
47-50b Geduldig wachten op verlossing  Genesis 47-50 

Herlees Genesis 47-50 eventueel. Zou je zelf kunnen bedenken wat alternatieve centrale vers is? 

Het 2de chiasme als alternatief is als volgt: 

A (47:28-31) Jakob vroeg Jozef zijn gebeente naar Kanaän te laten brengen na zijn dood. 

   B (48:1-6) De zieke 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 (48:8-20) Jakob ‘zag’ Efraïm en Manasse als een menigte. Jozef geëerd door zijn vader. 

          E(48:21,22) Jakob was stervende; belooft Jozef veroverd land op de Amorieten. 

            F( 49:1,2) Jakob roept zijn zonen bijeen en profeteert over hun toekomst  

              G(49:3,4) Ruben (uit Lea): sterk maar immoreel. 

                H(49:5-7) Simeon en Levi (uit Lea): vanwege hun geweld te verspreiden  over Israël. 

                  I(49:8-12) Zegen van leiderschap over Juda (uit Lea). 

                    J(49:13) Zebulon (uit Lea): zal wonen aan de kust.                      

                     K(49:14,15) Issaschar (uit Lea): tevreden en gewillig dienstbaar. 

                       L(49:16,17) Dan(uit Dina)  beschreven in strijd. (Alternatieve centrale as) 

Centrale as: (49:18) “Ik (Jakob) wacht op Uw verlossing JHWH”. 

                      L(49:19) Gad (uit Zilpa) beschreven in strijd; eerst overwonnen, maar later overwinnend. 

                     K(49:20) Aser(uit Zilpa): zal overvloedig voedsel hebben en lekkernijen leveren. 

                    J(49:21) Nafthalie(uit Bilha): Een losgelaten hinde die schone woorden laat horen. 

                  I(49:22-26a) Jozef (uit Rachel): zegen van vruchtbaarheid. 

               H(49:26b)De kroon op het hoofd voor Jozef die gescheiden was van zijn broers. 

             G(49:27) Benjamin (uit Rachel): een verscheurende wolf die zijn prooi deelt. 

            F(49:28) Samenvatting van de zegening-procedure van Jakob over de 12 stammen. 

         E (49:29-33) Jakob was stervende  en geeft instructies inzake zijn begrafenis te Machpela.  

      D (50:1-11) De Kanaänieten zagen een rouwende menigte; Jakob geëerd door zijn familie. 

    C (50:12-14) Jakob werd begraven te Hebron/Machpela. 

  B (50:15-21) Na Jakobs dood brachten zijn broers een verzonnen ‘opdracht’ van hem over aan Jozef. 

A (50:22-26) Jozef liet zweren dat zijn botten ook naar Kanaän zouden worden meegenomen later. 

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 daar 

uitendelijk begraven: Jozua 24:32  

Niveau B:  Waar Jakob de zegen uitbreid over de kinderen van Jozef in vol vertrouwen op Jozef 

proberen de broers  in naam van Jakob onnodig hun zegen veilig te stellen voortkomend uit angst en 

wantrouwen tegenover Jozef . 

Niveau C:  Jakob werd na zijn sterven naast zijn vrouw Rachel begraven. 

Niveau D:  De begrafenis van Jakob en het meenemen van de botten van Jozef uit Egypte was een 

publiekelijk gebeuren met veel getuigen.  JHWH is bezig zich een menigte van eervol en apart gezet 

volk te vormen met voorrechten. En dit blijft niet onopgemerkt voor de buitenwereld. Zie ook 

profetische lessen & verbintenis 



Niveau E:  Jakob was er op gebrand dat het land dat hij verworven had in bezit zou blijven van Israël. 

Niveau F:  De zegeningen an Jakob over zijn zonen waren voor de nabije en de verre toekomst. 

Niveau G:  2 zonen staan tegenover elkaar in de tekst die geassocieerd worden met oorlogsvoering 

en geweld. 

Niveau H:  De kwestie van scheiding van elkaar en onderlinge verdeeldheid binnen de familie wordt 

hier onderstreept. Simeon en Levi zullen fysiek verspreid worden onder al  de andere stammen.  

Jozef zal wederom apart staan ten op zichte van zijn broers. Deze profetie is o.a. uitgekomen toen 

Efraïm 732 voor de komst van de Messias in ballingschap werd gevoerd en verstrooid werd over de 

naties van de aarde. 

Niveau I:  De 2 primaire leiders van het huishouden van Jakob waren en zijn Juda (vanaf de 

ballingschap bekend als de Joden) en Jozef (onder de verzamelnaam Efraïm). Het is niet toevallig dat 

ze in het chiasme tegenover elkaar staan en met elkaar verbonden zijn! Beiden worden nadrukkelijk 

en gedetailleerd beschreven in de profetische zegeningen. 

Niveau J, K en L: de resterende broers worden uiteraard ook gezegend met ‘criptische’ 

bewoordingen. 

Centrale as:  

 
-Wachtruimte.. 

Dit vers heeft duidelijk Messiaanse betekenis omdat het Jesjoea de Messias is die de redding 

hebreeuws(yasha) /verlossing (Y shu ah) van JHWH zal brengen. Denk eraan, dit zijn zegeningen voor 

de toekomst.  

De oproep om te ‘wachten’- dat is geduld oefenen, sluit geheel aan bij de eerdere opmerking  van 

Jakob in 49:1 Hoewel er zeker tussentijdse vervulling van deze profetie te benoemen zijn, zal de 

ultieme vervulling pas plaatsvinden in het laatst der dagen. 

