47-50a Verlossing en oordeel Genesis 47-50
Herlees eventueel Genesis 47:29 tot 50:26 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?
De tijd kwam voor Jakob dat hij ging sterven en hij bereidde zich hierop voor met het door-geven van
zijn erfenis: de Zegen van Abraham. Zijn geloof in het feit dat zijn nageslacht het beloofde land daadwérkelijk zou beërven zien we terug in zijn instructies om zijn gebeente mee te nemen. De zegen van
volheid van de volken ging naar Jozef, de rechtmatige eerstgeborene, en via Jozef naar diens jongste
zoon Efraïm. Jakob voorzag verlossing en oordeel voor zijn huishouden.
Het chiasme is als volgt:
A (47:29-31) Jakob vroeg Jozef zijn gebeente naar Kanaän te laten brengen na zijn dood.
B (48:1-6) Jakob voorzag in adoptie voor de beide zonen van Jozef: Manasse en Efraïm.
C (48:7) Rachel stierf in Kanaän en werd begraven in Bethlehem op de weg naar Hebron.
D (48:8-49:2) Jakob zegende Jozef/Efraïm en Manasse voor de verre toekomst.
E(v49:3-4) Ruben- eerstgeborene, verloor deze positie; onstabiel en een besmette reputatie.
F( 49:5-7) Simeon/Levi- gewelddadig, onwijs, boos, wreed, verdeeld en verstrooid
G(49:8-12) Juda- lofprijs, leider over zijn broers, leeuw-symboliek , Messias (Silo)
H(49:13) Zebulon- leeft bij de zee, nabij de haven van Sidon.
I(49:14-15) Issaschar- een sterke ezel, verrichtte slaafse herendienst.
J(49:16) Dan- Zal over de andere stammen rechtspreken.
Centrale as: (v17) Dan- als een bijtende slang op de weg waardoor de ruiter te paard achterover valt.
J(49:18) “Ik (Jakob) wacht op Uw Zaligheid JHWH”.
I(49:19) Gad- zal aangevallen worden maar de tegenaanval inzetten.
H(49:20) Aser- zal overvloedig voedsel hebben en Koninklijke lekkernijen leveren.
G(49:21) Naftalie- Een losgelaten hinde die schone woorden laat horen.
F(49:22-26) Jozef- vruchtbaar, gehaat, sterk, gezegend en apart gezet van zijn broers.
E (49:27) Benjamin- verscheurende wolf; verslind in de morgen en deelt uit in de avond.
D (49:28-32) Israël zegent zijn 12 zonen met elk een eigen zegen en geeft instructies voor later.
C (49:33-50:14) Jakob stierf en werd begraven te Hebron.
B (50:15-21) Jozef voorzag in alles voor zijn broers en hun gezinnen ondanks hun wantrouwen.
A (v22-26) Jozef liet zweren dat zijn botten ook naar Kanaän zouden worden teruggebracht.

