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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie ook dit pas begonnen jaar weer te ontmoeten 
rondom het levende Woord van de levende God. Weer een jaar voorbijgevlogen! Ik moest 
zo denken aan de woorden van 1 Petrus 1:24 en 25 ‘Want alle vlees is als gras en alle 
heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdord en zijn bloem is 
afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat 
onder u verkondigd is.’ Ons leven dat vergankelijk is en het Woord dat onvergankelijk is en 
eeuwig is. Daarom mogen we nog met het Woord bezig zijn. Het is eeuwig en het heeft 
eeuwigheidswaarde. Begrijp je wat ik bedoel? We mochten beginnen met het lezen van 
Psalm 121. Een hele bekende Psalm die ons wijst vanwaar onze hulp moet komen. Van de 
HEERE. De God van het verbond. Jouw God. Te leven onder Zijn beschermende en 
bewarende hand, maakt het leven in deze tijd mogelijk. Als je je vertrouwen moet stellen op 
een mens, op en vaccin of wat dan ook, dan ben je ongelukkig. Psalm 121 liet je zien wat de 
Heere geeft aan diegenen die Hem vrezen en van Hem alle hulp verwachten.  
Verder lazen we deze week in Genesis 37 en 38 over het begin van de geschiedenissen 
rondom Jozef, de zoon van vader Jakob. Zijn dromen en wat deze opriepen bij zijn broers en 
vader, zijn tocht naar Egypte en hoe zijn broers deze misdaad probeerden te verbergen. Ook 
lazen we over de diepe rouw en het ontroostbare verdriet van Jakob. Ook lazen we over 
Juda en zijn huwelijk met een dochter van Sua en de gebeurtenissen rondom kinderen die 
daaruit voorkwamen. Tot slot lazen we over de ingrijpende gebeurtenis rondom Juda en 
Thamar.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Vanuit Psalm 121 wordt ons heel duidelijk getekend dat de Heere een Hulp, een Bewaarder 
en een Schaduw is. Als we over de Heere spreken, dan zou je kunnen spreken over een 
diamant. Als je die tegen het licht houdt, dan komt er een schitterende glinstering. Bij elke 
draaiing komt er een nieuwe glans naar je toe. Hier schitteren drie van die zogenaamde 
facetten van die Diamant. Hier wordt ons de Heere getekend als een Hulp, Bewaarder en 
Schaduw. De dichter heeft de Heere zo leren kennen. Hij is zijn vaste vertrouwen, hij weet 
zich veilig bij de Heere. Jij? 
 
Het is een veel gehoord misverstand dat gedacht wordt dat Gods kind altijd voorspoed 
heeft. Dat wanneer je zonden vergeven zijn je leven van een leien dakje gaat. Niets is minder 
waar. Ja, Gods kinderen zijn voor eeuwig veilig geborgen in Gods Vaderhart. Daar zullen ze 
nooit meer uitvallen en de hemel zal straks hun thuis zijn. Maar de reis daar naartoe, is een 
reis waarin vaak, naast de vreugde in God, veel nood en zorg beleefd wordt. Zei de Heere 
Jezus dat ook niet zelf? Johannes 15:20a ‘Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een 
dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u 
vervolgen’ De Heere Jezus spreekt ook niet voor niets over het opnemen van je kruis en dan 
Hem te volgen. Dit zien we bij Jakob en Jozef ook. Onbegrepen wegen moeten ze gaan. 
Jakob raakt zijn lieveling kwijt, wordt hierover voorgelogen door zijn zoons, rouwt jaren om 
hem om er dan pas achter te komen dat hij leeft. Wat zal er door Jakobs ziel gegaan zijn? 
Jozef wordt op 17-jarige leeftijd zo intens door zijn broers gehaat dat ze van hem af willen. 
Hij wordt in een kuil gegooid en even later verkocht in Egypte. Wat zou er door zijn ziel 
gegaan zijn?  



