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WOORD VOORAF

Ook bij dit derde deel van de schetsen over het boek Genesis, waarin 
de hoofdstukken 25 : 13-50 : 26 aan de orde komen, willen we uit 
het woord vooraf in deel I het volgende ovememen: Voor allen moet 
vaststaan dat we hier te doen hebben met de openbaring Gods, en 
dat deze door de dienst van Mozes is gegeven door de Heilige Geest, 
die de overgeleverde verhalen zo deed samenvoegen, beschrijven 
met zo’n gedachtengang, historische orde en zelfs woordenkeus, dat 
we, gelijk als in de ganse Schrift, van woord tot woord, in keuze en 
volgorde te doen hebben met Gods eigen Woord, dat uit dat ge
schrevene en uit wat de Schrift er elders van openbaart, verklaard 
moet worden. Want: „Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie 
der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is de 
profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Hei
lige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” 
(2 Petr. 1 : 20, 21).

Bij het maken van een inleiding gaat dan ook vooraf het nauwkeu
rig lezen van het desbetreffende gedeelte uit de Bijbel. Daarna leze 
men de schets. Er is getracht zoveel mogelijk dat Bijbelgedeelte ver- 
klarenderwijs te vertellen, zo nodig op bepaalde teksten nader in te 
gaan, ook de prediking van de Heere Christus als de komende Ver
losser aan te wijzen alsmede de boodschap die er voor ons in ligt. 
Want: „Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, 
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de recht
vaardigheid is” (2 Tim. 3 : 16). Uiteraard kan daarbij ook (soms 
met oordeel des onderscheids) gebruik worden gemaakt van andere 
literatuur. Men denke zich de stof goed in en schrijve dan de inlei
ding (zonder overschrijving!), waarin kort en krachtig de hoofdza
ken worden samengevat. Daarbij wordt er natuurlijk van uitgegaan, 
dat elk lid van de vereniging de schets tevoren nauwkeurig heeft 
gelezen.
De aantekeningen (in de inspringende gedeelten) lenen zich meer 
voor bespreking dan voor een inleiding.
De bijgevoegde vragen zijn slechts hulpmiddelen om de bespreking 
op gang te brengen. Uiteraard is men daaraan niet gebonden. Toe
gegeven zij, dat sommige wellicht voor velen niet al te gemakkelijk



zijn. Het antwoord zal men doorgaans wel vinden in een Bijbelver
klaring. Men mag er ook om vragen aan de plaatselijke predikant 
of aan de schrijver.

Enige literatuur:
De kanttekeningen van de Statenbijbel.
De Korte Verklaring.
De Bijbel voor het Nederlandse volk.
J. C. Sikkel, Genesis.
C. van der Waal, Sola Scriptura I.
I. de Wolff, De Geschiedenis der Godsopenbaring.

Juni 1973 I. DE WOLFF



SCHETS 17

Toledooth van Ismaël 
Voortgang der kerk. Tweeërlei zaad

(Gen. 25 : 12-34)

Geslacht en geschiedenis van Ismaël
1. Na Abraham komt nu eerst Ismaël als oudste van het bekende 
tweetal zonen aan de beurt in de geschiedschrijving van Genesis. 
Het woord toledooth, dat we in de grondtekst van Genesis tienmaal 
als opschrift aan treffen, wijst op: de nakomelingschap èn op de 
geschiedenis van de nakomelingschap (vgl. schets 4).
Maar evenals in het voorgaande hebben we ook bij de volgende 
hoofdstukken er op te letten, dat de Bijbel geen profaan geschiede
nisboek is, waarin de oorsprong en de geschiedenis van het volk 
Israël verteld wordt alsmede die van Ismaël, Edom, Egypte, de 
Kanaanietische volken en vele latere. We hebben hier niet deel I 
van de wereldgeschiedenis, handelend over de oudheid, en niet een 
stuk van de vaderlandse geschiedenis der loden. We vinden hier 
heilshistorie, d.i. de geschiedenis van het komen van het heil Gods, 
dat in de Heere Christus, de heil-aanbrenger, tenvolle geopenbaard 
is.
Deze heilshistorie beweegt zich dan ook verder in de nakomeling
schap van Isaac, Jakob en de 12 patriarchen, en waaiert al verder 
uit in het volk Israël, dat God zich ten eigendom verkoren heeft 
uit alle volken der aarde. De heilsgeschiedenis is dan ook profetisch 
(ook de geschiedenisboeken uit de Bijbel zijn profetische boeken),
d.w.z. ze wordt niet gekend uit opgravingen, uit geschriften van 
schrijvers uit het verre verleden en uit priesterboeken, maar door 
openbaring Gods: God heeft zijn heil bekend gemaakt door ge
schiedenisfeiten, wonderen, verschijningen, woorden, én wat Hij 
daardoor in het verleden geopenbaard heeft, openbaart Hij aan óns 
door de geïnspireerde Schrift.

Wel worden ook de nageslachten van Ismaël en Ezau kort ge
noemd, die broedervolken van Israël zijn, voor welke óók beloften 
gegeven zijn (wat dit aardse leven betreft), maar die God in zijn 
rechtvaardig oordeel heeft laten gaan naar het goeddunken van de 
boze harten, omdat zij vanaf him stamvaders de God der openba
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ring niet in ere hebben gehouden, noch zijn heilsbeschikking heb
ben erkend.
2. Opvallend is het breedvoerig opschrift in 25 : 12. Daarin wordt 
Ismaël nogeens genoemd als zoon van Abraham en dus als ver- 
bondskind, maar ook als geboren uit Hagar, een Egyptische, de 
slavin van Sara.
Waarom die omslachtigheid, waardoor we weer herinnerd worden 
aan wat we reeds weten?
Het antwoord luidt: Omdat we in dit opschrift niet slechts het be
gin van Ismaëls geslacht vinden, maar vooral de nadere bepaling 
van de betekenis van dit geslacht in z’n verdere geschiedenis. In 
heel z’n geschiedenis zou zich de Egyptische géést openbaren, zelfs 
tot nu toe.
In vs. 13-16 worden de namen van Ismaëls 12 zonen genoemd. En
kele worden ook later één of meer keren vermeld, nl. van Nebajoth, 
de oudste, wiens zuster Mahalath later trouwde met haar volle neef 
Ezau (28 : 9); Kedar, de meest bekende, vader van het bedrieglijke 
en twistzieke volk der Kedarenen (Ps. 120), dat later handel dreef 
met Tyrus (Ezech. 27 : 21); Jetur en Nafis, wier nakomelingen be
hoorden tot een volkerengemeenschap die op rooftocht was in het 
Overjordaanse en daar door Saul verslagen werd (1 Kron. 5 : 10, 
19); en het geslacht van Tema (o.a. in Jerem. 25 : 23). De in 
1 Kron. 5 : 19w. genoemde Hagarenen zijn waarschijnlijk een af
gescheiden groep, die zich naar Hagar noemde.
Als we een vergelijking maken met de 12 zonen van Jakob, zien 
we een merkwaardig verschil.
Het geslacht van Ismaël viel uiteen in 12 volken, elk met een eigen 
vorst, een eigen woongebied in de uitgestrekte woestijnen, eigen ne
derzettingen en tentenkampen, Ismaëls geslacht is voor altijd ge
broken in staatkundige eenheden. Zo is het nog, al weten we, dat 
die volken zich in de loop der eeuwen vermengd hebben met an
dere woestijnbewoners.
Maar het geslacht uit Jakob, dat bijeengebonden was door het éne 
verbond Gods, ontplooide zich als één volk in één land en met één 
geschiedenis. En zelfs toen door het verbreken van het verbond 
Gods de eenheid stuk sloeg, bleef er toch één kerk, geleid door de 
bijzondere openbaring Gods, en was er de belofte van de herstelde 
eenheid in Christus (Ezech. 34 : 23, 24; 37 : 24w.).

3. Vervolgens lezen we, dat Ismaël 137 jaar is geworden en dus 
Abraham, die 175 werd, met 48 jaar heeft overleefd. Immers wer
den die beide op dezelfde dag besneden: Abraham was toen 99 en 
Ismaël 13. Abraham stierf 76 jaar daarna en Ismaël 124 jaar na de
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besnijdenis, zodat hij Abraham met 124 — 76 =  48 jaar overleef
de.
De nakomelingen hadden hun woongebieden zuidelijk en oostelijk 
van het land Israëls, in de Arabische woestijnen, buiten het beloof
de land. Zij hadden geen aandeel in het land van hun broedervolk. 
En zij woonden daar tegenover, d.i. ten aanschouwen van hun 
broederen, dicht bij hun grensgebied (vgl. 1 Kron. 5 : 10, 19).
De Schrift vermeldt dit alles om ons te laten zien, hoe God zijn 
woord heeft gestand gedaan (Gen. 16 : 12; 17 : 20; 21 : 10, 12, 18). 
Als zoon van Abraham heeft Ismaël in het natuurlijke leven ouder
dom, talrijk zaad en woongebied als zegen ontvangen, maar het bleef 
wildgroei van het door de zonde verworden scheppingsleven. Het 
nageslacht is tot puur heidendom vervallen, totdat het in de 7de 
eeuw werd beschenen door het matte schijnsel van de Halve Maan. 
Toch zijn er ook uit dat geslacht door de ontferming Gods in de 
nieuwtestamentische tijd getrokken tot zijn dienst, wat Jesaja op 
oudtestamentische voorstellingswijze heeft voorspeld (Jes. 60 : 7; 
vgl. Gen. 12 : 3b).

voortgang der kerk
4. Zo sprak Calvijn terecht over de volgende geschiedenis, want 
nu komen we tot de toledooth van Isaac.
Ook nu vinden we eerst het opschrift met enkele notities, die in 
verband met het volgende van groot belang zijn. Immers ook nu 
wijst dit de weg, waarlangs de verdere geschiedenis zich bewegen 
zal (25 : 19, 20). En deze is in tegenstelling met die van Ismaël 
heilshistorie.
Betekenisvol is het uitgangspunt, dat Abraham Isaac verwekte. In 
tegenstelling met zijn halfbroer ging hij in de voetstappen van zijn 
vader Abraham. De moedernaam behoefde er nu niet bijgenoemd 
te worden: Sara en Hagar stonden niet in dezelfde rechtspositie, en 
omdat Hagar thuis hoort in de toledooth van Ismaël kan Sara’s 
naam hier achterwege blijven, temeer omdat de moeder hier niet 
de verdere geschiedenis stempelt zoals Hagar die van Ismaël ge
daan heeft.
Een tweede hoofdmoment is, dat de familie in Paddan-Aram erin 
betrokken wordt, bij wie de dienst van de ware God nog niet was 
uitgestorven. Deze familie zou haar inbreng leveren in de bouw 
van Abrahams nageslacht. Want Isaac trouwde met Rebekka, de 
dochter van Bethuel de Arameeër (!) en zij was de zuster van La
ban de Arameeër (!). En zo wordt de bedding aangegeven, waar
door de stroom van Gods heilsopenbaring voortgang zou vinden. 
Opmerkelijk is die benaming Arameeër. Men behoorde dus niet tot
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het goddeloze geslacht der Kanaanieten, en toch was men er niet 
vreemd meer aan de afgodendienst (Joz. 24 : 2). Er was reeds ver
bastering, waaraan Rebekka onttrokken werd door haar huwelijk 
met Isaac en opgenomen in de kerk van die dagen.
Nieuw is, dat Isaac bij zijn huwelijk 40 jaar was, door onderwijs en 
ervaring gerijpt om de erfenis van zijn vader te beheren. Denken 
we daar niet gering over. Men schat de totale kampbevolking op 
2500 zielen: huispersoneel, herders en de leden van de veiligheids
dienst, die bij Abrahams komst in Kanaan 318 man telde, en dan de 
vrouwen en kinderen. Hoe oud Rebekka was, wordt niet vermeld, 
maar gelet op het verschijnsel, dat meisjes vroeg trouwden, mogen 
we haar leeftijd wel op ongeveer 20 schatten.
Zij was onvruchtbaar. Opvallend is, dat dit van al de patriarchale 
vrouwen gold. Het miljoenenzaad zou uit de belofte aan Abraham 
voortkomen en dan bevreemdt ons niet, dat God aan Rebekka de 
vruchtbaarheid schonk als antwoord op het gebed. We lezen dan 
ook, dat Isaac voor zijn vrouw bad, vermoedelijk wel in een pu
blieke offer- en gebedsdienst.
Tijdens de zwangerschap deed zich het verschijnsel voor, dat de 
beide kinderen in haar schoot tegen elkaar botsten. Dat dit een 
betekenisvolle ingreep van God was, behoeft geen nader betoog. 
Rebekka werd echter beangst, omdat zij er een onheilspellend voor
teken in zag. Zij ging dan ook naar de offerplaats bij het kamp om 
de HEERE te vragen: „Indien dan zó, waarom toch ik?” d.i.: als 
het zó is, wat zal dan later het leven nog voor mij zijn?
Het goddelijk antwoord, dat zij kreeg, was: „Twee volken zijn in 
uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam scheiden; de 
ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jong
ste dienen”.
Maleachi (1 : 2) openbaart het Godswoord: „lakob heb ik liefge
had maar Ezau heb ik gehaat” — wat hier primair ziet op de beide 
volken, van welke de HEERE het ene als zijn volk heeft aangeno
men, terwijl Hij van het andere een weerzin had. En Paulus stoot 
in Rom. 9 : 10-13 door tot het soevereine welbehagen Gods, waar
van Hij ons geen rekenschap geeft. God is God.
Bij de geboorte (Isaac was toen 60 en Rebekka ongeveer 40) kwam 
eerst het kind, dat de naam Ezau kreeg (d.i. de harige); hij was 
rossig en over heel het lichaam harig, wat op kracht wijst. Hij zou 
zich de sterkste betonen. Het tweede kind, dat zijn broertje bij een 
hiel vasthield, werd Jakob genoemd, een zinspeling op de hiel die 
vastgehouden werd. Later noemt Ezau hem: hiellichter in de zin 
van bedrieger, wat de ouders zeker niet bedoeld hebben. In werke
lijkheid wijst het er op, dat hij zijn broertje wilde voorbijstreven.
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Symbolisch duidt het op de greep naar de eerstgeboortezegen (Hos. 
12 : 4). De worsteling om die zegen was al in de moederschoot be
gonnen zonder dat de kinderen zich dat bewust waren.

Tweeërlei zaad
5. Eenzelfde opschrift hadden we ook al in schets 14. Isaac en 
Ismaël waren echter uit twee moeders; de een was uit de belofte 
en de ander uit het zondige vlees geboren. Maar nu zijn ze uit het
zelfde ouderpaar, dezelfde moeder en dezelfde vader, die uit de be
lofte geboren is, „onze vader Isaac” . Van Ismaël zou men nog kun
nen zeggen, dat hij door de slechte invloed van zijn moeder op het 
verkeerde pad is gegaan. Maar van Ezau kan dat niet gezegd wor
den. Trouwens, God had zijn keuze reeds gemaakt toen de kinderen 
nog niet geboren waren en noch goed noch kwaad hadden kunnen 
doen. Toen heeft Hij al aan Rebekka bekend gemaakt, dat hij Ja
kob en zijn geslacht als zijn volk had aangenomen en niet Ezau en 
het uit hem voortgekomen volk.
Beide jongens groeiden op. Beide kregen een godsdienstige opvoe
ding. Beide hadden het sacrament van de besnijdenis ontvangen, 
beide behoorden tot het verbond En Ezau krijgt evenals Jakob het 
volle pond. Hij bezat het eerstgeboorterecht en mocht dat behou
den zolang hijzelf het niet in onverschilligheid wegwierp.
Maar Ezau openbaarde zich in zijn opgroeiend leven anders dan 
Jakob. De levenslijnen gingen uit elkaar. Ezau werd sterk geboeid 
door het natuurleven, vrij en ongebonden. Hij werd zo jong als hij 
nog was een jager die zijn eigen weg ging en werd later de gevrees
de hoofdman van een leger vagebonden, de schrik van de woestijn. 
Jakob daarentegen was huiselijk, zoals de Nieuwe Vertaling het 
geeft. Beter is de eigenlijke betekenis: oprecht, nl. in zijn godsdien
stig leven, recht tegenover zijn God. En er wordt aan toegevoegd, 
dat hij in tenten woonde, wat erop wijst, dat hij zijn vreemdeling
schap zich bewust was (Hebr. 11 : 9). Een minder mooie trek was 
die van de ouders: Rebekka had Jakob lief, maar Isaac beminde 
bijzonder Ezau. . . . om het lekkere wildbraad, dat zijn zoon telkens 
voor hem meebracht en waarvan hij zo heerlijk smullen kon. Toch 
bleef Ezau verantwoordelijk voor zijn levensgang. God meet de 
mensen aan zijn verbondsregels, eist het geloofsleven zoals Abra
ham dat kende en ook Isaac, ondanks de zwakheid van zijn ka
rakter.
Van belang is wat de Schrift verder over Ezau en Jakob vermeldt 
uit hun jonge jaren. Zoals later blijken zal waren zij ongeveer een 
20 jaar. Ezau kwam eens vermoeid en verhit van de jacht thuis. 
Begerig keek hij naar de schotel linzenmoes die Jakob voor zich
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had klaar gemaakt. „Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode 
daar”, zei hij op een wat ruwe manier. Slokken is: gulzig naar bin
nen werken. En als motief noemde hij zijn moeheid zodat hij het 
zelf niet bereiden kon. Het geeft een jongensachtige onverschillig
heid om maar aanstonds te willen aanvallen op een schotel lekkere 
hapjes.
Jakob die van de gelegenheid listig gebruik maakte, eiste in ruil het 
eerstgeboorterecht (alsof het koopwaar was). En Ezau verkocht het, 
op Jakobs aandringen, zelfs met eedzwering. Wat kon het hem 
schelen. Bij het gevaarlijke woestijnbedrijf zou hij toch vroeg of 
laat omkomen en wat had hij dan aan dat eerstgeboorterecht? Later 
noemt de Schrift het uitdrukkelijk een daad van onverschilligheid 
(Hebr. 12 : 16). Maar ook Jakob gaat hier niet vrij uit. Toch is er 
verschil, ’t Ging Jakob om de eerstgeboortezégen, waarvan hij van 
zijn moeder wel zal vernomen hebben, dat die voor hem bestemd 
was, maar Jakob wilde die ontvangen door zich alvast het recht 
daarop toe te eigenen. Dat was zeker geen geloofsdaad. Hij kon 
niet wachten. Hij gréép ernaar, zoals hij later die zégen zou grij
pen, nog wel door zijn vader te bedriegen. Enerzijds laat het ons 
wel zien, hoe begerig Jakob was om de aartsvaderlijke zegen te 
krijgen, maar, anderzijds zien we toch ook op wat voor slechte 
manier hij zijn begeerte bevredigd wilde zien. En het komt ook op 
het hoe aan.
Opgemerkt wordt nog, dat men Ezau de naam Edom (het rode) 
gegeven heeft, voor hem en het nageslacht tot een blijvende herin
nering.

Vragen:
1. Wie wordt in Ezech. 34 : 23 e.a. met David bedoeld?
2. Wanneer is de godsdienstige scheiding in Israël gekomen en 

door wie?
3. Mogen we de belofte Gods met betrekking tot Ismaël een ver- 

bondsbelofte noemen?
4. Wat bedoelt Hos. 12 : 4? (vgl. de Statenvertaling).
5. Wat voor kwaad kleefde er aan Ezau’s jagersleven?
6. Als in de Nieuwe Vertaling Jakob een huiselijk man wordt ge

noemd, zou dat in sociale of in godsdienstige zin te verstaan 
zijn?

