48. Aanneming tot zonen en zegening Genesis 48
De dood naderde voor Jakob en daarom riep hij zijn zonen tot zich om de zegeningen die hij van Izak
had ontvangen weer door te geven aan zijn eigen zonen. Hij begon bij Jozef en zijn 2 zonen.
Jakob kon de zonen van Jozef niet goed meer met het oog onderscheiden: zijn ogen waren zwak van
ouderdom. (Izak bevond zich in een zelfde situatie tegenover zijn zonen Jakob en Ezau: Genesis 27:1).
Zijn keus voor Efraïm boven Manasse was géén vergissing (waar Izak wél de fout in was gegaan als
Jakob en zijn moeder geen list hadden bedacht en uitgevoerd). Efraïm was door JHWH verkozen als
de eerste erfgenaam van Jozef boven Manasse die eigenlijk de oudste was.
Jakob deed nog iets opmerkelijks: hij voegde Efraïm en Manasse toe tot zijn huishouden als broers
gelijk aan zijn eigenlijke twaalf zonen. Hiermee begon hij het huis van Jozef te vermenigvuldigen:
Jozef bestond nu uit drie stammen.
Het chiasme is als volgt:
A (v1) Israël was zwak.
B (v2) Jozef nadert met zijn 2 zonen voor Jakob
C (v3-4) Jakob beschrijft hoe hij gezegend is door JHWH met nageslacht en land voor eeuwig.
D (v5-6) Jakob claimt Jozef’s zonen Efraïm en Manasse als zijn eigen zonen.
E(v7) Jakob beschrijft de vroegtijdige dood van zijn vrouw Rachel, begraven nabij Bethlehem.
F(v8-9a) Israël identificeert de zonen van Jozef: wie zijn dat? Jozef geeft uitleg.
Centrale as (v9b) Israël zei: Breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen.
F(v10) Israël kon de zonen van Jozef niet goed zien maar hij kuste en omhelsde ze.
E (v11) Jakob beschrijft zijn verrassing dat hij Jozef en zijn zonen alsnog levend mag zien.
D (v12-18) Jakob zegent Efraïm en Manasse met zijn naam; ze krijgen een volledige stam-status.
C (v19-20) Jakob zegent nadrukkelijk Efraïm tot een menigte van volken boven Manasse.
B (v21) Jakob profeteert dat Jozef en zijn zonen in het land van hun vaderen zullen komen.
A (v21) Israël geeft aan dat hij zal gaan sterven.

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/B: Voorafgaande aan de dood van Jakob was zijn huishouden enorm toegenomen in
Egypte. Het ‘schaakbord wordt gezet‘ wie de 1ste erfgenaam moet worden temidden van de familie.
Niveau C: De eeuwige erfenis van Jakob dat hij tot een groot volk zou worden zou zijn beloop vinden
via Efraïm. Jozua, een Efraïmiet zou het volk ook in het beloofde land brengen vele jaren later.
Niveau D: Efaïm en Manasse werden deel van het huishouden van Jakob als broers gelijk aan de
andere 12. Efraïm was de volgende in lijn om de naam van Abraham, Izak en Jakob te beërven omdat
Jozef de rechtmatige erfgenaam was en Efraïm was weer de 1ste erfgenaam van Jozef. Aan het einde
van zijn leven erkend Jakob dat JHWH voor hem gezorgd had gedurende heel zijn levenspad en hem
verlost had van alle kwaad. Hiermee zette hij de negatieve uitspraak tegenover de Farao (Hst 47:9)
‘dat zijn dagen weinig en slecht waren’ weer recht.
Niveau E: Rachel, Jakob’s favoriete en primair wettige echtgenote was vroegtijdig gestorven
vanwege afgoderij met verstopte afgodsbeeldjes. Jakob had vervolgens niets vermoedend een vloek
over haar uitgesproken. Het leek er bijna op dat Jozef- uit Rachel- door de zelfde vloek vroegtijdig
was gestorven toen de broers met zijn verscheurde mantel aan kwamen zetten.. Jakob’s verdriet
werd omgekeerd tot blijdschap bij de ontdekking dat Jozef toch nog leefde!
Niveau F: Jakob accepteert de 2 zonen van Jozef zonder enig voorbehoud als zijn eigen zonen nadat
hij ze heeft kunnen identificeren ondanks zijn slechte zicht. De gang van zaken staat hier in contrast
met de manier waarop Jakob zelf zich de zegen toeeigende ten opzichte van zijn broer Ezau. De 2
jongens stegen door deze aanneming uit boven de andere kleinkinderen.
Centrale as: Doordat Israël de zonen van Jozef zegent maar Jozef nog in leven is, ontving Jozef in
feite een 3- dubbele portie erfenis op dat moment. Ook wordt Jozef nadrukkelijk de toegang tot het
land beloofd en krijgt hij nog een extra bergrug toebedeeld die bij de inname van Kanaän onder
leiding van Jozua ongetwijfeld aan de stam Jozef is toebedeeld. )Mogelijk betreft het een bergrug bij
Sichem omdat de zonen van Jakob die stad hadden ingenomen vanwege de ontering van hun zus
Dina -Genesis 34?). In de Psalmen, profeten en de b’riet chadasja zullen we zien hoe de zegen voor
Efraïm en Manasse doorwerkt richting de toekomst.