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: De beenderen van de Aartsvaders verblijven in het beloofde land. Ook Jozef werd
uiteindelijk begraven te Sichem: Jozua 24:32
Niveau B: De gehele familie Jakob werd beschermd vanwege de Verbondserfenis.
Niveau C: Jakob werd uiteindelijk begraven bij zijn vrouw Rachel.
Niveau D: Jakob zegende Efraïm en Manasse tesamen met zijn andere 12 zonen.
Niveau E-I: Elke zoon ontving een passende en profetische zegen. We zien de uitspraken over Ruben,
Juda en Jozef terug komen b.v. in 1 Kronieken 5:1,2
Niveau J: Toekomstig oordeel is verbonden met toekomstige redding- zo dicht bij de centrale as- de
Messias speelt een belangrijke rol in deze beide processen.
Centrale as: De stam Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad die in de hielen van het
paard bijt, zodat zijn berijder achterovervalt.
Deze verzen lijken verbonden met Genesis 3:15 via de vermelde hiel in beide passages: En Ik zal
vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat
zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Het ziet er naar uit dat Dan een rol zal spelen om de oude profetie uit de hof van Eden te vervullen:
hij zal de val van Satan, de slang, bewerkstellingen door zijn werken te ontmaskeren als het oordeel
en de redding tot de natie Israël zal komen. Voor Satan is er geen ruimte voor genade als hij
geoordeeld wordt.
Ik citeer Bert Otten over de stam Dan in de verstrooiing: Die ‘Indo-europese dialecten sprekende
Israëlieten’ trokken door Europa, waarbij een aantal van hen rivieren en plaatsen benoemden met
een naam beginnend met D’n.
Moge DAN een SLANG op de WEG zijn, een hoornslang op het pad, … (Genesis 49:17).
Het slangenspoor van DAN leidt via Donau, Don, Dnjester, Dnjepr, Dantzig, Donets, Donetsk naar
Schotland: Dun-edinburgh, Dundee, Don, Dee, Dunblane, Dumfries (de f maakt van n een m),
uiteindelijk naar Ierland, alwaar de stam Dan, zelve, in meerderheid neerstreek, en het spoor dus ook
het langste bleef kronkelen. Ik heb laatst wel 50 toponiemen beginnend met Don- of Dun- op een
Ierse kaart gemarkeerd. De Ieren hebben ‘het slangenspoor van Dan’ verder meegenomen de wereld
in.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Jesaja 46:8-10. Jesjoea zélf
bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even later zegt
Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik
tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de
Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand
zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog wat Schriftplaatsen langs
gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Woorden van oordeel en verlossing uit de mond van Jesjoea: Johannes 3: 16,17; 12:47,48
Dan is niet vermeld in de opsomming van de verzegelden uit de stammen van Israël in Openbaring
7:5-8 De 12de positie wordt ingenomen door Manasse! Uitgaande van de centrale as in Genesis 49
zal de stam Dan apart staan van de andere stammen als hun rechter. Er zal heel wat recht worden
gesproken op diverse tijdstippen:







aan het begin van het Vrederijk worden er tronen opgesteld : Openbaring 20: 4a Mogelijk
zijn die tronen opgesteld voor de Apostelen en de Messias afgaande op Mattheus 19:28
Jesjoea zal rechtspreken met toegekende autoriteit van de Vader: Handelingen 17:31;
Romeinen 2:16; 2 Timotheüs 4:1
JHWH zélf zal rechtspreken over de gehele mensheid aan het einde van het Vrederijk:
Hebreeën 10:30; Openbaring 20
De stammen zullen beoordeeld en beloont worden naar hun daden en op het getuigenis van
de Ruach Haqodesh.. Zowel Juda als Jozef(Efraïm) zullen getuigenis dragen van de Messias: 1
Petrus 1:17-19; Openbaring 19:11
De Satan zal 1000 jaar gebonden worden voordat hij definitief geoordeeld wordt:
Openbaring 20:1-3
Zou het kunnen zijn dat deze periode nodig is om de wérkelijke/defintitieve schade te kunnen
inventariseren van zijn verderfelijk werk in de voorgaande 6000 jaar?

De wijzen van Israël zijn het er over eens dat Jacob op profetische wijze naar Simson - een
nakomeling uit de stam Dan –verwijst. Simson, die alleen tegen de Filistijnen vocht en overwon en, in
zijn tijd, het volk tot eenheid bracht… In Richteren 13:2-7 zit een parallellisme waarin Simson
duidelijk naar voren komt als een typebeeld van de Messias: een beloofde zoon die Israël zal redden
door zijn dood! Ook de Messias zal komen om oorlog te voeren tegen de vijanden van JHWH – al
geprofeteerd in Genesis 3- en heeft redding gebracht door Zijn dood en zal het volk uiteindelijk tot
eenheid brengen.

Er is nog een 2de variant aanwezig van een chiastische structuur in de zelfde tekstverzen; zie
de volgende uitwerking 47-50b

