
Bij Genesis 49:l-2E (Spr.)

ln Gen. 49 wordt weer duidelijk dat
Gen. 37-50, de zgn. Jozefnovelle, ei-
genlijk het verhaal is van de 'toledot'
van Jacob (37:2). Bij die centrale po-
sitie van Jozefzouje haast vergeten
dat het om de h6le familie van Jacob
gaat. Maar in Gen. 49 komen alle zo-
nen weer voor het voetlicht, want hun
vader richt zich tot ieder van hen af-
zonderlijk. Hij spreekt zijn laatste
woorden tot hen. Aan zulke woorden
wordt doorgaans veel waarde ge-
hecht. Jacob spreekt ook als Israil,
de man van de belofte (35: l0 v. v. ).
Die belofte staat blijkbaar op het spel.
Kenmerkend voor deze verzameling
van spreuken is hun raadselachtig-
heid, het is orakeltaal met veel b€eld-
spraak en verholen toespelingen, die
ons na zoveel tijd vaak ontgaan. we
kunnen wel meegenieten van de tal-
rijke woordspelingen, die in vertaling
helaas meestal verloren gaan: bijv.
v.8. jehoedah -j6doeka (zij loven u) -
jadka (uw hand); v. l4 zinspeelt op de
betekenis van Issakar, dagloner; v. l7
Dan - din (richten); v. l9 Gad - ge-
doed (bende) - gwd (belagen); v.20
zinspeelt op de betekenis van Aser,
gelukkig; en er zijn er nog wel meer
aan te wijzen.
De betekenis van de meeste spreuken
moge ons dan ontgaan, wel is duide-
liik welke zonen boven de rest uitste-
ken. Dat is belangrijk voor het ant-
woord op de vraag aan wie van zijn
zonen Jacob nu de belofte van lzaak
en Abraham zal doorgeven. De eerste
drie zijn haar niet waardig. De rede-
nen hiervoor vinden we in Gen. 35:22
en c.34. Juda, die nu aan de beurt is,
was eigenlijk allang de eerste onder
zijn broers, hun woordvoerder en lei-
der (37:26f, 43:3ff, 44:14ff , 46:281.
Naast deze positieve kanten aan Ju-

j da's verleden (het lijfsbehoud van Jo-, sef. zijn instaan voor Benjamin) is er
natuurlijk die vreemde geschiedenis
met Tamar. Toch wordt Juda met na-
druk naar voren gehaald. Bij hem
wordt er niet over het verleden ge-
sproken. Juda is de uitverkorene on-
danks zichzelf. Hem wordt de heer-
schappij toegezegd, koningsattributen
worden hem toegedicht. Voor het
raadselachtige Silo (v.l0b) is geen ze-
kere verklaring. De Messiaanse inter-
pretatie van de rabbijnen is zeer
waarschijnlijk niet oorspronkelijk.
Wel is duidelijk dat deze spreuk het
Davidische koningshuis beoogt.
En Jozef dan? Ook hij wordt aardig in
het zonnetje gezet, maar het blijft bij
hem toch beperkt tot welvaart. De
NV van het NBG suggereert dat toch
Jozef de uitverkorene is om de belofte
te ontvangen. I.p.v. 'de voorvaderlij-
ke zegen' is het echter veel aanneme-
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lijker te lezen zoiets als 'de zegenin-
gen van de oude bergen', terwijl bo-
vendien nezir (v. 26) beter met 'de
gewijde' te vertalen is dan met 'de
uitverkorene', want daarvoor wordt I
normaal 'bachar' gebruikt. Bachar !
wordt overigens nooit voor Jozef,
maar vaak voor Juda gebruikt ( I .

Kron. 28:4, Ps. 78:67!).
Voor een goed begrip van Gen. 49
moeten we ons realiseren dat het hier
gaat om een stuk podzie dat waar-
schijnlijk thuishoort in de tijd van Da-
vid. Het is een bezinning van de
stammen van Isra€l op de situatie
waarin ze verkeren. Door toedoen
van David was de stam Juda in een
leiderspositie gekomen, naast de
stammen van Efraim en Manasse
(:Joze0. Zowel Juda als Jozefwaren
dan ook rijkelijk gezegend. Maar de
heersersstaf is voor Juda. Hier wordt
beleden dat dat Gods werk is. de wer-
king van Zijn woord via de proletie
van Jacob. Zo hebben de terugwijzing
van Ruben en de vervloeking van Si-
meon en Levi ten gevolge gehad dat
hun stammen geen rol van betekenis
hebben kunnen spelen in de geschie-
denis van Isra€I. De andere stammen
danken Jacob voor hun plaats en
functie in Kanain. Zij hadden ook de
richters voon mogen brengen. Dan en I
Benjamin erkennen de fouten die hun !
vader had voorzien (Ri. l8 en l9). )

De stammen weten zich €6n in hun
alkomst en alhankelijkheid van de-
zelfde God. Daarom kan voor Gen. 49
als centrale zin v. l8 gelden: 'Op Uw
heil wacht ik Here' (Waarschijnlijk is
deze uitroep verbonden met de
spreuk over Dan, omdat die naam,
recht, de vraag naar Gods redding op-
riep. Die woorden kunnen nl. parallel
gebruikt worden, zie Ps.54:3). Zo'n
uitroep is wel gepast na zo'n onheil-
spellende spreuk, maar tevens kan
het gelden als een uiting van blij ver-
trouwen in Gods verkiezend handelen
(vgl. Jes. 25:9).
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gebed ( Missale Romonum)
29 Heer, onze God.

geefdat wij U eren met heel ons hart
en alle mensen beminnen met de lief-
de
die voonkomt uit Uw Geest,
Door uw zoon Jezus Christus
onze Heer.

ofl Book ofCommon Prayer en lu-
therse tradirie, re .

