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[Uitzending 55 – Genesis 48: 1 t/m 22] 

 

Met Genesis 48 zijn we aangekomen bij de laatste drie hoofdstukken van het 

Bijbelboek Genesis. Deze hoofdstukken beschrijven de laatste dagen van 

Jacob. Meerdere keren vinden we in Genesis verslagen van de laatste 

woorden van de aartsvaders. In Gen.24, van Abraham en in Gen.27 van 

Isaäk. Nu zijn we toe aan de laatste woorden en zegen van Jacob. 

 

Jacob geeft de beide zonen van Jozef een bijzondere plaats. Ze worden door 

hun grootvader Jacob aangenomen, als zijn eigen kinderen en daarmee be-

vorderd tot stamvaders van het volk Israël. 

In Hebreeën 11:21 lezen we Omdat Jacob op God vertrouwde, zegende hij 

kort voor zijn dood de twee zonen van Jozef. Leunend op zijn stok, boog 

hij vol ontzag voor God. 

 

Genesis 48 geeft ons nieuwe voorbeelden van Jacobs geestelijke groei. 

Hij is van heel ver gekomen en het groeiproces heeft jaren geduurd. Een 

mens zou kunnen denken: jammer dat de vruchten van geestelijke groei  

niet eerder in het leven van Jacob zichtbaar zijn geworden.  

Maar, moeten wij dat ook niet vaak van ons eigen leven zeggen? Is het niet 

prachtig om – ook in het leven van Jacob –  te zien dat geestelijk groei een 

proces is, dat zich in de tijd ontwikkelt? Het is niet een ervaring die alleen op 

één bepaald moment heeft plaatsgevonden.  

In de Bijbel wordt het ook beschreven als een wandelen in de Geest.  

 

Toen Jacob nog jong was werd hij teveel beheerst door zijn oude natuur. Zijn 

nieuwe natuur wordt pas zichtbaar als hij een oude man is geworden.  

De Bijbel zegt ons dat we “geestelijk moeten groeien in de genade en in de 

kennis van onze Here en Redder Jezus Christus.” (2 Petrus 3:18).  

We zien in het leven van Jacob dat we geduld moeten hebben. En, terwijl we 

dat hebben groeit de vrucht van de Geest door.  

Laten we de Here God danken om geestelijk te mogen groeien. Laten we Hem 

danken voor het geduld dat Hij met ons heeft! 
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De levende God forceert de geestelijke groeit niet. Niet in het leven van Jacob 

maar ook niet in uw en mijn leven. De Here ging geduldig om met Jacob. Hij 

zal dat ook met u en mij doen. Genesis 48 vers 1 t/m 3: 

 

Op een dag, niet lang hierna, hoorde Jozef dat zijn vader snel achter-

uitging. Samen met zijn twee zonen, Manasse en Efraïm, ging hij hem 

bezoeken. 

Toen Jacob hoorde dat Jozef er was, verzamelde hij al zijn krachten en 

ging rechtop in bed zitten om hem te begroeten. 

Hij zei tegen Jozef: God, de Almachtige, verscheen aan mij bij Luz in het 

land Kanaän. Hij zegende mij. 

 

Wij kunnen ons de ontroering voorstellen die het hart van de oude Jacob 

vervult? Toen hij hoorde dat Jozef er was – zijn favoriete zoon – met zijn beide 

jongens. Jacob had nooit kunnen dromen dat hij Jozef nog eens terug zou 

zien. Hij dacht dat Jozef was gedood.  

En dan? Dan vindt hij Jozef op de één na hoogste positie in Egypte. Ook 

Jacob ziet hoe God alle gebeurtenissen in zijn leven heeft geleid en bestuurt. 

In Gen. 48 is Jacob alweer 17 jaar in Egypte. Hij is een oude man en is 

stervende. Maar hij verzamelt al zijn krachten om rechtop te gaan zitten.  

 

Het valt op dat zijn gedachten teruggaan naar de tijd dat God aan hem is 

verschenen in Luz, in Bethel. Hij zegt tegen Jozef: “God, de Almachtige, 

verscheen aan mij bij Luz in het land Kanaän. Hij zegende mij.”  

Jacob is een lange weg gegaan. Nu zien we zijn geloof . Jacob vertrouwt op 

de Here God. Hij schept niet op over zichzelf.  

