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[Uitzending 54 – Genesis 47 vers 1 t/m 31] 

 

In de vorige uitzending hebben we gezien dat Jacob en zijn familie in Egypte 

zijn aangekomen. Jozef heeft een strategische zet gedaan door hen vast naar 

het land Gosen te brengen. Gosen was het meest welvarende deel van 

Egypte. Maar, nu is er – ook in het land Gosen – een grote hongersnood. 

Geen enkel stuk land is op dit moment erg waardevol voor de eigenaar. Grote 

droogte en er groeit niets. 

Naarmate de jaren voorbijgaan wordt de hongersnood zwaarder. Hoewel de 

hele wereld eronder lijdt, worden Kanaän en Egypte met name genoemd. 

Omdat beide landen een rol spelen in de geschiedenissen die we nu lezen.  

Genesis 47 vers 1: 

 

Na hun aankomst ging Jozef naar de farao. Mijn vader en mijn broers zijn 

aangekomen vanuit Kanaän, rapporteerde hij, met hun schapen, runde-

ren en andere bezittingen.  

Zij willen zich graag in het land Gosen vestigen. 

Jozef stelt zijn vader en zijn broers aan de farao voor. Hij bracht hen naar het 

land Gosen, voordat hij – de farao – om een plaats voor hen vroeg. Jozef 

heeft er over nagedacht. Als zijn familie al in het land Gosen was, zou de farao 

hen veel eerder dat stuk land toewijzen.  Genesis 47 vers 2 en 3: 

Hij had vijf broers meegenomen en stelde hen aan farao voor. Die vroeg: 

Wat is uw beroep? Zij antwoordden: Wij zijn schaapherders, net als onze 

voorouders. 

 

Het hoeden van het vee gebeurde in Egypte vaak door buitenlanders. De 

Egyptenaren zelf vonden het maar een minderwaardig baantje. Egyptische 

inscripties maken melding van grote kudden vee. Van Ramses III wordt verteld 

dat hij 3264 man personeel in dienst had om voor zijn kudden te zorgen. De 

meesten van hen waren buitenlanders. 

Voor Israël en zijn familie opende dit mogelijkheden. Zij konden nu iets doen 

wat Egyptenaren niet wilden doen. Genesis 47 vers 4 t/m 6 
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Wij zijn gekomen om ons hier in Egypte te vestigen, want in Kanaän is 

geen voedsel voor onze kudden. De hongersnood is daar erg zwaar. Wij 

willen u graag toestemming vragen om ons in het land Gosen te mogen 

vestigen. De farao zei tot Jozef: Kies maar een plaats waar ze zich kun-

nen vestigen. Geef hun het beste land van Egypte. Het land Gosen lijkt 

mij wel geschikt. En als er geschikte mensen bij zijn, mag u die wel als 

opzichters over mijn schaapskudden aanstellen. 

 

Omdat schapen hoeden niet geliefd was bij de Egyptenaren, had farao 

iemand nodig om voor zijn kudden te zorgen. Genesis 47 vers 7: Toen bracht 

Jozef zijn vader Jacob bij de farao. En Jacob zegende de farao. 

Jozef stelt zijn eigen vader voor aan de farao. En dan gebeurt er iets bijzon-

ders. Omdat het niet gebruikelijk is dat een mindere een meerdere zegent, 

nemen we aan dat het Jacobs hoge leeftijd is, die hem vrijmoedigheid geeft 

om de farao te begroeten met een zegen.  

 

Jacob is degene die de farao zegent. Hij begint zijn naam eer aan te doen. Hij 

is hier een getuige van de Here God. Genesis 47 vers 8: 

Hoe oud bent u?, vroeg farao. 

Als Jacob nu nog leefde volgens de oude natuur die hem eerder beheerste, 

dan zou hij hebben gezegd: “Geachte farao, ik ben 130 jaar oud, en ik zal u 

eens vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. Ik wil u graag 

vertellen – toen ik nog jong was –hoe ik mijn broer te slim af was. En, ik ben 

rijk geworden door mijn schoonvader te slim af te zijn.”  