Domkerk, Uttecht).
30 Heer God, die weet dal wij tengevolge

van onze menselijke zwakheid geen
stand
kunnen houden temidden van grote
gevaren.
Maak ons leven gezond in alle op-
zichten.
opdat wij met uw hulp bevrijd worden
van dagene
waarmee wij onszelfkwellen en ge-
weld aan doen.
Door onze Heer, Jezus Christus.



Bij Genesis 49:29 - 5Ot14.22-26 (Spr. t

Gen. 50 (en het slot van 49) speelt
zich af op de grens. En dat in menig
opzicht. Op het eerste gezicht na-
tuurlijk op de grens van leven en
dood. Maar dat blijkt van onderge-
schikt belang. Zowel Jacob als Jozef
maken op hun sterfbed hun volk dui-
deltk dat het nog niet thuis is, dat het
zich nog niet voorgoed kan vestigen,
zich nog geen eigen graven kan ma-
ken. De zonen van Isra€l zijn niet in
het aan hen Beloofde Land. Het enige
waarop zij aanspraak kunnen maken
is de gastvrijheid van de Farao
(47:4f0. Het lUkt op de situatie waarin
Abraham en de zijnen verkeerden in
het land van Kanadn. Hij was een ge-
waardeerde gast bij de Hethieten,
maar meer dan gastrecht had hij niet.
Daarom stelde hij zo'n hoge prijs op
een eigen stuk land voor zijn eigen
graf (23). Zoiets had Jacob ook in
Egypte kunnen doen. Maar hij deed
het niet: hun thuis was nu voorgoed
KanaAn. Dat wordt bij het zoeken
naar een geschikt grafopeens weer
heel duidelijk. Dit hoofdstuk staat dan
ook vol met toespelingen op de uit-
tocht later naar het eigen land: Jozef
moet nadrukkelijk verklaren dat hij
zal terugkeren (50:6), want ook al is
hij nog zo'n belangrijk Egyptische
functionaris, het spreekt niet vanzelf
dat hij weer terugkomt. Hij hoort
thuis in Kanain. Van degenen die ze
nu achter laten (v.8) wordt in het boek
Exodus nadrukkelijk gezegd dat ze
wel mee moeten (Ex. l0: I l,
241'12:17f). De begrafenisstoet volgt
dezelfde onlogische route (v.10) als
later de hele gemeente IsraCl: via het
over-Jordaanse.
Terwijl nu het volk weet dat het op de
grens moet staan, gereed om te ver-
trekken, is het schrijnend om te ont-
dekken hoezeer het de gewoontes van
Egypte heeft overgenomen. Om te
beginnen worden Jacob en Jozefge-
balsemd. Dat is de eerste en de laatste
keer dat dit lsradlieten overkoml.
Maar daar zit nog wel wat goeds aan:
het rekken van hun lijfelijke aanwe-
zigheid houdt hun oproepende en
aanmanende geest levend. Veel erger
is de argeloosheid waarmee de Ka-
naenieten ze voor Egyptenaren kun-
nen uitmaken (v. I I ), gewillig volgen
ze hen (v.7).
Maar het zien van het eigen land
brengt ze tot inkeer. De Jordaan
grenst ze van de Egyptenaren af: ze
gaan alleen verder. En niet alleen Jo-
zef, maar alle zonen, heel Isra6l is
weer even zichzelf. En als ze terug-
komen is het toch anders geworden.
Dat is al te zien aan de volgorde van
de stoet (v.14). Isradl laat zich niet
langer leiden door een.vreemde
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macht.
Jacobs sterven wordt uitgebreid be-
schreven. Het was al begonnen in
c.48. Daar staat hoe hij ging zitten in
bed. Nu, aan het slot van 49 staat er
dat hij zijn benen weer op het bed trok
en stierf. Een rustige dood. Er is geen
sprake van rusteloze wanhoop van-
wege het feit dat zijn volk niet daar is,
waar het zou moeten zijn, vanwege
het uitblijven van de vervulling van de
belofte der vaderen van een eigen
Iand of vanwege het gevaar dat hij
geen plaats zou krijgen waar hij in
vrede zou kunnen rusten (gezien de
moeite die Jozef ervoor moet doen
om weg te komen was dat gevaar er
zeker wel). Jacob stierfvol venrou-
wen.-

- - En zo kon ook Jozefgenieten van een
geruste en gelukkige oude dag: God
zal naar Isra€l omzien. En zo eindigt
Genesis met de belofte waarmee het
allemaal begon (46:2ff, 48:3f,
50:20,24fvg|. I2: lffl.
Maar bij dit rustige venrouwen blijft
toch duidelijk dat Isra€l nog een lange
weg heeft te gaan. Het slot van Gene-
sis is alleszeggend. Hoe mooi het ook
is, we zijn nog 'in Egypte' (50:20). We
staan op de grens met Exodus.
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31. Behoed, O Heer, Uw huisgezin;

waak over ons zonder ophouden met
vaderlijke zorg.
en alwie op de hemelse genade steu-
rleo;
schraag hen door Uw Yoondurende
bescherming.
Door uw Zoon, Jezus Christus, onze
Heer.

of ( I ut he rs e Diens t boe k)
32 Heer onze God

die van alle einden der aarde
ro€pt eo vergaden een volk
dat U dient.
laat uw macht groot worden over ons
en overallen die zitten in
duisternis en schaduw des doods.
Door Jezus Chrisius. onze Heer.