 

Toen hij nog jong was, dacht Jacob met slimme streken te kunnen krijgen wat 

hij wilde. Hij gebruikte alles om voor elkaar te krijgen wat hij wilde. Maar nu, 

aan het einde van zijn leven, herinnert hij zich dat – toen hij het land Kanaän 

verliet – de Here God aan hem verscheen in Bethel. En dat gebeurde ook 

toen Jacob weer terugkwam.  

Jacob zegt in Genesis 48 vers 4: 
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God, de Almachtige, verscheen aan mij bij Luz in het land Kanaän. Hij 

zegende mij en zei: Ik zal u tot een groot volk maken en het land Kanaän 

aan de kinderen van uw kinderen geven, als een eeuwig bezit. 

 

Jacob haalt de belofte van God aan die als een rode draad door het Oude én 

Nieuwe Testament loopt. De Here deed Zijn belofte aan de aartsvaders: 

Abraham, Isaäk en Jacob. Met Abraham sloot de Here God een verbond. 

In het verbond zijn drie hoofdonderwerpen te onderscheiden: als eerste het 

volk,. In de tweede plaats het land en tenslotte – in de derde plaats – de 

zegen van de Here.  

 

Voor Jacob zijn de twee belangrijkste punten: ‘Ik zal u tot een groot volk 

maken’ en  ‘het land Kanaän aan de kinderen van uw kinderen geven, als 

een eeuwig bezit’. 

Het derde onderwerp van het verbond is vooral belangrijk voor u en voor mij. 

“In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden”. 

 

Dat u en ik nu - uit de Bijbel – lezen is omdat God 2/3 van deze belofte heeft 

vervuld. Duizenden jaren geleden heeft de Here Zijn belofte tegen Abraham 

uitgesproken en bevestigd aan Isaäk en Jacob. Een gedeelte van Zijn belofte 

is nog niet vervuld. Het land Kanaän – zoals God dat aan Abraham heeft 

beloofd – is nog niet helemaal van Israël. Ze hebben er maar een deel van. 

Wanneer zij het land uit Gods hand zullen ontvangen, zullen zij er in vrede 

leven. Iedere Joodse man zal rustig in zijn wijngaard zitten en onder zijn eigen 

vijgenboom.  Zij zullen hun een eigen bezit hebben en geen belasting 

behoeven te betalen. Genesis 48 vers 5 en 6: 

 

Wat je twee zonen betreft, Efraïm en Manasse, die hier in Egypte zijn 

geboren voordat ik aankwam, ik neem ze aan als mijn eigen kinderen en 

zij zullen van mij erven net als Ruben en Simeon. 

Maar alle andere kinderen die je nog zult krijgen, zullen van jou zijn en in 

Efraïms en Manasses erfenis van jou delen. 
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Jacobs twee kleinzonen – de twee zonen van Jozef –  zullen beiden, stam-

vader worden van het volk Israël.  

Iemand zou kunnen vragen: maar dan zijn er 13 stammen van Israël. Er zijn 

immers twaalf zonen en nu, worden de twee zonen van Jozef ook elk een 

stam. Er was geen stam van Jozef, maar wel die van Efraïm en Manasse. Dat 

maakt dan toch echt 13 stammen.  

 

Toch lezen we in de Bijbel maar over twaalf stammen. Hoe zit dit in elkaar? 

Dat komt omdat de stam van Levi niet als stam met een eigen grondgebied 

wordt meegeteld. De stam van Levi is de stam van de priesters, zij kregen 

geen eigengrondgebied. Zij werden als priesters over de andere stammen 

verdeeld omdat hun grondgebied het huis van de Here was.  

Wat je twee zonen betreft, Efraïm en Manasse, die hier in Egypte zijn 

geboren voordat ik aankwam, ik neem ze aan als mijn eigen kinderen en 

zij zullen van mij erven net als Ruben en Simeon. 

 

Manasse en Efraïm zijn – als ze bij Jacob staan –  ouder dan 17 jaar omdat zij 

al geboren zijn voordat Jacob naar Egypte kwam. Waarschijnlijk zijn ze inmid-

dels 20 jaar. Ze zijn namelijk voor het eerste jaar van de hongersnood gebo-

ren en Jacob is niet direct in het eerste jaar van de hongersnood in Egypte 

gekomen. Manasse en Efraïm ontvangen de laatste zegen van Jacob. Zij 

zullen beide tot een stam – in Israël – worden. 

Het is opvallend dat Jacobs gedachten teruggaan naar Rachel, zijn geliefde 

vrouw en de moeder van Jozef. Genesis 48 vers 7: 

 

Dit doe ik omdat je moeder Rachel stierf, toen ik uit Paddan-Aram kwam. 

