
46. Identificatie van Israël  Genesis 46 
Lees Genesis 46  en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan?   Het chiasme is als volgt: 

A(v1-3) Jakob trekt op naar Berseba, offert en ontvangt middels visioenen geruststellende  beloftes. 

   B(v4) JHWH belooft dat Hij mee zal optrekken naar Egypte en Jozef zal Jakob “de ogen sluiten”. 

     C(v5-6) Jakob en de familie werden vervoerd in wagens naar Egypte  met al zijn bezittingen.  

        D(v7) Jakob bracht zijn gehele nageslacht naar Egypte. 

          E(v8)Aankondiging van de namen van de zonen van Israël. Eerstgeborene van Jakob: Ruben. 

           F(v9-15)De zonen van Lea: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon en hun zonen en Dina. 

            G(v16-18) De zonen van Zilpa: Gad en Aser en hun zonen. 

Centrale as(19) De zonen van Rachel, de vrouw van Jakob: Jozef en Benjamin. 

            G(v20-22) De zonen van Jozef: Efraïm en Manasse en de zonen van Benjamin. 

            F(v23-25) De zonen van Bilha: Dan en Naftali en hun zonen. 

         E (v26) Afstammelingen van Jakob in Egypte aangekomen: 66 zielen afgezien van zijn 4 vrouwen. 

      D(v27) De familie van Jakob bestond uit 70 personen, inclusief Jozef en zijn 2 zonen. 

    C(v28-29) Israël stuurt Juda voortuit als gids waarna Jozef  met zijn wagen naar Gosen komt. 

  B (v30) Als Israël Jozef weer ontmoet is hij klaar om te sterven in zijn nabijheid. 

A (v31-47:6) Jozef regelt bij de Farao met wijsheid een goede afgezonderde plek voor de familie. 

 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  JHWH voorziet in een veilige plaats voor de familie van Jakob in Egypte via Jozef. Door bij 

de farao nadrukkelijk te benoemen dat ze schaapherders zijn mogen ze apart wonen in Gosen wat 

een geschikt gebied was voor herders met kleinvee. De Egyptenaren zelf gingen voor landbouw wat 

meer lucratief was in de Nijldelta.  

Niveau B:  Israël was bereid te sterven nu zijn leven ‘compleet’ was bij het weerzien van zijn geliefde 

zoon Jozef. 

Niveau C:  De familie arriveerde langzaam maar zeker in Egypte, maar Jozef arriveerde met spoed op 

zijn ingespannen wagen. 

Niveau D:  De hele familie was herenigd in Egypte. 

Niveau E/F/G:  Alle koppen werden geteld van de familie.. 70 zielen arriveerden in het voorjaar. (De 

dag van aankomst moet dus de tijd van Pesach zijn geweest omdat ze later ook weer Egypte zouden 

verlaten op precies dezelfde dag volgens Exodus 12:41). 



Centrale as: Alleen Rachel wordt expliciet benoemd als de vrouw van Jakob. Van de 2 zonen die ze 

Jakob baart wordt gezegd: ‘de zonen van’. De andere zonen via Lea en de bijvrouwen worden 

beschreven als: ‘die zij Jakob gebaart heeft’!  Jakobs Huwelijkscontract was verbonden aan Rachel; zij 

alleen was zijn vrouw: Genesis 29:21,28 

Zowel Lea als Rachel geven hun dienstmeisjes aan Jakob ‘als een vrouw’. 

Dus Rachel was de vrouw bij uitstek van Jakob zoals ook altijd zijn intentie was geweest. Lea, Zilpa en 

Bilha waren bijvrouwen. Met elkaar vormen ze één bruid met Rachel als belangrijkste vrouw. Dit is 

een voorafschaduwing van ‘de Bruid van de Messias’ die bestaat uit een hele verzameling van 

mensen met verschillende status- van groot tot gering- in het Koninkrijk, Psalm 67, maar met 

‘vrouwe Israël’ als de belangrijkste: Lucas 2:25-32 

DE IDENTITEIT VAN DE EERSTGEBORENE 

Ruben was chronologisch gezien de eerstgeboren zoon van Jakob en Lea. Maar hij zette zichzelf door 

wangedrag buiten spel voor deze eer evenals de 2 broers onder hem.  Jakob volgde het voorbeeld 

van Abraham die Ismaël het eerstgeboorterecht af nam en ook was daar het voorbeeld van Ezau die 

gepasseerd werd ten opzichte van Jakob zelf.  