7. Was het eerstgeboorterecht bij die ruilhandel ook echt op Ja
kob overgegaan of niet?

8. Zo neen, had Ezau het nog wel? Of was het vacant geworden?
9. Welke indruk krijgen we van Isaacs gezinsleven?
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SCHETS 18

Bevestiging van het verbond aan Isaac 
Erfgenaam van de Messiaanse zegen

(Gen. 26)

Het Abrahamietische verbond bevestigd
De hoofdgedachte is in dit Schriftgedeelte de bevestiging van het 
verbond met Abraham. Wel kende de aartsvader de inhoud van dat 
verbond, maar het was nü de eerste keer, dat de HEERE aan Isaac 
verscheen om de eed gestand te doen, die Hij aan Abraham gezwo
ren had (vgl. 22 : 15-18). Dit geschiedde in het Filistijnse land. 
Evenals in Abrahams dagen was er een hongersnood over Kanaan 
gekomen, die zich ook uitstrekte over het Zuiderland, de Nègev. 
Isaac woonde nog altijd te Lachaï-Roï, vanwaar de kudden uit
zwierven. Maar toen ook de wijde steppen verdroogden trok hij in 
westelijke richting naar Abimélech te Gerar. Deze was dezelfde die 
met Abraham eertijds een verbond gesloten had, dat naar gewoon
te van vader op zoon overging (vgl. 21 : 22-24, 27). Bovendien lag 
Gerar buiten het hongersnoodgebied in een vruchtbare streek, on
geveer 22 km ten Zuiden van Gaza in het kustgebied bij de Mid
dellandse zee.
Uit vs. 2 blijkt, dat Isaac overwoog om dóór te trekken naar Egyp
te. Een reden wordt niet vermeld. Wellicht was het omdat dit land, 
de korenschuur van de omliggende gebieden meer ruimte en ga
rantie bood, al zal hij ook wel wat beducht zijn geweest voor de 
ruwe behandeling, die Abraham er ondervonden had. ’t Is ook mo
gelijk, dat hij bemerkte, dat de Filistijnen er niet erg happig op wa
ren, dat zo’n rijke herdersvorst zich in hun land vestigde. Maar hoe 
het zij, er scheen toch wel een plan in overweging te zijn genomen. 
Toen verscheen hem de HEERE met het verbod om dit te doen: 
hij moest als vreemdeling blijven in Gerar. En het was bij die ver
schijning, dat de HEERE aan hem bevestigde wat Hij aan Abra
ham gezworen had, als Isaac te Gerar blijven zou. En dus binnen 
de grens van al het land, dat de HEERE had toegezegd (vgl. 15 : 
18w.). De inhoud van de belofte lezen we in vs. 4, 5. Ook hier 
blijkt duidelijk, dat de belofte behelst de vermenigvuldiging als de 
sterren des hemels, het talrijk nageslacht, en het bezit van al de 
landen oftewel het hele land Kanaan, en „in uw zaad zullen alle
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volken der aarde gezegend worden” (zoals het in de Statenvertaing 
uitgedrukt wordt, vgl. schets 8, bldz. 10, 11).
Uit die laatste woorden blijkt heel duidelijk, dat de zegen Messiaans 
is, vervuld zou worden in de Heere Christus. En dit geldt dan ook 
de voorgaande beloften (zaad is met name in het N.T. de kerk, en 
Kanaan de rust van het eeuwige leven, zoals het aanvankelijk reeds 
nu aan het volk van God geschonken wordt).
En dus bleef Isaac in Gerar.
Nu had de HEERE ook aan Isaac als aartsvader beloofd, met hem 
te zijn en hem te zegenen (vs. 3). We zullen in het vervolg wel zien, 
hoe dat in Gerar reeds begon vervuld te worden. Maar we zien 
dan ook, op welke duivelse tegenstand hij zou stuiten, welke de 
HEERE in zijn dienst nam om Isaacs geloof te beproeven.
Toen na enige tijd de mannen van die plaats hem benaderden met 
het oog op Rebekka, nam hij, evenals vroeger Abraham, zijn toe
vlucht tot een leugen uit vrees dat men hem zou doden als hij de 
waarheid sprak, dat Rebekka niet zijn zuster maar inderdaad zijn 
vrouw was. En dat gevaar dreigde nu niet van Abimélech, die 
er zich wel voor wachtte om Rebekka in zijn paleis op te nemen, 
maar van de kant der stadsburgers. Er gebeurde echter niets, dank 
zij de beschermende hand Gods. Isaacs geloof schoot hier tekort, 
maar de HEERE waakte in zijn trouw over zijn knecht. Veel later 
zag Abimélech, toen hij uit het venster van zijn paleis keek, Isaac 
en Rebekka met elkaar minnekozen. En nu werd de aartsvader ter 
verantwoording geroepen, waarom hij de mensen in de waan gela
ten had, dat Rebekka zijn zuster was. Door die leugen had hij een 
grote schuld over de bevolking kunnen brengen. Abimélech veror
dende toen op straffe des doods, dat niemand Isaac en Rebekka 
zelfs maar mocht aanraken. En zo bleef Isaac te Gerar.

Rjjk gezegend met de Messiaanse zegen
Was de bescherming in de stad ook reeds zegen, — deze werd waar
lijk spectaculair in het volgende.
Isaac, die voor zijn talrijke kampbevolking in de buurt van Gerar, 
niet aldoor koren betrekken wilde uit de voorraadschuren van de 
koning, kreeg een groot stuk bouwland in bruikleen om zelf koren 
te verbouwen. De hongersnood hield nog overal aan behalve in het 
Filistijnse gebied.
Gewoonlijk worden aartsvaders herdersvorsten genoemd, maar hier 
zien we, dat Isaac ook hereboer was.
En dan gebeurt het wonderlijke, dat de oogst van dat jaar honderd
voudig was, een top-oogst, zoals die vrijwel nooit voorkwam. Want 
de HEERE zegende hem. En die zegen groeide nog steeds aan, ook
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in zijn vee, zodat hij rijk werd, ja, gaandeweg rijker, tot hij zeer 
rijk geworden was. De overproductie kon in geld omgezet worden, 
waardoor hij de toch al duizendvoudige kampbevolking met nog een 
slavenstoet kon aanvullen.
Dit wekte de afgunst van de Filistijnen. Zij benijdden hem. Men 
zal dit wel eerst een paar jaartjes hebben aangezien. Trouwens, de 
hongersnood was nog niet over, en het zou een grote schande ge
weest zijn, als men hem in die tijdsomstandigheden met al zijn volk 
en vee de door-de-zon-verschroeide waterloze Nègev had in gezon
den. Dit verbood eenvoudig het oosterse gastrecht. Maar hoe de 
gezindheid was, toont het venijnige toestoppen van de putten die 
de knechten van Abraham eertijds gegraven hadden. Wel konden 
er nieuwe gegraven worden, maar de vijandige gezindheid was dan 
toch gebleken. En ook Abimélech veranderde in de verhouding tot 
Isaac. Toen de droogte had opgehouden in de Nègev zond hij de 
aartsvader weg omreden dat hij veel machtiger geworden was dan 
de Filistijnen, — wat wel met een korreltje zout moet genomen 
worden.
We mogen die bijzondere zegen Messiaans noemen. Anders dan bij 
de andere volken was de voorspoed en was de rijkdom te zien als 
een zegen binnen het kader van de belofte èn als profetie van de 
rijke Messiaanse zegeningen in het nieuwe testament. En nu moge 
het accent op het stoffelijke vóór de komst van Christus verlegd zijn 
op het geestelijke na Christus’ komst, toch blijft, dat èn onder het 
oude èn onder het nieuwe testament hemelse en aardse zegeningen 
vrucht zijn van het offer van Christus voor de zonde. Dat was zelfs 
al zo vóórdat dit offer gebracht was, omdat de HEERE toen reeds 
zegende op crediet (om het zo te noemen), omdat vaststond, dat de 
schuld der zonde zou betaald worden.
Isaac trok dus weg en gaat de ongeveer 90 km lange weg naar het 
dal van Gerar, helemaal in het Zuiden van de Nègev, waar ook 
Abraham eens gezworven had (20 : 1).

Hier moet even een kanttekening bijgevoegd worden. De naam 
„dal van Gerar” (tegenwoordig de „wadi van Gerur” zal wel ont
leend zijn aan een stad of nederzetting van die naam, die in de 
patriarchale tijd al bekend was en gelegen in een vruchtbaar ge
bied aan de Zuidgrens van de Nègev. In 1928 heeft de Engelse 
archaeoloog Flinders Petrie (ongeveer 4 uur gaans in westelijke 
richting vanaf Kades-Barnea) een met-zand-overdekte ruïneheuvel 
laten afgraven, waarbij hij overblijfselen van een vroeger paleis en 
van korenschuren vond. Sindsdien heeft de mening bij velen post
gevat, dat dit het oude Gerar uit de geschiedenissen der aarts
vaders zou zijn. In die stad zouden dan Abraham en Isaac als
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vreemdelingen hebben verkeerd. Noch het een, noch het ander 
staat evenwel met zekerheid vast. En aangenomen, dat daar een 
stad Gerar heeft gelegen, dan is daarmee niet bewezen, dat het 
de verblijfplaats van die beide aartsvaders is geweest. Wel is het 
mogelijk dat er twee plaatsen Gerar zijn geweest; er worden in de 
Bijbel tientallen plaatsen genoemd met een meer-voorkomende 
naam. Maar in de Schrift wordt slechts één stad Gerar genoemd, 
die volgens 10 : 19 niet ver van Gaza gelegen heeft, in het Fili- 
stijnse vruchtbare kustgebied van de Middellandse Zee. We hou
den ons nog maar aan de traditionele mening, dat de aartsvaders 
daar vertoefd hebben. Wel lezen we in 20 : 1, dat Abraham zich 
vestigde in de steppen tussen Kades en Sur en dat hij als vreem
deling vertoefde in Gerar, waarvan geen andere bepaling gegeven 
wordt dan in 10 : 19 en dat we dan ook houden voor het Gerar 
bij Gaza. Gen. 20 : 1 zegt ook niet uitdrukkelijk, dat de stad bij 
Kades lag. Genesis noemt de verblijfplaatsen en zegt dan, dat 
Abraham gezworven heeft in het Zuiden van de Nègev en dat 
hij (in noordelijke richting getrokken) vertoefde in Gerar.

Ook in het dal van Gerar lieten de herders der Filistijnen, die met 
de kudden ver van huis zwierven (vgl. 37 : 14-17) hem niet met 
rust. Ook daar hadden zij na de dood van Abraham de putten toe
gestopt, die Isaac echter weer liet opgraven en hij noemde ze met 
de namen die Abraham gegeven had, wat op het eigendomsrecht 
wees. En hij vond nog andere putten, ook een met stromend water. 
Maar de Filistijnen betwistten hem dat water, wat ook nog bij een 
andere put gebeurde. Dit beviel Isaac niet, zodat hij het kamp ver
plaatste in noordelijke richting, waar om het water niet getwist 
werd, zodat hij die plaats Rehoboth noemde (de HEERE heeft ons 
ruimte gemaakt). En daarna trok hij nog noordelijker, naar Berseba, 
waar eens Abraham een verbond met Abimélech gesloten had.
Daar verscheen de HEERE hem voor de tweede maal met de be
moedigende woorden: „Ik ben de God van uw vader Abraham; 
vrees niet, want ik ben met u; ik zal u zegenen en uw nageslacht 
vermenigvuldigen terwille van mijn knecht Abraham”. Isaac had dat 
wel nodig bij al de ondervonden vijandschap. En met het oog op 
wat nog komen zou. Hij richtte een offerplaats in, waar de open
bare godsdienst werd gehouden, en spande daar zijn tent; zijn 
knechten groeven er een put.
Omstreeks die tijd kreeg hij bezoek van Abimélech, die Ahuzzath, 
een burgerlijke autoriteit meebracht en zijn leger-overste Pichol. 
Het moest dus nogal indruk wekken, en toch werd de koning ge
dreven door vrees. Met het oog op zijn wegzending vroeg Isaac, om 
welke reden zij tot hem kwamen. Met oosterse sluwheid wordt op 
de juridische kant van die wegzending (immers van iemand die met
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Abimélech in een verbond stond) niet ingegaan. Zij laten dat blauw 
blauw. Wel erkent men, dat de aartsvader door de HEERE geze
gend werd en dat men daarom was gekomen om een verbond te 
sluiten dat Isaac hen geen kwaad zou doen (alsof dat weleens ge
beurd was!); en zij durven er zelfs aan toe te voegen, dat zij hem 
niet aangeraakt hebben, hem enkel goed hebben gedaan en hem 
in vrede hebben laten vertrekken. De aartsvader zal zich wel af
gevraagd hebben of dat werkelijk gemeend was; het werd wat al te 
mooi voorgesteld! Toch blijkt wel een andere gezindheid dan bij de 
scheiding. Ook hierin was de hand des HEEREN ten gunste van 
Isaac. Eigenlijk was er meer vrees voor Isaacs God dan voor Isaac 
zelf.
De laatste woorden van vs. 29 (letterlijk: „nu gezegende des HEE
REN”) willen we zien als door Abimelech gesproken met het oog 
op zichzelf; het was dus een wens om óók gezegend te zijn.
Na de gebruikelijke verbondsmaaltijd zwoeren zij de volgende mor
gen vroeg de verbondseed en gingen de bezoekers de lange weg te
rug, uitgeleide gedaan door hun gastheer.
Op die dag is ook een nieuwe put gevonden, die de naam Seba 
kreeg, waarschijnlijk wel op enige afstand van Abrahams put. En 
naar die put van Isaac is later de daar gebouwde stad Berseba ge
noemd, onderscheiden van de landstreek Berseba naar de put van 
Abraham. Wat was het anders dan een voortgaande zegen na Abi- 
melechs vertrek?

Huwelijk van Ezau met twee heidinnen

Aan het slot van dit hoofdstuk vermeldt de Schrift het huwelijk 
van Ezau met twee Hethietische vrouwen. We weten uit de geschie
denis van de begrafenis van Sara, dat Hebron in die tijd bezet was 
door Hethieten, een van de vooruitgeschoven posten na de Hethie
tische volksverhuizing vanuit het noordelijk gedeelte van Klein- 
Azië (naar wordt aangenomen). De afstand van Berseba tot Hebron 
is nog geen 50 km en het is aanvaardbaar dat Ezau zijn zwerftocht 
tot zover heeft uitgestrekt. Daar hij de zoon van een machtig her- 
dersvorst was, is allerminst uitgesloten, dat de beide vrouwen tot de 
aanzienlijken behoorden.
Voor het eerst in de patriarchale historie lezen we hier van een hu
welijk met dochters van Kanaan die een zoon van Cham was 
(Gen. 10 : 15), nakomelingen van de gevloekte. En bovendien le
zen we nu ook voor het eerst van een prijsgeven van het monogame 
huwelijk in het geslacht van Terach, wat wel uit zinnelijke lust is 
te verklaren. En daar Ezau bleef wonen in Isaacs tentenkamp krijgt
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het nog temeer reliëf als we lezen, dat die beide vrouwen voor 
Isaac en Rebekka een kwelling des geestes waren.
Heel dit gebeuren betekent niets minder dan Ezau’s breken met de 
aartvaderlijke kerk. Het is misschien niet teveel gezegd, dat het hei
dendom in het kamp werd binnengebracht. En toch bleef Ezau 
Isaacs lieveling. De aartsvader zal er wellicht nog wel het beste van 
gehoopt hebben.

Men wil de hoofdstukken 25 (vanaf vs. 21) en 26 vrij algemeen 
omwisselen. De kinderen zouden in Berseba geboren zijn, dus na 
het verblijf in Gerar. Immers wordt in hfdst. 26 nog geen mel
ding van hen gemaakt. Isaac en Rebekka zouden al te oud ge
weest zijn om in Gerar als een verliefd stel elkaar zelfs op de 
weg te lopen minnekozen niet ver van de vensters van het paleis. 
En als Rebekka toen al moeder was geweest, had zij zich toch 
moeilijk als Isaacs zuster kunnen voordoen.
We houden ons niettemin aan de chronologische orde van de ver
halen. Hoofdstuk 26 gaat er duidelijk vanuit, dat Abraham al ge
storven was (26 : 15 en vooral vj. 18). En toen Abraham stierf 
op 175-jarige leeftijd, waren de jongens al lang geboren, want 
Abraham stierf toen Isaac al 75 was; Isaac is geboren toen Abra
ham 100 was, hij gewon zijn beide zonen toen hij 60 was en 
Abraham dus 160, en deze beide jongens waren dus al 15, toen 
Abraham op 175-jarige leeftijd stierf. En daar we in 26 : 18 le
zen van Abrahams gestorven-zijn, toen Isaac al uit Gerar vertrok
ken was en in het zuiden van de Nègev zwierf, konden Ezau en 
Jakob niet daarna in Berseba geboren zijn.
Wat de bezwaren hiertegen betreft:
a. Laten we eens stellen, dat Isaac omstreeks 5 jaar na Abrahams 

dood naar Gerar trok, dan was hij 80, Rebekka 60, en de jon
gens waren dan 20. De leeftijd van 80 kunnen we gelijk stellen 
met de middelbare leeftijd van tegenwoordig. En dan waren 
Isaac en zeker de 20-jaar jongere Rebekka niet te oud om als 
een verliefd paar elkaar te lopen minnekozen.

b. Ook was het alleszins mogelijk, dat Rebekka haar moederschap 
verborgen kon houden door de jongens als knechten te laten 
onderduiken onder het personeel.
Men doet zeker hier de Schrift geweld aan door de geboorte 
van Ezau en Jakob en wat er in hun jonge jaren is geschied te 
plaatsen na hfdst. 26 : 1-33.

Vragen:
1. Wat betekent het, dat Isaac niet naar Egypte mocht trekken?
2. Wie of wat wordt in 26 : 4 met het zaad bedoeld?
3. Gold die belofte ook Ezau?
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4. Waarom wachtte Abimélech er zich voor om Rebekka in zijn 
paleis op te nemen?

5. Geldt vandaag nog, dat Kanaan het Messiasrijk typeert?
6. Was het telkens ontwijken van de herderstwist slapte of ge

loofskracht?
7. Was het bij Isaac wel goed om een vrouw te trouwen die niet 

tot de patriarchale kerk behoorde?
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SCHETS 19

Jakob en Ezan gezegend

(Gen. 27, 28 : 1-9)

Jakobs bedrog en toch gezegend
Toen Ezau de Hethietische vrouwen nam, was hij 40 jaar en Isaac 
dus 100. Hij woonde in Berseba. Het vervolg van de heilsgeschie
denis begint dus 37 jaar later, toen Isaac 137 was, zoals uit een la
ter te geven berekening van de leeftijd van zijn zonen blijkt.
Zijn ogen konden door verzwakking niet meer zien en daar hij een 
spoedig levenseinde verwachtte besloot hij Ezau te zegenen, na eerst 
nog een heerlijk wildbraad genoten te hebben.
Opvallend is, dat Isaac de eerstgeboortezegen toch aan Ezau geven 
wilde, hoewel hij beter weten kon. Wat aan Rebekka geopenbaard 
was, dat de meerdere de mindere dienen zou, zal zij ongetwijfeld 
weleens aan haar man verteld hebben. En als hij er niet de juiste 
gevolgtrekking uit heeft kunnen maken, blijft toch altijd nog, dat 
hem het goddeloze leven van Ezau niet onbekend was. Moest zó 
iemand de drager van de verbondszegen met z’n  Messiaanse strek
king zijn, die zich om God en zijn gebod niet bekommerde? Moest 
die zegen overgaan op een heidens nageslacht? Herinnerde hij zich 
niet, hoe voor hemzelf een vrouw gehaald moest worden uit Ha- 
ran?
Toch was Isaac een gelovige, al doet het vreemd aan, dat hij de 
zegen aan Ezau beloofde en die bovendien verbond aan een smul
partij. Calvijn schrijft niet ten onrechte, — en dit oordeel is wel 
het gunstigste —, dat Isaacs geloof wonderlijk in de war was. 
Rebekka had het gesprek afgeluisterd en wilde die zegening van 
Ezau tot elke prijs voorkomen. Zij greep naar het middel van de 
leugen. Zij noodzaakte Jakob om twee bokjes te halen, die zij zou 
klaarmaken zoals Isaac het graag wilde, gaf hem Ezau’s beste kleren 
en overtrok Jakobs handen en hals met de ruwe vellen en zond on
danks tegenstribbeling haar zoon met de maaltijd naar z’n vader. 
Vertrouwen deed Isaac het niet. Hij vond, dat Ezau nog niet terug 
kon zijn. Hij vertrouwde het niet, toen Jakob desgevraagd verklaar
de, dat de HEERE hem zo spoedig deed slagen. Ook niet, toen hij 
zijn zoon betastte, omdat de stem Jakobs stem was, maar toch de
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handen Ezau’s harige handen. En na de vorstelijke maaltijd van 
wildbraad, brood en wijn, wilde hij toch nog eerst de kleding ruiken 
om de laatste twijfel weg te nemen.
Dan zegent Isaac zijn zoon, aanknopend bij de geur van de kleren, 
die als de geur van het veld was, dat de HEERE gezegend heeft, 
en hij vervolgt, dat God hem van de dauw des hemels en van het 
vette der aarde geven zou, overvloed van koren en most. Volken 
zouden hem dienen en natiën zouden zich voor hem neerbuigen. 
Heersen zou hij over zijn broeders die zich voor hem zouden bui
gen. „Wie u vervloekt zij vervloekt, en wie u zegent zij gezegend”. 
Dit was de Abrahamietische zegen. Dwars door alle verwardheid, 
leugen en bedrog, baande de Geest Gods zich de weg om de zegen 
op Isaacs lippen te leggen, de zegen die Isaac wat z’n inhoud be
treft geloofde, maar die hij voor een ander bedoeld had.

