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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

We hebben met elkaar Genesis 46 en 47 gelezen. Jakob is met zijn familie onderweg naar 

Egypte. Onderweg offert Jakob een offer aan de HEERE. Nadat de HEERE tot Jakob heeft 
gesproken, trekt Jakob met zijn familie verder. Vervolgens lezen we dat Jozef en vader 

Jakob elkaar op een hartelijke wijze ontmoeten. Daarna geeft Jozef uitleg wat ze moeten 

zeggen tegen Farao wanneer ze hem zullen ontmoeten. In hoofdstuk 47 lezen we dat de 

familie van Jozef Farao ontmoet. Daarna ontmoet ook Jakob Farao en Jakob zegent hem. De 
familie van Jozef mag wonen in het land Gosen en Jozef onderhoudt zijn familie. Verder 

lezen we dat de honger zwaar is. De Egyptenaren hebben eerst hun geld en vee gegeven 

om koren te kunnen kopen. Daarna hebben ze ook hun landerijen en zichzelf aangeboden 

om maar koren te kunnen krijgen. In de laatste verzen lezen we dat Jozef Egypte anders 
inricht zodat de inwoners zaad kan zaaien om zelf koren te kunnen oogsten. Een vijfde deel 

moeten ze afstaan aan Farao. Aan het eind van dit hoofdstuk belooft Jozef dat hij vader 

Jakob in Kanaän zal begraven. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? Jakob is onderweg om Jozef, na 22 jaar, weer te 

ontmoeten. In hoofdstuk 46:4 lezen we – 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. We leren 

hieruit dat niet alleen de zonen van Jakob, maar óók de HEERE Zelf tegen Jakob zegt dat 
Jozef nog leeft: en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen.   

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In hoofdstuk 46:1 lezen we: En Israël (dat is 
Jakob) verreisde met al wat hij had, en hij kwam te Ber-seba, en hij offerde offeranden aan 
den God van zijn vader Izak. Voordat Jakob de grens overgaat gaat hij hier eerst offeren. 

Wat zal er door Jakob zijn heen gegaan? De HEERE had hem toch het land Kanaän beloofd 

en nu verlaat hij het beloofde land. En wat doet Jakob? Hij gaat offeren. Wat kunnen we 
hieruit leren? Jakob heeft veel reden om de HEERE te danken. Nog even en hij zal Jozef na 

22 jaar weer ontmoeten! Heeft de HEERE in jouw leven weleens uitkomst gegeven? 

Uitkomst na tijden van verdriet en onzekerheid? Heb je net als Jakob de HEERE ervoor 

gedankt? De kanttekening leert dat Jakob ook gaat offeren omdat hij de HEERE nodig heeft 
bij de verdere reis. Wanneer heb jij voor het laatst een lange reis gemaakt en heb je net als 

Jakob de HEERE ook nodig gehad? Hoe gemakkelijk zeggen we bij aankomst van onze 

vakantiebestemming bijvoorbeeld: “Dat is vlot gegaan”. Maar noem je dan de Naam van de 

HEERE ook? Dat Hij je heeft willen beschermen?  

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In hoofdstuk 47:13 staat geschreven: En er 
was geen brood in het ganse land; want de honger was zeer zwaar: zodat het land van 
Egypte en het land Kanaän raasden vanwege dien honger. We lezen dat ze ‘raasden’ 

vanwege de honger. Dit doet me denken aan een werkvakantie in Afrika. Op de terugweg 

kregen we de gelegenheid om aan hongerige kinderen wat etenswaren uit te delen. In een 

paar tellen verzamelde een grote groep kinderen om ons heen. Helaas hadden wij niet 
genoeg voor alle hongerige kinderen. Een pijnlijk gejammer, geschreeuw en gekrijs werd 

gehoord. Wat kunnen we hieruit leren? Zullen we nooit meer zeggen: “Ik heb razende 

honger”? Hooguit kennen wij “een flinke trek”. Wat hebben wij alle reden om de HEERE te 

erkennen zoals verwoord in Psalm 68:10 - Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt 
ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen? 