Aangezien Rachel de meest rechtmatige vrouw van Jakob was ging het eerstgeboorterecht naar haar 

eerstgeboren zoon Jozef. Als Jozef niet door sturing van JHWH in Egypte terecht was gekomen dan 

was de familie omgekomen in de hongersnood omdat de Egyptenaren Hebreeërs haatten en hun 

mogelijkerwijs geen voedsel hadden willen verkopen.  En Jozef te midden van zijn broers in Kanaän 

zou nooit geaccepteerd zijn door zijn oudere broers voor het eerstgeboorterecht omdat ze hem 

haatten en niet geloofden in zijn dromen. Maar de werkelijkheid liep anders: Jozefs eerst-

geboorterecht  werd bekrachtigd doordat zijn dromen onmiskenbaar  uitkwamen. De broers kunnen 

niet anders dan Jozefs autoriteit accepteren en de Egyptenaren waren dankzij Jozef genegen de 

familie te voorzien van alles wat nodig was. Jozef nam zijn geboorterecht heel serieus aangezien hij 

zich zeer verantwoordelijk gedroeg ten opzichte van  zijn broers en vader. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

JHWH zal voorzien in een veilige plaats voor zijn volk als er ‘hongersnood’ over de aarde komt. 

Wanneer wij als gelovigen in de eindtijd eerlijk uitkomen voor onze identiteit zal de wereld ons als 

vanzelf mogelijk dirigeren naar die plaats van veiligheid zoals in deze geschiedenis waarbij de Farao 

nadrukkelijk geïnformeerd werd over de identiteit van de Hebreeërs en ze vervolgens naar Gosen 

stuurt. Zoals Jozef instructies gaf aan de broers, zo moeten wij in deze tijd goed luisteren naar de 

Ruach die door Jesjoea over ons is uitgestort. 

De 12 stammen – de familie van Jakob, zal zichzelf vernederen – maar ook ervaren ‘compleet’ te zijn- 

als ze allen de Messias zullen herkennen wie- en zoals- hij werkelijk is: Ezechiël 36:22-36 en 37:15-28 

is een illustratie hoe JHWH ter willen van Zijn eigen Naam, en niet omdat Israël zo goed is -net als de 

familie Jakob in dit verhaal- zijn volk veilig stelt. Deze profetie is nog sterker dan het profetisch beeld 

omdat hier gesproken wordt van de uiteindelijk herverzameling in het beloofde land en niet in 

Egypte, zoals in Genesis 46. Uit Genesis 46 kunne we dus profetisch opmaken dat het huis van Israël 

de definitieve openbaring van de Messias zal beleven buiten het beloofde land: Egypte staat voor de 

wereld. Ezechiël laat ook mooi zien hoe in het laatst der dagen Jozef, via zijn zoon Efraim, samen met  

Juda een prominente rol zal spelen wat uitloopt in de hereniging van de 2 huizen van Israël! 

De geheiligden in het laatst der dagen zullen schijnbaar langzaam maar zeker op de veilige plaats van 



bestemming komen zoals de familie van Jozef langzaam aan op karren richting Egypte reisden. 

Wellicht is het feit dat het huis van Juda nu ook al jaren lang druppels gewijs naar het beloofde land 

terug komt daar ook een eerste vervulling van!  Dat dit geen vreemde gedachte is kun je ook 

opmaken uit Johannes 10:16: Daar wordt al gesproken over schapen uit deze schaapskooi (Juda) 

maar dat er nog andere schapen zijn die hierna verzameld moeten worden! De hele familie van 

Jakob, bestaande uit geheiligden uit de 12 stammen en toe-gevoegden uit de volken, zal uiteindelijk 

bij naam- en geteld-  verzameld worden op de veilige plaats van bestemming. De Messias, verbeeld 

door Jozef die zijn wagen laat inspannen (v28,29) zal echter snel arriveren: Lucas 17:24 bevestigd dat 

‘het einde van het begin wordt verklaart’. 

De Bruid bevat 2 kinderen in hoogste positie: Efraim, zoon van Jozef en broer van Manasse en 

Benjamin die verblijft onder de verantwoordelijkheid van Juda. Zo zijn Efraïm en Juda profetisch 

Israël –Sion: Ezechiël 37:16,19; Jesaja 11:13 

De Messias zal  als de eerstgeborene van de Vader zorgen voor Zijn volk; Hij kwam als Messias ben 

Jozef om te sterven maar ook op te staan voor Zijn volk. Ook in de verdrukking die de aarde nog 

wacht zal hij als Messias ben Jozef zorgen voor zijn volk totdat hij definitief zich zal openbaren als de 

Messias ben David: Hosea 2:13,14, en 18,19 


