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[Uitzending 53 – Genesis 46: 1 t/m 34] 

 

De geschiedenis van Jacob is bijna ten einde. Het is karakteristiek voor het 

Bijbelboek Genesis om te eindigen met een commentaar van de hoofdper-

soon. Jacob zegt: Mijn zoon Jozef leeft! Ik ga met jullie mee en zal hem 

nog een keer zien, voordat ik sterf! (Gen.45:28)  

Dit laatste vers is gelijk weer de inleiding voor de volgende episode. De derde 

reis van de familie van Jozef naar Egypte. Het brengt de 12 stammen van 

Israël naar Egypte. Daarmee vormt ook de derde episode één geheel met 

voorgaande.  

 

Jacob dacht waarschijnlijk dat hij maar voor enkele jaren naar Egypte ging. En 

zelfs, met die gedachte in het achterhoofd, stemt hij aarzelend toe om te gaan. 

Immers de Here God had zijn voorvader – Abraham – duidelijk gezegd om uit 

Egypte weg te blijven.  Abraham was in Egypte ook in moeilijkheden geraakt. 

Hetzelfde had de Here tegen Izaäk gezegd. Nu staat Jacob voor de vraag of 

hij naar Egypte moet gaan. Hij heeft meer aanmoediging nodig dan de uitnodi-

ging van zijn zoon Jozef, of zelfs van de farao. Hij moet groen licht van de 

Here God hebben. Genesis 46 vers 1: 

Zo trok Israël met al zijn bezittingen naar Berseba en bracht daar offers 

aan de God van zijn vader Izaäk. 

 

Hier gebeurt iets verbazingwekkends: Jacob, brengt offers aan de God van 

zijn vader Izaäk. De eerste keer dat hij het land verliet – op weg naar Haran – 

was Jacob bij Bethel gekomen. Maar, had hij er God gezocht? Nee! Jacob 

dacht dat hij van de Here was weggelopen. Hij zocht de wil van de Here niet, 

en hij vroeg ook niet om Gods leiding.  

Wat een verschil was er toen, tussen de jonge Jacob en de knecht van 

Abraham. De knecht van Abraham zette geen enkele stap zonder de Here te 

vragen. En Jacob? Jacob was met hele andere dingen bezig, hij dacht er niet 

aan dat Hij de Here God in zijn leven nodig had. Het heeft (bij Jacob) lang 

geduurd voordat hij inzag en leerde dat een levenshouding waarin een mens 

alles zelf wil regelen en God niet vraagt, niet de juiste manier van leven is. 
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Ja, zo was het bij Jacob maar hoe is het bij ons, luisteraar? Leven wij ook zo? 

De hele week druk zonder de Here God in ons programma te betrekken? We 

nemen zelf de beslissingen en doen wat we zelf het beste vinden. Natuurlijk 

gaan we op zondag naar de kerk. Wij willen graag geestelijke mensen zijn en 

bereid om de wil van God te doen.  

Maar, Zijn wil doen is meer dan het alleen te zeggen en zondags naar de kerk 

te gaan. Natuurlijk is het prachtig als je actief mag én kan zijn, in de eigen kerk 

of gemeente. Misschien bent u wel leidster van een zondagschool of een 

Bijbelstudiekring. Mogelijk voorzitter van een vereniging of lid van de kerken-

raad. Prachtig! 

 

Gods wil doen betekent meer dan naar de kerk gaan en leidinggeven op een 

zondagsschool. Soms lijkt het er op dat veel christenen op zondagavond 

tegen de Here God zeggen: tot volgende week! Als je naar hun dagvulling en 

weekprogramma kijkt dan lijkt het wel of de Here de rest van de week buiten 

beeld is. 

Jacob heeft een groot deel van zijn leven anders geleefd met God dan nu. De 

Here was in die periode eerder: de laatste hulp bij ongelukken! Als Jacob er 

zelf niet meer uitkwam of, zich meters diep in de nesten had gewerkt of, zich 

aan alle kanten bedreigd voelde. Dan wilde hij nog wel aan God denken en 

Hem aanroepen. Maar, nu is het anders! Voordat met de woestijnreis – naar 

Egypte – wordt begonnen brengt Jacob – in Berseba – offers aan de God van 

zijn vader Izaäk. En de Here? Hij is genadig en verschijnt aan Jacob! 

Genesis 46 vers 2 en 3: 

 

In de loop van de nacht sprak God tot hem in een visioen. Jacob, Jacob! 

riep Hij. Ja HERE, hier ben ik! antwoordde Jacob. 