Erfenis verbonden aan de naam Israël
De zegeningen inzake Jozef, Efraïm en Manasse werden gegeven in de naam van Israël. Het feit dat
hier expliciet Israël staat en niet ‘in de naam van Jakob’ doet sterk vermoeden dat deze profetische
zegeningen voor de verre toekomst zijn bedoeld- zelfs voor het laatst der dagen als Israël/Sion
gevestigd zal worden zoals we daar op talloze plaatsen in het Woord over lezen, bijvoorbeeld in
Psalm 80:1-4
Ook nodigt het gebruik van de naam Israël uit om te denken aan de strijd die Jakob in de nacht
voerde bij de Jabbok voor zijn ontmoeting met Ezau. Hij kreeg daar de naam Israël (Genesis 32:28).
Zijn eerste naam Jakob moet vooral geassocieerd worden met ‘strijd met dat wat voor ogen is in het
fysieke.

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 24:25-27. 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.
Jakob stelt Jozef gerust dat hij welliswaar gaat sterven maar dat Jozef niet achter zal blijven in
Egypte; JHWH zal met hem zijn en de familie zal teruggebracht worden naar het beloofde land (vs 21)
We lezen daarover in Exodus, maar de profetie reikt ook naar het laatst der dagen: Israël zal in grote
getale ‘opgewekt’ worden en teruggebracht worden naar het beloofde land: Ezechiël 37:1-14 vers 16
en 19 laten weer zien dat Efraïm de leidende stam is van de 10 stammen.
Blijf voor ogen houden dat de hele Schrift draait om de familie van Jakob-de 12 stammen. Dat komt
enigszins onopvallend tot uitdrukking in de zegen van Jakob aan Jozef in vers 15 en16. Deze zegen
eindigt namelijk met: en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Nauwkeuriger
vertaald hoort er te staan: en zij in het midden van het land als vissen (dâgâh H1711) in menigte
zullen toenemen.
In de Mazzaroth staat het sterrenbeeld vissen voor.. de 2 huizen van Israël. (In de meeste vertalingen
wordt als vissen weggelaten omdat men er niks mee kan.. dat komt omdat vele vertalers geen goed inzicht
hebben in de 2 huizen van Israël en zich ook nooit verdiept hebben in de 12 prominente sterrenbeelden aan de
hemel die verbonden zijn aan de 12 stammen van Israël).

Vervolgens is het woord voor een menigte van volken in de zegen over Efraïm in vers 19 in het
Hebreeuws: mela ha goyim. Dat is: de volheid van de volken. Deze term komt terug in Romeinen
11:25 waar het geheimenis wordt uitgelegd dat over Israël (12st) voor een deel verharding is
gekomen, totdat de volheid van de volken is binnengegaan. En daarna zal heel Israël zalig worden.
(lees 11:13-32).

Wat is heel Israël (vs26)dan tenslotte? Ik denk dat daarmee bedoeld worden de geheiligden van alle
tijden die wederom geboren IN Messias, zich vanuit hun verlossing ook wandelend door de Geest
richten op Torah. Onze hemelse Vader weet tenslotte wie wie is in deze bonte verzameling van
mensen: wie via het voorgeslacht tot een bepaalde stam gerekend kan worden of wie onderdeel is
van ‘toegevoegd volk’: Efeze 2:11-22
Via Efraïm heeft Jozef het recht op - met de bijbehorende verantwoordelijkheden - van de
eerstgeboorte zegen. Zoals Jozef na een lange tijd ‘als uit de dood’ bleek te leven en de familie in
veiligheid bracht voor de grote verdrukking van die dagen, zo zal in het laatst der dagen Jesjoea, na
een lange periode van afwezigheid als de eerstgeborene uit de doden, alle broers- het huishouden
van Jakob- in veiligheid leiden: Jeremia 31 Vers 9 en 20 weerspiegelen de strekking van de centrale
as ; Zacharia 9:11-13; 10:7-12; Psalm 60:9

