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Overdenking - De zegen van de zonen van Rachel. 

11. Jozef is een jonge vruchtbare boom, bij een bron.  

Elk van zijn takken loopt over de muur.  

Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat, maar zijn boog bleef gespannen.  

Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de Machtige van Jakob.  

vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël, door de God van je vader, Die je zal helpen.  

En door de Almachtige, Die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven, met zegeningen uit de 

watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van borsten en baarmoeder.  

De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de 

begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels.  

Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers.  

12. Benjamin is een verscheurende wolf; 's morgens verslindt hij zijn prooi, en 's avonds deelt hij buit uit. 

Dit waren al de stammen van Israël: twaalf. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. 

Hij zegende hen, elk met een eigen zegen. Lezen, Genesis 49:22-28. 

Daarna gebood hij hun en zei: Ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot 

die op de akker van Efron, de Hethiet, ligt; in de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover 

Mamre ligt, in het land Kanaän, en die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron, de Hethiet, 

als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara, zijn vrouw; daar hebben ze Izak begraven en 

Rebekka, zijn vrouw; en daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt, zijn gekocht van de 

Hethieten. Toen Jakob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar 

op het bed en gaf de geest; en hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Lezen, Genesis 49:29- 33. 

Toelichting. 

De twee zonen van Jozef worden door Jakob in de plaats van Jozef aangenomen als zijn kinderen. Daardoor 

lijkt het wel alsof Jozef wordt buitengesloten. Dat heeft dan ook een diepere betekenis. Jozef zal namelijk 

meer gezegend worden dan zijn broers en zijn voorgeslacht. Jozef krijgt een aparte zegen waarin het 

verlossingswerk van Jezus Christus zichtbaar wordt. Door Hem zal Zijn volk en heel de aarde worden 

gezegend. Vrij vertaalt zou je kunnen zeggen; In Jezus is leven omdat Hij één is met Zijn Vader Die Hem 

voedt. Jezus strekt Zijn handen dan ook beschermend uit over Zijn kinderen. De wereld wilde Hem niet als 

hun Heer en heeft Hem verworpen, maar Jezus hield stand in verdrukking door de Kracht van de Heilige 

Geest. Jezus is de Herder, de Rots Die God heeft aangesteld over Zijn volk. God de Vader zegent de Zoon met 

de hemelse zegeningen, met de aardse zegeningen en met de heerschappij over allen die uit Hem, uit God 

geboren zijn. Eens zal Hij Koning zijn in het Koninkrijk van God. Hij, Jezus Christus de Messias, Die uit Israël is 

voortgekomen zal Zijn kinderen weiden. 

Benjamin is de laatste die Jakob zegent en de lijdensweg van Jezus symboliseert. Eerst heette hij Ben Oni, 

zoon des smarten maar Jakob noemde hem Benjamin, zoon van de rechterhand. Jezus heeft de straf 

gedragen die wij hadden verdient, maar zit nu aan de rechterhand van God om zijn Gemeente te weiden.  
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Als Jakob gaat sterven zegt hij niet: Ik word met mijn vaderen verenigt maar: Ik wordt met mijn volk 

verenigd. Wat erop wijst dat God één zal zijn met Zijn volk. Daarna gebiedt Jakob zijn zonen om hem te 

begraven in de grot waar ook zijn voorgeslacht, (de gelovige vaderen) patriarchen begraven liggen. 

Wanneer alles geregeld is voor de eeuwigheid legt Jakob zijn voeten bij elkaar en geeft de geest. Klaar met 

zijn leven geeft hij zich over in de handen van zijn God en Vader.  

Toepassing. 

