omstændigheder fyldt 
med grusom ironi, for alle (brødrene, Josef og hovmesteren) ved, at 
denne afgørelse … ikke træffes af en, der kommer med fred. Det er 
det ikke for brødrene og endnu mindre for deres far (sml. 42,38)“ 
(SDAIBC, Genesis, 471f.).

Juda griber ordet – ikke aggressivt, men i en venlig tone:
• Han vælger en høflig, men bestemt begyndelse (v. 18).
• Med sit anliggende går han ud fra statsmandens og sin fars ord  
 (v. 19 og 27-32).
• Han beskriver sagens kendsgerninger (v. 19-32).
• Han udtrykker med få ord, hvad hans ønske er (v. 33-34).
 (ifølge WSTB, Das erste Buch Mose, 3. Teil, 176ff.).

Juda tilbyder sig selv som stedfortræder og offer, for at forhindre 
den sorg, som ville fortære hans far. Mon noget tilsvarende har  
været motiv for Jesus, ”Guds Lam“?

TORSDAG 23. JUNI 2022
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 1 Mos 45
 

 Forståelse

 

 Refleksion

Egne tanker

Josef giver sig til kende

Hvad gjorde det ”let“ for Josef at sætte sig ud over de tilføjede sår 
og skabe forsoning, som den der tidligere har lidt?

Som i trance over begivenhedernes drejning står brødrene over for 
den, som de har tilføjet ubærlige lidelser. Så kommer det, der må 
komme: Han konfronterer dem med deres forseelse. Kun de og han 
ved noget om den. Der er ikke længere nogen tvivl: Han er deres 
bror. Men så opløser forsonende ord den spænding, der er imellem 
dem.

Tre gange understreger Josef, at Gud har sendt ham. Formålet var 
at redde liv. Konceptet med at frelse en rest (v. 7) gennemsyrer hele 
Skriften. Det, der sker her, er en del af og et eksempel på en større 
plan.
 
Josef: ”Vær nu ikke bedrøvede … Fortæl min far om min anseelse i 
Egypten … og skynd jer at bringe min far herned.“

Jesus: ”Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til 
Galilæa. Dér skal de se mig“ (Matt 28,10).

FREDAG 24. JUNI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke tanker tænker I, når nogen kommer og siger:  
”Tilgivet og glemt“?

  1 Mos 41,50-52
Hvad udtrykker Josef ved navngivningen af sine børn?

Hvordan kan man ”glemme“, når man er blevet såret så dybt? 
Hvordan var det hos Josef?

  1 Mos 42,14-22
Hvordan kan det være, at gamle sager af og til pludselig ”popper 
op“ igen? 
Hvordan kan man forlige sig med gamle svigt, når tingene ikke 
kan laves om?

Hvad kan Josefs motiv mon have været for at lægge pengene  
tilbage i kornsækkene?

Hvilken erfaring har I gjort med princippet ”overvind det onde 
med det gode“ (Rom 12,21)?

  1 Mos 43,29-34
Hvad er årsagen til, at brødrene nu fuldstændig har ændret  
adfærd?

Hvornår er I irriteret over favorisering? Hvornår er I ikke så  
påvirket af det?

  1 Mos 44,18-34
Hvad rører jer ved Judas tale?

  1 Mos 45,5-8
Kan I genfinde disse eksempler om tilgivelse fra praksis i  
historien om Josef: (1) tillade følelser, (2) lade sagen komme på  
afstand, (3) skifte perspektiv, (4) overlade sagen til Gud og give 
slip, (5) anse skaden/lidelsen som en mulighed for vækst (vaske 
såret og give det tid til at hele). 

Hvad tænker I om dette?

DIALOG TIL SABBATTEN 25. JUNI 2022