Ezau ook gezegend
Wat een ontgoocheling, toen kort daarna de ware Ezau opgetogen 
thuis kwam en het gerecht bij zijn vader bracht!
Isaac schrok geweldig. En Ezau schreeuwde het uit, toen hij ver
nam, dat Jakob een onherroepelijke zegen had ontvangen, en hij 
smeekte: „Zegen mij, ook mij, mijn vader”. En als hij dan hoort, 
wat voor rijke zegen Jakob ontvangen heeft, en hij bemerkt dat zijn 
vader niet recht weet, wat er nog voor hèm is overgebleven, roept 
hij in wanhoop uit: „Hebt ge slechts deze éne zegen, mijn vader?” 
En met temeer klem dringt hij aan: „Zegen mij, ook mij, mijn va
der” en barst hij los in tranen, in luid geween.
Eens heeft hij in onverschilligheid het eerstgeboorterecht wegge
worpen, en nu hij de eerstgeboortezégen wil erven, wordt hij afge
wezen en kan hij zijn vader zelfs niet met hete tranen tot berouw 
bewegen (Hebr. 12 : 16, 17). De Messiaanse zegen was weggeschon
ken. Zijn vader kon en wilde het niet meer ongedaan maken. Ezau 
kwam telaat, voor altijd telaat. Zoals we het zien in het kader van 
de gebeurtenissen.
Wederom werd de Geest der profetie vaardig over Isaac en hij ze
gende ook Ezau: „Zie, ver van de vette streken der aarde zal uw 
woonplaats zijn, en zonder de dauw des hemels van boven. Maar 
van uw zwaard zult gij leven, en uw broeder zult gij dienen”. En 
dan volgt nog een zin, waarin ik een betere vertaling volg: „En 
het zal geschieden, wanneer gij omzwerft, dat gij zijn juk van uw 
hals zult afschudden”. Hier wordt beeldspraak ontleend aan een 
lastdier, dat losbreekt en er vandoor gaat en bij het omzwerven de 
kans ziet om z’n last af te werpen. Zo is het in de latere geschie
denis ook met Ezau’s nageslacht gegaan, b.v. in de tijd van David
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(2 Sam. 8 : 13w.; 1 Kon. 11 : 14— 22), en in de tijd van Amazia 
(2 Kron. 25 : l lw .)  en nadien nog meerdere malen.
Was dit een zegen? Ja (Hebr. 11 : 20). Maar niet de Messiaanse. 
We zouden kunnen spreken van de Noachietische: veel nageslacht, 
het gedierte tot spijze evenals het groene kruid (Gen. 9 : 1-3). God 
zou aan deze natuurmens schenken wat hij steeds heeft begeerd: 
wildbraad en heerschappij door zijn kracht. Jakobs geslacht zou in 
de vette streken van Kanaan in staat zijn om een krachtig leger te 
hebben als het orgaan tot heerschappij, dat rust op een gezonde 
economie. Ezau zou in de bergachtige dorre streken zijn macht op
bouwen op z’n zwaard.
Duidelijk zien we, dat de HEERE zelf bij alle zondigheid van de 
mensen, van Isaac en zijn gezin, zegenend en straffend heeft inge
grepen naar zijn welbehagen. Jakob wordt ondanks alle bedrog ge
zegend overeenkomstig hetgeen al bij zijn geboorte is geopenbaard, 
zelfs vóórdien, — en het was Gods genade. Ezau de bondsbreker 
is afgewezen naar récht; wat hij verkreeg was dat hij steeds be
geerd heeft: de zondige genieting van dit aardse leven.
Maar als we erop letten, dat de HEERE reeds vóór de geboorte 
heeft geopenbaard, dat de meerdere de mindere dienen zou, móést 
het dan niet geschieden, dat hij de Messiaanse zegen niet verkreeg? 
Inderdaad. Maar laten we dan niet voorbijzien HOE dat geschied
de, immers door verkwanseling van de eerstgeboorte. En die zonde 
was waarlijk niet uit God (Jak. 1 : 13, 14, 15). Hier geldt hetzelf
de als bij Ismaël. Voor beide gold, dat de Messias niet uit hun ge
slacht zou geboren worden. Maar dat veroorloofde geenszins de 
versmading van de zegen, die God zou schenken in Isaacs en Jakobs 
heilig zaad, het heil in Christus. Wat Ezau betreft, hij war een on
heilige en een hoereerder (Hebr. 12 : 16; vgl. Obadja vs. 2, 15). 
Jakob en Ezau, beide zondig en beide gemeten naar recht aan Gods 
verbondseis.
Ezau werd te licht bevonden — naar recht.
En Jakob? God heeft Jakobs leven aan zijn goddelijk recht geme
ten . . . .  toen uit zijn geslacht zoveel het vlees aangaat, de gekomen 
Messias voor de vierschaar Gods moest verschijnen en hij bespot 
werd en gesmaad door de Edomiet Herodes, en het volk vóór Pila- 
tus zijn dood eiste. God heeft hem gemeten in de Christus, en alzo 
hem begenadigd, met welke genade Hij Ezau is voorbijgegaan.
Naar zijn welbehagen. Dat is hier ’t laatste woord. Het welbehagen 
in Christus.

Ezau’s wraakzucht. Jakobs wegzending
Als Rebekka van Ezau’s moordplan hoort, om Jakob te doden als
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Isaac gestorven zou zijn (niet eerder, om hem het verdriet te bespa
ren!) vreest Rebekka zozeer, dat zij haar lieveling beweegt om naar 
Haran te gaan totdat Ezau vergeten zou zijn wat hem was aange
daan, en dan zal zij hem uit Labans huis weer terugroepen. Want 
als het toch eens gebeurde, dat Ezau hem doden zou, en de bloed- 
wreker op Ezau zou aanvallen, dan zou zij op één dag van beide 
kinderen beroofd zijn, zo was haar overweging.
Aan Isaac durfde zij het niet zeggen, hij zou dit niet geloven, Ezau 
zijn lieveling zou zoiets immers niet doen? Neen, zij beklaagt zich 
bij haar man over de vrouwen van Ezau. Als Jakob ook eens zo’n 
huwelijk sluiten zou? Daar toont Isaac begrip voor.
En zo gebeurde het, dat hijzelf Jakob heenzond. Niet Ezau zoals 
Abraham zijn zonen die hij verwekt had bij Ketura terwille van hèm, 
de zoon der belofte, had weggezonden, maar Jakob, die om een 
vrouw naar Haran moest, wat Abraham aan hem, Isaac, niet toe
stond.
Wat een toestand in dat gezin!
Rebekka camoufleert voor Isaac haar vrees voor Ezau. Bij Isaac 
was berekening en zondig overleg: hij zond Jakob weg en hield Ezau 
bij zich. Wij krijgen geen indruk van geloofskracht. Het leven in 
Isaacs huis wordt gekenmerkt door partijschap, irenisme tegenover 
Ezau, slapheid in de dienst des HEEREN. Dat de vreugde uit Isaacs 
huis verdween, bevreemdt ons niet. Hun zonden straften hen. Want 
Isaac zond de gezegende ver weg en beroofde zichzelf van het licht 
der voortgaande openbaring, die niet meer aan hem, maar voortaan 
aan Jakob geschiedde. Rebekka heeft haar zoon die zij bijzonder 
liefhad waarschijnlijk niet meer teruggezien. Jakob was verder van 
de vervulling der belofte dan ooit, nu hij als balling het land ver
laten moest. Ezau bleef wrok koesteren.
Maar Gods trouw bleef.
Tegen de donkere achtergrond van zoveel zonde en van Isaacs 
versomberde leven licht te heerlijker op het vertroostend woord 
des HEEREN, dat nogmaals baan brak: „God almachtig zegene u, 
en make u vruchtbaar en vermenigvuldige u en uw zaad met u, 
opdat gij erfelijk bezit het land uwer vreemdelingschappen, het
welk God aan Abraham gegeven heeft”.
Als Jakob gehoorzaam is weggegaan en Ezau zich realiseert, hoe
zeer zijn vrouwen Isaac mishaagden (om het oordeel van Rebekka 
gaf hij niet veel), ging ook hij een vrouw uit de familie nemen, bij 
zijn andere vrouwen. Niet uit Haran, maar uit Arabië, een dochter 
van Ismaël die immers een zoon van Abraham was! Maar Ismaël 
was de vervolger van Isaac, zoals hijzelf het was van Jakob! Wat 
een ironie in de geschiedenis!
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Vragen:
1. Hoe oud waren Jakob en Ezau toen zij gezegend werden?
2. Welke vette streken der aarde worden in vs. 28 bedoeld?
3. Wie worden in vs. 29 met de broeders bedoeld?
4. Is het juist, dat Ezau de naam Jakob in de betekenis van be

drieger noemde? vs. 36.
5. Spraken Ezau’s tranen van waarachtige bekering?
6. Heeft Isaac recht gedaan, toen hij Ezau met voorbijgang van 

Jakob wilde zegenen met de Messiaanse zegen?
7. Zo niet, hoe moet dan Hebr. 11 : 20 verstaan worden?
8. Wat wordt bedoeld met „ver van de vette streken” in vs. 39 

(vgl. vr. 2)
9. Wat blijkt uit vs. 35 en trouwens uit heel deze geschiedenis, 

inzake de opvatting van Isaac over de wettigheid van de ze
gen? Was die zegen wettig, al werd ze aan het verkeerde 
adres gebracht?

10. Gesteld dat Ezau nu eens vroeger thuis gekomen was, zou hij 
dan die Messiaanse zegen hebben gekregen? Ja of neen, en 
waarom?

11. Hing de zaligheid af van die zegen? Ja of neen, en waarom? 
M.a.w. had Ezau zalig kunnen worden zonder de stamvader 
van de Messias (voor zoveel het vlees aangaat) te worden?

12. Op grond waarvan gaat een mens in de eeuwige verlorenheid? 
Mogen we zeggen: omdat God dat wil? (Ezech. 33 : 11).
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SCHETS 20

Jakob naar Haran. Gods verbond te Bethel

(Gen. 28 : 10-22)

Jakob in ballingschap
Na de zegen van God Almachtig te hebben ontvangen door de 
dienst van Isaac, is Jakob uit het kamp vertrokken.
Ezau trok enige tijd later in zuidelijke richting om zijn derde vrouw 
te halen uit het Arabische woestijngebied; Jakob ging naar het 
noorden om een vrouw te halen uit de familiekring te Haran.
Dit is geen speling van het toeval, maar door de voorzienigheid 
van God, die het woord aan Rebekka gestand deed, dat twee na
ties zich uit haar schoot vaneen zouden scheiden, — een woord vol 
diepe zin. Het scheidingsproces in levensrichting vertoonde zich al 
van de jeugd aan, hoewel beide broers nog in één gezinsverband 
bleven, zelfs toen Ezau getrouwd was en zijn tenten bij die van 
Isaac stonden. Maar nu gingen zij voor altóós uiteen, om in hun 
nageslacht tot twéé volken uit te groeien met elk z’n eigen gods
dienst, woongebied, historie en leefwijze, ’t Bleef niet het éne volk 
van Isaac, maar het werden er twee: van Jakob en van Ezau; ’t is 
een definitiéve scheiding geworden tot in het verste nageslacht. 
Jakob echter bleef de gezegende. Hij was overeenkomstig de be
lofte de vader van het geslacht, waaruit de Messias zou voortko
men, zoveel het vlees aangaat. In hem zouden de beloften aan 
Abraham en Isaac een voortgaande vervulling krijgen.
Maar naar de schijn der dingen geraakte hij er al verder vandaan. 
Hij was een balling geworden, op de vlucht voor Ezau tot ver bui
ten het beloofde land. Hij bezat letterlijk niets behalve dan zijn 
teerkost, zijn lijfgoed en zijn staf. Geen karavaan kreeg hij onder 
zijn bevelen. Geen reisgezelschap deed hem tot ’s lands grenzen 
uitgeleide. Zelfs had hij geen rijdier, maar moest hij de tocht tevoet 
volbrengen. Dit laatste valt af te leiden uit 29 : 1, waar we met de 
letterlijke vertaling door de Statenbijbel lezen: „toen hief Jakob 
zijn voeten op”, een prachtige uitbeeldende oosterse spreekwijze 
voor: hij ging op mars.
Waarom zó? We behoeven er geen drama van te maken. In die 
oude tijden wist men wat lopen was, en in de trage gang van het
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leven nam men er de tijd voor. Toch bevreemdt het, dat deze zoon 
van een machtige herdersvorst als een van alles berooide zijns va
ders huis heeft verlaten. Abraham had, toen hij zijns vaders huis 
verliet, een rijk bezit. Isaac nam een enorme erfenis in ontvangst. 
Maar Jakob had niets en behoefde voor de toekomst ook niet op 
een erfenis te rekenen. We kunnen alleen zeggen, dat God het alzo 
door zijn voorzienigheid had geleid, en we zien het dan bij het licht 
der Schrift als een vervulling van de verdrukking van Abrahams 
zaad, die reeds in Abrahams tent was begonnen en bij Jakob zich 
krachtig begon door te zetten: verdrukking van Ismaëls kant, en 
door de Filistijnen, maar vooral in het leven van Jakob en daarna 
als de climax bereikt wordt in Egypte.

Gods openbaring te Bethel
Toen Jakob enkele dagen had gelopen, de voetsporen volgend van 
de karavanen die sinds lang een soort weg hadden afgebakend, 
kwam hij op een plaats in de buurt van Luz, ongeveer een kleine 
honderd kilometer ten noorden van Berseba, waar hij zich te slapen 
legde omdat de zon was ondergegaan.
Hij legde zich neer, gehuld in zijn mantel en een steen was zijn 
hoofdpeluw. Het was vooral vroeger niet ongewoon in het Oosten, 
dat men de nacht doorbracht onder de blote hemel. Toch laat de 
beschrijving in dit geval, ten aanzien van Jakob, wel het beeld van 
armoe en ellende zien.
In die nacht openbaarde de HEERE zich aan hem, waarbij we dui
delijk kunnen onderscheiden tussen een teken en de verbondsbe- 
vestiging met een persoonlijke belofte.

a. Het zichtbare teken, dat hij in een droom te zien kreeg, was 
dat van de ladder: „zie, op de aarde was een ladder opgericht, 
waarvan de top tot aan de hemel reikte”. Dat trok het eerst zijn 
opmerkzaamheid. Die ladder wérd niet opgericht, ook niet neer
gelaten, maar hij stond er.
„En zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs 
neder” . Op te merken is, dat alles, het opgericht-zijn op de aarde 
en het eerstgenoemde-opklimmen vanaf de aarde, het beginpunt 
niet in de hemel maar op de aarde had.
„En zie, de HEERE stond bovenaan en zeide” ----- God open
baarde zich, uiteraard in een teken, misschien in dat van een men
selijke gedaante.
Men lette op het driemaal „zie”, wat méér betekent dan het geven 
van een levendige beschrijving; het wijst op het onverwachte, dat 
zijn opmerkzaamheid trok: eerst die ladder, dan de zichtbaarwor-
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ding van opkiimmende en dan ook van neerdalende engelen, en dan 
eensklaps de openbaarwording van de sprekende God, heerlijk in 
het teken van zijn verschijning.
Duidelijk is, dat aan Jakob geopenbaard werd, hoe er een verkeers
weg is die de aarde met de hemel verbindt.
Verklarend licht valt hierover in Joh. 1 : 52 „Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods op
stijgen en nederdalen op de Zoon des mensen”. Terecht wordt de 
Heere Christus wel genoemd de ladder Jakobs. Hij is de weg tot de 
Vader, door zijn kruisverdienste voor ons geworden die door de 
zonde van God vervreemd zijn. Hij is de ladder die op Golgotha 
is opgericht. Langs die ladder klimmen engelen op en dalen zij af 
om naar hun instructie de uitverkorenen te dienen, te leiden en te 
beschermen (Gen. 32 : 1, 2; 2 Kon. 6 : 17; Ps. 91 : 11; Matth. 18 : 
10; Joh. 20 : 12; Hand. 10 : 22, e.a.). Dit heeft Jakob niet door
zién, dat namelijk Christus die ladder is, die op de aarde is opge
richt. Jezus zegt het met het oog op de toekomst. Wel heeft Jakob 
de verkeersweg gezien in het teken van een ladder. Later zal hij 
een menigte van engelen zien, die neergedaald zijn tot zijn bescher
ming (32 : 1, 2).

b. En God zeide.. . .  En dan volgen de verbondsbevestiging en 
een belofte voor Jakob persoonlijk.
„Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God 
van Isaac; dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven, en aan 
uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult 
uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en 
zuidwaarts; en in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden (Statenvertaling).
In deze Abrahamietische zegen, die ook aan Isaac bevestigd werd, 
vinden we geen wezenlijk-nieuwe elementen. Wel valt het op (en 
dit is nieuw), dat in de zegen aan Abraham en Isaac slechts ge
sproken wordt van „in u” (12 : 3) of: „in uw zaad” (22 : 18; 26 : 
4), dat er toen reeds was, maar in deze zegen aan Jakob vinden 
we beide „in u en in uw zaad”. Jakob was toen nog geen aartsva
der en had nog geen kinderen. Hij was in zijn levensgeschiedenis 
nog besloten in de toledooth (geschiedenis) van Isaac. Maar God 
bevestigt hier wat in de zegening door Isaac (28 : 4) reeds gezegd 
werd, dat hij als hoofd van het geslacht zou optreden, alsook dat 
uit hem het zaad zou voortkomen. Jakob ziet hier zijn toekomst 
open gaan, wat hem tot rijke troost is bekend gemaakt.
Ook geeft de HEERE hem een persoonlijke zegen voor het heden 
en de naaste toekomst: „Ik ben met u  en ik zal u behoeden overal
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waar gij gaat, en ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u 
niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u  heb toegezegd”. Deze 
laatste woorden hebben de betekenis van: ik zal u nimmer verla
ten. Ook deze persoonlijke belofte wordt voorafgegaan door het 
woordje zie, d.i. let daar op; en dan heeft dat woordje ik nadruk. 
Jakob moet dus op zijn reis en bij zijn terugkomst steeds in ge
dachten houden, dat de HEERE-zèlf hem voortdurend behoeden, 
beschermen, geleiden zal. We kunnen uit deze toezegging afleiden, 
dat Jakob in zijn ellende zo’n vertroosting alleszins nodig had, ook 
in de toekomst in het voor hem vreemde land. Zo’n vertroosting 
kreeg later ook Jozua (Joz. 1 : 5b, 9b). Is God niet de God der 
vertroosting voor al zijn volk?

Jakobs gelofte
Toen hij ontwaakte, zei Jakob: „Waarlijk, de HEERE is aan deze 
plaats, en ik heb het niet geweten”. Het was een bijzondere ver
rassing, de HEERE te hebben ontmoet die zich aan hem open
baarde. Ook dit was iets nieuws. Isaac kreeg eerst een openbaring 
na de dood van Abraham (26 : 2); voordien geschiedde het spreken 
steeds met Abraham. Maar Jakob kreeg reeds een openbaring ter
wijl Isaac nog leefde. Hoewel Isaac nog de patriarch was, kwam 
God reeds tot Jakob. En meermalen heeft de HEERE zich sinds
dien aan Jakob geopenbaard, in Haran, bij Pniël en sinds zijn te
rugkeer uit Kanaan. Met betrekking tot Isaac lezen we er niet 
meer van. In zijn 180-jarig aards bestaan is zijn leven langzaam 
uitgedoofd, en met zijn leven zijn patriarchaat, terwijl de HEERE 
Jakob reeds begon aan te trekken, zich aan hem begon te open
baren en hèm tot het hoofd van het geslacht stelde, hem zegenend 
met kinderen en slaven en vee in menigte, kortom: met nieuw en 
rijk bezit, daar hij op de erfenis van zijn vader niet meer te reke
nen had. Hij is geworden: Jakob de gezegende.
En Jakob vreesde bij zijn ontwaken. „Hoe ontzagwekkend is deze 
plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des 
hemels”.
Als het dag geworden is wijdde Jakob die steen en alzo die plaats 
waar hij zich bevond, en hij noemde ze Bethel, d.i. huis Gods, — 
een naam die later op het stadje Luz is overgegaan.
En Jakob deed een gelofte om de HEERE het dankoffer te bren
gen als hij ontvangen zou hebben, wat hem beloofd was en hij be
houden zou zijn wedergekeerd tot het huis van zijn vader: de 
HEERE zou hem tot een God zijn, — wat wijst op een ook dkn 
altijd blijvende liefdedienst; de opgerichte steen zou tot een blij
vende gedachtenis tot een Bethel zijn; en hij zou stipt de tienden
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geven van alles wat de HEERE hem schenken zou. De arme bal
ling had nü niets anders te geven dan een dankbaar hart.
Als we deze geschiedenis lezen, blijkt duidelijk, hoe de HEERE 
weer een nieuw begin ging stellen: de eenzame Jakob gaat door 
Gods bijzondere voorzienigheid naar Haran om daar tot een ze
gen gesteld te worden als vader van een wijd uitwaaierend ge
slacht, — begin van de gemeentevorming, in de talrijkheid van het 
ene zaad Isaac.

Vragen:
1. Is er als we slechts op de menselijke handelingen zien, een re

delijke verklaring te vinden, waarom Jakob ledig werd wegge
zonden?

2. Waarom zag Jakob niet een ladder vanuit de hemel neerdalen, 
maar juist opgericht op de aarde?

3. Noem enkele voorbeelden van de dienst der engelen ten be
hoeve van de kerk in oud en nieuw testament.

4. (bij vs. 16) Mogen we zeggen, dat Jakob gedacht had, dat God 
alleen in het kamp van Isaac woonde, waar de offers werden 
gebracht?