 

-Redding 

Wanneer wij, als Westerlingen, over redding spreken, denken we gewoonlijk aan Johannes 3:16. 

Bovendien, in de Westerse geest, heeft redding in het christendom de bijbetekenis van gered zijn van 

onze zonden zodat we op een dag naar de hemel kunnen gaan. Het concept van redding is meer 

onstoffelijk, etherisch en bovennatuurlijk. De Hebreeuwse zienswijze (en de Bijbelse zienswijze) van 

redding strookt echter totaal niet met deze huidige Westerse denkwijze. Het Hebreeuwse woord 

voor redden/bevrijden is yasha. Yeshua-ah is hier van afgeleid. Het drukt een vrijzetten van het 

kwaad en verdrukking uit. In de meeste gevallen werd redding bewerkt toen JHWH de vijanden van 



Israël overwon, ofwel rechtstreeks ofwel door menselijke tussenpersonen. Twee voorbeelden uit het 

boek I Samuel 19:4,5 JHWH heeft een groot heil aan heel Israël gedaan en 1 Samuel 2:1 want ik verheug 

mij in Uw heil. 

In het eerste voorbeeld, werd Bijbels gedefinieerde redding gebracht toen David Goliath doodde.  

In het tweede voorbeeld, werd redding gebracht toen Hanna zwanger kon worden. Dit stelde haar in 

staat om uit te stijgen boven Elkana's andere vrouw die haar voortdurende tegenstander was 

geweest en haar minachtte om haar onvruchtbaarheid. Het is dus goed om kennis te nemen van 

diverse voorbeelden van redding in de Schrift om vervolgens goed te kunnen begrijpen hoe de 

Messias ons redding gebracht heeft en nog zal brengen: verlossing van onze vijanden! Het einde 

wordt van het begin verklaart.. In feite is elke rechter in het boek Richteren een duidelijk type van de 

Messias. We kunnen door deze zogenaamde thematische analyse duidelijk voorbeelden zien van de 

1ste en de 2de komst van de Messias. Ook de Richter Simson is daar een prachtig voorbeeld van zagen 

we al in het vorige chiasme over Genesis 47-50 

Verdere profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde 

verbond  
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. 

Kan je aan een passage denken die thematisch verbonden is met Genesis 49:25? Lees Genesis 27:28-

29 Deze passage beschrijft de zegen die Isak aan Ezau wilde geven omdat Ezau de eerstgeborene 

was. Je kunt hier lezen waar de eerstgeborene recht op had: vruchtbaarheid en leiderschap. In 

Genesis 49 zien we dat Jakob de leiderschapszegen toebedeeld een Juda en de vruchtbaarheid zegen 

aan Jozef. Normaal zouden deze twee elementen van de ene zegen op één individu rusten. 

Jozef was gedurende bijna 20 jaar gescheiden van zijn broers. De Torah noemde hem een nezir 

omdat hij gescheiden was van zijn broers. Yeshua is op dit moment gescheiden van Zijn broers (alle 

‘op de edele olijf geënte verbondsgelovigen > Israël); daarom heeft Hij de titel en status van 

nezir/Nazarener gestoeld op de scheiding van Zijn ‘broers’. O.a. Mattheüs 2:23; Markus 10:47; 

Johannes 19:19; Handelingen 22:8  

Het land wat al beloofd is aan Abraham zal in zijn geheel geclaimd worden door de geloofs-familie 

van Jakob. Dat belooft nog wat in het zwaar bewapende midden-oosten. Het zal een heel publiek 

gebeuren zijn dat aanschouwd zal worden door heel de wereld; Met verbazing of juist herkenning, 

met woede en afschuw of juist  met grote vreugde: Lees 1 Thessalonisenzen 4:16 in verbintenis met 

Handelingen 1:11 als 1 van de vele argumenten tegen de ‘opname leer’. Jesjoea zal heel fysiek ons 

redden van onze vijanden zoals we eerder al bespreken en heel fysiek komen regeren in het Beloofde 

land. Ezechiël 40-48 beschrijft gedetailleerd het komende Vrederijk onder leiding van de Messias hier 

op aarde. 



De 12 stammen zullen in de toekomst herverzameld werden en duidelijk onderscheiden van elkaar 

herkenbaar zijn. De Leidende stammen zijn Juda en Efraïm: Ezechiël 37; Openbaring 7:1 spreekt 

bijvoorbeeld over verzegelden uit de 12 stammen. 

Jeremia 16:14-21 Geeft een niet mis te verstaan beeld van de trouw maar ook van de heiligheid van 

onze hemelse Vader die zijn verbondsafspraken na zal komen. Het mag duidelijk zijn dat JHWH 

daartoe Jesjoea opnieuw zal zenden als Zijn ‘rechter hand’: uitvoerende macht met toegekende 

autoriteit: Zacharia 12:10 geeft daar een beschrijving van. Dit geldt voor al de 12 stammen maar het 

begint volgens plan bij het huis van Juda kun je o.a. opmaken uit vers 7 

In de centrale as zit het thema ‘wachten’; Enkele prachtige voorbeelden m.b.t. wachten uit de 

Psalmen zijn: Psalm 25:1-5; 37:9; 69:7; Daniël 12:12 Ook Jesjoea roept ons ook nu nog op om 

waakzaam te (ver)wachten: Lukas 12:35-40 Paulus roept ook vele malen op te verwachten: 

Hebreeën 9:28 

 

 