 
We zien ook duidelijk in het gedeelte dat we lazen in Genesis, dat de Heere de zonde ziet, 
haat en straft. In Genesis 37 wordt Jakob pijnlijk herinnert (al weet hij het dan nog niet) aan 
zijn leugens ten aanzien van zijn vader. In Genesis 38:7 en 10 lezen we over Er en Onan. Van 
beiden staat dat ze kwaad waren in Gods ogen. Kanttekening 7 legt heel duidelijk uit wat dit 
zeggen wil. ‘Dat is, hij mishaagde den Heere, (…) want hij is genegen geweest en uitgebroken 
tot grote en grove zonden, die Gods rechtvaardige gramschap tegen hem verwekt hebben.’ 
Vrienden, hoe staat het met ons leven voor het aangezicht van de Heere? De Heere haat de 
zonde, ook jouw en mijn zonden! Weet je van verzoenend bloed dat al deze zonden bedekt? 
Zo niet, dan zal je een vertoornd Rechter ontmoeten en niet een verzoend God en Redder!  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Psalm 121 leert mij dat ik van nature gebrek heb aan een Helper/een Hulp, een Bewaarder 
en een Schaduw. Ik heb de Heere nodig als een Hulp, een Bewaarder en een Schaduw. Als 
Hulp omdat ik in mijzelf onmachtig ben, niet opgewassen ben tegen de strijd in dit leven. 
Welke strijd dit ook maar is. Angst voor corona, alleen-zijn, afgewezen voelen, maar ook de 
strijd tegen de zonde. Als Bewaarder, ik heb Hem als Schuilplaats nodig. Ik moet geborgen 
zijn in Hem. Dan ben ik veilig. Maar ook als Schaduw. De hitte van de zon, niet letterlijk, 
maar geestelijk, zou mij doen verschroeien. Welke hitte? De hitte van verdrukking, van 
aanvechting, nood en zorg. Voel je dat het zo waar is wat in het verlengde hiervan zo helder 
omschreven staat in Psalm 91:1 en 2? ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die 
zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht 
en mijn Burcht; mijn God, op Welken ik vertrouw.’ Schuil toch nergens anders, dan bij Hem 
van Wie Psalm 121 en Psalm 91 zo heerlijk getuigenis geven.  
 
In Genesis 37:3 lezen we over de zonde van vader Jakob, een kind van God. Hij trekt Jozef 
voor, boven de anderen zoons. Hij geeft hem een veelvervige rok. Zeer kostbaar in die tijd. 
Dit was een groot kwaad, met grote gevolgen. Welk een intense haat en jaloersheid riep dit 
op bij Jozefs broers. We zien hier duidelijk hoe makkelijk je blijkbaar, ook als kind van God, je 
favorieten kunt hebben, zelfs binnen het gezin. Dat is zonde. Het ontwricht de harmonie in 
een gezin en het is niet tot eer van God.  
 
In Genesis 38: 12 en 20 lezen we dat Juda een vriendschap aanknoopt met Hira, een man uit 
Kanaän. Verder lezen we in vers 2 van hetzelfde hoofdstuk dat hij trouwt een vrouw uit 
Kanaän. Dit is nadrukkelijk tegen Gods geboden. Hira was een onbesnedene. Behoorde niet 
tot het verbond. We hebben vorig jaar ook in Genesis 6:2 kunnen lezen over dat er getrouwd 
werd met mensen buiten het verbond. We lazen toen ook dat dit Gods toorn verwekte. Even 
later is de aarde vergaan door de zondvloed. Juda laat met deze keuzes zien dat Hij de 
wereld verkiest boven God. Men zei vroeger wel eens, zeg mij wie je vrienden zijn dan zeg ik 
wie jij bent. Wat kun jij mij vertellen over je vrienden? Vrienden in de online- en in de 
offlinewereld? En je wat kun je mij vertellen over je keuze voor een levensgezel? Zoek je of 
heb je een godvrezende jongen, meisje? Of, waren de uiterlijkheden van meer belang? Zie 
de ellendige gevolgen voor Juda in hoofdstuk 38, ten gevolge van zijn keuze voor zijn vrouw 
en vriend.  
 
Wat leren we nog meer van de mens? In Genesis 38:11-14 zien we dat Thamar doet wat 
Judah zegt, nadat de twee zonen van Juda stierven nadat ze met Thamar getrouwd waren. 