5. (bij vs. 17) Hoe is die vrees te verklaren?
6. Waar zou Isaacs erfenis aan aardse goederen gebleven zijn?
7. (bij vs. 20) Mogen we zeggen, dat Jakob God op de proef wil

de stellen?
8. (bij vs. 22) Welke voorstelling had Jakob over de tijd van zijn 

wederkeer naar zijn vaders huis? Vgl. 27 : 43v.
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SCHETS 21

In Haran, diensthuis en geboortehuis

(Gen. 29-31)

lakob in Labans huis
Van Bethel ging de tocht nu in Noord-Oostelijke richting langs één 
van de handelsroutes naar Haran, waar vele nakomelingen van 
Terach woonden (Gen. 22 : 20w., 24 : 29b). Sinds Abrahams tijd 
was die stad een belangrijk handelscentrum, waar de kooplieden 
in- en uittrokken van-en-naar Palestina, Egypte, Klein-Azië, Assur 
en Elam. Het lag ongeveer 100 km ten noorden van de Midden-Eu- 
fraat. Vandaar trok Abraham meer dan IV2 eeuw tevoren als een 
rijke herdersvorst naar Kanaan, later ook Rebekka om te trouwen 
met Isaac, en nu ging Jakob er héén als een arme vluchteling, maar 
gezegend met de belofte. De reis vanaf Berseba is te schatten op 
1000 km. Maar het is alleszins mogelijk, dat hij onderweg een ka
ravaan aangetroffen heeft, waarbij hij zich kon aansluiten.
In de buurt van de stad komt hij bij een waterput, waaromtrent 
een drietal kudden kleinvee waren; de herders wachtten met het 
drenken van hun schapen en geiten op het ogenblik, dat alle kud
den bijeen waren. De reden was, dat er op de put een grote steen 
lag, die men dan gezamenlijk wegnam.
In die wachtenstijd begon Jakob een gesprek over de plaats van 
hun afkomst, over Laban, of zij die kenden en of het hem wèl 
ging. Even wordt het onderbroken door een opmerking, dat zijn 
dochter Rachel in de verte aankwam met de kudde van haar va
der. Maar dan gaat het gesprek nog enige tijd voort over het vroe
ge drenken van het vee, omdat het nog volop dag was. En zo 
praatte men voort over alles wat Jakob interesseerde. Het eerste 
oriënterende contact met de inwoners van de stad was daarmee ge
legd.
Ondertussen was Rachel aangekomen. Zodra Jakob haar nu van 
nabij zag nam hij het initiatief om de grote steen af te nemen, 
waarbij de anderen hem wel geholpen zullen hebben, en dan put hij 
water om de drinkbakken voor Rachel te vullen.
Ze zal ongetwijfeld wel verbaasd zijn geweest door de vriendelijke 
geste van die vreemdeling, en het gewaardeerd hebben. Met ooster
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se beleefdheid treedt hij dan op haar toe om een begroetingskus te 
geven, — en zijn emoties niet meer de baas, barst Jakob dan in 
luid geween uit.
Er moet wel heel wat in hem zijn omgegaan, nu hij een dochter 
van oom Laban ontmoette, de „broeder van zijn moeder”, wat in 
vs. 10 nog tweemaal herhaald wordt, — van zijn moeder, wier lie
veling hij altijd geweest was. De Schrift legt op die familierelatie 
nadruk om te laten zien, dat Jakobs spontaniteit in de geboden 
hulp een uiting van blijdschap was die hem vreugdetranen deed 
schreien.
En dan vertelt hij, dat hij een bloedverwant is van haar vader, een 
zoon van Rebekka.
Als Rachel dat verneemt, snelt zij weg om het aan haar vader te 
vertellen, en op dat verrassende nieuws haast hij zich om Jakob te 
ontmoeten, omhelst hij hem hartelijk met een kus en neemt hij 
hem mee naar zijn huis. Veel viel er te vertellen. En dan zegt La
ban: „Waarlijk, gij zijt mijn eigen vlees en bloed” . En een volle 
maand bleef Jakob als logé in Labans huis.
Waarom deelt de Schrift dit alles zo uitvoerig mee?
Laten we het niet zien als een stukje familieroman. Ook dit be
hoort tot de heilsgeschiedenis. Wij zien het als een door God ge
geven combinatie van feiten, waarin de HEERE op bijzondere wij
ze zich openbaarde, namelijk in het banen van de doortocht naar 
de vervulling van de aan Abraham reeds gegeven belofte, die Hij 
ook aan Isaac gaf èn aan Jakob (28 : 13-15). We zien hier en in 
het vervolg Jakob niet als een „zeker persoon”, maar als de drager 
van de belofte, dat uit hem al het nageslacht zou voortkomen, tal
rijk als het stof der aarde.

Jakobs dienst om Rachel
Laban heeft in die eerste maand, waarin Jakob zich ongetwijfeld 
niet ledig heeft gehouden, bemerkt, dat hij een ervaren en zeer be
kwame herder was, die hij voor het werk goed gebruiken kon. Maar 
hij kon zijn bloedverwant niet als slaaf aan zijn huis verbinden. Dat 
begreep hij ook. Jakob zou als een dagloner kunnen zijn, die een 
loontje kreeg en te alle tijd als vrije kon vertrekken. En daarom 
zijn vraag, wat Jakob als loon zou willen verdienen. Als de vraag
prijs teveel was, viel er over te praten.
Nu had Laban behalve zonen ook twee ongehuwde dochters: Lea, 
de oudste van de twee, en Rachel, de jongste. Lea was niet bijzon
der knap van uiterlijk. Rachel daarentegen wel. Lea had matte, 
fletse ogen, zegt de Schrift, maar Rachel had heldere, fonkelende 
ogen, wat vooral in het Oosten nog als een sieraad geldt. En het
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zal wel die bevalligheid zijn geweest, die Jakob reeds bij de eerste 
ontmoeting boeide. Hij kreeg haar bij nadere kennismaking lief, 
en dat zal wel wederkerig zo geweest zijn.
Bij het spreken over loon greep Jakob zijn kans en bood hij aan 
om 7 jaren te dienen om Rachel. Het is uit de oudheid bekend, dat 
zoiets wel meer voorkwam: wie arm was diende weleens om een 
vrouw. Laban bewilligde erin en wendde voor, dat hij haar beter 
aan Jakob geven kon dan aan een vreemde. Rachels oordeel werd 
niet gevraagd. En zo kwam de overeenkomst tot stand.
Maar èn Jakob èn Laban hebben zich in deze minderwaardige han
deling aan Rachel vergrepen. Zij hebben Rachel als ware zij een 
slavin in haar waarde getaxeerd en als een stuk koopwaar in een 
loonovereenkomst opgenomen.
Later zegt de profeet Hosea: „Israël (Jakob) diende om een vrouw 
en om een vrouw werd hij veehoeder”. En daartegenover stelt hij: 
„Door een profeet heeft de HEERE Israël uit Egypte gevoerd en 
door een profeet werd het gehoed” (Hos. 12 : 13, 14). Jakob had 
het aardse op het oog. Hoeveel rijker was het, dat het volk, uit 
hem voortgekomen, door de HEERE gehoed werd, die door Mo- 
zes’ dienst rijke geestelijke zegeningen gaf.
Zo heeft dan Jakob zo lange tijd gediend, maar vanwege zijn liefde 
tot Rachel waren die jaren voor hem als enkele dagen.
Toen de tijd om was vroeg hij Laban om zijn vrouw.
Er werd een maaltijd aangericht voor al de mannen van die plaats. 
Maar ’s avonds gaf Laban de gesluierde Lea met een slavin voor 
haar. We leren Laban hier kennen als een sluwe egoïst, voor wie 
geen middel te grof was om zijn baatzuchtigheid te bevredigen.
Zo ging Jakob tot Lea in, die ook al niets te zeggen had, maar 
toch wel in de huwelijksnacht welbewust de rol van Rachel gespeeld 
moet hebben. Het bedrog wist zij te verbergen, — zoals Jakob ge
daan had jegens zijn bijna blinde vader.
Toen Jakob de volgende morgen het bedrog ontdekte en er Laban 
verwijtend over aansprak, was diens verweer, dat het in die plaats 
geen gewoonte was om de jongste uit te huwelijken vóór de oudste. 
Dat had hij wel eerder kunnen zeggen.
Maar Laban had er belang bij, Jakob bij zich te houden. Hij be
droog met een tevoren beraamd plan, n.1. dat Jakob na de brui- 
loftsweek ook Rachel tot vrouw kon krijgen en dan voor nogmaals 
7 jaren dienst. En Jakob bewilligde erin.
We kunnen dit een smerige streek van Laban noemen, ja, meer 
dan dat: een diep zondige handeling. Hij hield zich niet aan zijn 
woord, brak de loonovereenkomst, want Jakob had niet om Lea 
gediend maar om Rachel; hij bracht Jakob als de sociaal-zwakkere
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in een dwangpositie, verlokte hem tot een zondig huwelijk met twee 
vrouwen, nog wel zusters, en noopte hem nogeens tot 7 jaren 
dienstbaarheid om dezelfde die hem nu ontnomen is: „7 jaar om 
Lea en 7 jaar om Rachel”, zoals vaak gezegd wordt, is beslist fout: 
Jakob heeft nooit om Lea gediend.
Maar ook Jakob ging niet vrijuit, al zijn er verzachtende omstan
digheden aan te voeren. Op te merken is, dat een huwelijk moet 
rusten op beider toestemming, wat ten aanzien van Lea niet zo 
was: Jakob wilde Lea niet en zij had geen stem in te brengen. Cal- 
vijn schrijft terecht, dat Jakob dat huwelijk niet als zodanig behoef
de te erkennen en Lea weer kon heenzenden; hij had om Rachel 
gediend, niet om Lea. Maar Jakob schikte zich in Labans beslis
singen, wat wel uit vrees kan zijn voortgekomen, zelf weggezonden 
te worden, en waar dan heen? en niet te kunnen terugkeren naar 
zijn ouders uit vrees voor Ezau; bovendien zou hij op zijn weer
zwervend leven zeker Rachel niet hebben meegekregen. Waarlijk 
een donkere toekomst, — maar aan Gods belofte te Bethel dacht 
hij blijkbaar n ie t . . . .  „Ik ben met u”.
En zo ging het leven der dienstbaarheid weer voort . . . .  op twee 
toeren: de ellende van een vrouw die naar liefde smachtte, en van 
een vrouw die om kinderen schreeuwde, samen een hoop huwe- 
lijksellende. Zware kastijding Gods.

De uitbreiding van het geslacht
De barmhartigheid van de HEERE is groot, ofschoon Hij de zon
de straft, maar met Vaderlijk meedogen. God bleef trouw aan zijn 
woord.
Toen Hij zag, dat Lea niet bemind was, gaf Hij haar kinderen, 
terwijl Rachel onvruchtbaar was. Zij bracht in de eerste jaren drie 
zoontjes ter wereld, Ruben, Simeon en Levi. Bij alle drie namen 
spreekt zij over haar ellende van het niet-bemind zijn. Eerst als 
de vierde geboren is, die zij Juda noemde („nu zal ik de HEERE 
loven”) verdringt zij haar smart en breekt de vreugde door over 
het rijke geschenk van vier zonen te mogen hebben.
Groot was echter de afgunst van Rachel. Zij eiste kinderen: „Geef 
mij kinderen; zo niet, dan sterf ik” . Zij misgunde haar zuster de 
eer van het rijke moederschap, kon niet verdragen, dat Lea, in 
rechten de mindere, als gelijke naast haar stond; zij verhief zich 
in haar trots boven haar. Hierover ontbrandde Jakobs toorn alsof 
het aan hèm lag. „Neem ik de plaats van God in, die u de vrucht 
van de schoot ontzegd heeft?”
Maar dan geeft zij aan Jakob haar slavin Bilha en zegt enigszins 
bevelend: „Hier is mijn slavin Bilha, kom tot haar, en zij bare op
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mijn knieën, opdat ook ik (uit haar) gebouwd worde” . Zij gaf Bil- 
ha tot vrouw van haar man. De ene zonde brengt de andere voort. 
En toen Bilha aan Jakob een zoon baarde, gaf Rachel hem de 
naam Dan, waardoor zij uitdrukte dat God haar recht verschaft 
had en haar had verhoord. „Wij zien dus, dat zij onder de schijn 
van God te loven, Hem nog meer onrecht aandoet, door Hem 
dienstbaar te maken aan haar begeerlijkheid” (Calvijn). Een tweede 
zoon van Bilha wordt door Rachel Naftali genoemd („op boven
menselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld, ook heb ik 
overmocht”), wat Calvijn terecht pralerij noemt, omdat zij met 
haar twee kinderen, die niet uit haar geboren waren, toch nog in 
moeder-ere beneden Lea stond.
Ook Lea geeft in navolging haar slavin aan Jakob, en uit haar ge
won Jakob twee zonen, die door Lea genoemd werden Gad („het 
geluk is gekomen”) en Aser („ik, gelukkige”). Zij was er vlug aan 
toe om Rachels voorbeeld te volgen, want de mogelijkheid was im
mers niet uitgesloten, dat zij, die er vier had, nog wel meer kinde
ren zou kunnen krijgen.
Hoe sterk de zucht naar kinderen was, blijkt ook uit het voorval 
met de liefdesappels, die door de kleine Ruben in het veld waren 
gevonden en die hij tot zijn moeder bracht. De liefdesappel is een 
vrucht, die op een kleine appel gelijkt en geelachtig van kleur is, 
bovendien lekker smaakt. De Statenvertaling geeft het Hebreeuwse 
woord „dudaïm” . Nög geloven de Arabieren, dat de sappen de 
vruchtbaarheid bevorderen, een taaie traditie van duizenden jaren. 
Rachel wilde er ook wat van krijgen, waarop Lea nijdig vroeg, of 
het al niet genoeg was, dat zij haar man genomen had, zodat zij 
ook nog van de liefdesappels wilde hebben. De daardoor ontstane 
twist werd aldus opgelost, dat Rachel het begeerde kreeg in ruil 
voor Jakob voor die nacht. En blij loopt Lea dan ’s avonds Jakob 
bij diens terugkeer van het veld tegemoet om hem het laatste 
nieuws mee te delen en hem in haar tent te nodigen. Opmerkelijk 
is, dat Lea van Jakob spreekt als „mijn man”, maar tot Jakob zegt, 
hem van Rachel „gehuurd” te hebben. Veel had Lea blijkbaar niet 
te zeggen in tegenstelling met Rachel die zich de meerdere voelde 
Het gevolg van dit feit was, dat Lea weer zwanger werd en een 
vijfde zoon baarde, die zij Jssaschar noemde, „God heeft mij mijn 
loon gegeven, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb” . 
Bedoeld is, dat zij Zilpa had gegeven om Jakob meer kinderen te 
schenken, en daarom zag zij Issaschar als beloning. Maar de 
Schrift zegt, dat God haar verhoorde: ’t Kwam niet van de lief
desappels en ’t was geen loon voor het geven van haar slavin. We 
zien hier, hoe goedgunstig God was ondanks de zondige daden, en
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Lea’s verzuchtingen in al haar ellende verhoorde. Ook baarde zij 
nog Zebulon („een schoon geschenk”) en: „ditmaal zal mijn man 
bij mij wonen”. Hoe triest toch haar leven! Tenslotte baarde zij 
ook een dochter: Dina.
Toen verhoorde God ook Rachel en zij baarde Jozef (Hij voege 
er een andere zoon bij). Ook dat spreekt van haar begeren. Toch 
mogen we niet voorbijzien, dat ook Rachel deel wilde hebben aan 
het moederschap van het beloofde volk. Niettemin is het weinig 
verheffend, dat er zo’n naijver was tussen de beide zusters. Waar
lijk, ook van Israël als volk geldt, dat het in zonde ontvangen en 
geboren is. Maar de Schrift laat de kerk in haar opkomst niet 
slechts zien als van zichzelf onrein uit onreinen, maar predikt toch 
ook en zelfs in de eerste plaats de trouw des verbonds van de 
HEERE, Abrahams God. En Hij maakte de afgunst der vrouwen 
dienstbaar aan de volvoering van zijn heilsraad. En Hij kan dat, 
omdat de kloof tussen hemel en aarde overbrugd wordt. Heeft Hij 
niet tevoren de ladder getoond, die vanaf de aarde de gemeenschap 
schonk met de HEERE, de ladder die op Christus wees?

Vragen:

1. Is er verschil tussen de leiding Gods als Jakob bij Haran komt 
en de leiding van gelovigen tegenwoordig?

2. (bij 29 : 17, 18) Was dat niet zinnelijk om alleen op het uiter
lijk af te gaan?

3. (bij vs. 18, 19) Was het gebruikelijk, dat een vrouw voor een 
huwelijk gekocht werd? (vgl. 31 : 14, 15).

4. Wie wordt in Hos. 12 : 13 met die vrouw bedoeld?
5. Waarom heeft Laban zonder Rachel te raadplegen gehandeld? 

(vgl. 24 : 54, 55).
6. Welke indruk krijgen we hier van Laban?
7. Zijn er bij die loonovereenkomst verzachtende omstandighe

den voor Jakob in zijn sociale positie aan te voeren? Had het 
niet anders gekund?

8. Waarom was Ezau’s zonde van een dubbel huwelijk ernstiger 
dan bij Jakob?

9. Is er voor Rachels huwelijk ook een bruiloft gevierd?
10. Hoeveel jaren heeft Jakob om Rachel gediend? (vgl- 29 : 20).
11. Worden er in de Schrift gelukkige huwelijken genoemd als 

er meer dan één vrouw in betrokken is?
12. Hoe te denken over de tegenwoordige inperking van het 

kindertal?
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SCHETS 22

Jakobs laatste dienstjaren en zijn terugkeer naar Kanaan

(Gen. 30 : 25-31 : 53)

Jakob dient nog zes jaren om veebezit
Toen Jozef geboren was en de dienstjaren van de arbeidsovereen
komst verstreken waren, begeerde hij met zijn gezin naar Kanaan 
terug te keren. Ezau’s toorn zou na zo lange tijd wel bekoeld zijn. 
„Geef mij mijn vrouwen en kinderen om wie ik u gediend heb, op
dat ik moge heengaan”, — zo sprak hij Laban aan, — „want gij 
weet, welke diensten ik voor u verricht heb” . Jacob vond het nu 
wel welletjes; later zullen we horen, hoe zwaar zijn leven is ge
weest.
Maar Laban wilde er niet van weten, en bijna smekend antwoordde 
hij: „indien ik toch genade in uw ogen gevonden heb!” — een be
kende spreekwijze, die we vanuit het verband zouden kunnen aan
vullen met: blijf toch bij me. Labans reden was, dat hij had waar
genomen, dat hij om Jakobs wil door de HEERE gezegend werd. 
En dan mocht Jakob vrij bedingen wat hij ervoor hebben wilde. 
Laban had wel erg met zichzelf te doen!
(Het woord „waarnemen” heeft in de grondtekst de betekenis van: 
het plegen van waarzeggerij met behulp van een-of-ander gewijd 
voorwerp; bij Laban was dit de terafim, een huisgod, 31 : 30, bij 
Jozef een zilveren beker, 44 : 4b, 5).
In zijn antwoord komt Jakob er eerst even op terug, dat de 
HEERE inderdaad Laban zeer gezegend heeft, — door Jakobs 
slaafse dienst; toen hij bij Laban in ’t werk kwam, was de kudde 
maar klein, en nu is ze in menigte uitgebroken. En niet zonder ver
wijt voegt hij eraan toe: „nu dan, wanneer zal ik ook eens voor 
mijn huis kunnen werken?” Wat het loon voor verdere dienst be
treft, wilde Jakob niets (wat blijkens het verband wil zeggen, dat 
hij geen eenmalige gift wenste, omdat hij ook zijn toekomst op 
het oog had). Maar dit wilde hij, elk zwart schaap en elke ge
spikkelde of gevlekte geit (en bedoeld is dan: nu en in de toe
komst).
Voor Laban was dit een verrassing, waarmee hij aanstonds accoord 
ging, want in het Oosten zijn de schapen in de regel zuiver wit en
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de geiten egaal donker gekleurd. Jakob was dus wel erg beschei
den; het valt trouwens op, dat hij een man van weinig pretenties 
was. En zo gebeurde het dan, dat de kudde werd geschift en de 
betrekkelijk weinig schapen en geiten voor Jakob werden afgezon
derd. Maar de achterdochtige Laban bepaalde toen, dat deze zeer 
geringe kudde onder de hoede van zijn zonen werd gesteld, zelfs 
drie dagreizen van de kudde van Laban, waarover Jakob het op
zicht hield. Je kon nooit weten___!
Het liep echter anders dan Laban zich had voorgesteld. In de pa- 
ringtijd wierp Jakob (door Goddelijke aanwijzing, zoals we nog 
zullen zien) takken van loofbomen, waaraan hij witte plekken in 
de bast schilde, in de drinkbakken, zodat de dieren door het zien 
(als zij dronken) ter bestemder tijd gevlekte jongen wierpen. Bo
vendien liet hij ook de witte dieren de gesprenkelde, gestreepte of 
gevlekte dieren bespringen, waardoor de uitkomst zekerder was. 
En dan deed hij dit alleen bij de sterke dieren, die het eerst paar
den; wat zwak was en later tot paring kwam liet hij maar voor 
Laban. Zo verkreeg hij in de loop der jaren veel sterk kleinvee en 
was hij in staat om slaven en slavinnen, kamelen en ezels te ko
pen, zodat hij uitgroeide tot een herdersvorst. Voor Laban een groot 
raadsel.

Jakobs vlucht

De verhouding tot Laban werd er na jaren niet beter op. Diens 
zonen beschuldigden Jakob van zelfbegunstiging ten koste van hun 
vader, en Laban werd allesbehalve vriendelijk gestemd. Er was 
maar weinig nodig om tot een openlijk conflict te komen. Maar 
dan openbaart zich de HEERE aan Jakob met het bevel om terug 
te keren naar zijn land en maagschap en met de troostvolle belof
te, dat Hij met hem zou zijn.
In ’t vrije veld, waar vertrouwelijk kon worden gesproken, deelt 
Jakob dit alles aan Rachel en Lea mee. Hij beklaagt zich, dat La
ban, die hij met inzet van al zijn kracht heeft gediend, zijn loon 
wel tienmaal heeft veranderd: nu eens werden hem alleen de ge
spikkelde beesten toegewezen, dan weer alleen de gestreepte, in 
strijd met de overeenkomst. En ook vertelde hij zijn droom, waar
in hij zag, hoe de bokken die het kleinvee besprongen gespikkeld, 
gestreept en gevlekt waren, en hij hoorde de stem van de Engel, 
die hem erop attent maakte en zei: „want ik heb gezien alles wat 
Laban u aandoet” . En met de herinnering aan de gelofte te Bethel 
wordt hem dan het bevel gegeven om terug te keren. Dit was dan 
de openbaringsdroom, waarop straks nog wordt teruggekomen. De
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uitdrukking „tienmaal” heeft de zin van: vele malen, — zoals wij 
spreken van: honderd maal.
Rachel en Lea hadden er oren naar. „Hebben wij nog deel of er
fenis in het huis van onze vader? Zijn we door hem niet als vreem
den geacht, omdat hij ons verkocht heeft? Ook heeft hij ons geld 
geheel en al opgemaakt”. Korte samenvatting van de klachten, die 
zij uitspreken. „Want dit deed hare verontwaardiging niet weinig 
groter worden, dat deze onverzadigbare slokop, de winst van die 
allerschandelijkste verkoop had ingeslokt” (Calvijn). En zij accen
tueren nog eens, dat al de rijkdom die God van Laban heeft weg
genomen aan haar en de kinderen toekomt. En daarom stemden 
zij er grif in toe om Jakob de vrije hand te laten.
Gebruik makende van het feit, dat Laban met de zijnen ver van 
huis was om zijn schapen te scheren en het daarmee gepaard gaan
de feest te vieren, terwijl Jakob bij zijn eigen kudde was, werd al
le bagage bijeen gepakt en het vee bijeen gedreven, en vluchtte 
Jakob met al zijn bezit weg, zo vlug mogelijk de Eufraat over en 
dan haastig in de richting van Kanaan, het gebergte van Gilead. 
Rachel nam de gestolen terafim van haar vader mee. Een waar- 
nemingsvoorwerp behoorde een gezagsdrager toe.

