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Overdenking - Jakob gaat naar Hebron.
Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Genesis 37:2a.
Toelichting.
Vanaf Genesis 37 begint de geschiedenis van Jozef en die loopt door tot en met het laatste hoofdstuk van
Genesis 50 en daarin is Jozef de ‘hoofdpersoon’. Jozef is een voorafschaduwing van de HEERE Jezus. Jozef is
een afgezonderde, de broers zijn jaloers op hem waardoor hij door zijn broers wordt gehaat en door hen wordt
buitengesloten, zoals Jezus door de leiders van Zijn volk Israël werd buitengesloten. Jozef was herder en
weidde de schapen van zijn vader. Jezus is De goede Herder Die Zijn gemeente weidt. Jozef hebben zij zijn
kleed afgenomen en als een offer in het bloed van een dier gedoopt. Jezus hebben ze Zijn kleed van
gerechtigheid afgenomen en Hij is zelf het offerlam geworden. Door Zijn bloed werd de zonde van de wereld
verzoend. Jozef is gevangen genomen en verkocht door zijn broers. Jezus is door de leiders van Zijn volk
gevangengenomen en door Judas verkocht. Jozef mag het brood des levens uitdelen. Jezus is het brood des
levens. Samen met deze vergelijkingen volgen nog veel meer vergelijkingen in de afleveringen over Jozef.
Jakob is uit Sichem gevlucht met alles wat hij had en is op bevel van God verder getrokken naar Bethel, zoals
we in afleverring 8 van deze serie hebben kunnen lezen. Vandaar is hij via Efrat naar Hebron gegaan en is
daar gaan wonen. Toen Jakob daar nog maar net woonde hebben de zonen van Jakob Jozef verkocht naar
Egypte. Ook Izak leefde toen nog.
In deze geschiedenis is Jozef de hoofdpersoon waarvan zijn familie afhankelijk wordt. In dit verband zijn de
broers ook een verwijzing naar de leiders van het volk Israël en Jakob is een verwijzing naar God. Jozef is de
jongste en de elfde zoon van Jakob die nog in Paddan Aram geboren is voordat Jakob naar Kanaän vertrok.
Maar Jozef is ook de oudste zoon die Jakob bij Rachel kreeg, de liefde van Jakob. Toen Jakob met alles wat hij
had Kanaän binnentrok was Jozef ongeveer twee jaar oud en Jakob ongeveer zevenennegentig jaar oud.
Daarom wordt Jozef ook wel; de zoon van zijn ouderdom genoemd. Hier zien we een vergelijking met God en
Zijn Zoon Jezus. God zei van Jezus: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
De eerste mens op aarde was Adam, die God maakte uit het stof van de aarde naar Zijn beeld. God blies hem
de levensadem in zijn neusgaten en zo is Adam een levend wezen geworden. De laatste Adam Jezus is
geworden tot een levendmakende Geest. Omdat Jakob in de veronderstelling leeft dat Jozef dood is, wordt
Benjamin in deze geschiedenis ook wel aangeduid met, de jongste zoon.
De geschiedenis van Jozef begint met: Dit zijn de afstammelingen van Jakob, maar dan gaat het vervolgens
direct over op de geschiedenis van Jozef. In de vorige afleveringen hebben we kennis kunnen maken met de
familie waarin Jozef is opgegroeid als rechtvaardige tussen zijn slechte broers. Ook Jezus groeide tussen Zijn
broers op, de leiders van het volk Israël, toen Hij op aarde was om Zijn reddingsplan voor de wereld te
volbrengen. Tijdens het lezen van deze geschiedenis zal je kunnen ontdekken dat het daarin gaat over het
reddingswerk van Jezus Christus. Over de liefde van God voor Zijn Gemeente en Zijn volk Israël, die Hij wil
redden van zonde en schuld, en over de liefde die de vader heeft voor zijn zoon en de zoon voor de vader. De
liefde van God de Vader wordt weerspiegeld in Zijn Zoon Jezus Christus. Zo ook de liefde van Jakob voor zijn
zoon Jozef.
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Toepassing.