We waren vlakbij Efrat en ik heb haar langs de weg naar Bethlehem 

begraven. 

Bij de woorden ‘Efrat’ en ‘Bethlehem’ denken wij aan het Kerstfeest en de 

geboorte van de Here Jezus Christus. Maar als we Jacob zouden vragen  

naar zijn gedachten bij dezelfde woorden, dan zou hij over zijn geliefde en 

mooie Rachel beginnen. Hier in Gen. 48 –  op zijn sterfbed – gaan zijn 

gedachten terug naar de plaats waar hij haar heeft begraven. Het moet 

hartverscheurend voor Jacob zijn geweest.  
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Zijn gezondheid mag dan slecht zijn, maar niet zijn geheugen.  

Genesis 48 vers 8 en 9: 

Toen keek Israël naar Manasse en Efraïm. Zijn dat je zonen?, vroeg hij. 

Ja, antwoordde Jozef, dit zijn de zonen, die God mij hier in Egypte heeft 

gegeven. 

 

Luisteraar, het valt op dat zowel Isaäk als Jacob slecht zagen toen ze oud 

waren? Mogelijk dat de scherpte van het zonlicht daarvan de oorzaak was. 

Ook – vandaag aan de dag –  zijn er veel oogproblemen in het Midden 

Oosten. Veel oude mensen in Arabische landen zijn slechtziend. Jacob 

herkent de jongens niet. Hij moet vragen: Zijn dat je zonen? 

Genesis 48 vers 10: 

Israël zei: Breng ze hier bij mij, dan zal ik ze zegenen. Israël was op zijn 

hoge leeftijd half blind en kon nauwelijks zien. Jozef bracht zijn zonen 

vlakbij hem en hij kuste en omhelsde hen. 

 Genesis 48 vers 11 t/m 13: 

Israël zei tegen Jozef: Ik had niet gedacht, dat ik jou ooit zou terugzien, 

maar nu heeft God mij zelfs jouw kinderen laten zien. 

Jozef nam zijn zonen bij de hand, boog diep voor zijn vader en leidde 

hen naar hun grootvaders knieën. Efraïm aan Israëls linkerhand en 

Manasse aan zijn rechterhand. 

 

Als hun grootvader zijn genegenheid toont lijkt het erop alsof de twee jongens 

proberen weg te komen. Jozef brengt de jongens bij hun grootvader zodat hij 

ze kan zegenen. Degene die aan de rechterkant van Israël staat, zou de 

belangrijkste worden. Genesis 48 vers 14: 

Maar Israël kruiste zijn armen en legde zijn handen op de hoofden van de 

jonge mannen. Zo kwam zijn rechterhand te liggen op het hoofd van 

Efraïm, de jongste van de twee, en zijn linkerhand op het hoofd van 

Manasse, de oudste. Hij deed dit met opzet. 

 

Efraïm zal een positie boven Manasse krijgen. In het vervolg zullen we zien 

dat – tijdens de tocht door de woestijn, beschreven in het Bijbelboek Numeri –

de stam van Manasse is ondergebracht bij de stam van Efraïm. 
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Jozua – een later leider van het volk Israël – kwam uit de stam van Efraïm. 

Ook veel andere grote mannen kwamen uit dezelfde stam. De stam van 

Efraïm is een belangrijke stam geworden.  

Maar Israël kruiste zijn armen en legde zijn handen op de hoofden van de 

jonge mannen. Zo kwam zijn rechterhand te liggen op het hoofd van 

Efraïm, de jongste van de twee, en zijn linkerhand op het hoofd van 

Manasse, de oudste. Hij deed dit met opzet. 

 

Opmerkelijk wat hier gebeurt? Hoewel Jacob niet al te best meer kon zien, 

wist hij wel wat Jozef deed. Jozef had zijn oudste zoon Manasse in de richting 

van Jacobs rechterhand gebracht en zijn jongste zoon Efraïm naar de linker-

hand van Jacob. Maar Jacob verwisselde zijn handen. Hij kruiste zijn handen 

en legde zijn rechterhand op Efraïm en de linker op Manasse. Waarom?  