 

Jacob had flink kunnen opscheppen over zijn gezin. Hij had kunnen zeggen: 

“Ik heb twaalf zonen…” En het hebben van een zoon was het hebben van een 

erfgenaam. Dat was een eer en teken van grote zegen. Zo had Jacob nog een 

poosje door kunnen gaan. Maar Jacob is een ander mens geworden. Hij zegt 

nu heel andere dingen. Luister maar, Gen.47 vers 9:  

Jacob antwoordde: Ik heb 130 lange, harde jaren geleefd en ben nog 

lang niet zo oud als sommigen van mijn voorouders geworden zijn. 
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In de eerste plaats horen we dat Jacob 130 jaar oud was toen hij in Egypte 

aankwam. Hij is 147 jaar als hij sterft, dus hij woont nog zeventien jaar in 

Egypte.  

 

De audiëntie bij farao zou voor Jacob een goede gelegenheid zijn geweest om 

op te scheppen over alles wat hij heeft meegemaakt. Maar hij doet het niet! 

Jacob is veranderd. Hij zegt dat hij 130 jaar oud is en Jacobs leven is niet echt 

om over naar huis te schrijven. Jacob duidt het aan met “Lange, harde jaren 

waren het”. Hij schept niet op, in plaats daarvan zegt Jacob dat hij niet kan 

tippen aan de leeftijd van zijn voorouders. Ik “ben nog lang niet zo oud als 

sommigen van mijn voorouders zijn geworden.”  

Dit klinkt niet als de oude Jacob. Hij geeft de Here God de eer voor zijn leven!  

Genesis 47 vers 10: Voor hij vertrok, zegende Jacob de farao nog een 

keer. 

 

Jacob schept niet op. In zijn leven zijn er veel dingen anders gelopen dat hij 

had gedacht. Bij sommige gebeurtenissen was niets menselijks hem vreemd. 

Met list en bedrog heeft hij zijn doel willen bereiken. Er blijft niet meer over dan 

dat Jacob moet zeggen: ik ben een zondaar, gered door de genade van de 

Here God.  

Ook onder christenen kan er sprake van grootspraak en eigen eer zijn. 

Vereren wij mensen om dat wat ze hebben gedaan? Praten wij erover hoe 

geweldig ze wel zijn? Maar de waarheid is dat – ook de meest geweldigste 

mensen – niet meer dan een stel zondaars zijn. Dat we niets hebben om over 

op te scheppen. Behalve dat we een geweldige Redder hebben die – door de 

jaren heen –  genadig en geduldig met ons is geweest. Hij is alles waar wij ons 

op kunnen beroemen. Want wie roemen wil, roeme niet op zijn wijsheid, niet 

op zijn kracht of op zijn rijkdom. Maar op het feit dat zij de Here werkelijk 

mogen kennen. (Jer.9:24). Ook wij kunnen niet zeggen dat we beter zijn dan 

onze voorouders. 

 

Iedereen kent de verschillende fases die je als mens op dit gebied kunt 

meemaken. In het begin is je vader de sterkste van allemaal.  
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Hij kan alles, hij weet alles en hij doet alles. Geweldig! Maar, na een tijdje 

ontdek je van alles aan je vader. Dan blijkt hij toch niet zo supersonisch te zijn 

als je in eerste instantie hebt gedacht. Arme oude vader – nu ben ik beter dan 

jou? 

Maar, als vader er niet meer is – dan kun je soms, mijmerend in het gras, 

terug denken aan de mooie tijd met vader. Je kon hem altijd alles vragen en 

ook al had hij weinig tijd, hij was er elke avond weer. Tot de dag dat je 

afscheid moest nemen van vader. En nu? Nu kan ik hem niets meer vragen en 

soms zou ik dat wel willen doen. . Komt zo’n soort verhaal u niet bekend voor?  

Maar, het geldt hier niet voor Jacob. Hij neemt een nederige plaats in omdat 

hij – door Gods genade – een ander mens is geworden. Genesis 47 vers 11: 

 

Zo wees Jozef het beste stuk land van Egypte – het land Rameses –  

toe aan zijn vader en zijn broers, precies zoals de farao het had geboden. 

Het land Rameses is het land Gosen. Genesis 47 vers 12 en 13: 

Jozef voorzag hen bovendien van voedsel, genoeg voor iedereen. 

De hongersnood werd steeds erger en Egypte en Kanaän hadden er veel 

van te lijden.  

De hongersnood was in de hele wereld. Hier worden alleen Egypte en Kanaän 

genoemd omdat die twee gebieden een rol spelen in deze geschiedenis.  

