
Wekelijkse overdenking | Genesis 49:29-50:26 en Spreuken 7 | 19 februari – 25 Februari 2021 
| R.M. 
Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

We hebben met elkaar Genesis 49:29-50:26 en Spreuken 7 gelezen. In Genesis 49 hebben 
we gelezen dat vader Jakob is gestorven en in Genesis 50 staat geschreven dat hij in 

Kanaän is begraven. Na de begrafenis zijn de broers van Jozef bang dat Jozef alsnog wraak 

gaat nemen. Jozef stelt zijn broers hierin gerust en belooft voor ze te zorgen. Aan het eind 

van hoofdstuk 50 lezen we dat Jozef sterft. 
 

In Spreuken 7 lezen we een waarschuwing tegen verleidingen. Salomo zegt ‘mijn zoon’ en 

richt zich hiermee tot de jongere generatie, hoewel het ook leerzaam is voor de oudere 

generatie. In vers 1-5 roept Salomo op om naar zijn onderwijs te luisteren. Door dit 

onderwijs bereid Salomo zijn zoon voor op de verleidingen die komen zullen. In vers 6-23 
staat de verleiding beschreven van een vrouw die seksueel contact wil met een jongeman. 

In vers 24-27 komt Salomo terug op de woorden waarmee hij aan het begin van dit 

hoofdstuk is begonnen.  Hij roept opnieuw op om niet naar de redenen van deze vrouw, 

maar naar zijn onderwijs (zijn redenen) te luisteren.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Spreuken 7:10 lezen we: En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met 
het hart op haar hoede. Deze vrouw is gekleed als een hoer. Aan haar kleding kun je zien 

dat ze iemand wil verleiden. Met haar kleding krijgt ze het voor elkaar dat mannen naar 
haar zullen kijken. Kleding zegt veel over een persoon. Salomo wil dat zijn zoon aan de 

kleding kan herkennen wat de intenties zijn van een vrouw. Deze vrouw weet heel goed wat 

ze met haar kleding kan bereiken. Ze weet precies wat én hoe ze het wil bereiken. Ben jij 

alert? Salomo wil dat zijn zoon alert is. De HEERE wil dat jij ook alert bent! Stel jezelf altijd 

de vraag: Met welk doel kleedt die vrouw of man zich zo? De HEERE heeft Spreuken 7 tot 
een waarschuwing gegeven. Wat leert dit gedeelte mij over God? In vraag 108 van de 

Heidelberger Catechismus staat: Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij 
daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen 
huwelijken staat of daarbuiten. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

We lezen in Spreuken 7 veel verleidelijke woorden en beloften van een vrouw. In Spreuken 

7:18 en 19 lezen we: Kom, laat ons dronken worden van minne tot den morgen toe, laat ons 
ons vrolijk maken in grote liefde. Want de man is niet in zijn huis. Met andere woorden: 
Kom, laten we stiekem met elkaar geslachtsgemeenschap hebben! Ook in onze tijd is het 

mogelijk om via bepaalde datingsites stiekem en anoniem contact te krijgen zonder dat 

iemand erachter komt. Of denk aan de website van Second Love. Onlangs heeft in een krant 

gestaan: “De SGP bindt (weer) de strijd aan met overspelsites als Second Love. De partij 
roept gemeenten op reclames van die sites te weren”. Wat kunnen we hiervan leren? We 

leren hieruit dat in de tijd van de Bijbel, maar ook in de 21e eeuw dit onderwerp actueel is. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De mens leeft na Genesis 3, na de zondeval en is 

daarom totaal verdorven. We lezen in Zondag 3: Vanwaar komt dan zulke verdorven aard 
des mensen? Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, 
in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden 
ontvangen en geboren worden. We lezen dat de mens verdorven is en in zonden is 

ontvangen en geboren. We hebben nodig dat we door de Heilige Geest hieraan worden 



ontdekt en dat we door genade een nieuwe natuur ontvangen. De natuur van Christus. De 

Heere Jezus gaat dan in je hart leven. De Heere Jezus is tijdens Zijn omwandeling op aarde 

in alles verzocht geweest. Gods kinderen mogen dáárom in de weg van heiligmaking leunen 
en steunen op Christus. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Gods kinderen ontvangen 

kracht uit Hem om tegen de zonden te strijden. Een relatie met de hemelse Bruidegom geeft 

het ware geluk. Ken jij dit huwelijk? Ken jij het leven met Christus?  
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema?  
In Genesis 49:29 lezen we: Daarna gebood hij hun, en zeide tot hen: Ik word verzameld tot 
mijn volk: begraaft mij bij mijn vaders, in de spelonk, die is in den akker van Efron, den 
Hethiet. Jakob gaat sterven en zegt: Ik word verzameld tot mijn volk. We lezen in Genesis 

25:8 dat Abraham óók verzameld wordt. En Abraham gaf den geest en stierf in goeden 
ouderdom, oud en des levens zat; en hij werd tot zijn volken verzameld. Hiermee wordt 

bedoeld dat Abraham en Jakob bij hun familie worden begraven. Leer je iets over een 