Ik ben God, zei de stem, de God van uw vader. Wees niet bang om naar 

Egypte te gaan, want Ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een 

groot volk. 

De Here God belooft dat hij Jacob, in het land Egypte, tot een groot volk zal 

maken. En? Heeft de Here dat gedaan? Zeker, wat Hij belooft dat doet de 

Here God ook. We lezen in Exodus 1 vers 7: 
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Hun afstammelingen waren echter erg vruchtbaar en hun aantal nam 

snel toe. Uit de kleine groep van zeventig mensen groeide een flink volk, 

dat het hele land Gosen bevolkte. 

In het land Egypte kregen de Israëlieten te maken met een geboortegolf. Hoe 

kwam dat? Omdat de Here God doet wat Hij aan Jacob heeft belooft. Ik ben 

God, de God van uw vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, 

want Ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een groot volk. 

Genesis 46 vers 4 en 5:  

Ik zal met u meegaan naar Egypte en uw nakomelingen terugbrengen. 

Maar u zult in Egypte, met uw zoon Jozef naast u, sterven.  

Zo verliet Jacob Berseba, en zijn zonen brachten hem naar Egypte, 

samen met hun vrouwen en kinderen in de rijtuigen, die farao ter 

beschikking had gesteld. 

De Here spreekt tot Jacob in een nachtelijk visioen. Hij maakt Zich bekend als: 

Ik ben God, de God van uw vader. De uitdrukking: ‘De God van uw vader’ is 

kenmerkend voor de geschiedenissen over Jacob. Jacob hoort van de Here 

dat hij niet bang hoeft te zijn en dat de Here Zijn beloften aan Abraham en 

Isaäk zal waarmaken. 

 

Het spreken van de Here God: Wees niet bang, maakt duidelijk dat Jacob 

bang was op naar Egypte te gaan. Dat heeft hij daarvoor niet laten merken. 

De Here God herinnert ook aan de belofte: Ik zal ervoor zorgen dat u daar 

uitgroeit tot een groot volk. We ontdekken er een nieuwe element in name-

lijk het woordje ‘daar’. Dat wil zeggen: in Egypte en niet in Kanaän. Het 

betekent ook dat de verhuizing naar Egypte niet van korte duur zal zijn, maar 

een langdurig verblijf zal worden. Dat was ook al aangekondigd in Genesis15 

vers 13 t/m16, daar zegt de Here tegen Abram:  

Uw nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land wonen, ze zullen 

daar slaven zijn en slecht behandeld worden. Maar het volk dat hen 

onderdrukt, zal Ik straffen. Daarna zal uw volk wegtrekken met grote 

rijkdommen. Maar u zult een hoge leeftijd bereiken en rustig kunnen 

sterven. Na 4 generaties zullen uw nakomelingen hier terugkeren, want 

eerder zal de slechtheid van de Amorieten niet het peil bereikt hebben 

waarop Ik ze zal straffen. 
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Nadat Jacob deze belofte en bevestiging van de Here heeft ontvangen, 

verlaat hij Berseba. Zijn zoons laten hem, met hun kinderen en vrouwen 

plaatsnemen op de wagens die de farao heeft gestuurd. En… daar gaan ze. 

 

Het leven van Jacob is op te splitsen in gebeurtenissen rond 3 locaties. De 

eerste is het land Haran. De tweede het land Kanaän en de derde het land 

Egypte. Naast het feit dat de gebieden geografische zijn aan te wijzen geven 

ze ook 3 geestelijke stadia – van Jacob – weer.  

 

Toen Jacob wegvluchtte voor Esau, verliet hij het land met alleen maar een 

staf. Toen hij in Haran kwam, was hij een man van God die niet geestelijk 

leefde. Om het met woorden uit 1 Cor.3:1 te zeggen: Jacob leidde zijn eigen 

leven en deed z’n eigen zin. Wat hij zelf belangrijk vond stond bovenaan. Niet, 

Here wat wilt U dat ik doen zal. Hij verliet Haran, ging er vandoor. Hij liep weg 

van zijn schoonvader en was bang om zijn eigen broer (Ezau) te ontmoeten. 

In Kanaän vindt de worsteling bij de Jabbok plaats. Maar Jacob is nog steeds 

een man van God die in eigen kracht vecht.  

Maar nu – in Genesis 46 – gaat hij naar Egypte. Hij wandelt niet meer in eigen 

kracht en is ook niet meer op de vlucht. Jacob wandelt in geloof.  

