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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. We lazen deze week dat vader Jakob ziek op bed komt te liggen en dat 
hij de zonen van Jozef zegent op bijzondere wijze. Daarna lazen we in Genesis 49 hoe alle 
zonen van Jakob gezegend werden. Ieder kreeg een eigen zegen zou je wel kunnen zeggen. 
Daarna geeft Jakob bevel dat ze hem bij zijn vaderen moeten begraven. Tenslotte hebben 
we in het laatste vers van hoofdstuk 49 gelezen dat Jakob sterft. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
We kunnen veel dingen over de Heere leren uit dit gedeelte. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 
het feit dat Hij getrouw Zijn woord houdt, zie Genesis 48:4. Jakob heeft een groot nageslacht 
gekregen en het land Kanaän zal hun woonplaats worden. We kunnen op de Heere aan. Wat 
Hij zegt dat doet Hij. Het is belangrijk om dat vast te houden. Het is nog belangrijker om dit 
te geloven. Psalm 138:8 zegt het immers: ‘en laat niet varen de werken Uwer handen.’ Dat is 
een woord van troost. Ook voor jou?  
 
Wat ook opvalt is de wijze waarop de zegen wordt uitgedeeld aan de zonen van Jozef. Jozef 
zelf krijgt geen deel, maar zijn beide zonen Efraïm en Manasse krijgen een deel van de 
erfenis, ja worden aangenomen als Jakobs eigen zonen. Daarmee krijgt Jozef een dubbeldeel 
van de erfenis. Het eerstgeboorterecht, dat Ruben zich onwaardig heeft gemaakt omdat Hij 
met Bilha, de bijvrouw van zijn vader, naar bed geweest is. Bloedschande noemen we dat.  
Door Jozef de zegen te geven brengt de Heere de juiste zegen op de juiste plaats. Als we dan 
ook nog bedenken dat Efraïm als jongste de eerste zegen krijgt en Manasse als oudste als 
tweede de zegen krijgt, zien we deze waarheid nog eens bevestigd. Ik las ergens met 
betrekking tot deze gang van zaken een heel treffende opmerking. God geeft Zijn genade 
niet afhankelijk van onze rangen en standen, maar geheel en al naar Zijn welbehagen. Zijn 
behagen om wel te doen. Daarin is God soeverein, geheel vrij en ons geen verantwoording 
schuldig. Wat kan dat moeilijk zijn he, als de Heere onderscheid maakt daar waar het niet is. 
Dat kan twee kanten op gaan, of wanneer het jou zoveel minder gaat dan een ander of 
wanneer het jou zoveel beter gaat als een ander. Waar brengt jou dit?  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Jakob noemt de zonden van zijn zonen bij naam in Genesis 49. Moet je je eens voorstellen, 
op het sterfbed van een van je ouders worden de vreselijkste dingen over jou gezegd. Dat zal 
niet meevallen. Laat ik eens een paar dingen uit dit gedeelte noemen. Van Ruben lezen we in 
Genesis 35:22 dat lag bij Bilha, de moeder van Dan en Naftali, dat hoorden we zojuist ook al. 
Simeon en Levi waren moordenaars, alle mannen van Sichem hadden ze met het zwaard 
gedood. De gevolgen waren voor alle drie heel groot, ze kregen geen deel van de erfenis! 
Ook in het land Kanaän krijgen ze geen erfdeel later. Vervolgens wordt in Genesis 49:23 nog 
eens publiek herhaald dat de broers Jozef kwaad gedaan hebben. We lezen geen reactie op 
deze gang van zaken. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat de broers dit alles zonder 
enige emotie of pijn hebben aangehoord. Of, en dat kan, ze zijn zo verhard dat het ze 
volledig onverschillig heeft gelaten. Zeg eens, wat is jouw reactie wanneer je zonden 
concreet worden aangewezen in de preek? Door je ouders? Leraar, catecheet? Wat zegt dat 
van jouw hart? Of word je boos op de dominee, de catecheet, de… noem maar op. Het is dus 
een Bijbels gegeven om eerlijk de zonde te benoemen. Belijd jij ze ook zo eerlijk voor de 



Heere? Of ben jij ook helemaal verhard onder de zonde. Dat is erg! Bid het gebed van Psalm 
51 maar met David mee, met heel je hart. Zo’n gebed is de Heere aangenaam. 
 