 



 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In hoofdstuk 47:13 staat: En er was geen brood in 
het ganse land, want de honger was zeer zwaar. In tijden van voorspoed is het niet 

denkbaar dat er geen geld meer zal zijn om koren te kunnen kopen. Niet denkbaar dat het 

vee en landerijen verkocht worden omdat anders er geen koren is te verkrijgen. Heel 
Egypte is ontwricht. Het heeft een enorme impact in het maatschappelijke leven, maar ook 

in de gezinnen in die tijd. Egypte had alles in huis en had overvloed om ook andere landen te 

voorzien van koren. En wat lezen we nu? En er was geen brood in het ganse land, want de 
honger was zeer zwaar. Wat kunnen we hiervan leren? Hoe is het nu met Nederland in de 
coronacrisis? Een jaar terug was het niet denkbaar dat Nederland door één virus zó zou 

ontwrichten. Zo zou ontwrichten met een enorme impact in het maatschappelijke leven, 

maar ook in de gezinnen. Was het denkbaar dat dit in Nederland zou gebeuren? Wat kunnen 

we hieruit leren? ‘De mens wikt, maar God beschikt’. Wat is de mens dan op deez’ aarde!? 
(Psalm 8:4).  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? In hoofdstuk 47:8 en 9 
lezen we: En Farao zeide tot Jakob: Hoe vele zijn de dagen der jaren uws levens? En Jakob 
zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd en dertig 
jaren. Hiermee hebben we het kernwoord ‘vreemdeling’ of ‘vreemdelingschap’. In het 

dagelijkse leven is een vreemdeling iemand die tijdelijk in een ander land verblijft. Diegene 
heeft een andere nationaliteit dan de inwoners van dat land. Hij verblijft er tijdelijk, want hij 

woont er niet. Hij is er niet thuis. Zo is het ook geestelijk. Van nature hebben wij allen 

dezelfde nationaliteit. We zijn onderdaan van dezelfde koning; koning satan. Deze koning 

doet er alles aan om zijn onderdanen het zo geriefelijk mogelijk te maken. Hij wil dat wij 
ons hier uitstekend thuis voelen. Heeft de satan in jouw leven zijn doel bereikt? Voel jij je 

hier thuis op aarde? Het is noodzakelijk dat we wederom geboren worden. Door verzoening 

met God krijgen Gods kinderen een andere nationaliteit. Ze zijn onderdaan geworden van 

een andere Koning. Ze zijn als onderdaan overgeplaatst van koning satan naar het 
koninkrijk van Koning Jezus. Het koninkrijk van koning Jezus is in de hemel en dáárom zijn 

Gods kinderen hierop aarde niet meer thuis. Ze zijn hier tijdelijk. Ze zijn op doorreis. In 

Filippenzen 3:20 staat: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker 
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus. Gods kinderen zijn nog op aarde, maar 
alles strekt zich uit naar boven waar hún Koning is. Dan ben je een vreemdeling op deze 

aarde. Je nationaliteit is dan niet meer hier, maar in de hemel. Begrijp je waarom Gods 

kinderen van harte Psalm 17:8 zingen? Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) Ik zal, 
ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw Godd'lijk 
beeld. Mag ik je deze psalm aanreiken om je leven te toetsen? Te toetsen of je werkelijk een 

vreemdeling op aarde bent geworden? 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte 

In hoofdstuk 47:12 staat geschreven: En Jozef onderhield zijn vader, en zijn broeders. En 

Jozef onderhield zijn vader. Jozef maakt waar wat geschreven staat in 1 Timotheüs 5:4 -  

Maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen 
huis godzaligheid te oefenen, en den voorouders wedervergelding te doen; want dat is goed 
en aangenaam voor God. De kanttekening verklaart hierbij: Dat is, hen wederom helpen en 
voeden, gelijk zij de kinderen in hun jonkheid hebben gedaan.  

Welk gedeelte heeft nog meer raakvlakken bij het gelezen gedeelte? We lezen: En Jozef 
onderhield zijn vader, en zijn broeders. Jozef vergeldt geen kwaad met kwaad. We lezen in 1 
Petrus 3:9 - Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent 
daarentegen; wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Jozef 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaliteit


vergeldt geen kwaad met kwaad. Eertijds hebben de broers van Jozef hem geen plaats 

meer gegund in eigen omgeving en in eigen familie. Nu lezen we van Jozef: En Jozef 
bestelde voor Jakob en zijn broederen woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, 
in het beste van het land. Hoe zou jij gehandeld hebben? Net als Jozef? Ben jij er weleens 

buiten gezet? Zo ja, wat heb je toen gedaan, kwaad met kwaad of kwaad met goed? 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? Nadat Jakob de HEERE heeft 

geofferd gaat de HEERE spreken. We lezen in hoofdstuk 46:2 En God sprak tot Israël in 
gezichten des nachts, en zeide: Jakob, Jakob! En hij zeide: Zie, hier ben ik! Wat kunnen we 