 

Wanneer Jacob met zijn familie in Kanaän was gebleven, zouden ze zijn 

omgekomen. Er was veel graan opgeslagen in Egypte, maar het land 

produceerde geen nieuw graan. De hongersnood heerste ook in heel Afrika, 

omdat de rivier de Nijl niet over stroomde. Dat was voor de oogsten in Egypte 

een noodzaak. Genesis 47 vers 14: 

Jozef verzamelde al het geld in Egypte en Kanaän in ruil voor graan en 

bracht al dat geld onder in de kluizen van de farao. 

 

Nu komen we bij een onderdeel in de geschiedenis waarop Jozef wel eens 

bekritiseerd is. Mensen zeggen, dat Jozef misbruik maakte van de situatie. 

Door de langdurige hongersnood moesten mensen van armoede hun land 

verkopen. Omdat ze geen geld meer hadden. Maar, is het juist, dat Jozef 

misbruik maakte van de situatie? 
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Laten we dit onderdeel eens wat uitgebreider bekijken. Wat is er aan de orde? 

Nadat Jozef zijn familie in Gosen heeft ondergebracht, gaat hij zich bezighou-

den met nationale problemen.  

De hongersnood heeft zulke vormen aangenomen dat er nergens meer 

voedsel van het land komt. Niet in de omliggende landen maar ook niet in 

Egypte. Het land met zijn bewoners kwijnt weg. Als Egypte haar 

onvoorspelbare klimaat de baas wil blijven is er meer nodig dan voedsel 

verstrekking. Het hele systeem van eigendomsrecht moet herzien worden. 

 

Het verloop van de hervorming wordt in drie fasen beschreven. De eerste fase 

beschrijft het verkopen van graan voor geld. In de tweede fase wordt vee 

aangeboden, in ruil voor graan. En in de derde fase biedt men zijn land en 

zichzelf als lijfeigene aan en wordt een regeling geïntroduceerd waarbij de 

farao een vijfde deel van de opbrengst van het land krijgt.  

Genesis 47 vers 15 t/m 20: 

 

Toen de mensen geen geld meer hadden, kwamen zij naar Jozef toe en 

smeekten om voedsel. Al ons geld is op, zeiden zij, maar wij moeten toch 

eten, waarom zouden wij sterven? 

Goed, zei Jozef, u kunt mij betalen met het vee dat u bezit. Vee in ruil 

voor graan. Zo brachten de mensen hun vee naar Jozef in ruil voor 

voedsel. Al spoedig bezat de farao alle paarden, schapen, runderen en 

ezels, die in Egypte te vinden waren. 

Een jaar later kwamen de mensen weer terug en zeiden: Ons geld is op 

en al het vee is nu van u. Wij hebben alleen onze lichamen en ons land 

nog. Waarom zouden wij sterven?  

Koop ons en ons land en wij zullen de lijfeigenen van de farao zijn.  Wij 

zullen onszelf ruilen voor voedsel, dan blijven wij in leven en komt het 

land niet braak te liggen. Zo kocht Jozef al het land in Egypte voor de 

farao, alle Egyptenaren verkochten hem hun grond vanwege de zware 

hongersnood. Al het land werd zo het eigendom van de farao. 
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Door de verkoop van het graan en het voortduren van de droogte vloeit al het 

geld in Egypte en Kanaän naar de schatkist van de farao. De mensen hebben 

hun laatste cent gebruikt om er graan van te kopen. 

 

Als het geld op is komen de Egyptenaren bij Jozef en smeekten om voedsel.  

Al ons geld is op, zeiden zij, maar wij moeten toch eten, waarom zouden 

wij sterven? Er is een duidelijk ondertoon van wanhoop. Dan gaat de tweede 

fase in werking: , u kunt mij betalen met het vee dat u bezit. Vee in ruil 

voor graan. Zo brachten de mensen hun vee naar Jozef in ruil voor 

voedsel. Zo voorziet Jozef de inwoners van eten in ruil voor hun veestapel. 

En het resultaat? Al spoedig bezat de farao alle paarden, schapen, 

runderen en ezels, die in Egypte te vinden waren.  

 

Als in het daaropvolgend jaar ook de veestapel in bezit van de farao is 

gekomen, komen de mensen weer bij Jozef. Ze kunnen hem nu alleen nog 

zichzelf als arbeiders aanbieden en hun eigen akkers. Als tegenprestatie 

vragen ze twee dingen: graan als voedsel en graan als zaaigoed.  