Ze blijft in het huis van haar vader als weduwe, wachtend tot Selah (de derde zoon van Juda 
en de Kanaänitsche) huwbaar is geworden. Maar, Juda lijkt zijn derde zoon niet aan Thamar 
kwijt te willen raken. Het heeft er veel van weg dat hij Thamar als een bedreiging ziet voor 
het leven van zijn derde zoon Selah. Is het daarom dat hij haar wegstuurt naar haars vaders 
huis? We weten het niet, maar dat zou goed kunnen. Wat zegt dit alles van Juda? Blijkbaar is 
hij geestelijk zo blind dat hij niet ziet dat wat de schrijver van Genesis wel weet, Er en Onan 
werden door de Heere gedood vanwege hun zondigheid en niet vanwege Thamar. Volgende 
week zullen we zien dat deze Kanaänitische Thamar oprechter in alle dingen stond dan Juda. 
Beschamend niet? Vertaald naar nu, iemand die niet van de kerk is is eerlijker dan iemand 
die van de kerk is. Wat zegt dit over de laatste?  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Kort twee dingen: ten eerste: in Psalm 121 wordt heel duidelijk beschreven dat wat de 
Heere is en wil zijn en dat dit uiteindelijk hetzelfde is, dan datgene wij nodig hebben en zoals 
we geboren worden ten enenmale missen. 
 
Ten tweede: Doordat Juda zijn woord niet houdt valt hij in zonde. Hij ziet Thamar als een 
hoer. Het is overigens niet duidelijk of Thamar werkelijk tot doel had om Juda tot de zonde 
van hoererij te verleiden. Deze zonde was een schande, te meer omdat Thamar zijn 
bloedeigen schoondochter was. Hierin blijkt, wie God verlaat heeft smart op smart te 
vrezen, Psalm 32. De satan is er alles aan gelegen om op dit terrein jou en mij tot struikelen 
te brengen! Bid de Heere vurig of Hij jou wil bewaren voor ook deze specifieke zonden. 
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Hoe letterlijk ook Psalm 121:6 ‘De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.’ 
is kunnen we lezen in Exodus 13:21-22. De wolk- en de vuurkolom waren er tot bescherming 
tegen de hitte en de koude. En is hetgeen David in Psalm 23 zingt niet een belijdenis van 
hetgeen in deze hele Psalm naar voren komt. In Psalm 121 wordt meer over de Heere 
gesproken  dat Hij een Hulp, een Bewaarder en een Schaduw wil zijn, in Psalm 23 getuigd 
David van de wijze waarop Hij dit heeft mogen ervaren in Zijn leven. Wat kunnen jij en ik 
hiervan getuigen in ons leven? Hoe zijn deze woorden voor jou waar geworden of hoop en 
bid je dat ze waar worden?  
 
We zien in de levensgang van Jozef, eerst vernederd worden dan verhoging heel duidelijk 
ook de levensgang van Jezus op deze aarde. We zouden Jozef een type van Jezus kunnen 
noemen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Psalm 121 is tot grote troost van Gods kinderen. Zij mogen weten dat de Heere over hen 
waakt. Hij zal hun ‘uitgang en hun ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.’ Dat is 
een machtige troost. Dan kun je zelfs in deze coronatijd met het volste vertrouwen op de 
Heere door het leven en als de Heere dat wil uit het leven. Psalm 121 is een Psalm van hoop 
voor Gods kind, ja een Psalm van vast vertrouwen. Dan spreek je Paulus na in Romeinen 
8:35-39 ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?’ Nee, niets van dat alles. Want 
God zorgt er in de Heere Jezus Christus Zelf voor dat, en let op wat Paulus zegt in het 
vervolg: ‘Want ik ben verzekerd (!) dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden 



noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus 
Jezus, onzen Heere.’ Dat kende Paulus bij ondervinding. Dat is wat Psalm 121 ons beschrijft. 
Is het ook wat jij heel persoonlijk mag kennen? Bid er toch elke dag om, of de Heere je wil 
geven, dat je werkelijk overtuigd wordt van deze rijkdom in Hem en van de armoede van het 
eigen ik.  
 
Net hadden we het er al over. Gods kinderen hebben vaak een beproevingsweg door veel 
moeite, zorg en strijd. Bij Jozef zien we dit ook. Eigenlijk moet je de levensgeschiedenis van 
Jozef lezen tegen de achtergrond van Genesis 50:20, waar Jozef zegt ‘Gijlieden wel, gij hebt 
kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het 
te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.’ Achteraf kan en mag Jozef dit 
zeggen. Ja, zijn broers hebben kwaad gedaan, maar God bracht er iets goeds uit voort. Dat is 
overgave en vertrouwen, in Hem Die nooit laat varen de werken van Zijn handen. Dat is zo 
noodzakelijk ook voor jou en mij. Laat daarom Psalm 37:3 berijmd een aansporing voor je 
zijn.  
 
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
Houd in uw weg het oog op God gericht, 
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
Doen dagen als de morgenzonnestralen, 
En blinken als het helder middaglicht. 
 
Tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen.  