 

Hoewel Jozef een hoofdrol speelt in dit gedeelte van Genesis, is het wel van 

belang – om hier, in Gen. 46 – de tekenen van de geestelijke groei in het 

leven van Jacob op te merken. Jacob is de man geworden die God wilde dat 

hij zou zijn. Alleen de Here God kan iemand tot zo’n man of vrouw vormen. En 

dat – luisteraar – is vandaag nog steeds zo! 

 

Laten we het nog een keer op een rijtje zetten. Jacobs leven in Haran wordt 

getypeerd door een vleselijke levensstijl. Een man van God, die leeft naar 

eigen inzichten. Jacobs leven in Kanaän typeert een man van God, die in 

eigen kracht vecht. Maar, op weg naar én in Egypte, ontmoeten we in Jacob 

een man van God, die in geloof wandelt.  

Mogelijk kunt u – in uw eigen leven – ook tekenen van geestelijke groei 

onderscheiden? Misschien dat u kunt zeggen: 
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Er was een tijd in mijn leven dat ik het Evangelie hoorde. Iedere zondag mocht 

ik het Woord van de Here God horen en overdenken. Oprecht leefde ik in de 

vreze des Heren en keerde mij tot de Here God.  

 

Maar, toen kwamen er andere tijden. Worstelingen, verleidingen en verzoekin-

gen. Ze kunnen een mens dichter bij God brengen maar vaak is het anders-

om.  Een mens gaat denken dat hij of zij het zelf wel redt, in eigen kracht. In 

het begin lijkt het ook net of alles prima gaat. Maar dan – misschien wel na 

jaren – ontdekt je dat het niet waar is en dat een mens het in eigen kracht niet 

redt. Je gaat bidden, mogelijk heeft u het wel gezongen, met de bekende 

woorden uit Psalm 25 vers 2:: Heer, ai, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord 

en Geest, bekend. Ja, dan komt er een tijd dat je mag groeien in de genade 

en de kennis van de Here Jezus Christus. Dat je mag wandelen in geloof! 

Net zoals Jacob! Genesis 46 vers 6 en 7: 

 

Ze namen ook hun vee en hun huisraad mee, alle bezittingen die zij in 

Kanaän hadden vergaard en kwamen in Egypte.  

Jacob en al zijn kinderen, zonen en dochters, kleinzonen en klein-

dochters, allen van wie hij hield. 

Vanwege de hongersnood moest iedereen mee. Ook de hele veestapel ging 

mee, want niets en niemand zou de hongersnood kunnen overleven. 

Het benadrukken van de ‘nakomelingen’ onderstreept de trouw van de Here 

God aan de belofte aan Abraham. 

 

In de verzen 8 t/m 25 wordt in Gen.46 een overzicht gegeven van de samen-

stelling van de familie van Jacob. Een belangrijk gegeven, omdat het de 

stamboom is die naar de Here Jezus Christus leidt.  

Afgezien van de inleiding in vers 8 en de samenvattende afsluiting in vers 26 

en 27 bestaat het overzicht uit 4 onderdelen. Het eerste onderdeel – vanaf 

vers 8 t/m 15 – omvat de zonen van Jacob bij Lea. Het tweede onderdeel – 

vers 16 t/m 18 – beschrijft de zonen bij Zilpa. In het derde onderdeel – vers 19 

t/m 22 – vinden we zonen bij Rachel. Tenslotte, het vierde onderdeel – vers 23 

t/m 25 – de zonen bij Bilha. 
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Elk van de vier onderdelen eindigt met het geven van het totaal van het aantal 

genoemde nakomelingen. Het gaat in beginsel om een oude lijst. We zien dat 

aan het gebruik van het woord ‘El’ voor de naam van God. Later wordt JHWH 

gebruikt. Soortgelijke lijsten vinden we in Numeri 26 en 1 Kronieken 2 t/m 8. 

Opmerkelijk is dat er naast Dina nog meer dochters worden genoemd. Maar, 

dat wisten we al uit Gen.34. (vers 9, 16 en 21). Het valt ook op dat de namen 

van Jacobs vrouwen en bijvrouwen niet worden genoemd. Mogelijk zijn Lea, 

Bilha en Zilpa al gestorven. 