Wat wonderlijk, Jakob ligt te wachten tot de dood komt en hem in de eeuwige heerlijkheid 
brengt. Hij zegt: ‘Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE.’ 49:18. Het is opvallend dat hij dit zegt 
nadat hij over Dan zei dat deze een slang zal zijn, een adderslang die het paard in haar hielen 
bijt waardoor de ruiter achterovervalt. Is dit een verwijzing naar Genesis 3:15, de 
moederbelofte? Dat is niet ondenkbaar. Wat spreekt er dan een geloof uit Jakobs belijdenis! 
Het slangenzaad zal het niet overwinnen. Het zal de kop vermorzeld worden door? Jezus 
Christus! Daarom is er voor Jakob hoop! Wat zegt Paulus daar ook alweer over? ‘de hoop 
beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, 
Die ons is gegeven.’ Dwars door de weg van de beproevingen heen, mocht Jakob geloof 
ontvangen in de belofte van God! Daarmee keek hij met de verrekijker van het geloof vele 
eeuwen vooruit naar Christus! Hoe is dat met ons? Als het moeilijk wordt, als het sterven 
wordt, waar kan jij dan op terugvallen? De beloften van God zijn ja en amen zegt de Bijbel! 
Bid toch om een toepassing van de beloften op je hart! Dat je ze door een oprecht geloof 
mag toe-eigenen.  
 
‘Daar heb ik Lea begraven…’ lezen we in Genesis 49:31. Wat gaat er schuil achter deze 
woorden? Daar kunnen we slechts naar gissen. Het is opmerkelijk dat Jakob Leah bij 
Abraham en Sara, Izak en Rebekka, heeft begraven. Zijn lievelingsvrouw Rachel is bij 
Bethlehem begraven. Waarom? We weten het niet. Dus dat laten we maar rusten. Ook 
Jakob wil daar in die spelonk van Machpela begraven worden. Daar zullen ze liggen tot de 
dag van de wederopstanding. Voor het volk Israël een zichtbare herinnering aan Gods 
belofte voor het volk en het land voor het volk!  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Een veel besproken thema komt hier naar voren, namelijk begraven. Jakob wenst, 
nadrukkelijk, begraven te worden. Net als zijn voorvaderen. In heel de Bijbel lezen we over 
begraven als de gewoonte voor het volk dat leeft naar Gods Woord en Zijn geboden. Dus 
niet verbranden zoals de heidenen deden. Ook de Heere Jezus werd begraven. Laten we 
daarom van dit christelijke gebruik niet afwijken en ons verre houden van allerlei 
alternatieven in plaats van begraven.  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel?  
Ik noem er hier 1. Jakob roept het als het ware jubelend uit: ‘Juda gij zijt het, u zullen uw 
broeders loven.’ ‘De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.’ Over Wie gaat dit? Weet je 
het al? De Heere Jezus! Micha profeteert er in 5:1 ook over: ‘En gij, Bethlehem Efratha! zijt 
gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een 
Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.’ 
Hoe heerlijk is dit alles vervuld! Vanuit Nazareth vertrokken Jozef en Maria naar Bethlehem, 
in de stam van Juda. Daar werd Jezus geboren in een beestenstal. Zo wordt Gods belofte 
heerlijk vervuld.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  