 

Ongetwijfeld houdt hij van beide jongens. Het waren immers de zonen van zijn 

geliefde zoon Jozef. Hoe oud Jacob ook is, hij gaat hier nauwkeurig en precies 

te werk om de zegen die hij van Isaäk heeft ontvangen nu door te geven aan 

zijn nakomelingen. Jozef heeft het respect voor zijn vader niet verloren en 

heeft zich voor hem neergebogen met zijn gezicht tot op de grond. Ondanks 

het feit dat hij inmiddels de op één na machtigste man in Egypte is. Jozef 

verwacht dat alles op de gebruikelijke wijze zal verlopen. De oudste rechts en 

zijn jongere broer links maar dat gebeurd niet. Jozef wil het nog corrigeren 

maar Jacob is al begonnen met het uitspreken van de zegen. 

 

Uit vers 15 blijkt dat Jacob in de beide zoons van Jozef, Jozef zelf zegent. 

Daaruit blijkt – alsook uit de inhoud van de zegen zelf – dat de zoons beide 

dezelfde zegen ontvangen. Alleen het opleggen van de rechterhand geeft aan 

dat Efraïm in de toekomst de meerdere zal zijn. Dat wordt in vers 19 nog een 

keer bevestigd. Zo kwam zijn rechterhand te liggen op het hoofd van 

Efraïm, de jongste van de twee, en zijn linkerhand op het hoofd van 

Manasse, de oudste. Hij deed dit met opzet. 

Jacob geeft de zegen welbewust aan de jongste. Zo wil de Here God het! 

De oudste zoon is niet altijd degene die God kiest. 
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Dit is een belangrijk principe dat we door de hele Bijbel tegen komen. De Here 

God kiest vaak mensen uit die wij niet zouden kiezen. Daarvan zijn vele 

voorbeelden te geven. Denk aan David hoe hij werd verkozen tot koning. Hij 

was de jongste zoon van Isaï. Toen de profeet Samuël de zonen van Isaï bij 

elkaar liet roepen omdat hij – in opdracht van de Here – één van hen moest 

zalven tot koning over Israël, toen was David er niet eens bij. Hij was immers 

de jongste en zijn broers waren toch allemaal sterker, groter en beter. Dat 

waren de menselijke overwegingen. De Here God dacht er anders over. 

 

Waarom koos de Here David? De Here God ziet het hart aan en niet wat voor 

ogen is. Daarbij is niet het eerstgeboorterecht doorslaggevend maar de 

toewijding aan God zelf. Het feit dat een mens in een christelijk gezin geboren 

is maakt hem of haar nog geen overtuigt en meelevend gelovige. Er moet een 

nieuwe geboorte plaatsvinden. Er zijn bij de Here geen automatismen.  

 

Als het om de oudste in het gezin gaat geven wij hem of haar ook allerlei 

dingen mee. Jij bent de oudste, jij moet de wijste zijn. En de oudste die mag – 

achteraf gezien – vaak veel minder dan al zijn broers en zussen na hem. Maar 

de oudste is niet altijd degene die God kiest. God kiest iemand niet uit omdat 

hij of zij de oudste is. Ook niet vanwege zijn of haar natuurlijke bekwaamheid 

of begaafdheid. Begrijp me niet verkeerd. De Here God wil talenten en gaven 

gebruiken, maar ze moeten wel aan Hem zijn toegewijd!  

 

Als er alleen maar menselijke talenten nodig waren om een opwekking tot 

stand te brengen, dan hadden we jaren geleden al een opwekking gehad. 

Overal om ons heen zien we in kerken en gemeenten christenen met talent, 

maar daarmee hebben we nog geen opwekking. Hoe zou dat komen? Omdat 

de talenten niet toegewijd zijn aan God? Omdat het meer om het talent gaat 

dan om de Here God zelf? Wij moeten onze talenten aan de Here God geven 

en toewijden. Wij hebben alles van Hem gekregen. Zijn wij goede 

rentmeesters? Wilt u en jij je talent of talenten aan God geven en toewijden, 

zodat Hij u en jou kan gebruiken? Wij mensen zijn vaak aan van alles en nog 

wat toegewijd. We lopen er het vuur uit onze sloffen voor. Maar, is het 

toewijding aan God?  
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Jacob kruiste zijn handen, zodat de jongere de eerste werd.  

Genesis 48 vers 15: 

Toen zegende hij Jozef met de woorden: Moge God, de God van mijn 

voorouders Abraham en Izaäk, de God Die mij mijn hele leven als een 

herder heeft geleid, deze mannen zegenen. 