Bijbels thema? Bij dit gedeelte kun je denken aan de strijdende en triomferende kerk. Gods 

kinderen behoren op aarde bij de strijdende kerk. Dagelijks strijden Gods kinderen tegen 
eigen begeerten, de satan en de wereld. Wanneer ze sterven behoren ze bij de triomferende 

kerk. Dan is de aardse strijd voorbij. Abraham en Jakob worden in het stervensuur óók 

verzameld bij de triomferende kerk. Gods kinderen zullen het overwinningslied zingen: ‘k 
Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen! Ook jij wordt in je stervensuur verzameld. Of 
je wordt verzameld bij de goddelozen in de eeuwige rampzaligheid. Of je wordt verzameld 

bij de triomferende kerk! Waar word jij verzameld?  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 
In Genesis 50:17 lezen we: Wij hebben u kwaad aangedaan. Vergeef toch de overtreding van 
uw broeders en hun zonde. Heel treffend staat hier: En hun zonde. Jozef begrijpt meteen 

wat zijn broers bedoelen met ‘deze zonde’. De HEERE wil niet dat wij zonden in het 

algemeen belijden. Het moet helder en duidelijk zijn om welke zonde het gaat. De zonde 
moet ‘genaamd en geschaamd’ worden. De broers belijden eerlijk hun zonde. In Psalm 25:7 

lezen we ook om vergeving. We lezen: Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner 
overtredingen. In deze psalm gaat het echt om belijden. Het gaat echt om vergeving. Dit gaat 

dieper dan ‘sorry’ of ‘excuus’ of ‘het spijt me’. Vaak kun je dan prima weer verder leven. Het 
is op school veel moeilijker te zeggen: Meneer, mevrouw, ik heb deze straf verdiend. Ik heb 

het verdiend dat ik er uitgestuurd ben.  
 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Genesis 50:7 en 8 lezen we: En Jozef toog op, om zijn vader te begraven; en met hem 
togen op alle Farao's knechten, de oudsten van zijn huis, en al de oudsten des lands van 
Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef, en zijn broeders, en het huis zijns vaders. 
Een grote begrafenisstoet. De kanttekening verklaart dat erbij zijn geweest; hofdienaren, 
edellieden, raadsheren, vorsten, officieren en aanzienlijken des lands. Zullen deze 
voorname mensen begrepen hebben wie ze begraven? Er wordt hier een Koningskind 

begraven! Wat kunnen we hieruit leren voor hart en leven? Ook jij en ik zullen eenmaal 

weggedragen worden. Het gaat er dan niet om hoe groot de stoet is. Het gaat er niet om of 

er belangrijke mensen aanwezig zijn. Het gaat erom dat van jou gezegd kan worden: “Er 
wordt een Koningskind begraven”! Dit kan alleen van jou gezegd worden wanneer je van 

Koning bent veranderd. Van nature dien je de Satan. Door wedergeboorte dien je Koning 

Jezus. Wie dien jij?  
 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In Genesis 50:14 staat geschreven: 



Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders, en allen, die met hem opgetogen 
waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Jakob is begraven in 

Kanaän en Jozef met zijn verdere familie keren terug naar Egypte. Ze moeten het lichaam 
van vader Jakob achterlaten. Wat kunnen we hieruit leren? Is het niet beter om het om te 

draaien? Jakob heeft hun achtergelaten? Hij is aangekomen in hét Land Kanaän! Gods 

kinderen mogen, ook in de 21e eeuw, een kind van de HEERE met heimwee nastaren! De 

overledene mag nú al bij zijn of haar Koning zijn!  
 

Wat leren we nog meer voor hart en leven? In Spreuken 7:1 lezen we: Mijn zoon, bewaar 
mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg. Hier onderwijst Salomo zijn zoon in Gods 

geboden. Salomo weet wat de verleidingen zijn die zullen komen. Salomo wil, dat zijn zoon 

weet wat goed is. Door te weten wat goed is, kun je weten wat fout is. Salomo zegt: Mijn 
zoon, bewaar mijn redenen. Naarmate je ouder zult worden, zul je ook andere redeneringen 

horen. Redenen die je zullen verleiden. Herken jij je in dit vers? De redenen van je ouders 

tegenover verleidende websites bijvoorbeeld? Naar welke stem luister jij? De stem van je 

ouders of…? 

 

Wat kunnen we nog meer leren voor hart en leven? In Spreuken 7:18-19 staat: Laat ons ons 
vrolijk maken in grote liefde. Want de man is niet in zijn huis, hij is een verren weg getogen. 
Wat kunnen we hieruit leren? De vrouw weet héél goed dat er nog één bezwaar kan zijn. 

Welk bezwaar? Stel dat je op haar verleiding ingaat, dan mag het echt niemand weten. Zie je 

hoe de vrouw hier al op voorbereid is? Zij pakt haar prooi in door te zeggen: “Mijn man is 

niet thuis en hij komt nog lang niet terug. De weg is vrij.  Herken jij dit? Met je smartphone 

op je slaapkamer bijvoorbeeld? Niemand ziet het! Wat doe jij dan? Vlucht je weg? Net als 

Jozef weg vluchtte bij de vrouw van Potifar? Of geldt voor jou en mij wat we lezen in 

Spreuken 7:22 - Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat?  Wat we 

hieruit nog meer kunnen leren: De vrouw van Potifar, verleidde Jozef óók op het moment 

dat haar man niet thuis is. De vrouw van Potifar én de vrouw uit Spreuken 7 verleiden 

wanneer de gelegenheid het toelaat. Dit doet me denken aan een uitspraak. Een uitspraak 

met veel onderwijs: “De beste bestrijding van de verleiding is vermijding”. 

 

We gaan afronden. Hoe ga jij om met onreine verleidingen? Salomo heeft een woord voor 

jou. De HEERE heeft een woord voor jou. Zul je proberen het ter harte te nemen? We lezen 

in Spreuken 7:24-26: Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns 
monds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken. Dwaalt niet op haar paden. Want zij heeft 
veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele. En vers 27: Haar huis zijn 
wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods. Haar weg brengt je in het 

eeuwig verderf, in de eeuwige rampzaligheid. Het is zó noodzakelijk dat onze ziel van de 

eeuwige verdoemenis verlost wordt. 

 
Van nature wacht alle mensen de eeuwige verdoemenis… 

Harte-kennis aan Zondag 15 (HC) geeft eeuwige behoudenis! 

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

 

 