Misschien heb je in Genesis 49 wel verschillende keren je wenkbrauwen gefronst. Wat 
gebeurt er toch allemaal. Heel concreet noemt vader Jakob de zonden van zijn zonen en 
schuwt daarbij ferme taal niet. Wij zouden in onze tijd onze kinderen niet meer zo 
aanspreken. En toch is het niet verkeerd wat vader Jakob hier doet. Eerlijk legt hij bloot wat 
er in de toekomst zal gaan gebeuren met zijn nageslacht. Als een profeet van God verkondigt 
hij hier de wil van God. Wonderlijk dat de zonden van Juda de Heere niet in de weg staan om 
toch vanuit zijn nageslacht de Heere Jezus geboren te laten worden. Sterker nog, het kind 
van Juda en Thamar is in de geslachtslijn van de Heere Jezus terug te vinden, zie Mattheus 
1:3. Wat ook opvalt is dat vader Jakob, afrekent met concrete zonden. Al was de Wet nog 
niet concreet gegeven, toch worden de zonden die later door de Wet bestraft zouden 
worden ook hier al bestraft en afgekeurd. Hierdoor wordt duidelijk dat God niet veranderd 
is. Nog even kom ik terug op Juda. Uit hem werd de Heere Jezus geboren. Uit een zoon die 
verwekt werd door een zondige daad. We trekken de lijn even door, wie komen er naast 
Thamar nog meer voor in de geslachtslijn van Jezus? Rachab de hoer, Ruth de Moabitische 
en Bathseba. Dat is nogal wat. Zie je dat eigenlijk de vernedering van Jezus hier al begint. Dat 
zelfs van oorsprong heidense vrouwen tot Zijn geslachtslijn behoren? Waren er namelijk 
geen zonden, dan waren er ook geen heidenen. Wat maakt het wonder nu zo groot? Dat ook 
heidenen nog zalig kunnen worden. We zijn de lijdensweken weer ingegaan. Let de komende 
zondagen maar eens goed op. Dat alles deed de Christus voor de zonde van Zijn 
uitverkorenen. En omdat er nog jongeren en ouderen toegebracht moeten worden tot de 
gemeente die zal zalig worden, wordt er nog gepreekt, werkt de Heere nog door Zijn Geest 
tijdens het lezen van Zijn Woord.  
 
Telkens als ik Genesis 49, de laatste verzen lees, raken ze mij. Herken je dat gevoel? Zo 
bewust dat Jakob afscheid neemt van zijn kinderen. En nadat hij dat gedaan heeft is zijn 
werk op aarde klaar. Hij legt zijn voeten bij elkaar, we zouden zeggen, hij gaat ervoor liggen. 
Dan wacht hij op dat ontzaggelijke moment, de dood. Er staat zo mooi in de Statenvertaling, 
‘hij gaf de geest’. Jakob sterft in vrede, in volle overgave. Er wordt wel eens gezegd, dat is 
eigenlijk geen sterven. De prikkel, de angel van de dood, is er voor vader Jakob uit. Zijn 
sterven betekende eeuwig leven, in het Kanaän der ruste, het hemels Jeruzalem. Dit stelt jou 
en mij voor de vraag, kan jij, kan ik zo sterven? Wat als het voor ons eeuwigheid wordt? Zal 
je eerlijk met je ziel omgaan? Je kunt je maar 1x bedriegen voor de eeuwigheid, er is geen 
weg terug. Als straks blijkt bij je dood dat je jezelf bedrogen hebt, kun je niet 1 seconde 
genadetijd terugkopen. Al bood je God al het goud en zilver van de wereld aan.  
 
Sterven dan al Gods kinderen in vrede? Dat is heel verschillend. De een sterft in de volle 
overtuiging van het geloof. De ander heeft zo’n volle overtuiging niet. Maar voor ieder van 
Gods kinderen geldt, of ze het nu geloven of niet, dat ze door de Doodsjordaan komen. Zo 
wordt het sterven wel eens genoemd. Zoals het volk Israël door de Jordaan het Beloofde 
Land binnenkwam, komt Gods kind de hemel in. Waarom komen ze door de Doodsjordaan? 
Omdat de Ark der Behoudenis er staat. De Ark met het verzoendeksel. Weetje nog, de 
priesters stonden met de Ark midden in de Jordaan zo bleef het pad in de Jordaan, totdat de 
priesters ook aan land gingen. Zo is het met Gods kind dus ook. Jezus, de Ark der 
Behoudenis, hun Verzoendeksel, wacht hen op. Haalt hen veilig Thuis. Zo wordt de dood als 
de laatste vijand ook overwonnen. Door Hem, Jezus Christus!  
 



Zeg, wees eens eerlijk. Denk je wel eens na over jouw sterven? Als je de Heere Jezus niet 
kent, is de dood een verschrikking en blijft ze een verschrikking. De Bijbel noemt de hel, de 
tweede dood. Een eeuwige verschrikking. Wat een verschil hè? Eeuwige rust tegenover 
eeuwige onrust. Eeuwige heerlijkheid, eeuwige gruwel. Eeuwige vreugde, eeuwig verdriet. 
Waar zal jij zijn? Voor eeuwig?  
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen.  