hieruit leren? Jakob offert en de HEERE spreekt tot hem. De HEERE spreekt rechtstreeks 

tot Jakob: We lezen dat de HEERE zegt: Jakob, Jakob! Misschien denk je; dat wil ik ook, dat 

de HEERE na het bidden en danken meteen met een hoorbare stem tot mij spreekt. Weet je 
dat de HEERE ook nu meteen wil spreken na het gebed? Maar geven wij de HEERE daartoe 

ook de gelegenheid? De HEERE wil antwoord geven op het gebed. Dat doet Hij door Woord 

en Geest. Voel jij je gedrongen om na het bidden meteen weer uit de Bijbel te lezen? Omdat 

de HEERE door Woord en Geest wil antwoorden? Of zeggen we ‘amen’ zonder een antwoord 
te vérwachten? De HEERE kan én wil antwoorden. Door Woord én Geest. Wanneer heb je zo 

wel eens antwoorden van de HEERE gekregen? 
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In hoofdstuk 47:1 staat: Toen kwam 
Jozef en boodschapte Farao, en zeide: Mijn vader en mijn broeders, en hun schapen, en hun 
runderen, met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Kanaän; en zie, zij zijn in het 
land Gosen. Hieruit kunnen we veel leren. De familie van Jozef komt het land van de 

afgoden binnen. Het land met veel verleidingen. Ze zijn aangekomen in Gosen. Jozef wil 
graag dat ze daar blijven. Daar kan zijn familie koren krijgen en worden ze niet vermengt 

met de Egyptenaren. Ze leven dan afgezonderd. Wat kunnen we hieruit leren? Kan van jou 

gezegd worden: Wel in de wereld, maar niet van de wereld? De familie van Jozef gaat aan 

de buitenkant van de toenmalige samenleving wonen.  Op deze wijze is er voldoende 
afstand met de Egyptenaren. Kunnen anderen in één oogopslag zien dat jij je afzondert? 

Tijdens deze coronatijd houden we 1.5 meter afstand om niet besmet te worden met het 

corona virus. Houd jij ook voldoende afstand op social media? Voldoende afstand om niet 

besmet te worden met wat de wereld normaal vindt? De familie van Jakob houdt in het land 

Gosen zichtbaar afstand. In welk opzicht houd jij afstand? 

Wat kunnen we nog meer leren? In hoofdstuk 47:7 staat geschreven: En Jozef bracht zijn 
vader Jakob mede en stelde hem voor Farao’s aangezicht; en Jakob zegende Farao. Wij 

moeten ook voor eenieder bidden die boven ons is gesteld. Jakob is ons hierin tot een 

voorbeeld - en Jakob zegende Farao. Voor Farao en Jozef is het een moeilijke tijd. Wat komt 

er veel op hun af! Hoe komt het met de hongersnood? Wat is er veel wijsheid nodig! Ook in 
onze tijd komt er ontzettend veel op de regering af. Hoe komt het met het coronavirus? Wat 

is er veel wijsheid nodig! Jakob zegende Farao. Zou Jakob het in principieel opzicht eens 

zijn met Farao? Nee, en toch lezen we; en Jakob zegende Farao. Calvijn schrijft dat het niet 

om een gewone of algemene groet gaat, maar dat deze zegening een vroom en heilig gebed 
is geweest. Hoe is dit bij jou? In principieel opzicht kunnen wij het ook niet altijd eens zijn 

met onze regering. Maar bid jij ook voor onze regering? Wanneer heb jij voor het laatst voor 

onze regering gebeden?  

We gaan afronden. In hoofdstuk 47:29 en 30 lezen we: Als nu de dagen van Israël naderden, 
dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef, en zeide tot hem: Indien ik nu genade 
gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup, en doe weldadigheid en 
trouw aan mij, en begraaf mij toch niet in Egypte. Maar dat ik bij mijn vaderen ligge; hierom 



zult gij mij uit Egypte voeren, en mij in hun graf begraven. Jakob wil graag in Kanaän bij zijn 

vader Izak en grootvader Abraham begraven worden. Kanaän is ook een beeld van het 

hemelse Kanaän. Een land van rust en zaligheid. Al Gods kinderen zijn op reis als 
vreemdeling hier beneden, om straks eeuwig Thuis te zijn in hét beloofde Land!  
 

Heb jij artikel 34 (NGB) door genade leren verstaan? 

Dan zul je eenmaal het hemelse Kanaän binnengaan! 

Indien de HEERE wil en wij leven zullen; graag tot de volgende keer. 

 

 

 

 

 