Verbond tussen Jakob en Laban
Op de derde dag kreeg Laban het bericht van Jakobs vertrek. Hij 
zette een achtervolging in en na een tocht van 7 dagen achterhaal
de hij hem op het gebergte van Gilead. Nu is die afstand ongeveer 
600 km zodat de vraag gewettigd is, hoe Jakob met al zijn vee die 
afstand in 7 dagen heeft kunnen afleggen. We moeten aannemen, 
dat Laban eerst nog geruime tijd bij het schaapscheren is gebleven. 
Het werk met z’n feestelijkheden moet eerst gedaan zijn. Met zijn 
kamelen, die 100 km per dag kunnen afleggen, zou hij toch nog 
wel Jakob kunnen achterhalen.
Dat Laban kwaad in de zin had, blijkt wel uit het feit, dat God in 
de nacht in een droom de Arameeër Laban waarschuwde, noch 
goed of kwaad met Jakob te spreken. Toch ontbrak het niet aan 
verwijtende woorden; waarom heimelijk gevlucht? waarom geen 
gelegenheid gegeven voor een afscheidskus? En hij bekent, dat als 
God niet tussenbeide was gekomen, hij Jakob kwaad zou hebben 
kunnen doen, waar hij de macht toe had. En dan volgt eensklaps 
de vraag, waarom Jakob, als hij werkelijk naar zijn familie verlang
de, zijn góden gestolen heeft.
Op de vraag, waarom hij heimelijk vluchtte, antwoordde Jakob, 
dat hij vreesde, dat Laban zijn dochters hem ontrukken zou. En 
wat die góden betreft, mocht Laban gerust onderzoek doen, en

38



wie ze gestolen had, zou er met zijn leven voor moeten boeten. Hij 
wist niet, dat Rachel het gedaan had.
Een nauwkeurig onderzoek in de tenten leverde niets op. Rachel 
had de terafim in haar kameelzadel gelegd en was er op gaan zit
ten. En terwijl Laban ook haar tent onderzocht vroeg zij haar va
der er niet toornig over te zijn, dat zij bleef zitten omdat zij niet 
kon opstaan, want het ging haar „naar de wijze der vrouwen”. En 
zo vond Laban ook in Mór tent ondanks een nauwkeurige inspec
tie het gezochte niet. Een echte vrouwenlist.
Maar dan is het Jakobs beurt om toornig te zijn en doet hij Laban 
bittere verwijten horen over diens hardheid en inhaligheid. Als de 
God van zijn vaderen niet met hem geweest was, zou hij met lege 
handen zijn weggezonden. Maar Hij heeft het alles aangezien, „en 
Hij heeft gisterennacht het geding beslist” .
Laban had er geen woord van verweer tegen. Wel neemt hij een 
hooghartige houding aan, dat namelijk al wat Jakob bezit het zijne 
is, en tegelijk speelt hij de grootmoedige, dat hij zijn kinderen geen 
kwaad wil doen en dus maar van zijn rechten afziet.
Tenslotte doet hij de voorslag om een verbond te sluiten. Overeen
gekomen wordt en met eedzwering bevestigd, dat Jakob Labans 
dochters geen enkel kwaad zal doen door andere vrouwen te ne
men, en dat geen van de beide partijen voorbij de steenhoop zal 
komen, die men daar heeft opgericht en die nu ook de grensafba- 
kening is. Na de stipulaties nog eens bezworen te hebben, brengt 
Jakob een slachtoffer en bereidt hij een maaltijd, waarna de vol
gende morgen Laban na zijn dochters en kleinkinderen gekust te 
hebben vertrok.

Jakobs droom
Duidelijk zijn twee delen te onderscheiden: a. Gen. 31 : 10-12; 
b. Gen. 31 : 13. Het eerste deel gaat over de gespikkelde, gestreep
te en gevlekte dieren. Daaruit volgt wel, dat die droom heel in het 
begin moet gesteld worden, omdat Laban heel vaak de afspraak 
veranderd heeft, nu eens de gespikkelde en dan weer de gestreepte 
aan Jakob toebedeelde. Het tweede deel behelst een bevel om te 
vertrekken. Uiteraard was dat tegen het einde van zijn verblijf bij 
Laban (vgl. 31 : 3). Jakob heeft dan die twee gedeelten in zijn ver
telling samengevoegd.
Is die tweeledige droom een verzinsel, een leugen geweest? Zo 
wordt het wel gesteld. Jakob zou frauduleus gehandeld hebben. Cal- 
vijn verwerpt die gedachte en m.i. terecht. Er is geen enkele op
merking in de Schrift, dat Jakob hier leugen sprak. De Schrift geeft 
toch zeker wel een andere beschrijving van Jakob, die steeds

39



streefde naar de Messiaanse zegen, al van bij zijn geboorte. Ver
geten we niet, dat de verklaring inzake zijn naam, niet van de 
Bijbelschrijver was, maar van Ezau.

Jakob de gezegende en verdrukte
Nu we aan de hand van déze schets en de vorige alles overzien 
kunnen, is Haran niet alleen het geboortehuis geweest van de 12 
patriarchen, uit wie de oudtestamentische kerk, Israël, is opge
bloeid, maar ook de plaats van de bijzondere verdrukking, vgl. 
15 : 13. De lijn der verdrukking loopt van Ismaël via de moeiten 
van Isaac en Jakob, speciaal in Haran, en naar het land der fa
rao’s. Zo zien we de gezegende Jakob in het licht van 15 : 13 
evenzo wel als bij het heilshistorisch licht van zijn vaderschap.

Vragen; f
1. Waarom zou Laban zijn schoonzoon niet als een der erfge

namen van zijn bezit hebben erkend?
2. Was het bij Jakob hebzucht, dat hij verlangde naar veel bezit? '

Of heeft het temaken met zijn positie in de heilshistorie?
3. (bij 31 : 11) Was de Engel een gewone engel? Bewijs.
4. (bij 31 : 15) Wat wordt bedoeld met „ons geld”?
5. Is het juist als Jakobs vrouwen zeggen, dat al wat Laban ver

worven heeft hun rechtens toekomt?
6. Wat ligt er in opgesloten, dat Rachel de terafim stal?
7. (bij 31 : 24) Wat betekent, dat Laban geen goed mocht spre

ken met Jakob?
8. (idem) Waarom Laban hier een Arameeër genoemd hoewel 

de lezer dat al wel weet uit voorgaande hoofdstukken?
9. Over de droom van Jakob, — hoe is jullie gedachte?

10. Waaruit is af te leiden, dat Laban de kunstgrepen bij de die
ren niet kende, en ook Jakob niet?

11. Mogen we wat Jakob deed zonde noemen?
12. Waarin bestond de verdrukking in Haran evenals in Egypte?
13. Was er tot die verdrukking enige aanleiding gegeven?
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SCHETS 23

Jakob weer in Kanaan 
Van Pniël tot Sichem

(Gen. 32-34)

Engelen-ontmoeting
Als Jakob en Laban op het gebergte van Gilead in het Overjor- 
daanse voor altijd uiteengegaan zijn, trekt Jakob regelrecht in zuid
westelijke richting op de Jordaan aan, waar hij een doorwaadbare 
plaats wist, noordelijk vanwaar de smalle Jabbok erin uitmondt. Hij 
was uit Labans hand gered, maar nu hij het land naderde, waaruit 
hij vóór 20 jaren als een eenzame zwerver vertrokken was, doem
de nieuw levensgevaar voor hem op in de persoon van zijn broe
der Ezau. Echter zou hij ook nü ondervinden, dat de God zijner 
vaderen hem veilig leiden zou.
Toen hij met al zijn volk en vee de Jordaan tot ongeveer 25 km 
genaderd was, ontmoetten hem engelen Gods. We zullen het ons 
wel zó hebben voor te stellen, dat hij op zijn pad eensklaps bij 
volle bewustzijn, in een gezicht, een groot leger van engelen tege
moet zag komen. Hij uitte zijn verbazing in de woorden: „Dit is 
een leger Gods”. En hoe grote betekenis Jakob eraan toekende 
blijkt wel uit de naamgeving van die plaats: Mahandim, d.i.: een 
dubbel leger, of ook: een groot leger. Er pleit wel iets voor de me
ning van Calvijn, dat Jakob een dubbel leger zag, oftewel een leger 
dat naar twee kanten zich ontplooide, als het ware om Jakob met 
al zijn bezit te omsluiten (vgl. Ps. 34 : 9). Dit geschiedde dan aan 
de noordkant van de Jabbok, omdat de aartsvader er nog niet over
getrokken was. Later is daartegenover aan de zuidzijde een stad 
gebouwd, bekend uit de geschiedenis van David (ook al genoemd 
in Joz. 13 : 26), met de naam Mahanaïm. Opmerkelijk is, dat noch 
de Bijbelschrijver, noch Jakob hier enig commentaar bij gegeven 
heeft, ’t Is nu niet te doen om een openbaringswóórd, maar om 
het openbaringsgezicht als een bevestiging van een vroeger bevel, 
dat tevens een belofte bevatte (31 : 13). Als er meer mensen bij 
Jakob waren, wat alleszins mogelijk is, dan hebben die anderen dat 
gezicht niet gezien, maar wel Jakobs woorden-van-verbazing ver
nomen. Duidelijk is, dat de HEERE Jakob erdoor heeft willen be
moedigen, terwijl er ook voor ons lering in ligt. En zo Werd Jakob

41



bij het naderen van het eigenlijke Kanaan door hemelingen geës
corteerd.

Intussen betekende dit niet, dat Jakob nu lijdelijk kon afwachten 
wat er gebeuren zou. Gods beloften verlammen de menselijke ac
tiviteit niet. Gods voorzienigheid heft de voorzichtigheid van de 
mens niet op.
Jakob zond dan ook boden uit naar het land Seïr, het gebied van 
Edom. Uit deze mededeling blijkt, dat Jakob op de hoogte was 
van Ezau’s woongebied. Het druk verkeer langs de handelswegen 
maakte dit alleszins mogelijk. Op de meest onderdanige wijze moest 
dat gezantschap de komst van Jakob aankondigen om daardoor 
Ezau’s genegenheid te winnen. En de vermelding van zijn rijke be
zit zal wel bedoeld zijn om de gedachte bij Ezau af te snijden, dat 
het Jakob te doen zou zijn om aanspraak te doen gelden op de 
goederen van vader Isaac.
Het antwoord, dat de boden aan Jakob terug brachten, was niet 
bemoedigend: Ezau was al onderweg met 400 gewapende mannen. 
En zo was het ook toen niet de gewoonte om een broeder te gaan 
verwelkomen. M aar.. . .  de engelen waren er het eerst!
Toch trof Jakob zijn maatregelen. Hij verdeelde alles in twee groe
pen. Als Ezau het ene deel zou slaan, kon het andere misschien 
ontkomen. Niettemin gaf die maatregel hem niet de innerlijke rust. 
In de stilte van de nacht stortte hij zijn hart voor de HEERE uit 
in een ontroerend smeekgebed. Uit de hoogste nood roept hij Hem 
aan als de God van zijn vaderen, op wiens bevel hij naar het be
loofde land is teruggekeerd met de belofte, dat de HEERE hem 
zou weldoen. Dankbaarheid spreekt uit zijn woorden, dat hij te ge
ring is voor al de gunstbewijzen en de trouw van zijn God. Maar 
nu is Ezau onderweg, voor wie hij bevreesd is, en vlucht hij tot 
God, opdat niet moeder en kind zouden geslagen worden, m.a.w. 
dat zijn geslacht niet zou worden uitgeroeid, waarvan God gezegd 
had, dat het talrijk zou zijn als het zand der zee. Daarom die nood
kreet: „Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand 
van Ezau” (32 : 11).
De volgende morgen zendt hij slaven uit, elk groepje met een ge
schenk aan vee, waarbij grote tussenruimten in acht moesten geno
men worden; en bij de ontmoetingen met Ezau moesten zij zeggen, 
dat het een geschenk was van zijn broeder Jakob, die ook zelf 
achteraan kwam. Jakob wilde daardoor de verzoening bewerken. 
Ondertussen zien wij, hoe rijk Jakob was geworden: als we de aan
tallen dieren met de veulens bijeen tellen, komen we tot het getal 
580, en dat was nog slechts een déél van zijn bezit! Hieruit zien
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we ook, dat Jakob „niet zozeer door vrees is neergedrukt, of hij 
kon voorzichtig zijn zaken behartigen” (Calvijn).

„En een man worstelde met hem”
In de nacht na de wegzending van slaven met het verzoeningsge- 
schenk laat Jakob zijn gezin, zijn slaven en al zijn vee door een 
doorwaadbare plaats over de Jabbok trekken naar de zuidzijde. 
Volgens Calvijn leren we daaruit deze orde in acht te nemen: „in 
de eerste plaats vluchte men tot God; vervolgens wende men alle 
middelen aan, die zich aandienen ten dienste van het ogenblik; en 
ten derde zij men op elke uitkomst voorbereid, en wende men zich 
zonder vrees, waarheen de Heere ons beveelt”. Evenzo: „Op zijn 
voorbeeld moet dus in hachelijke zaken de vrees overwonnen wor
den, opdat deze ons niet van onze plicht afhoude en belemmere”. 
Jakob zelf bleef achter om zich in de eenzaamheid te kunnen con
centreren in gebed.
En een man worstelde met hem. De actie ging niet uit van Jakob, 
maar van die onbekende, die op hem toekwam. En dit worstelen 
ging voor de rest van die nacht door, totdat de morgen aanbrak. 
En toen die man hem niet overmocht, sloeg hij Jakob op het heup
gewricht, zodat het ontwricht werd en Jakob hinkende werd. En 
hij sprak: „Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen”. Maar 
Jakob antwoordde: „Ik laat u  niet gaan tenzij gij mij zegent”.
Uit dit laatste blijkt, dat Jakob in zijn tegenstander een Goddelijke 
verschijning heeft gezien. Zijn ogen werden ervoor geopend. Hosea 
12 : 4b, 5a openbaart ons: „In zijn mannelijke kracht streed hij 
met God. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en 
smeekte Hem om genade”. Hosea stelde dit ten voorbeeld aan het 
afvallige volk (vs. 7).
In die worsteling ging het uiteindelijk om de zegen, wat we te zien 
hebben in verband met de situatie waarin hij zich bevond, name
lijk om gered te worden uit Ezau’s hand, en dus ook om de effec
tuering van de vroegere zegen in verband met zijn nageslacht. Maar 
het zou niet juist zijn als Jakob niet tevens vergiffenis zou hebben 
gezocht voor de begane zonden. Hij wist zich schuldig: het blijkt 
uit zijn poging om Ezau te verzoenen met het rijke geschenk en 
zich voor hem te vernederen in plaats van zijn recht op heer-schap 
te hanteren; het blijkt ook uit zijn smeken om genade (Hos. 12 : 5); 
en voorts behoort bij elk gebed de rechte kennis van onze ellende, 
die dieper reikt dan alleen verlossing uit een bestaande nood.
We hebben in die worsteling een geloofsbeproeving te zien, waarin 
God ons met de ene hand slaat, maar met de andere ons staande 
houdt, opdat we in het geloof als overwinnaars uitkomen. Evenzo,
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dat we zullen volharden in die strijd. „Dit is de wettige wijze van 
strijden, dat wij niet moede worden, totdat de Heere uit eigen be
weging terugwijkt” (Calvijn).
Dit is wel een wonderlijke manier van overwinnen, maar opdat 
Jakob zou kunnen roemen in de hem verleende genade. Maar niet 
zonder in het kreupel worden een zichtbaar teken te ontvangen. De 
Schrift leert ons hier, dat niemand zo’n sterke worstelaar is, of hij 
ontvangt in de geestelijke strijd de een of andere ontwrichting (Cal
vijn). De Joden hebben dat steeds in gedachten gehouden door van 
dat lichaamsdeel der geslachte dieren niet te eten, wat Calvijn 
goedkeurt omdat de HEERE de gelovigen onder het oude verbond 
ook op die wijze onder de tucht der opvoeding hield.
Ook werd aan Jakob een nieuwe naam gegeven, namelijk Israël, 
d.i. vorst Gods, omdat hij zich vorstelijk gedragen heeft jegens God 
en de mensen en overmocht heeft. Zijn vraag naar Gods naam 
werd afgewezen, omdat die naam nog niet in de volle openbaring 
kon komen. Wel ontving Jakob de zegen. En hij noemde die plaats 
Pniël, d.i. ik heb God gezien.

Ontmoeting met Ezau
Waarschijnlijk op de volgende dag zag Jakob in de verte Ezau met 
zijn woestijnhorde aankomen. Het kan niet gezegd worden, dat 
Jakob z’n vrees toen helemaal te boven was. „Want zij die zich 
verbeelden, dat het geloof vrij is van alle vrees, hebben nooit on
dervonden, wat het ware geloof eigenlijk is” (Calvijn). Jakob maakt 
zijn gezin gereed om Ezau met eerbetoon te ontvangen: de slavin
nen met haar kinderen stelt hij voorop, dan moet Lea met haar 
kinderen volgen en tenslotte Rachel met Jozef. Zelf gaat Jakob 
voorop en buigt hij zich met oosterse beleefdheid zevenmaal neer 
zoals de ondergeschikte betaamt.
Maar Ezau, wiens hart door God vertederd is, snelt hem tegemoet 
en omhelst hem, en beide wenen in dit ontroerende weerzien. En 
dan stelt hij Ezau zijn gezin voor, waarvan alle leden zich eerbie
dig neerbogen.
Toch is van een waarachtige verzoening geen sprake. Oude kwes
ties worden niet opgerakeld, rechtskwesties niet gesteld, zonden niet 
beleden. Ezau zou altijd in zijn nageslacht een hater van Jakob en 
zijn nakomelingen blijven. Slechts volstaat Jakob met eerbetoon en 
het aandringen om het geschenk te aanvaarden. Het aanbod van 
Ezau om hem te geleiden, wijst Jakob wijselijk van de hand. Zich 
schikkend naar de trage gang van al zijn vee zou Jakob op eigen 
gelegenheid naar Seïr komen, een belofte die hij niet heeft inge-
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lost (de Schrift vermeldt er althans niets van). Wel trekt Jakob in 
tegengestelde richting.
Eerst komt hij te Sukkoth, enkele kilometers verder in de richting 
van de Jordaan aan de noordkant van de Jabbok, zo genoemd 
naar het huis en de veehutten die hij er opsloeg. Mogelijk heeft 
Jakob daar eerst zijn vee enige tijd rust willen geven na de verre 
trektochten.
En dan trekt hij bij de veren van de Jordaan óver, en gaat hij 
naar het noorden, naar Sichem om er in het weelderige landschap 
meer oostelijk de legerplaats op te bouwen op een stuk land, dat 
hij voor 100 geldstukken gekocht heeft van de zonen van Hemor, 
vader van een later meergenoemde Sichem. En daar richtte hij 
voor de eredienst van zijn volkje een altaar op, dat hij noemde: de 
God van Israël is God.