Na de opsomming van Jacobs afstammelingen, lezen we: 

Zo kwam het totaal van de groep die naar Egypte ging – allemaal afstam-

melingen van Jacob en zonder de vrouwen van zijn zonen – op 66 per-

sonen. (Gen.46 vers 26) 

 

Er kwamen 66 personen met Jacob uit Kanaän naar Egypte. Jozef en zijn 

twee zonen, die waren – natuurlijk – al in Egypte. Genesis 46 vers 27: 

Met Jozefs twee zonen meegerekend, bestond de gehele familie daar in 

Egypte uit zeventig mensen. 

Opvallend dat elke zoon van Jacob (en zijn nakomelingen) met hun naam 

wordt genoemd. Het is geen lijst met namen van stammen maar van 

individuele personen. Waarom staan deze namenlijsten in de Bijbel? Wat 

hebben wij er vandaag nog aan? Zijn die namenlijsten nu werkelijk zo 

belangrijk? 

 

Luisteraar, niets is belangrijker dan onze Here Jezus Christus. De lijst met 

namen geeft de stamboom weer waar Hij uit is voortgekomen. In het begin 

van het Nieuwe Testament – in het eerste hoofdstuk van Matteϋs – vinden we 

ook een stamboom en sommige van de namen uit Gen.46 vinden we daar 

terug. Ook in de stamboom die in Lukas 3 wordt gegeven vinden we een 

aantal van namen uit gen.46 terug. Daarom zijn de namenlijsten belangrijk! 

 

Er is nog een andere reden, een hele persoonlijke. Mogelijk heeft u wel eens 

gehoord van het Boek des Levens. In het laatste Bijbelboek: Openbaringen  

lezen we in hoofdstuk 3 vers 5: Ik zal zijn naam niet schrappen uit het 

boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben 
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Het Boek van het Leven van het Lam. En, wie is dat lam? Dat is de HereJezus 

Christus. Luisteraar, staat uw naam al in Zijn boek geschreven?  

Door geboorte stammen we allemaal af van Adam en Eva. Ook al weten we 

niet precies via welke familielijnen maar, we komen allemaal voor in de 

stamboom van Adam.  

Hoe komt een mens nu in de stamboom van de Here Jezus Christus? In het 

algemeen kunnen we zeggen dat iemand door geboorte in een stamboom 

terechtkomt. Dat is ook zo met de stamboom van de Here Jezus Christus. 

In Zijn Boek – het Boek van het Leven van het Lam – daarin komt een mens 

als hij of zij opnieuw geboren wordt. Als je van bovenaf, vanuit de hemel 

geboren wordt. Een tweede geboorte? Ja! Een geestelijke geboorte. 

 

Ik kan mij voorstellen dat zoiets moeilijk te begrijpen is. In Joh.3 begreep 

Nikodemus – een farizeeër en lid van de Hoge Raad – het ook niet. De Here 

Jezus zelf, legt het hem uit en zegt: Luister goed, wie niet opnieuw geboren 

wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Opnieuw geboren? 

vroeg Nikodemus. Hoe kan dat? 

Toch is het zoals Ik zeg. Niemand kan het Koninkrijk van God binnen-

gaan, als hij niet opnieuw geboren wordt. Nikodemus vroeg: Hoe gebeurt 

dat dan? 

Luisteraar – mogelijk heeft u dezelfde vraag als Nikodemus: hoe gebeurt dat 

dan? Door Gods genade mag het gebeuren wanneer u de Here Jezus 

Christus aanvaardt als uw persoonlijke Verlosser. Als u dat doet, wordt u een 

kind van God. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn 

enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh.3:16) 

 

Is dat niet geweldig? Luisteraar, de meeste van ons kennen elkaar niet. Wij 

hebben nog nooit van elkaar gehoord maar – God kent u en jou! 

Sterker nog, Hij heeft al de haren op uw hoofd geteld. Hij weet hoeveel het er 

zijn. Hij kent u en jou beter dan wie dan ook. God kent u persoonlijk. 

In de stamboom van Jacob komen namen voor die mij – in eerste instantie 

niets zeggen. Maar, God kent ze wel! 
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Luisteraar, u bent een mens tussen miljoenen andere mensen, en toch bent u 

– voor de Here God – een uniek persoon. Staat uw naam opgeschreven in het 

Boek van het Leven van het Lam? 

We lezen verder in Gen.46 vers 28 en 29: 

Jacob stuurde Juda vooruit om Jozef te vertellen dat zij onderweg waren 

en al snel in Gosen zouden aankomen, wat ook gebeurde. 

Jozef sprong in zijn rijtuig en reisde naar Gosen om zijn vader te 

ontmoeten. Zij vielen elkaar om de hals en huilden een tijd. 