In de geschiedenis van Jozef staan de kernwoorden, autoriteit en gezag, die ook mede bepalend zijn voor 

onze vrijheid. Met deze kernwoorden heeft Gods schepping vanaf de schepping dan ook grote moeite. Satan 

is gevallen omdat hij onder het gezag van God wilde uitkomen. Daarna vroeg hij ook aan de mens: Wil je 

worden als God, eet dan van de verboden vruchten. Toen is ook de mens gevallen en is de aarde omwille 

van de mens door God vervloekt. Vanaf die tijd verdraagt de mens geen autoriteit of gezag boven hem. Dat 

is er de oorzaak van dat de wereld vol is van geweld. God heeft de wereld al eens door water doen vergaan 

en is daarna met Noach opnieuw begonnen. Toen zei De HEERE in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan 

niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, 

van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Als bevestiging 

daarvan maakte God een verbond met Noach en zei: Ik zal niet meer alle vlees door het water van een vloed 

uitroeien en er zal geen vloed meer zijn om de aarde te gronde te richten. Mijn boog (wit licht, het licht van 

Gods heiligheid) heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de 

aarde. Met deze boog, die aangeeft dat God de mens zijn genade aanbiedt, wordt in onze dagen God door 

de mens op de proef gesteld. Maar wie opstaat tegen de Schepper, de God van de hemel, delft zijn eigen 

graf. Niet lang na de zondvloed kwam de mens weer tot God in opstand en bouwde een toren in Babel, die 

tot in de hemel rijkte. Zo vormde de mensheid een blok tegen de God van de hemel. Daar heeft God hun taal 

verward waardoor ze elkaar niet meer konden verstaan en werd hun voornemen onmogelijk. 

Zodra kinderen hun eerste woordjes zeggen wordt al duidelijk dat de mens een eigen wil heeft en zichzelf wil 

redden. Wanneer ouders dan iets voor hun kind willen doen wordt vaak geantwoord: Ik zelf doen! Dat wordt 

vertaalt als bewustwording en zelfstandigheid, en dat is goed. Maar wil een mens echt volwassen worden in 

het geloof dan zal die mens alles uit handen moeten geven om zich te laten leiden door hun meerdere, 

Jezus. Dat betekent, gehoorzaamheid aan de ‘autoriteit en gezag’ van de Schepper. Wie zich aan Gods wet 

onttrekt doet zonde. Er staat geschreven: En doordat de wetteloosheid zal toenemen zal de liefde van velen 

verkillen. Ieder die de zonde doet, die doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. Maar 

wie door Christus is aangeraakt heeft zijn leven overgegeven in de handen van zijn Heiland is vrijgemaakt 

van de zonde en leeft van genade. Ook Christenen worstelen met gezag wat vaak leidt tot verdeeldheid. 

Weet dit: Er is geen hogere Macht dan God. En wie niet onder Zijn gezag wil leven komt onder de macht van 

hen die door God zijn aangesteld. Die wensen het kwade te doen en zijn de uitvoerders in de wraak tegen 

hen die het kwade doen. Maar wie gehoorzaam is aan Gods wetten die zal lof ontvangen.  

• Onder welk gezag voer jij je plannen uit?  

Shalom, Wim. 
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Leer mij Uw weg, o Heer, 

 

Leer mij Uw weg, o Heer, 

leer mij Uw weg. 

Schenk van Uw kracht mij meer, 

leer mij Uw weg. 

 

Houd mij in evenwicht, 

dat 'k voor Uw aangezicht, 

wandel in 't volle licht, 

leer mij Uw weg. 

 

Hoe ook mijn toestand wordt, 

leer mij Uw weg. 

't Leven zij lang of kort, 

leer mij Uw weg. 

 

Is dan mijn loop volbracht, 

vrees ik geen dood of macht, 

daar mijn ziel U verwacht, 

leer mij Uw weg. 

 

Wat ook dit leven brengt, 

Hij is nabij. 

't Zij vreugd of droefheid schenkt, 

Hij is nabij. 

 

Hoe sterk ook satans macht, 

Jezus geeft licht en kracht, 

ieder, die Hem verwacht: 

Hij is nabij. 