Schrikkelijke kerkdeformatie

Hoe lang Jakob bij Sichem gewoond heeft, valt niet te zeggen. Het 
totale verblijf in Sukkoth en in Sichem is te schatten op 8 a 10 
jaar. Van een nieuwe Goddelijke openbaring wordt met betrekking 
tot die tijd niet gesproken. Wel is uit gegevens van de Schrift af 
te leiden, dat er godsdienstig een verval begon door te werken. 
Jakob zelf dacht niet meer aan Bethel en we lezen er ook niet van, 
dat hij in die tijd een bezoek gebracht heeft aan zijn vader, al zou 
dit niet onmogelijk zijn geweest. Toch behoorde het altaar niet bij 
Sichem, maar te Bethel te worden opgericht, waar God hem ver
schenen was, toen hij vluchtte voor Ezau. Maar het land bij Si
chem was bekoorlijker, doch ook gevaarlijker voor het godsdien
stig leven. Het contact met de Kanaanietische bevolking oefende er 
een verbasterende invloed. Rachel behoefde haar terafim niet meer 
te verstoppen. Vreemde góden werden in het kamp gebracht. Kle
ding naar de Kanaanietische mode werd gedragen, en ringen als 
mascottes werden aan de oren gehangen. Het leven paste zich aan 
bij het heidendom, zoals blijkt uit 35 : 2, 4.
Op zekere dag ging Dina, dochter van Lea, eens een bezoek bren
gen aan de dochteren des lands. Zij was geboren in het 14de jaar 
van Jakobs verblijf bij Laban (30 : 21) en was dus 6 jaar bij Jakobs 
vertrek. Zij kan dus een meisje van ongeveer 14 of 15 jaar zijn 
geweest, ongeveer even oud als Jozef, van wie we in 37 : 2 lezen, 
dat hij enige tijd later 17 was; beide zijn ongeveer in dezelfde tijd 
geboren (30 : 21, 22). Het was naar de zede van die tijd onbehoor
lijk, dat een meisje alleen op stap ging, en het was dus ook al een 
symptoom van verwording in Jakobs gezin. Maar het begeren van
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het hart dreef haar naar Sichem, en wie zelf een mooie japon draagt 
wil ook wel eens gezien worden.
Dan volgt dat droeve, dat zij daar verkracht wordt door iemand 
die ook Sichem heette, een zoon van Hemor, de aanzienlijke lands
vorst. En omdat hij Dina had liefgekregen en haar niet verstootte, 
maar haar opnam in huis, ging hij met zijn vader naar Jakob om 
haar tot vrouw te vragen. Jakob had er al van gehoord, maar 
wachtte eerst de thuiskomst van zijn zonen af, die in het veld wa
ren, aleer hij een beslissing nam. Deze hadden het gerucht onder
tussen ook al gehoord en spoedden zich hevig verontwaardigd naar 
huis. Zij achtten die daad een behandeling als van een hoer, een 
schandelijke daad, een dwaasheid in Israël, „want zoiets doet men 
niet”.
Bij de onderhandeling bood Hemor aan, dat Jakobs familie zich 
met de Sichemieten verzwageren zou en zich blijvend bij Sichem 
zou vestigen, zodat zij één volk zouden worden; er was ruimte ge
noeg voor al het vee. En Sichem bood bovendien aan, dat hij wilde 
geven al wat men vroeg, al zou men de bruidsprijs en de huwelijks
gift nog zo hoog stellen.
Maar de zonen van Jakob, die blijkbaar de leiding hadden geno
men, stelden de voorwaarde, dat zij tot één volk zouden kunnen 
worden als men zich liet besnijden. Met deze boodschap keerden 
Hemor en Sichem naar hun stad terug om de bevolking dit voor
stel voor te leggen, en de mannen van de stad stemden ermee in, 
aangelokt door de rijkdom aan vee, die ook de hunne zou worden. 
E n . . al wie mannelijk was liet zich besnijden. Op schandelijke ma
nier werd het sacrament van de besnijdenis verkwanseld.
Erger nog was het, omdat men daarbij bedriegelijk handelde en de 
besnijdenis misbruikte om wraak te kunnen nemen. Op de 3e dag, 
toen de wondkoortsen en de pijn de mannen machteloos maakten, 
kwamen Simeon en Levi in de stad (en zij waren het die de list 
hadden bedacht om hun wraak te koelen) en vermoordden alle 
weerbare manschappen, ook Hemor en Sichem, terwijl zij boven
dien met andere zonen van Jakob het stadje plunderden en alle 
vrouwen en kinderen in slavernij wegvoerden.
Het uitstapje van Dina eindigde in een bloedbruiloft, moord en 
roof, waarover de oude Jakob later zijn vloek heeft uitgesproken 
(49 : 7).
Voor het moment volstond hij ermee, hen te verwijten, dat zij hem 
in het ongeluk gestort hadden. Als de bevolking van het land ge
zamenlijk wraak zou nemen, zal hij als mindere in getal verdelgd 
worden. Maar de beide broers, tot wrie Jakob deze woorden sprak, 
antwoordden brutaal: „Mocht hij soms onze zuster als een hoer be-
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handelen?”
Dat nu was de kerk in die dagen. Diep gezonken. Als God in zijn 
barmhartigheid Jakob toen niet weggeroepen had naar Bethel en 
zijn schrik op de bevolking gelegd had, hoe smadelijk zou wellicht 
Isaacs zaad zijn omgekomen! Maar was het behoud niet om de 
Christus?

Vragen:
1. (bij 32 : 2). Waarom een legermacht en niet bv. één engel?
2. Zijn die engelen aanstonds weer verdwenen of een tijd (zij 

het onzichtbaar) gebleven?
3. Wat is de troost, dat zo vaak van engelen gesproken wordt?
4. Kunnen we met Rome instemmen, dat ieder z’n bescherm

engel heeft?
5. (bij 32 : 7, 11). Was Jakobs vrees (zelfs na het hemelse ge

zicht!) niet in strijd met het geloof aan Gods trouw?
6. (bij 32 : 13w). Was de zelfvernedering van Jakob niet in 

strijd met de ontvangen belofte, dat hij heer over zijn broe
ders zou zijn?

7. (bij 32 : 10). Wat bedoelde Jakob ermee, dat hij tot twee le
gers was geworden?

8. (bij 32 : 20). Ligt er in die verzoeningsactie schuldgevoel? 
Zo ja, waarom is dat bij de verzoening niet uitgesproken?

9. Wanneer is het pleit tussen Jakob en Ezau beslecht, door wie 
en hoe?

10. (bij 32 : 24). Wie was die man? Kunnen we hier spreken van 
vleeswording des Woords, ja of neen?

11. Wanneer en aan wie heeft God de volle rijkdom van zijn 
naam HEERE bekend gemaakt?

12. (bij 33 : 13, 14, 17, 18-20). Zou Jakob hier een eerlijke be
doeling gehad hebben of was dit een oosters-sluwe voorstel
ling, die Ezau ook wel begrepen heeft?

13. (bij 34 : 1). Gebeurt het veel, dat de hang naar de wereld 
tot schrikkelijke gevolgen leidt, bv. verwoesting van het ver
dere leven zelfs in het nageslacht?

14. (bij 34 : 14-16). Komt zo’n ontheiliging van het sacrament 
nog voor? Zo ja, hoe?

15. Ging de heftige toorn van Simeon en Levi niet schrikkelijk 
buiten de maat? Waarom heeft God die zonde-explosie niet 
voorkomen? Mogen we hierin straf zien over het huis van 
Jakob?

16. Waarom was de schuld bij Jakobs huis zoveel schrikkelijker 
dan bij de Sichemieten?
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SCHETS 24

Van Sichem naar Bethel en Mamré

(Gen. 35)

Terug naar Bethel
Jakobs gang naar Sichem is een misstap in zijn leven geweest en 
zijn langdurig verblijf in de uitgestrekte omgeving, waar hij niet 
ver van zijn kamp een put van het reinste en lekkerste water ge
graven heeft (Joh. 4 : 5, 11, 12), waaraan geen toerist voorbij gaat 
zonder het te hebben geproefd, leidde tot godsdienstig verval en 
een zedeloos leven. En zijn gezin zou om de moord op de bevol
king en de onzinnige plundering van de stad en de wegvoering van 
vrouwen en kinderen door de omwonende bevolking zijn uitge
roeid als God niet had ingegrepen om het zaad van Isaac won
derbaarlijk te redden.
„Maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar, en richt er een 
altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor 
uw broeder Ezau”.
Zo slap als hij zich heeft aangesteld en tenslotte, door de elkaar 
snel opvolgende gebeurtenissen door droefheid overmand, mede 
door eigen schuld geen uitweg meer zag, zo krachtig toonde hij 
zich nü.
Hij beveelt allen die bij hem waren, de vreemde góden weg te 
doen, allereerst wel de terafim van Rachel en van de kampbewo
ners die haar daarin gevolgd waren, en waarschijnlijk ook de gó
den die de Sichemietische vrouwen in gevangenschap hadden mee
gebracht. Evenzo beveelt hij zich te reinigen, d.i. hun hart, en zo 
ook om de kleding te veranderen. En dan wekt hij hen op om naar 
Bethel te trekken en daar de altaardienst te plegen voor die God, 
die hem uit zijn benauwdheid gered had.
Dat woord slaat in. Vreemde góden en mascottes aan de oren 
worden ingeleverd en door Jakob begraven onder de terebint bij 
Sichem. Het is mogelijk, dat deze terebint (in de Statenvertaling 
door „eik” vertaald, waarvan hij moeilijk te onderscheiden is) de
zelfde was als de in 12 : 6 genoemde, omdat ze een zeer lange le
vensduur heeft. Dan wordt het kamp opgebroken en reist men on
der veilige hoede naar Bethel.
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Daar wordt een altaar opgericht en die plaats El Bethel (de God 
van Bethel) genoemd, omdat Hij zich daar vroeger tijdens Jakobs 
vlucht voor Ezau geopenbaard had. En daar verscheen deze God 
hem met een rijke Woordopenbaring, waarin zijn naam nogeens 
uitdrukkelijk genoemd werd en de Abrahamietische zegen enigszins 
uitgebreid wederom wordt uitgesproken, nu met betrekking tot 
Jakob. Als God wederom is opgevaren richtte Jakob een stenen 
zuil op ter herdenking, en hij stortte er een plengoffer (van wijn?) 
en olie op om die gedenksteen te wijden, en opnieuw noemde hij 
die plaats Bethel.
Hos. 12 : 5 zegt: „Te Bethel vond hij Hem en daar sprak Hij met 
ons”. Dit woordje „ons” houdt in, dat het nageslacht mede in de 
zegen delen mocht. Niet te Sichem liet God zich vinden, maar te 
Bethel, waar God al eerder verschenen was, en waar de plaats van 
de wettige cultus was. Pniël was de plaats waar hij God gezien 
heeft, Bethel de plaats, waar God tot hem zijn rijke belofte ge
sproken heeft, een en andermaal.

De dood van Debora
Mozes heeft in vs. 8 heel sober het bericht ingevoegd van de dood 
van Debora, die de voedster was geweest van Rebekka, vgl. 24 : 
59. Zij is ongeveer 160 jaar geworden. Deze trouwe huisverzorg
ster is door Jakob in zijn gezin opgenomen, misschien heeft hij 
haar meegenomen bij een bezoek aan het ouderlijk huis vanuit 
Sukkoth, terwijl hij het kamp onder leiding van een bejaarde huis
slaaf achter liet. Er valt uit af te leiden, dat Rebekka toen al ge
storven was (49 : 31). Zij is begraven onder een eik die de naam 
heeft gekregen van „Eik van geween”. Dit bewijst wel, hoezeer zij 
beweend is. Wellicht mogen we uit een-en-ander afleiden, dat zij 
een bijzondere plaats in het kamp heeft ingenomen door haar vro
me levenswandel, haar wijzen op de belofte en haar vermaan. Haar 
graf was beneden Bethel, d.i. aan de voet van de heuvel. Opmer
kelijk is, dat de Schrift de dood van Debora in tijdsverband zet 
met de verschijning van God. Debora’s verscheiden is gevolgd door 
Gods verschijnen. Ook leren we uit dit kleine brokje geschiedenis, 
hoe de oudere generatie, zelfs de huisslavin, door de jongere ge
ëerbiedigd is.

Dood van Rachel
Jakob is toen verder gereisd in zuidelijke richting tot hij bij zijn 
vader kwam. Een paar wedervaardigheden worden van die reis ge
noemd.
Allereerst de geboorte van Benjamin en de dood van Rachel.
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Dit was op de weg naar Efrat, destijds de naam voor Betlehem. 
Rachel kreeg haar tweede zoon. Haar eerste had zij Jozef genoemd, 
d.i. de HEERE voege er een tweede aan toe. En nu, ongeveer 15 
jaar later kréég zij de tweede. Jakob was 97 toen hij uit Haran 
trok en zal nu ongeveer 107 geweest zijn. De geboorte verliep moei
lijk en eindigde in haar dood. Stervende noemde Rachel haar zoon
tje Ben-oni (zoon van mijn smart, ongelukskind), maar zijn vader 
noemde hem Benjamin (zoon van mijn rechterhand, gelukskind). 
Hij heeft dit kind ongetwijfeld gezien bij het licht van Bethel. Ter 
herinnering richtte Jakob een steen op haar graf op. Tegenwoordig 
ziet de toerist bij de weg de zo-genoemde graftombe van Rachel.
Zij was Jakobs beminde geweest. Wat hem al bij de eerste kennis
making aantrok was haar schoonheid, wat hem boeide was haar 
vrouwelijkheid. Hartstochtelijk begeerde ook zij stammoeder te wor
den. En het herhaalde verkregen moederschap werd haar dood. Wat 
zij stervende achter liet was haar klacht, die de geschiedenis is 
doorgegaan (Jer. 31 : 15-17; Matth. 2 : 17 v.). Zij staat teboek als 
de klagende, maar over haar kinderen, haar volk, en liet zich niet 
troosten, omdat haar kinderen er niet meer waren. Maar haar smart 
heeft de vervulling gevonden in de smart van de moeders, wier kin
deren door Herodes zijn omgebracht. De haat richtte zich tegen de 
Christus in wie de troost is gegeven van de overwinning over het 
duivelse woeden tegen het volk van God. Wat opvalt is, dat het 
lijden van het volk uit Rachel — en we kunnen zeggen: van Israël, 
hier gezien wordt als zijnde van Rachel. De Schrift verbindt het 
volk uit Jeremia’s tijd en van Bethlehem met Rachel.
En laten we niet voorbijzien hoe juist Rachel de moeder is geweest 
van Jozef, die door Goddelijke beschikking het eerstgeboorterecht 
heeft verkregen (Gen. 49 : 3, 4; 1 Kron. 5 : 1). Om zijn zonde 
moest Lea’s eerstgeborene zijn plaats afstaan aan de eerstgeborene 
van Rachel. Ook zien we in de verdere geschiedenis, dat drie stam
men uit Rachel zijn: Efraim, Manasse en Benjamin; de eerste twee 
als de centrale en belangrijkste stammen (na Juda) en de laatstge
noemde als behorende tot het latere rijk van Juda.
God die de historie maakt, heeft in het begin van Israels volkswor- 
ding het grondvlak getekend en ook de lijn van Rachel getrokken 
naar de Christus, en — voor Hem, die de Maker der historie is 
(en wat voor ons nu het belangrijkste is) de Maker van de heils- 
historie, is de geschiedenis één wonderbaarlijk geheel.

Rubens schanddaad
Een tweede moment op de reis was dat Ruben tijdens het verblijf 
bij Migdal-Eder (een ons onbekende plaats) Jakobs bijvrouw Bilha
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verkrachtte en dat Jakob, hier Israël genoemd ervan hoorde. Meer 
wordt er niet van gezegd, maar later blijkt, dat de aartsvader voor 
hij stierf als straf het eerstgeboorterecht aan zijn zoon ontnomen 
heeft. Zeer opvallend is, dat Jakob in die ene mededeling Israël ge
noemd wordt: als Israël trok hij na de begrafenis van Rachel verder; 
als Israël woonde hij in de streek van Migdal-Eder; als Israël hoorde 
hij van Rubens daad. We zien hier Jakob in zijn geloofskracht.

Jakob bij Isaac. Einde van Isaacs geschiedenis
De tocht vanuit Sichem eindigde na verscheidene onderbrekingen 
te Mamre bij Kirjath-Arba, d.i. Hebron, waar Isaacs tentenkamp 
toen stond. Daar is Jakob blijven wonen (37 : 14). Toen hij onge
veer 30 jaren tevoren naar Paddan-Aram vertrok, was het kamp te 
Berseba (28 : 10).
Maar eerst beschrijft de Schrift het gezin van Jakob, die in het 
onmiddelijk voorafgaande driemaal Israël wordt genoemd (35 : 21, 
22). Dat die namenlijst juist hier is geplaatst en bijv. niet aan het 
einde van dit hoofdstuk, dus na Isaacs dood en vóór de geschiedenis 
van Ezau, komt ons op het eerste zicht wel wat vreemd voor. ’t Zou 
een mooie afsluiting van Isaacs geschiedenis zijn als aan het einde 
die namenlijst was geplaatst om nog eens te laten zien, hoezeer zijn 
geslacht was uitgebreid. En inderdaad is de mening wel verkondigd, 
dat die lijst hier op de verkeerde plaats staat.
Daarbij is nog op wat anders gewezen:
1. De namen zijn gegroepeerd naar de vier moeders, die in deze 

orde vermeld worden: Lea, Rachel, Bilha (Rachels slavin) en 
Zilpa (slavin van Lea), dus niet naar de leeftijden. Bovendien 
wordt Dina als meisje nu niet genoemd.

2. Van al deze zonen wordt gezegd, dat zij aan Jakob geboren zijn 
in Paddan-Aram. Maar dit geldt toch niet van Benjamin?

3. En voorts is te letten op het merkwaardige, dat nu de Jakobs- 
naam wordt gebezigd, terwijl vlak voorafgaande 3 maal de naam 
Israël staat.

Aan critische „verklaringen” ontbreekt het dan ook niet, maar op 
die manier doet men de Schrift geweld aan en wordt bovendien 
geen eenstemmigheid gevonden. De conclusie is dan feitelijk: we 
weten het niet. Maar dan gaat men er aan voorbij, dat ook de ge
schiedenisboeken van de Schrift profétisch zijn, in die zin, dat zij 
in de vertellingen met handhaving van de historische feiten een 
boodschap hebben voor alle tijden en volken. Door de heilshistorie 
ontvangen we onderwijzing van de H. Geest, die de eigenlijke auteur 
van de Schrift is. En dan blijkt uit wat we kunnen opmerken, dat
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we niet slechts een namenlijst hebben, maar een korte beschrijving
— bovendien van de hoedanigheid van Jakobs gezin, waarmee hij 
te Mamre kwam.
Wat nu de opmerking betreft, dat zij allemaal in Paddan-Aram ge
boren waren, — en dit geldt ook de vier moeders! — wijst deze 
erop, dat het verheidenste Haran z’n stempel op hen gezet heeft, zo
als zij het wel heel duidelijk getoond hebben bij Sichem, waar het 
verval in de godsdienst en het godsdienstig leven schrikkelijk was. 
Wel waren zij allen omsloten door de band van het verbond Gods 
met Abraham, Isaac en Jakob, maar ook van hen, die kinderen des 
verbonds zijn geldt: „Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat 
uit de Geest geboren is, is geest” (Joh. 3 : 6). Vlees wijst hier op de 
zinnelijke, zondige, van God afgewende levensrichting van de natuur
lijke mens; eerst wie uit God geboren is, is een geestelijk mens. En 
tot die gezinseenheid behoorde ook Benjamin zoals hij uit zijn moe
der geboren was. Het gezin was geen Israëls gezin, maar een Ja- 
kobsgezin, al had Jakob een nieuwe naam gekregen. Vergelijk 
Ezech. 16 : 3: „Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der 
Kanaanieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethie- 
tische”, d.w.z. dat Amorieten en Hethieten zó’n stempel op het 
volk, uit Abraham gesproten, gezet hebben, dat de Amoriet en de 
Hethiet als een vader en een moeder van het goddeloze nakroost 
kunnen genoemd worden.
Met zo’n gezin, waarvan de image in de namenlijst gegeven is, kwam 
Jakob bij zijn vader Isaac, ’t Was niet veel moois. Maar zoveel te 
meer roemen we in Gods genade en trouw, dat Hij niettemin dat 
volk in zijn verbond heeft besloten en het zijn belofte gegeven heeft
— om Christus, die naar het vlees er uit geboren zou worden.
Op 180-jarige leeftijd (dus enige jaren later) is Isaac gestorven, oud 
en van het leven verzadigd. Hij heeft zijn talrijk zaad nog mogen 
ontmoeten.
Naar Mamre droeg Jakob het licht van Gods trouw.
Daar ging Isaacs benevelde avondzon onder.
Ezau en Jakob hebben hun vader begraven in de spelonk, waar ook 
Abrahams gebeente lag.

Vragen:

1. (bij vs. 2). Waarom worden afgoden vreemde góden genoemd?
2. (bij vs 2). Weerspiegelt de reinheid van het hart zich in het 

uiterlijk leven, bijv. in kleding, mascottes en ook overdadige 
sieraden vgl. 1 Petr. 3 : 3, 4? Zo ja, geldt dat nog?
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3. (bij vs 7). Was dat geen afgoderij om een plaats naar God te
benoemen?

4. Hoe heette de plaats waar de verschijning Gods er niet ver 
vandaan geschiedde?

5. Hoe zullen we die verschijning hebben op te vatten?
6. (bij vs 9). Hoe moet het woord „wederom” worden opgevat? 

Wat was dan de 1ste keer en wat de 2de?
7. (bij vs. 8). Kan van Debora gezegd worden zoals van haar 

naamgenote (Richt. 5 : 7), dat zij een moeder in Israël (hier: 
Jakobs huis) was? Waarom ja of neen?

8. Of Rachel zalig geworden is, vermeldt de Schrift niet; waar
om?

9. Wat hield het eerstgeboorterecht bij Jozef in? (Gen. 49 : 3).
10. Hoe oud waren Ezau en Jakob bij Isaacs sterven?
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SCHETS 25

Geschiedenis van Ezau 
Jozef als slaaf verkocht 

Juda gaat in Adullam wonen

(Gen. 36-38)

De toledooth van Ezau
Het woord „toledooth”, dat de grondtekst geeft, en ook hier weer 
het best is te vertalen door „geschiedenis”, is besproken in schets 
17 sub 1, waarnaar hier verwezen moge worden.
De vele namen zijn hier ingelijst in de structurele opbouw van het 
volksleven. De volgorde is als volgt:
a. De namen van zijn 3 heidense vrouwen en van zijn 5 zonen die 
in Kanaan geboren zijn (36 : 1-5).
b. Ezau die een zwervend leven leidde vertrok met al wat hij bezat 
van zijn broeder Jakob weg naar een ander land, namelijk het ge
bergte Seïr, waar hij ook al was, toen Jakob in het land kwam. Vrij 
zeker is dit definitieve vertrek te dateren na de dood van zijn vader 
Isaac, nadat hij met zijn broeder Jakob de gestorven vader bij 
Machpela begraven had. Als motief noemt de Schrift, dat er voor 
het talrijke vee van beiden geen ruimte was (36 : 6-8).
c. Dan volgt de lijst van zonen en kleinzonen in Seïr (36 : 9-14).
d. Vervolgens die van de eerste stamhoofden, — en dan zijn we 
weer al een stuk verder in de Ezaugeschiedenis en vindt er de aan
vang van de organisatie van stammen plaats (36 : 15-19).
e. Evenzo de lijst van de stamhoofden van de oorspronkelijke be
volking van de Horieten, die al vóór Abrahams tijd uit hun stam
vader Seïr waren, later grotendeels verdelgd door Kedorlaomer 
(Gen. 14 : 6) en na de uitgroei van Edom nogmaals beoorloogd en 
verdelgd of verdreven door het volk dat uit Ezau gesproten was 
(Deut. 2 : 12, 22), — (36 : 20-30).
f. Uit veel later tijd dateert de koningenlijst, die 8 namen van ko- 
ningen, uit verschillende plaatsen afkomstig noemt, en die al gere
geerd hebben alvorens er een koning in Israël regeerde, d.i. vóór 
Saul (36 : 31-39).
g. Deze geschiedkundige ontwikkeling wordt besloten met een lijst 
van stamhoofden, geografisch gerangschikt, („naar hun woonplaat
sen”), misschien sinds de tijd van David, waarin het koningschap 
als onafhankelijk instituut een einde nam; in de Griekse en Ro-
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meinse tijd is het overblijfsel bij het Jodendom ingelijfd en woonde 
dit in het zuiden van Juda (Idumea); en na de val van Jeruzalem 
in 70 n. Chr. is het opgelost in de omwonende volken.
Opvallend is, dat Ezau in dit hoofdstuk 5 maal Edom of vader der 
Edomieten genoemd wordt, — een naam die herinnert aan de ver
werping van zijn eerstgeboorterecht terwille van een schotel rode 
moes, en die later steeds weer van vijandschap tegen Israël spreekt. 
Ezau heeft het tijdelijke gekozen èn verkregen overeenkomstig zijn 
aard; Edom was het volk met z’n ruwe leven van jacht en oorlog
voering, wonend in woeste bergstreken en de dorre omringende 
woestijnen (vgl. de profetie van Obadja; Jes. 34; Jerem. 49 : 7-22). 
„Ezau heb ik gehaat” (Maleachi 1 : 3).