Voor hen is het beter om zichzelf en hun land aan de farao te verkopen en te 

leven, dan te sterven met grond en al.  

Met het graan om te zaaien willen ze vervolgens zelf hun land bewerken, 

zodat het niet braak komt te liggen en overwoekerd wordt. 

 

Zo kocht Jozef al het land in Egypte voor de farao, alle Egyptenaren 

verkochten hem hun grond vanwege de zware hongersnood. Al het land 

werd zo het eigendom van de farao. 

Zo komt al het akkerland van Egypte in bezit van de farao en het hele volk in 

zijn dienst. Genesis 47 vers 21: Op die manier werden de Egyptenaren 

lijfeigenen van de farao. 

 

Zijn dit oneerlijke en onredelijke praktijken? Maakt Jozef misbruik van de 

situatie? Ik denk van niet. Om te beginnen is Jozef in dienst van de farao. Het 

geld is niet voor hemzelf. Hij probeert zichzelf niet te verrijken. In geen enkel 

opzicht is hij oneerlijk. Persoonlijk wordt Jozef niet beter van de hongersnood. 

Vervolgens wordt nergens vermeld dat Jozef woekerprijzen heeft gevraagd. 
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Het gaat hier om overleven van een heel volk. Zeker, het is voor een eigenaar 

niet leuk om zijn akker te moeten verkopen. Maar, als hij en zijn gezin daar-

mee weer kunnen eten én, blijven leven dan liggen de zaken anders. Daar 

komt dan ook nog bij dat, de derde fase een voorstel van de mensen zelf was. 

Koop ons en ons land en wij zullen de lijfeigenen van de farao zijn.  Wij 

zullen onszelf ruilen voor voedsel, dan blijven wij in leven en komt het 

land niet braak te liggen. 

Jozef maakt geen misbruik van de situatie. In het vervolg zullen we zien dat de 

mensen ook blij zijn met de oplossingen die hij aandraagt. Het plan van 

hervormingen is zelfs behulpzaam want nu is de voedselvoorziening de 

verantwoordelijkheid van de farao geworden. Alleen het land van de priesters 

kwam niet in bezit van de farao, want de priesters kregen een ‘vaste toelage’ 

van de farao waarvan ze konden leven en daarom hoefden zij hun land niet te 

verkopen. (Gen.47 vers 22). 

 

Boven alles staat het als een paal boven water dat een langdurige hongers-

nood een verschrikkelijk gebeuren is. Veel moeite en pijn in het land. Er zullen 

zeker mensen en dieren van de honger zijn gestorven. 

Er was een grote trek naar de stedelijke gebieden. Mensen wilden dichter bij 

de pakhuizen met graan wonen. U herinnert zich vast nog wel dat – in het 

begin – Jozef deze pakhuizen met graan over heel het land had verspreid. Hij 

brengt de mensen nu dichterbij de voedseldistributie. Genesis 47 vs 23 en 24: 

 

Toen zei Jozef tegen de mensen: Ik heb u en uw land voor farao gekocht. 

Hier is graan. Ga terug naar uw land en zaai het in. En wanneer u de 

oogst binnenhaalt, is 1/5 deel ervan voor farao. 4/5 deel kunt u houden 

als zaaisel voor het volgende jaar en als voedsel voor uw gezinnen. 

Jozef weet dat de hongersnood volgend jaar voorbij zal zijn. Daarom zegt hij 

tegen de mensen dat ze hun graan moeten zaaien. Gen.47 vers  25 t/m 31: 

 

U hebt onze levens gered, vonden de mensen. Wij zullen de farao graag 

dienen als lijfeigenen. Jozef maakte een wet voor het land Egypte – en 

die wet is nog steeds van kracht – dat 20% van alle oogsten door de 

farao werd opgeëist als een belasting.  
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De enige uitzondering daarop vormde het land, dat eigendom was van de 

tempels. 

Zo woonde Israël in het land Gosen en raakte daar ingeburgerd. De 

familie was vruchtbaar en groeide snel. Jacob leefde nog 17 jaar na zijn 

aankomst in Egypte. Hij was 147 jaar oud toen hij stierf.  