Prachtig dat Jacob hier getuigt van de Here God: de God Die mij mijn hele 

leven als een herder heeft geleid. Hier staat Jacob op de bergtoppen van 

zijn geloof. Op grote geestelijke hoogte. Het gaat nog verder. Gen.48 vers 16: 

Hij is de Engel, Die mij in moeilijke tijden altijd heeft geholpen. Mogen 

Jozefs zonen de namen van mij en van mijn voorouders Abraham en 

Izaäk eer aandoen en mogen zij tot een groot volk uitgroeien. 

 

Jacob heeft niets meer om over op te scheppen, behalve over zijn geweldige 

God en Verlosser. Hij getuigt: ‘De Engel, Die mij in moeilijke tijden altijd 

heeft geholpen moge Jozefs zonen zegenen… en mogen zij tot een groot 

volk uitgroeien.’ En, zij zijn uitgegroeid tot een groot volk, precies zoals 

Jacob hier mag zeggen. Genesis 48 vers 17 en 18: 

Maar Jozef vond het onjuist dat zijn vader zijn rechterhand op Efraïms 

hoofd had gelegd. Hij tilde de hand op om hem op Manasses hoofd te 

leggen. Vader, zei hij, u hebt uw rechterhand op het verkeerde hoofd! 

Deze hier is de oudste. Leg uw rechterhand toch op zijn hoofd. 

 

Is Jozef boos over wat zijn vader doet? Of, denkt hij dat Jacob een vergissing 

maakt door zijn gebrekkige gezichtsvermogen? Misschien ook een samen-

gaan van beide. Hoe zal Jacob er op reageren? Genesis 48 vers 19: 

Maar zijn vader weigerde. Ik weet wat ik doe, mijn zoon, zei hij.  Manasse 

zal ook uitgroeien tot een groot volk, maar zijn jongere broer zal nog 

groter worden. 

Manasse zal ook uitgroeien tot een groot volk, maar desondanks zal zijn 

jongere broer Efraïm groter zijn en worden tot een volheid van volken. Dat wil 

zeggen zo talrijk dat je er veel meer volken uit zou kunnen vormen. 

In het vervolg van de Bijbel zal dit ook blijken. De eerste hoofdstukken van het 

Bijbelboek Numeri laten er voorbeelden van zien. Om er 2 te noemen: Efraïm 
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wordt als eerste genoemd in het familieregister én heeft meer mensen dan 

Manasse. Genesis 48 vers 20 en 21: 

Zo zegende Jacob de jongens die dag met de woorden: Moge het volk 

van Israël elkaar zegenen door te zeggen: God make u als Efraïm en 

Manasse. (Let erop dat hij Efraïm vóór Manasse noemt). 

Toen zei Israël tegen Jozef: Ik ga spoedig sterven, maar God zal met je 

zijn en je terugbrengen in Kanaän, het land van je voorouders. 

 

Het gebed dat Jacob uitspreekt herinnert aan de belofte aan Abraham. Met u 

zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Gen.12:3).  

In Gen.48:15 zegent Jacob de zonen van Jozef voor het eerst. Nu spreekt hij 

hen direct aan. De beide zonen van Jozef zullen voorbeelden zijn van Gods 

zegen en iedereen in Israël die een zegen over iemand uitspreekt zal zeggen: 

‘Moge God u maken als Efraïm en Manasse!’  

Daarna spreekt Jacob (Israël) weer tot Jozef. Hij zegt dat hij gaat sterven. 

Jacob sterft in Egypte, maar hij heeft Jozef al een eed laten afleggen dat hij 

hem niet in Egypte zal begraven (Gen.47). Jacob herinnert Jozef eraan dat 

God met hen zal zijn. Hij lijkt daarmee te spreken over alle broers en hun 

nakomelingen. De Here God zal hen beschermen en hen doen terugkeren 

naar het beloofde land. Genesis 48 vers 22: 

 

En ik heb jou het land van Sichem toegedacht, in plaats van je broers, 

als deel van het land dat ik met het zwaard en de boog op de Amorieten 

heb veroverd. 

De zekerheid van terugkeer naar het land Kanaän brengt Jacob in herinnering 

dat hij daar een stuk land heeft, in het gebied van Sichem. Jacob geeft het 

aan Jozef. Het betekent dat Jozef – via zijn twee zonen – een groter erfdeel 

ontvangt dan de andere broers. Een duidelijk persoonlijk geschenk van Jacob 

aan Jozef (zie ook Joh. 4:5). 

 

We zijn aan het einde gekomen van Genesis 48.In de volgende uitzending 

komt het testament van Jacob aan de orde, in Genesis 49. 
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