De toledooth van Jakob
Opvallend is, dat de geschiedenis van Jakob pas begint in 37 : 2, 
nadat hij al een groot gezin had en een rijke veebezitter was gewor
den. Wat tot nogtoe van Jakob verhaald is behoort nog tot de ge
schiedenis van Isaac. In schets 17 sub 1 is er al op gewezen, dat 
geen persoonsgeschiedenis wordt gegeven, geen biografie, maar heils- 
historie. Mét Jakob en diens gezin was Isaac het zaad. van Abraham, 
dat de Abrahamietische zegen heeft verkregen, en de Schrift laat 
zien, dat Isaac waarlijk het zaad was, zelfs reeds talrijk zaad.

Jozef in slavernij
De „geschiedenis van Jakob” begint met het idyllische leven van de 
17-jarige Jozef als herdersknaap bij de kudden in de velden bij 
Bethel, waar het kamp stond opgericht. Rachel leefde nog. 
Opvallend is, dat Jakob zijn nog-jongste zoon toevertrouwde aan 
de zonen van Bilha en van Zilpa, niet aan de zonen van Lea; het 
meest ligt wel voor de hand, dat de scheve verhoudingen in Jakobs 
gezin, die ook invloed oefenden op de kinderen, moeilijkheden 
konden geven; het kon ook zijn omdat de vier zonen van de beide 
bijvrouwen dichter bij huis bleven.
Een tweede trekje wordt erbij gevoegd, namelijk, dat Jozef, die als 
een vrome jongen getekend wordt, het kwaad gerucht, dat hij van 
dat viertal hoorde, overbracht aan zijn vader.
En een derde mededeling is dat zijn vader hem boven de anderen 
liefhad, omdat hij als kind des ouderdoms was geboren, en dit ook 
liet blijken door de schenking van een prachtige pronkgewaad, —■ 
voor al zijn broers een oorzaak van haat, zodat zij hem zelfs niet 
meer eens fatsoenlijk goede dag konden zeggen.
Toen in het voorjaar het koren gemaaid werd (want evenals Isaac 
beoefende ook Jakob bij de veeteelt de landbouw), vertelde Jozef
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aan zijn broers zijn droom, dat hun schoven zich bogen voor de 
zijne, iets dat de haat fel deed oplaaien, — zij hadden het wel be
grepen. Toen de oogsttijd voorbij was en allen in het kamp waren, 
vertelde hij aan zijn broers en ook aan zijn vader, dat hij nu had 
gedroomd, dat de zon, de maan en elf sterren zich voor hem neder- 
bogen. Bij de broers wekte dat bij de haat ook de jaloezie op, en 
zijn vader onderhield hem erover: „wat is dat voor droom, die gij 
gehad hebt? Zullen soms ik en uw moeder en uw broers komen om 
ons voor u ter aarde neer te buigen?” Duidelijk is, dat deze droom 
zich aansloot bij de bestaande situatie: Rachel leefde nog en er wa
ren elf zonen in leven, Benjamin moest nog geboren worden. De 
bedoeling van de droom zal wel geweest zijn om het hele gezin 
van Jakob aan te duiden zonder aan te geven welke personen bij 
de vervulling in leven zouden zijn. Hoezeer die droom bij de broers 
ergernis gewekt heeft blijkt wel hieruit, dat zij later in Dothan nog 
smalend spraken van „die aartsdromer” (37 : 19); en Jozef dacht 
er in Egypte aan, toen zijn broers zich voor hem neerbogen (42 : 9); 
en ook Jakob hield die droom in zijn gedachten.
We zullen hier te denken hebben aan openbaringsdromen, die hij 
van Godswege kreeg, voor Jozef zelf van groot belang, omdat ze 
hem troosten konden als hij na 2 jaar naar Egypte zou gevoerd 
worden en daar verdrukt zou worden; vergeten we daarbij niet, dat 
hij daar van alle profetie verstoken zou zijn, en dat hij al zijn te
genspoeden alléén te verwerken kreeg. Waarom vertelde hij die 
dromen? ’t Kan jeugdige naïeviteit geweest zijn, de Schrift zwijgt 
erover. Waarom kreeg hij die dromen nu reeds? Ook daarover 
spreekt de Schrift niet. Maar achteraf gezien is het wel opvallend, 
dat juist die dromen de diepste oorzaak waren, dat zijn broers hem 
naar Egypte verkochten. En dan kunnen we zeggen, dat God in 
zijn voorzienigheid die dromen als oorzaak heeft willen gebruiken 
om Jozef naar Egypte te zenden tot redding van de kerk van Ja
kobs geslacht, al verontschuldigt het die broers niet, dat zij de 
Goddelijke profetie verachtten en de profeet gingen uitwerpen. We 
zien dan ook de wonderlijke bestiering Gods „Ja zelfs wordt in Jo
zefs persoon het levende beeld van Christus vertoond” (Calvijn). 
Reeds in zijn jonge jaren.
De gegroeide spanning vindt haar oplossing in het drama te Dothan. 
Jakob was van Bethel weggetrokken op zijn reis naar Hebron.
Naar schatting 2 jaar later zwierven de broers met de schapenkudde 
naar Sichem, ongeveer 80 a 90 km ten noorden van Hebron. Her
der plachtten soms ver van huis te gaan. Op zekere dag wilde Ja
kob, dat Jozef die thuis gebleven was zijn broeders zou opzoeken 
en naar hun welstand zou vragen. En Jozef gehoorzaamde.
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Toen hij bij Sichem ronddoolde trof hem een man aan, die desge
vraagd meedeelde, dat hij hen had horen zeggen: „laten wij naar 
Dothan gaan”, dat nog meer noordelijk lag.
Reeds op verre afstand zagen zij hem aankomen en hoe verachte
lijk klonk het: „Zie, daar komt die aartsdromer aan”. Of die dro
men hen ook dwars zaten! Het plan werd gesmeed om hem te do
den en in een van de putten te werpen, en dan aan hun vader te 
berichten, dat een wild dier hem verslonden heeft. Dan zouden zij 
weleens zien wat er van zijn dromen terecht kwam. Dat dit echter 
niet gebeurde, was middellijk te dank aan Ruben, die als oudste 
wist te bereiken, dat men hem in een waterloze kuil zou werpen. 
Ruben was van plan om er hem weer uit te halen en naar zijn vader 
terug te zenden.
En zo gebeurde. Men trok Jozef het pronkgewaad uit en wierp hem 
in de kuil. En terwijl men hem daar wilde uithongeren richtten zij 
een maaltijd aan.
Maar dan komt er door Gods voorzienigheid een onverwachte wen
ding. In de verte kwam er een karavaan van Ismaëlietische koop
lieden langs de weg die dicht voorbij de kuil voerde, wat Juda op 
de gedachte bracht om Jozef niet te laten sterven, maar hem te ver
kopen, wat goed gevonden werd. Maar er was ook een Midianie- 
tisch gezelschap, dat van een andere kant kwam en zelfs het eerst 
bij de waterloze kuil was, en bij de ontdekking van Jozef trokken 
zij hem eruit, en zij verkochten hem aan de Ismaëlieten voor een 
prijs die minder was dan bij de verkoop van een slaaf. En de broers 
van Jozef zagen toe zonder in te grijpen. Zij keurden het blijkbaar 
goed. Zij meenden, dat zij nu hun handen in onschuld konden was
sen. En zo werd Jozef meegenomen naar Egypte waarheen de Is
maëlieten op weg waren. Ruben, die er niet bij was, kwam later bij 
de put om Jozef te redden en was radeloos, toen hij bemerkte, dat 
zijn broeder er niet meer was: „de knaap is er niet, en ik, waar moet 
ik heen?”
En hoe huichelachtig waren de anderen in hun houding tegenover 
hun vader, aan wie zij de in bloed van een geitebok gedoopte veel
kleurige lijfrok toezonden en hem in de waan lieten, dat een wild 
dier hem verslonden had, en thuis gekomen de diepbedroefde Jakob 
in een massaal rouwbezoek trachten te troosten.
En ondertussen was Jozef door de Midianieten verkocht aan Poti- 
far, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht.
Jozef was overgeleverd en van hand tot hand gegaan: de broers, de 
Midianieten en de Ismaëlieten, zij allen waren schuldig. Door eigen 
volk is Jozef door vreemden gebonden en weggevoerd.
Een mooi stel, die broers, de kerk van die dagen, die één der hun-
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nen uitwierp. Maar door Gods voorzienigheid moesten zij juist mee
werken aan hun eigen redding.

Juda in Adullam
Vrij zeker nadat Jozef was weggevoerd onttrok Juda zich aan het 
vaderlijke kamp bij Hebron en vestigde hij zich in de oude konings
stad Adullam in het westelijk gelegen Judese heuvelland. Hij ging er 
inwonen bij een zekere Hira, met wie hij jaren lang bevriend is ge
bleven. Over zijn beweegredenen zegt de Schrift niets. Zij belicht 
slechts het naakte feit, dat een van Jakobs zonen zich aan het fa
milieverband ontrok en dus tevens aan de kerk en de dienst Gods 
bij het altaar, en bij een Kanaaniet ging inwonen, en dat we hier 
duidelijk de invloed van het Kanaanietisme hebben te zien.
Hij vond daar een vrouw, Sua, die hij trouwde en uit dat huwelijk 
zijn drie zonen geboren: Er, Onan en Sela. Hoe slecht Juda’s hu
welijksleven was kan blijken uit het feit, dat hij in Chezib (ook in 
dat heuvelland, enkele kilometers van Adullam) verbleef, toen Sela 
geboren werd.
Toen Er de huwbare leeftijd had gaf Juda hem Tamar tot vrouw, 
ook een Kanaanietische, maar kort na dit huwelijk doodde de 
HEERE hem om zijn zondig leven. Daarna werd zij de vrouw van 
Onan naar de beschikking van Juda, maar omdat Onan wist, dat 
een eventuele zoon op naam van de overleden broer zou staan, ver
dierf hij zijn zaad opzettelijk tegen de aarde zo dikwijls hij gemeen
schap met haar had, wat kwaad was in de ogen des HEEREN, 
zodat Hij ook hem doodde.
Gedreven door bijgelovige vrees, dat het de schuld van Tamar was, 
dat de beide zoons stierven, wendde Juda voor, dat de derde zoon 
nog te jong was om haar te trouwen, en beval hij haar om als 
weduwe voorlopig bij haar vader te verblijven.
Toen er vele dagen waren voorbijgegaan, geschat op 1 k IV2 jaar, 
stierf Sua, Juda’s vrouw. Na de rouwtijd in acht genomen te heb
ben ging hij met zijn vriend Hira, de Adullamiet naar de schaap
scheerders in Timna, ook in het heuvelland. Tamar die ervan hoor
de en zich misleid voelde omdat geen aandacht meer aan haar si
tuatie geschonken werd, bedacht een list. Vermomd als een „ge
wijde”, die prostitutie bedreef in dienst van de godheid, en het ge
zicht bedekt met een sluier, zette zij zich bij de poort van het stadje 
Enaïm, waardoor Juda en Hira de weg zouden opgaan naar het 
schaapscheerdersfeest bij Timna.
De sluwe list gelukte. Juda, die haar zag en voor een hoer hield, 
kwam tot haar en om de prijs van een geitebokje ging hij tot haar 
in. Dan legt zij haar vermomming af en trekt zij haar gewone we-

58



duwekleed weer aan en verdwijnt. Maar zo slim was ze wel, dat zij 
ook een pand gevraagd had om zeker te zijn, dat Juda haar het 
geitebokje zou geven. Dat pand bestond uit zijn zegelring en het 
halssnoer waaraan de ring hing en zijn staf, blijkbaar fraai be
werkt zodat hij onderkend kon worden. Juda zond zijn vriend Hira 
na enige tijd met het beloofde geitebokje en om het pand weer in 
ontvangst te nemen, maar na onderzoek, waar de „gewijde” die aan 
de weg gezeten had, gebleven was, en het antwoord van de burgers, 
dat er geen „gewijde” geweest was, moest hij het teleurstellend ant
woord terugbrengen, dat de vrouw niet meer te vinden was. En dan 
laat Juda de zaak maar zitten om zich en zijn vriend niet belache
lijk te maken.
Maar na drie maanden weet men Juda te berichten, dat zijn schoon
dochter zwanger was, en wel door hoererij, waarop de doodstraf 
stond als zo’n vrouw bestemd was voor een ander. Juda vonniste 
heel streng, namelijk dat men haar naar buiten zou brengen om 
haar te verbranden.
Als het moment van de terechtstelling is gekomen — tot zolang 
wachtte zij — zendt zij het onderpand terug naar haar schoon
vader met de boodschap, dat zij zwanger is bij de man, van wie 
dit pand verkregen was. Zij maakt er dus een publieke zaak van 
opdat men weten zou, dat de man die haar veroordeelde de vader 
zelf was. Juda herinnerde zich toen, wat hij haar beloofd had, en hij 
erkende, dat zij in haar recht stond. Door de opgraving van oude 
wetsbepalingen weten we, dat voor recht gold, dat bij onstentenis 
van een zwager van de weduwe die kinderloos is, de plicht op de 
schoonvader rustte om een zoon op de naam van de overledene te 
verwekken. En daar Juda zijn derde zoon Sela haar onthield moest 
hij zelf die plicht wel op zich nemen. Dat Tamar het publiek maak
te, was natuurlijk opdat de burgerij haar recht zou erkennen. Ook 
Juda erkende dat nu. Nadien heeft hij geen gemeenschap meer met 
haar gehad. En uit het vervolg valt af te leiden, dat hij met zijn 
Kanaanietische „vrouw” naar het kamp bij Hebron weer is terug
gekeerd.
Ter bestemder tijd bracht Tamar een tweeling ter wereld. Toen een 
der kinderen een hand uitstak bond de vroedvrouw een rode draad 
erom ter onderscheiding, dat deze het eerst kwam. Maar toen hij 
zijn hand weer terugtrok kwam zijn broertje uit. Daarom kreeg hij 
de naam Perez, d.i. breuk waarmee de vroedvrouw zeggen wilde: 
wat heb je een breuk, een doorbraak voor je gemaakt; wat ben je 
naar voren gedrongen! Het kind met de rode draad aan het handje 
noemde zij Zera, een zinspeling op die rode draad.
Dat gebeurde in die tijd, een tijd waarin Jozef naar Egypte was ge-
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voerd, een tijd van schrikkelijke deformatie van de kerk. Het ver
schil ligt daarbij in dit karakter der feiten, dat de uitstoting van 
Jozef typeert de vijandschap tegen het geopenbaarde Woord in de 
dromen en tegen de profeet. En dit geeft uitzicht op het latere volk, 
dat de profeten gedood heeft vanwege hun Woordbediening, en 
zelfs de Zoon Gods uitgeworpen heeft door hem aan het kruis te 
hangen, al geschiedde dit door de handen van vreemden. Maar hfdst. 
38 laat in z’n typische betekenis zien de kerk in haar wereldzin, 
waardoor zij dreigt terug te vallen in het heidendom. Het is door 
dit venster, dat wij de kerk onder oud en nieuw testament zien in 
haar afgoderij en wereldzin, waardoor velen van haar kinderen tot 
ontucht en hoererij zijn vervallen, zich de dood drinkende aan de 
zwijmelbeker van allerlei zingenot. Deze beide hoofdstukken beho
ren bij elkaar.
Maar er is Goddelijke genade betoond. Juda is weer met zijn volk 
herenigd. Juda is later door de stervende Jakob geproclameerd tot 
de koningsstam. Uit Juda was David en uit David was de Christus, 
Davids zaad, voor zoveel het vlees aangaat, door de Heilige Geest 
in Maria’s schoot verwekt en als de heilige geboren, opdat Hij de 
schuld van het voorgeslacht en van al zijn volk dragen en verzoenen 
zou.
Wonderlijk zijn Gods wegen.

Vragen:

1. Ken je een Idumees koningsgeslacht?
2. (bij 36 : 7). Waarom wordt Kanaan ook het land van Ezau’s 

vreemdelingschap genoemd?
3. (bij 37 : 2). Dat Jozef kwaad gerucht overbracht, bedoelde hij 

dat ten goede of was hij daarin fout? Ligt daarin ook een le
ring voor ons? En in welke mate?

4. (bij 37 : 3, 4). Was het verstandig van Jakob om zo te hande
len?

5. (bij 37 : 1-11). Met welke bedoeling bestuurde God deze gang 
van Jozefs leven?

6. (idem). Waaruit blijkt hier, dat in Jozef het levende beeld van 
Christus vertoond werd?

7. (bij 37 : 28). Is dit niet in strijd met wat Jozef later zei, dat 
zijn broers hem verkocht hadden (45 : 4) en met de medede
ling in 37 : 36, dat de Midianieten het deden?

8. (idem). Is Christus ook overgeleverd via vreemden?
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9. Vroeg Tamar om een pand met het oog op het geitebokje, of 
was dit laatste meer een voorwendsel?

10, Is er enige overeenkomst van de geboorte van Perez en Zera 
met die van Ezau en Jakob? Of meer verschil?

11. Dat God die bijzondere weg genomen heeft om te komen tot 
de vleeswording des Woords, — wat heeft dit ons te zeggen?
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SCHETS 26

Jozef in Egypte vernederd en verhoogd

(Gen. 39-41)

Jozef in Potifars huis
1. We zijn nu gekomen aan de boeiende geschiedenis van Jozef- 
in-Egypte, dat als verhaal één geheel vormt. Het laat zich zonder 
veel moeite lezen, en ik beperk mij dan ook tot een kort overzicht 
met eventuele verduidelijkingen.
Jozef kwam zoals we in het slot van de vorige schets gezien hebben 
in het huis van Potifar, hoveling en overste van de lijfwacht van de 
toen regerende Farao, wiens naam niet genoemd wordt. Eigenlijk 
was het woord farao een ambtsaanduiding, die „het grote Huis” 
betekende, zoals wij kortheidshalve wel spreken van „het Witte 
Huis” (paleis van de president van de Ver. Staten van N.-Amerika 
als aanduiding van de presidentele regering), en van de Heilige Stoel 
(in verband met het pauselijk gezag). Potifar wordt een Egyptenaar 
genoemd, d.i. die tot het Egyptische volk behoorde (wat eigenlijk 
vanzelfsprekend is), maar in de Schrift zo aangeduid wordt als 
iemand, die te rekenen was bij het volk, waar de geest van het kerk- 
zaad-verdrukkende Egypte heerste.
Sterke nadruk wordt erop gelegd, dat de HEERE in alles met Jozef 
was. Hij werd geen landslaaf maar een huisbediende, daarna zelfs 
een privé-dienaar en chef over anderen, tenslotte de zelfstandige 
huisbezorger, zodat Potifar hem alles overliet, behalve de heidens- 
rituele spijsbereiding. Uit dit kleine trekje blijkt, dat Jozef zich in 
alles wist aan te passen behalve in religieuze zaken. En de zegen 
des HEEREN deelde zich zelfs mee aan Potifars huis.
Maar door de valse beschuldiging van Potifars slechte vrouw over 
aanranding werd Jozef zonder grondig onderzoek in de staatsgevan
genis geworpen, in een kerkerhol (40 : 15), en blijkens Ps. 105 : 18 is 
hij daar geklonken geweest in ijzeren boeien met de voeten in een 
blok, als ware hij een zeer gevaarlijke misdadiger.
Later kwam er een keer ten goede. De commandant schonk hem 
een vertrouwenspositie over al de gevangenen, want de HEERE 
was met hem, en wat hij deed, deed de HEERE hem gelukken.
2. Zelfs kreeg Jozef het vertrouwen van de overste der lijfwacht,
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die niemand anders kan zijn geweest dan Potifar zelf, die in of bij 
de strafvesting woonde, waar ook de gevangenis was (40 : 3). Toen 
de schenker en de bakker van Farao wegens een niet nader aan
geduid vergrijp in de staatsgevangenis werden ingesloten, stelde 
Potifar zelf Jozef aan om deze twee hoogwaardigheidsbekleders te 
bedienen.
Op zekere morgen waren zij erg mismoedig en desgevraagd vertel
den zij aan Jozef, dat zij beiden een droom hadden gehad, waarvan 
zij in hun heidens bijgeloof meenden, dat daarin hun toekomst werd 
voorspeld, maar dat er in de gevangenis nu eenmaal geen droom
uitlegger was te raadplegen. Jozef echter wees hen op God, die al
leen daartoe machtig is en hij vroeg hen hun dromen te vertellen. 
En zo geschiedde het. De schenker had in zijn droom wijnranken 
aan een wijnstok gezien, die uitbotten en toen trossen te zien gaven, 
die de verteller uitperste in Farao’s beker en deze daarna in diens 
hand gaf. De uitlegging, die Jozef gaf, was dat binnen drie dagen 
de schenker uit zijn vernedering weer in zijn rang zou hersteld wor
den. En hij voegde er het dringend verzoek aan toe hem te geden
ken door goed voor hem te spreken bij Farao. De bakker echter, 
die gedroomd had, dat er drie korven met gebak boven elkaar op 
zijn hoofd gestapeld waren, en dat het gevogelte uit de bovenste 
korf met allerlei spijs at, kreeg te horen, dat hij binnen drie dagen 
zou worden gehangen en dat de vogels zijn vlees zouden eten. En zo 
gebeurde het ook, toen Farao op de derde dag, zijn jaardag, de 
schenker begenadigde en de bakker terechtstelde. Maar aan Jozef 
dacht de schenker niet meer.
3. We zien hier duidelijk, dat er door deze gebeurtenissen één 
draad loopt, die geen aaneenschakeling van toevalligheden is, maar 
ons de voorzienigheid predikt van die God, die de Maker der histo
rie is en op zo’n kunstige wijze de voortgang van het kerkerhol naar 
het koninklijk paleis heeft gegeven.
Deze tijd van vernedering is voor Jozef die van geloofsbeproeving 
geweest, waarin hij de vroomheid heeft bewaard, zelfs geen poging 
tot ontvluchting heeft ondernomen, maar Gods tijd afwachtte, — 
tot de tijd, dat zijn droomuitleggingen uitkwamen. Zie Ps. 105 : 
16-19.