Toen hij zijn dood voelde naderen, riep hij Jozef bij zich en zei: Zweer mij 

plechtig dat je mijn laatste wil zult eerbiedigen en uitvoeren. Begraaf mij 

niet in Egypte. 

Wanneer ik gestorven ben, moet je mij uit Egypte wegbrengen en naast 

mijn voorouders begraven. Jozef beloofde het zijn vader. 

Zweer dat je dat zult doen, drong Jacob aan. En Jozef deed dat. Daarna 

boog Israël zich dankbaar neer aan het hoofdeinde van zijn bed. 

 

Ik denk dat er verschillende zaken meespelen in de wens van Jacob om in 

Kanaän begraven te worden. Als de dagen van zijn sterven naderen wordt hij 

bepaald bij de belofte die hij eerder ontving, namelijk het bezit van het land 

Kanaän. Hij weet dat zijn nakomelingen niet permanent in Egypte zullen 

blijven. Jacob roept Jozef bij zich en laat hem zweren dat hij hem niet in 

Egypte zal begraven, maar in het graf van zijn vaderen in Kanaän. 

 

We moeten dit verzoek – van Jacob – zien als een bewijs van vertrouwen in 

het verbond dat de Here God met zijn voorvaderen had gesloten.  

Het is belangrijk om dat te zien, omdat het – in het vervolg van de Bijbel – 

verschillende keren terugkomt. De hoop in het Oude Testament is een aardse 

hoop. Abraham geloofde dat hij – in het beloofde land – zou opstaan uit de 

dood. Daarom wilde hij er begraven worden. Izaäk geloofde hetzelfde. Nu laat 

ook Jacob hetzelfde geloof zien.  

 

De hoop in het Oude Testament is anders dan in het Nieuwe Testament. Het 

is niet het opgenomen worden in de lucht om de Here te ontmoeten. Het 

Nieuwe Jeruzalem binnen te gaan, wat de eeuwige en blijvende woonplaats 

van de gemeente van Christus is. 

De hoop van het Oude Testament is het Koninkrijk van Christus, dat op deze 

aarde gevestigd zal worden.  
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Als dat gebeurt, zal de grote hoop van Israël vervuld worden en deze mensen 

zullen uit de dood opstaan, om dat koninkrijk in te gaan. De eerste duizend 

jaar zullen een proeftijd zijn, en daarna zal het Koninkrijk voor eeuwig 

doorgaan.  

Daarom wil Jacob niet in Egypte begraven worden. Als hij geen geloof en 

hoop had in Gods beloften voor hem, wat zou het dan voor verschil maken 

waar hij begraven werd? 

Voor de gelovige van nu maakt het niet uit waar we begraven worden. Wan-

neer de opname plaatsvindt, zullen we opstaan. Waar we dan ook zijn en 

onze lichaam zal met onze geest verenigd worden. Dat wil zeggen, als we 

gestorven zijn vóór de opname plaatsvindt. Als we dan nog leven, zullen we in 

een ogenblik veranderd worden en opgenomen om de Here in de lucht te 

ontmoeten. Daarom maakt het voor Nieuw Testamentische gelovigen geen 

verschil waar we begraven worden of zijn.  

 

Alle levenden en doden die in Christus zijn zullen worden opgenomen. Het zal 

geen verschil maken waar we dan zijn. Onze hoop is een hemelse hoop! 

De hoop van het Oude Testament is een aardse hoop en het feit dat Jacob 

begraven wil worden in zijn eigen land, is een bewijs van zijn geloof in de 

opstanding. Hij zal op Gods tijd opstaan uit de dood, in het Beloofde Land. 

En u, luisteraar, bent u voor Zijn komst bereid? 

 

Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus' komst is daar, 

Als de stem van de Archangel klinkt in 't rond, 

En de lucht vervuld is met 't gezang van de heil'ge Eng'lenschaar, 

Siddert gans de schepping in die heil'ge stond. 

 

Als 't bazuingeschal des Heeren roept: "Gij doden! komt ontwaakt! 

Schudt het stof af, kleedt u met d' onsterflijkheid!" 

Als de wereld handenwringend hare wanhoopskreten slaakt, 

Ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid? 

 

Als 't bazuingeschal des Heeren al Zijn kind'ren op deez' aard, 

Die nog leven, in een punt des tijds omkleedt. 

En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart, 

Broeder, zuster, zijn wij – bent u – voor die stond gereed? 