In de aangehaalde tekst gaat het over afstammelingen en familie banden. Wanneer je mensen ontmoet en
elkaar beter wilt leren kennen wordt gemakkelijk de vraag gesteld: van wie ben jij er één. Blijkbaar denken
mensen iemand te kunnen kennen door er achter te komen wie hun vader is of, uit welke familie de ander
komt. Wanneer een familie bekent staat vanwege hun slechte reputatie, dan gaan vaak al gauw de
alarmbellen rinkelen waardoor jij je, misschien onbewust, gereserveerd opstelt, waardoor er in plaats van
toenadering, afwijzing en verwijdering plaats gaat vinden. Misschien herken je dat ook in jezelf.
Deze houding verandert zodra je voornemens bent om die ander echt te willen leren kennen. Dat vraagt dan
ook om een andere benadering onder andere door je niet te richten op de familie waarin iemand geboren is,
maar door de persoon in kwestie zonder vooroordeel, tegemoet treden. Door met de ander op te trekken leer
je die persoon pas echt kennen. Dat vraagt vaak wel eerst een verandering in ons denken. Want door iemand
alleen te wantrouwen vanwege negatieve geruchten maakt dat je zelf ook deelneemt aan die negatieve
geruchten stroom. Voor iemand die verlangt uit die spiraal van afwijzing te kunnen stappen, wordt daardoor
een belemmering opgeworpen en/of in stand gehouden. In de Bijbel staat: Laten wij dan niet langer elkaar
oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Jezus zei: Deze
dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar
heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Ook de Gemeente van Christus is een familie. Zij allen kennen God als hun Vader in Jezus Christus. Maar
desondanks kunnen ook daar de persoonlijke tegenstrijdige zienswijzen tussen broers en zussen soms een
hoogtepunt bereiken. Een hoofdoorzaak hiervan is dat de individualisering die in de samenleving een vaste
voet aan de grond heeft, zich ook in de Gemeente van Christus heeft genesteld. Daarvan kan het gevolg zijn
dat mensen de waarheid betrekken op henzelf en/of ontlenen aan dat wat wordt ervaren en wat wordt
gevoeld, alsof het gevoel de waarheid kent. Daardoor wordt het zicht op Christus belemmerd en komt dat
wat God van ons vraagt vaak op de tweede plaats, waardoor geloofsgemeenschappen uiteen gaan om elk
hun eigen visie uit te dragen. Verschillende zienswijzen over maatschappelijk onderwerpen of over politiek
kunnen heftig met elkaar botsen en vragen vaak om compromissen. Maar een andere zienswijze over het
Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, is iets anders. Daarover zijn geen compromissen te sluiten
omdat het de Waarheid is, daarbuiten bestaat er geen Waarheid. Alleen in Christus zijn wij overwinnaars.
Deze geschiedenis van Jozef maakt duidelijk dat Jezus in eerste instantie naar de wereld gekomen is voor Zijn
broers, de verloren schapen van het volk Israël. Dat is Zijn familie en die staat er niet zo goed op. Maar met
onze familie, De Gemeente van Christus in de wereld is het vaak niet anders. Gelukkig richt Jezus zich niet op
in welke familie we geboren zijn, want Ieder mens heeft gezondigd en missen de heerlijkheid van God, maar
Hij let op je afkomst naar de Geest. Een ieder die wedergeboren is mag dan toetreden tot Zijn familie en bij
Hem inwonen. Deze genade valt ieder mens ten deel die Jezus als persoonlijke verlosser heeft aangenomen.
Wie Hem echt kent verlangt naar Zijn komst en bidt: Heere Jezus kom spoedig! Daarom sta op en schitter!
•

Waar wacht je nog op, Bid je mee?

Shalom, Wim.
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Hoe mooi en hoe heerlijk
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven
***
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
***
Psalm 67,
De volken zullen U belijden
De volken zullen U belijden
o God, U loven al te zaam
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam
Volken zult Gij rechten
hun geding beslechten
in gerechtigheid
volken op deez' aarde
die uw arm vergaarde
die Gij veilig leidt
***
De aarde heeft de vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt
God is ons genegen,
onze God geeft zegen
Hij die alles geeft
Hij zal zijn geprezen
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft
***
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