Jozef aan het hof
Na twee volle jaren droomde Farao van zeven vette koeien en ze
ven magere die de vette verslonden. Toen Farao weer insliep 
droomde hij weer: zeven dikke, mooie aren schoten op uit één halm, 
en zeven dunne en verzengde aren die de volle aren verslonden.
AI de wijzen van Egypte, die bijeen geroepen werden, vermochten
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de dromen niet te verklaren. En dat was dan het moment, dat de 
schenker zich herinnerde, dat Jozef in de gevangenis dromen had 
uitgelegd en dat het ook zo gebeurde.
Uiteraard liet Farao nu Jozef uit de gevangenis halen. „Gij behoeft 
een droom maar te horen”, zo sprak hij, „om hem uit te leggen” . 
Treffend is weer, dat Jozef Gode de eer gaf: „Geenszins, maar 
God zal Farao’s welzijn verkondigen” . Als Farao zijn dromen 
breedvoerig verteld heeft, antwoordt Jozef, dat de dromen in hun 
betekenis één zijn. God heeft bekend gemaakt wat Hij doen zal. Er 
komen zeven jaren van grote overvloed, maar daarna zeven jaren 
van honger, waarin de overvloed zal worden verteerd in zware 
hongersnood.
Maar tevens geeft Jozef de raad om een wijs man aan te stellen 
en opzichters over het land, die een vijfde deel van alle overvloed 
zullen opslaan in de voorraadschuren. En die wijze man was in 
Farao’s ogen en bij zijn dienaren alleen Jozef, die nu aangesteld 
werd over het hele land. Hij ontving vorstelijk sieraad en werd op 
de tweede wagen van Farao rondgereden, waarbij lopers voor hem 
uitgingen, die riepen: „abrek”, d.i. opgepast, of: eerbied. (Zie Ps. 
105 : 20-22). Ook kreeg hij een Egyptisch naam: Zafnath Paaneach, 
waarschijnlijk: behouder der levens. Tot vrouw gaf hij hem Asnath 
(d.i. aan de (godin) Noeth toebehorend); zij was een dochter van 
Potifera (d.i. dien Ra, de zonnegod geschonken heeft), iemand uit 
het priestergeslacht van On oftewel Heliopolis, ten Noorden van 
Memphis, een stad ten Oosten van de Nijl. Jozef kwam dus wel in 
een echt heidense omgeving, maar de HEERE die hem leidde wist 
hem te bewaren bij het geloof van zijn geslacht. Daarna trok hij uit 
door Egypte om het land in ogenschouw te nemen met het oog op 
zijn werk.
Jozef was 30 jaar, toen hij de onderkoning werd. Op 19-jarige leef
tijd kwam hij bij Potifar, zodat de periode van zijn verblijf in zijn 
vernedering ongeveer 11 jaar heeft geduurd.
Als nu weer wordt gesproken van zijn tocht door Egypte, is dat 
uiteraard om zijn werk te regelen. Er was overal een grote over
vloed, die door Jozef werd opgeslagen (bedoeld is natuurlijk van 
dat vijfde deel). Er was zoveel, dat er geen tellen aan was.
Nog vóór de hongersnood werden hem twee zonen geboren: Ma- 
nasse („God heeft mij al mijn moeite doen vergeten en ook het 
hele huis van mijn vader”), d.i. dat hij van het gescheiden-zijn geen 
hinder had. De tweede noemde hij Efraïm („God heeft mij vrucht
baar gemaakt in het land mijner ellende”).
Toen de zeven jaren voorbij waren, brak de honger aan, ook in de 
omliggende landen. Dat zal wel niet betekenen, dat er totaal niets
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meer groeide, maar wat Egypte betreft kunnen we denken aan het 
niet meer wassen van de Nijl, die door overspoeling van het land 
tot grote afstand, de vruchtbaarheid placht te geven. De bevolking 
kocht uit de reserves om het tekort aan te vullen. En ook uit het 
buitenland kwam men om koren te kopen.

Vragen:

1. (bij 40 : 4). Waarom zou Potifar zelf Jozef niet vrij gelaten 
hebben?

2. (bij 40 : 23). Hoe is het mogelijk, dat de schenker Jozef ver
gat? Was dit een moedwillig vergeten, zoals Calvijn stelt, en zo 
ja, wat kan er de oorzaak van zijn?

3. (bij 41 : 25). Waarom twee dromen?
4. (bij 41 : 57). Was die hongersnood een oordeel over kerk en 

wereld? Zo ja, waarom diende ze nog meer in verband met 
Jakobs huis?

5. Waarom zou Jozef niet contact hebben opgenomen met zijns 
vaders huis?
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SCHETS 27

De behouder der levens

(Gen. 42-50 : 26)

Jozef ontmoet zijn brows
1. De 10 broers, door hun vader naar Egypte gezonden om koren 
te kopen, komen aanstonds met Jozef in aanraking, die zij niet her
kenden, maar die hij nog wèl kende. Blijkbaar hield hij de ver
koop aan buitenlanders onder eigen controle. Er lag nog altijd het 
conflict, waarvan hij de tijd en wijze van ontknoping aan de HEERE 
overliet. Dat hij niet onverschillig en liefdeloos stond tegenover 
zijns vaders huis, blijkt al uit de naam Manasse. Dat hij hen zou 
weerzien blijkt uit zijn dromen.
De manier van Jozefs optreden getuigt van zijn wijsheid. Hij is niet 
haatdragend, vergevensgezind, temeer omdat hem Gods voorzienige 
leiding duidelijk is geworden, maar hij verwachtte, dat er bij de 
broers een andere gezindheid gevonden zou worden.
Daarom begint hij aanstonds hen op de proef te stellen. Hij be
schuldigt hen verspieders te zijn, en hij eist, dat de jongste over 
wie zij spraken, gehaald zou worden door één van hen, terwijl hij 
de anderen in gijzeling zou houden, en om zijn woorden kracht bij 
te zetten nam hij hen tot de derde dag in hechtenis. Op de derde 
dag echter veranderde hij zijn eis door hen wel met koren te laten 
vertrekken, maar Simeon in gijzeling te houden, terwijl hij bleef 
eisen dat de jongste tot hem gebracht zou worden.
Onderweg had één hunner zijn korenzak geopend en het geld erin 
gevonden, dat hij toch meende betaald te hebben. In het kamp van 
hun vader gekomen vertelden zijn hun wedervaren, en bij het ledigen 
van de zakken vonden zij hun geld in die alle. Een vreemde geschie
denis, maar wellicht een vergissing.

2. Toen zij door de nood gedreven weer naar Egypte trokken en 
Benjamin, dank zij het krachtige pleidooi van Juda, meekregen, 
konden zij niet vermoeden wat hun ditmaal overkomen zou. Wer
den zij bij hun eerste komst al in de engte gedreven, — Jozef heeft 
hen bij hun wederkomst wel helemaal de schrik op het lijf gejaagd. 
Reeds hun rangschikking aan de tafel, die terecht verwondering
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wekte en het vermoeden moest wekken, dat er in Egypte blijkbaar 
mensen waren, die wetenschap hadden van wat verborgen scheen, 
was niet bepaald geruststellend. De ontvangst in Jozefs huis door 
de huisbestuurder was overigens vriendelijk genoeg geweest. Dat 
Benjamin een eregerecht kreeg, was ongetwijfeld om hen te be
proeven, of zij nog leefden uit nijd en afgunst. Maar de beproeving 
door Jozef en het ergste bij de broers was toch wel, dat zij na hun 
vertrek achterhaald werden en Benjamin als een dief mee terug 
moest, omdat hij de zilveren beker van Jozef zou hebben gestolen, 
waarmee hij de toekomst placht te voorspellen, — reden genoeg 
voor de anderen om hun klederen te scheuren. Daarmee had de be
proeving wel het hoogtepunt bereikt. En hoewel de anderen vrijuit 
mochten gaan, keerden zij allen met Benjamin mee terug naar 
Jozefs huis.
In een krachtig pleidooi wees Juda er op, hoe moeilijk het was om 
de jongste broeder mee te krijgen en hoe hun vader het wellicht 
niet meer zou kunnen dragen. Zelf stond hij borg voor de jongste 
en hoe zou hijzelf tot zijn vader kunnen terugkeren? Hij zou het 
verdriet niet kunnen aanzien, dat zijn vader treffen zou. Wijselijk 
omzeilde hij wat zij met Jozef gedaan hadden. En zo was het Jozef 
duidelijk, dat er thans inderdaad een andere mentaliteit aanwezig

3. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Reeds tweemaal 
had hij zich van aandoening verwijderd, bij de eerste reis en bij de 
tweede, maar nu brak hij in luid geween los, en terwijl niemand 
van zijn personeel erbij was, maakte hij zich bekend: „Ik ben Jo
zef; leeft mijn vader nog?” Stomme verbazing. Van schrik deins
den zij terug. Maar dan zegt Jozef, dat zij toch naderbij zouden 
komen en herhaalt hij nog eens, dat hij Jozef, hun broeder is, al 
laat hij meteen weten, dat hijzelf nog best wist, dat zij hem ver
kocht hadden. Maar dat is dan niet bedoeld als verwijt, maar hij 
laat hen zien, dat het Gods werk is geweest om hen in het leven 
te behouden, want er kwamen nog 5 hongerjaren. Geen verwijt, 
geen wraakzucht, maar vertroosting, bekrachtigd door een kus voor 
allen, voor Benjamin het eerst.
Voorts had de HEERE het Jozef gemakkelijk gemaakt om zijn 
broeders verder te helpen, daar Farao, toen hij ervan hoorde, zelf 
hem opdroeg om de familie naar Egypte te doen komen.

Jakob naar Egypte

De tijding, dat Jozef nog leefde en zelfs heerser was in heel Egyp- 
teland, deed het licht weer dóórbreken in Jakobs versomberde le
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ven. Overtuigd van de waarheid van dit bijna-ongelooflijke bericht 
door de Egyptische wagens en de geschenken, was er nu maar één 
begeerte: Jozef te zien.
Zo verreist dan Israël met heel zijn talrijk gezin, zoals later gezegd 
wordt, totaal 70 zielen, en met al zijn have en vee. Te Berseba, bij 
de zuidelijke grens van Kanaan, brengt hij op de plaats waar zijn 
vaderen geofferd hadden, zijn offers aan de God van zijn vader 
Isaac, zoals hij zich die offeranden uit zijn jeugd en latere jaren 
nog wel herinneren kon. En daar openbaarde de HEERE zich, 
voor het eerst sinds de verschijning te Bethel. Het was in een nacht
gezicht. De HEERE bemoedigde hem, beloofde hem daar tot een 
groot volk te maken en hem (in zijn nageslacht) weer terug te 
brengen; ook, dat Jozef zijn ogen zou toedrukken. Zo kreeg Jakob 
weer perspectief te zien; er werd als het ware een venster geopend, 
waardoor hij heerlijke toekomst mocht aanschouwen.
Als woonplaats werd hem het land Gosen toegewezen, afgezonderd 
van de Egyptenaren voor wie schaapherders een gruwel waren. 
Weliswaar leefde Jakob niet van de veeteelt alleen, maar ze was 
toch wel de hoofdbron van zijn bestaan; en dit moesten de vijf 
broers, die aan Farao werden voorgesteld, aan de koning zeggen 
om dit vruchtbare gebied te verkrijgen.
Ook Jakob heeft Farao ontmoet en heeft hij hem gezegend, wat 
wel inzake tijdelijke zegeningen zal zijn geweest. Desgevraagd ver
telde hij, 130 jaar te zijn, en beleed hij zijn vreemdelingschap, zoals 
Abraham dit gedaan heeft tegenover de Hethieten te Hebron.
En daar in het land Gosen, Oostelijk van de Nijl, heeft het huis 
van Jakob gewoond en is het door Jozef in de hongerjaren onder
houden geweest.

Jozefs sociale maatregelen
Toen het land van Egypte uitgeput was vanwege de zware honger, 
heeft Jozef blijkens hoofdstuk 47 maatregelen genomen om de be
volking in leven te houden. Het geld was op, maar hij liet zich 
daarna betalen met vee, en zelfs met akkers, en bovendien werden 
de mannen dienstbaar gemaakt aan Farao, zodat behalve de pries
ters heel Egypte dienstbaar was en het werd tot een inzetting, dat 
de grondbezitters van jaar tot jaar als pachters een vijfde deel van 
de opbrengst aan Farao geven moesten. We gaan deze maatregelen 
niet beoordelen naar de tegenwoordige nonnen. De bedoeling van 
de Schrift is hier om Jozef in het licht te stellen als behouder der 
levens ook die van de Egyptenaren, en hem te tekenen als heerser 
over Egypte. Niet alleen de kerk werd behouden, ook de wereld 
waarin zij leefde.
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Nog 17 jaren heeft Jakob in Egypte geleefd, zodat hij de leeftijd 
van 147 jaren bereikte. Kort voor zijn dood deed hij Jozef zweren, 
dat hij begraven zou worden bij zijn vaderen bij Hebron. En Jozef 
zwoer het, waarna Israël zich aanbiddend boog aan het hoofdeinde 
van zijn bed, zich dus met het hoofd oprichtend, omdat hij het 
lichaam zelf niet meer oprichten kon. In Hebr. 11 : 21 lezen we, 
dat hij daarbij leunde op zijn staf. Als een vader in Israël heeft hij 
de lof der aanbidding opgezonden. De HEERE ontving de lof van 
zijn werk.
Door het geloof heeft Jakob, toen de krachten hem begonnen te 
begeven, de zonen van Jozef gezegend, nadat hij deze geadopteerd 
had en in de rij van zijn eigen zonen geschaard. Andere zonen zou
den echter niet als zonen van Jakob te boek staan. Twee stammen 
zouden alzo van Jozef zijn, d.w.z. dat hij een eerstgeborene-deel zou 
ontvangen, dat het dubbele was van een erfdeel der anderen. Daar
bij legde Jakob kruiselings zijn handen zodat zijn rechterhand op 
het hoofd van Efraim, die de jongste was, werd gelegd, en de lin
kerhand op het hoofd van Manasse. Jozef, die meende dat zijn 
vader zich vergiste, wilde de handen verleggen, maar Jakob wei
gerde dit. Ook Manasse zou tot een volk worden, maar Efraim tot 
een nageslacht van volken.
Zo is het ook gebeurd. Bovendien kreeg Jozef een bergrug, die 
Jakob met zijn zwaard en boog van de Amorieten genomen had. 
Waarschijnlijk hadden de Amorieten het stuk grond, dat Jakob van 
de zonen van Hemor gekocht had voor 100 geldstukken (33 : 19), 
hem afgenomen, wat hij dan daarna heeft terugveroverd. Het is 
het stuk land, waar Jozef later begraven is (Joz. 24 : 32).
Daarna heeft Jakob zijn zonen gezegend, elk met een eigen zegen, 
waarin toekomst werd onthuld.

Ruben heeft geen leidende positie ingenomen, ook geen richter, 
koning of profeet heeft voortgebracht; z’n plaats was in het zuiden 
van Oostjordanië. Hij had zich aan Bilha vergrepen.
Simeon en Levi waren de geweldenaren bij Sichem. Zij zouden 
geen eigen erfdeel ontvangen, maar verstrooid worden. Levi werd 
de priesterstam zonder eigen stamgebied. Simeon kreeg inwoning 
in het gebied dat Juda toebehoorde.
Juda werd de koningsstam, uit welke de Heere Jezus zou voortko
men naar het vlees, hier genoemd de Sjilo, d.i. de rechthebbende. 
En wat de geschiedenis van de stam betreft, heeft deze de prioriteit 
gehad over de andere stammen.

Jakobs en Jozefs laatste levensjaren
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Zebuton heeft later toegang tot de zee gekregen, hoewel zijn grond
gebied niet aan de kust reikte.
Issaschar wordt een bonkige ezel genoemd. Misschien ziet het er
op, dat deze stam het handelsverkeer tussen Foenicië en het Zuiden 
verzorgde.
Dan zal Israël recht doen, omdat een deel van de stam woonde in 
het grensgebied van de Filistijnen, waartegen vooral Simson ge
streden heeft, die Israël begon te verlossen. Daarbij spreekt Jakob 
uit, dat hij op het heil des HEEREN hoopte, in verband met Dan 
in diens strijd. Er kan ook de achtergrond zijn van Jakobs hoop op 
het heil des HEEREN in zijn levenseinde.
Gad zal zijn belagers achtervolgen. Historisch weten we er niet 
veel van. We kennen slechts als bevrijder de richter Jefta uit Dan. 
Aser zal een vruchtbaar gebied bewonen, dat van de Karmel. 
Naftali is een losgelaten hinde. De vertaling en de verklaring zijn 
echter niet duidelijk.
Jozef wordt getekend in zijn vruchtbaarheid, twee stammen en het 
schoonste middenstuk van het land.
Benjamin is een verscheurende wolf, aanduiding van zijn krijgs
haftige strijders.
Na nog over zijn begrafenis gesproken te hebben is Jakob gestorven. 
Groot was de droefheid met name bij Jozef, die met vergunning 
van Farao zijn vader ging begraven, met zijn broeders, zelfs de 
oudsten van Farao’s huis en van Egypte. Een vorstelijke begrafenis. 
Door God daarin geëerd.
Daarna kwamen de broers zich voor Jozef neerbuigen en zich als 
slaven aanbieden uit vrees, dat deze nu wraak zou nemen, waarbij 
zij (wel wat laat!) vergiffenis kwamen vragen, zoals naar hun zeg
gen Jakob hun had geboden. Maar dit kan wel gelogen zijn. In ieder 
geval nam Jozef die vrees geheel weg. Hij zou hen blijven onder
houden. God had alles ten goede gedacht.
Dan sterft ook Jozef, 110 jaar oud, nadat hij zijn broeders heeft 
doen zweren om als God hun geslacht zal terugbrengen naar Ka- 
naan, zijn gebalsemd lichaam zal worden meegevoerd, zoals ook 
geschied is.
De kist, waarin men hem gelegd heeft, was tot de uittocht tot een 
teken dat God zijn belofte vervullen zou.
Genesis eindigt met blijde toekomstverwachting.
Uit de in-zichzelf-verdorven kerk is de Christus voorzoveel het 
vlees aangaat opgekomen, door zijn eigen volk uitgeworpen, en 
nochtans gemaakt tot een Heerser over het huis van Jakob. Want 
Hij heeft de schulden verzoend.
Al wat met name in dit laatste gedeelte is beschreven is het lachen
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Gods in de historie bij de aanschouwing van die Christus, die reeds 
in Jozefs handelingen, in lijden zowel als verhoging is vertoond.

Vragen:

1. Jozef was vergevensgezind, maar zou het wel juist geweest 
zijn, als hij gezegd had: zand er maar over. Moeten kwesties 
begraven of opgelost worden? Gaat het primair om de bele
digde of de belediger?

2. (bij 42 : 9). Betekent dit, dat Jozef het helemaal vergeten had, 
of sprong het ineens in zijn gedachten?

3. (bij 42 : 15). Was Jozef te berispen over deze eedzwering?
4. (bij 42 : 24). Waarom juist Simeon?
5. (bij 42 : 27). Met welk doel zou Jozef het geld hebben terug

gegeven?
6. (bij hfdst. 43). Heeft Jozef de duimschroeven niet wat strak 

aangedraaid?
7. (bij 44 : 45). Was dit een leugen of deed Jozef werkelijk aan 

waarzeggerij?
8. (bij 46 : 3, 4). Waarom vreesde Jakob?
9. (idem). Wat wil zeggen: de ogen toedrukken?

10. Is 47 : 6 (laatste regel) niet strijdig met 46 : 34 (aan het slot)?
11. Zijn de zegeningen van de eerste drie zonen eigenlijk geen ver

vloekingen?
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