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Hierbij ontvangen jullie het eerste nummer van deze rondzendbrief. Dit nummer wilde ik jullie al toesturen 

maar het leek mij achteraf beter hiermee nog even te wachten tot nu, vandaar! Probeer bij het lezen en 

volgen van deze geschiedenis jezelf in deze geschiedenis te plaatsen. Mijn hoop is dat jullie met mij, tijdens 

het overdenken, nog meer enthousiast worden over het Woord van God en daardoor wordt aangeraakt.  

Voordat de geschiedenis van Jozef begint vinden er verschillende belangrijke gebeurtenissen plaats in het 

gezin van zijn vader Jakob die in de geschiedenis van Jozef terugkomen. Deze gebeurtenissen, die de 

komende weken eerst zullen worden behandeld, lopen als het ware als een rode draad door de geschiedenis 

van Jozef heen. De Bijbelteksten die zijn aangehaald zijn gekozen uit de HSV. 

Inleiding.  

God heeft uit de wereldvolken een volk uitgekozen dat Hem zal dienen en dat voor Hemzelf apart gezet. 

Daartoe riep Hij Abraham uit Ur van de Chaldeeën. Die kreeg de belofte, dat uit hem een groot volk voor 

God geboren zal worden dat niet te tellen zal zijn. Deze belofte is overgegaan op zijn Zoon Izak. Uit hem zijn 

Ezau en Jacob geboren. Deze belofte aan Abraham en Izak gaat over op Jacob, die hij verkreeg door bedrog. 

Jacob moet vluchten voor Ezau zijn tweelingbroer en gaat naar Paddan Aram. Onderweg droomde hij en 

krijgt van God de belofte van Abraham. In Paddan Aram trouwt Jakob met de dochters van Laban, de broer 

van Rebekka zijn moeder, en vormt daar een gezin. Als een rijk man vlucht Hij weg bij Laban maar voordat 

hij Kanaän binnen gaat ontmoet hij God, Jacob strijdt met Hem en hij overwint. Daar krijgt Jakob een 

nieuwe naam, Israël. In Kanaän aangekomen gaat hij wonen bij Sichem. Daar wordt zijn dochter Dina 

verkracht, en moorden zijn kinderen de stad Sichem uit. Weer moet Jacob vluchten. Rachel is zwanger en 

vlak voordat ze in Bethlehem zijn wordt Benjamin geboren. Ze heeft een zware bevalling en sterft daar. Dan 

gaat Jakob wonen in Hebron. Maar op een keer bezoedeld Ruben, zijn oudste zoon, zijn bed. Daarna begint 

de geschiedenis van Jozef.  

Bovenstaande onderwerpen zullen het eerst worden behandeld voordat de geschiedenis van Jozef begint. 

De Geschiedenis van Jozef de zoon van Jakob, is beschreven in het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 37-50. 

Jozef is een voorafschaduwing van de HEERE Jezus. Hij is een afgezonderde die door zijn broers wordt 

gehaat. Zoals Jozef werd verworpen door zijn broers, zo werd Jezus verworpen door de leiders van het volk 

Israël en door de wereld die God afwijst.  

Het onvruchtbare volk. 

Abraham en Sara waren onvruchtbaar. Toch had God aan Abraham beloofd dat uit hem een groot volk zou 

voortkomen. Na vijfentwintig jaar wachten wordt uit een onvruchtbare relatie, Izak geboren, die de zoon is 

van deze belofte. Lezen, Genesis 15:1-6. 

Ook Izak, de zoon van Abraham en Rebekka, waren onvruchtbaar. Maar Izak bad vurig tot de HEERE in het 

bijzijn van zijn vrouw om een kind. De HEERE liet Zich door hen verbidden zodat Rebekka zijn vrouw zwanger 

werd. Toen de kinderen in haar lichaam tegen elkaar aanstootten zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij 

dit? En zij ging de HEERE raadplegen. De HEERE zei tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot en twee 

naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de 

meerdere zal de mindere dienen. Lezen. Genesis 25:19-26. 
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Toelichting. 

De geschiedenis van Izak begint net als bij Abraham, met onvruchtbaarheid. Abraham vertrouwde op de 

HEERE en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar ook Izak en Rebekka ontdekten dat zij 

onvruchtbaar waren maar gaan bij God te rade en bidden om kinderen. Twintig jaar later toen Jakob zestig 

jaar was, wordt er een tweeling geboren. De eerste Ezau, die wordt geassocieerd met de heidenvolken en 

Jacob, die wordt geassocieerd met het volk van God. Deze twee vechten al met elkaar voordat ze geboren 

zijn. Maar als Rebekka niet weet wat dit betekent zegt God: de oudste moet de jongste dienen. Jakob moet 

tot driekeer toe vluchten voor hen die hem naar het leven staan. Vanaf de ballingschap tot op de huidige 

dag is Israël nog steeds op de vlucht voor zijn vijanden en is er strijd gaande tussen Israël en de volken.   

Toepassing. 

Door de zondeval is de mens onvruchtbaar. Dat wil zeggen, van God gescheiden. Maar God heeft een 

reddingsplan bedacht waardoor het mogelijk wordt van een onvruchtbare, een vruchtdrager te worden. 

Daardoor kan een mens weer tot God naderen. Zo zijn er twee volken in de wereld die tegenover elkaar 

staan, het volk van God en de wereld van het kwaad. Zij die God liefhebben tegenover hen die het kwaad 

liefhebben.  

De wereld staat vijandig tegenover Israël en de volgelingen van Christus. Zolang wordt meegebogen met de 

normen en waarden van de wereld, die tegen de wet van God ingaan, hebben de gelovigen van hen die van 

de wereld zijn, vaak niets te vrezen.  

Welke strijd heb jij te voeren om staande te blijven in je geloof?  

Sjalom, Wim. 

 

Opwekking 640. Mijn hulp is van U, Heer 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

Die mij bij zal staan. 

 *** 

Mijn hulp is van U, Heer, Die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer, Die over mij waakt, 

Die niet sluimeren of slapen zal. 

*** 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

*** 
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