 

Jozef viel zijn vader om de hals. Ze omhelsde elkaar en hij huilden een tijd. 

Een ontroerende ontmoeting. Het mag duidelijk zijn dat het meer is dan een 

paar handen schudden. Genesis 46 vers 30: 

Toen zei Israël tegen Jozef: Nu kan ik eindelijk sterven, want ik heb jou 

weer gezien en weet dat je nog leeft. 

Jacob wordt bij zijn nieuwe naam genoemd: Israël. Zijn grootste wens was dat 

hij Jozef nog zou zien voordat hij zou sterven (Gen.45:28). Hij is bereid in 

vrede heen te gaan. Maar Jacob zal nog 17 jaar met Jozef in Egypte mogen 

leven (Gen.47:28). De Here heeft Israël en Jozef deze laatste jaren nog 

gegeven. Jacob had Jozef tot zijn 17de jaar bij zich gehad (Gen.37:2) en nu – 

na een lange tussentijd – krijgt hij weer 17 jaar met Jozef. Gen.46 vers 31 t/m 

34: 

 

Jozef richtte zich tot zijn broers en zei: Ik zal farao gaan vertellen dat 

jullie uit het land Kanaän zijn gekomen om  bij mij te zijn. En ik zal hem 

zeggen: Deze mannen zijn schaapherders. Zij hebben hun kudden en al 

hun andere bezittingen meegenomen. Als farao dus met jullie wil praten 

en vraagt wat jullie beroep is, moet je zeggen: Wij zijn sinds onze jeugd 

schaapherders, net zoals onze vaders al generaties lang zijn geweest. 

Als jullie hem dat vertellen, zal hij jullie rustig in Gosen laten wonen. 

Want in andere delen van Egypte werden schaapherders veracht en 

gehaat. 
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Het is interessant dat het Woord van God het heel vaak over schaapherders 

heeft. Israël en zijn zonen waren herders. Ze hadden een eigen kudde waar 

ze voor zorgden. Dat gebeurd in Israël nog steeds.  

Ook van de Here Jezus Christus wordt gezegd dat Hij een Herder is. Zelf zegt 

Hij: Ik ben de Goede Herder, die Zijn leven geeft voor de schapen. Hij is de 

Grote Herder Die – ook vandaag – over Zijn schapen waakt. Hij zegt: niemand 

zal ze uit Mijn hand rukken. Deze Here Jezus Christus is ook de Opperherder 

die nog zal verschijnen. 

En luisteraar, deze wordt door velen verworpen en veracht. Hoe? Door te 

ontkennen dat Hij heeft geleefd en bestaan. Of, door alle bijzondere kenmer-

ken en herkenningstekenen – die alleen bij Hem passen – weg te redeneren. 

Op grond van menselijke waarnemingen, ervaringen of inzichten. Immers, het 

is toch onmogelijk dat iemand uit een maagd wordt geboren. De wonderen 

van Jezus waren natuurlijk geen wonderen – de mensen wilden het graag en 

zo werd het een wonder. Jezus stierf ook niet voor de zonden van de wereld. 

Ja, de hele Bijbel staat er wel vol mee en door de eeuwen heen heeft de Here 

God Zijn boodschappers over de hele aarde uitgezonden om het iedereen te 

vertellen maar voor velen is het kruis een ergernis en een steen des aan-

stoots. En dan hebben we het nog niet gehad over de opstanding en de 

wederkomst. Jezus Christus wordt door velen niet serieus genomen. 

Luisteraar, ik wil u met klem vragen dat toch maar WEL te doen! 

Waarom? Met het oog op uw behoud! Het zou toch jammer zijn als zo’n 

prachtig mens als u en jij – voor altijd verloren moet gaan omdat u/jij niet 

gelooft hebt in de naam van de enige geboren Zoon van God: Jezus Christus! 

Deze boodschap heeft de kerk van Jezus Christus NIET bedacht en is ook 

niet in het brein van een mens geboren. Deze boodschap komt uit de mond 

van Jezus zelf, uit de hemel. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: 

Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de 

mensen gered kunnen worden. (Hand.4:12). 

In het Johannes evangelie zegt de Here Jezus: Ik ben de weg, de waarheid 

en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader (Joh.14:6). 

Luisteraar, omdat Hij de Enige is, door wie de mensen gered kunnen worden, 

wil ik u en jou vragen deze Here Jezus Christus erg serieus te nemen! 


