
Vierde zondag na Epifanie

JAKOBS ZECEN (hoofdstuk 49).
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I Zo- rls de trekr door de die- ren-riem,
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niet 6in blijft

2 Mijn oud -src zoon, zegr hij, in wicn mijnkr:cht

mii om mijn err gc bncht.

3 En Simcon en Levi, hcld aan hcld,
tweelingen die het kwade toebehoren,
verwocstcnd trekken zij hun brcdc sporen,
ik haat hun wrccd geweld.

4 Mijn zegen voor mijn oudste zonen zij
dat God ze over Israel vcrspreidcn.
veGtrooien zal, vcrzocnen zal het lijden,
temmen de razernij.

5 Juda. jr1 bent het, want in jou begint
de grotc toekomst. alles zal jc loven,
hoe ver ga jij jc broedcrs wel tc boven,
Juda, jij overwint.

6 Juda is als een leeuw, hij rekt zich uit,
wie durft hem in zijn legerste€ tc wekken,
of zelfs dc hand maar naar hcm uil tc strekkenl
Hij krom! zich om zijn buit.

7 Juda regecrt. de tegenstand verstomt.
Hij houdt de scepter in zijn sterke handcn,
hij breidt zijn vrcde uit in allc landen,
tot de Mcssias komt.

8 Dan staat de wereld aan een nicuw begin,
als de Messias komt tot zijn bcminden:
hij zal dc ezcl aan dc wijnstok binden,
hcr jong dcr ezclin.

vervolg op pag. 39

Over de liturgie

'Om de wijzen te beschamen'. I Kor. 1,27.
Zelden heb ik de waarheid von die zin meer eryarcn dan in een viering
net 'geestelijk (maar niet lirutgitch) gehandicapten'. Het is een
wonderlijke ervaring om te merken hoe diep door zulke mensen de
krocht van de liturgie ervaren $'ordt: hoe zij intensief en intuitief de
eenheid von spelen diepe ernst beseffen en adequaat daarop reageren.
Notuurlijk mag je dat niet roma iseren, et hongt zeket heel veel af
ron de inzet var leiding en begeleiding van de dagelijkse omgong van
geduldige mensen met hen, mosr die zijn bij zo'n gebeuren toch niet
meer dan dienaren vaneen groter geheim. Enbijde toegang totdot ge-
heim word je als'wijzen' zeer gediend door die 'onqanzienlijken'!
Zij zijn het niet olle en bij uitttek, want wie horen er allemaol niet
nog meer onder die cotegoriezn die Paulus noeml! Maot wot mij zijn
ze wel em krachtig teken von de waarheid tan wot hiet bij Paulus
staat. In de liturgie van het Koninkrijk groeien ze uil ,ol een groolheid
die de lofliedercn inderdaad doet horen alsof ze nog nooit gezongen
zijn. Dat maakt minder vreemd wal in die oude psalmen staat, zowel in
ps.96:'Zing, de Heereennieuw lied als in psoln 40,4: 'Hij gafnij een
,tieuw lied in de mont.

Als is gelezen

Genesis 49,1-2E (K.S.)

Dc hier beschrcven zegenwoorden van Jakob aan zijn zonen
bestaan voor het grootste deel uit heel oude stamspreuken.
Soortgelijke verzamelingen vinden we in Deut. 33 en Ri. 5, l4- 18. In
zulke kone gezegdes b€oordeelden de stammen elkaar. Vaak
gebeurt dat in een woordspcling op de naam: zoals ze heten, zo zijn
ze ook. In een vertaling is zoiets moeilijk weer te geven. Het helpt
veel als mcn de betekenis van de naam weet. (Zie de vertaling van
P. Oussolen in 'De Ee6te Lezing').
Ri. 5 laat zien hoe zulke spreuken kunnen ontstaan. Hoe het
oordeel uitvalt hangt in dit geval af van de vraag of men heeft
deelgenomen aan de strijd tegen de Kanaanitische invallers. Veel
moeilijker is de situatie van Gen.49 te bepalen. Evenals in Ri. 5
vinden we hier zowel positieve als negatieve aaoduidingen van de
stammen. Maar hier wordt een andercriterium gehanteerd. In Ri.5
krijgen bijv. Issakar en Zebulon een pluim, terwijl ze in Gen.49,
l3-14 een reprimande krijgen vanwege hun onderworpenheid aan
Isradls noorderburcn. Ook Aser krijgt dit verwijt te horen. Uit v.20
is dat niet direct duidelijk. Maar uit fu. I,32 en 5,17 kan men
afleiden dat het Kanaanitische hoven zijn die worden gediend met
koninklijke lekkemijen.
De plaats van dit hoofdstuk in Isra€ls geschiede nis is ook te bepalen
door te letten op de spreuken die hier uit de toon vallen. Dat is het
geval bij de eerste twee, gericht tot Ruben, Simeon en Levi. Deze
hebben een afwijkendc vorm. Het gaat hier nietomspreuken, maar
om vcrwijzingen naar dc gcschiedenis. Het lijkt erop alsof de
verzamelaar ze heeft toegevoegd om het twaalftal compleet te
maken. De eenheid van het volk is blijkbaar belangrijk voor hem.
Ook de andcre twee spreukcn die eruit springen, die over Juda en
Jozcf. hebb€n allcs met de cenheid van het volk te maken. Deze
tvee vertegenwoordigen immers de t\ree delen waarin hct na
Salomo uiteen zal vallen.
Die tragische gebeurtenis werpt in dit hoofdstuk zijn schaduwen
vooruit. We bevindenons in dcsituatiedat het doorDavid gestichte
rijk over zijn hoogtepunt heen is. De noordelijke gebieden geraken
steeds meer in de phoenicische invloedssfeer en her volk is in twee
kampen verdeeld. Welke functie heeft de tekst nu in deze situatie?
Om te beSinnen herinnert het aan de gemeenschappelijke oor-
sprong van de rivaliserendc groepet. Ze horen van natur€ bij
elkaar. Mcer nog: ze horen bij elkaar alsdegcnen in wie het verbond
dal de Here mel Abraham sloot wo.dt voortgeret. Toch koml er uit
het geheel wel een duidelijke voorkeur voor Juda naar voren. Hij is
de eerste onder zijn broeders. En in v.l0 staat dat het daarbij niet zal
blijven. Juda's heerschappij zal nog worden uitgebreid bij de komst
van 'Silo'. Hoogstwaarschijnlijk moeten we hier denken aan de
komst van het koningschap van David. Hier bereikt de profetie van
Jakob zijn hooglepunt. Het is ook dalgene waarop hij doelt in hel
begin, wanneer hij spreekt over de'toekomende dagen'. Normaal is

dat in de profctie cen aandurding van een belangrijke toekomstige
wending in de geschiedenis.
De coniurrent van Juda, Jo?et krijgt niet de macht maar de
rijkdom loegezegd. Dat moet voldoende zijn. Men mag niet zomaar
irigaan tegen heidoor God aangewczen koningshuis. De moeilijke
teist staat eengoed begriphierwel in de weg. Het is beterom met-dc
vertaling van de KBS in v.26'de zegeningen van de oude bergen'te
lezen i.-o.v. 'van miin voorvadeien', ;oals het NBC venaalt.
Datzelfie geldt hier ioor'gewijde', dat betcr is dan 'uitverkorene'
tn de vertaling van de KBS is in v.22 de ecrste regel weggevallen:
'Een jonge stier is Jozef...'.
Opmirteliik is dat in de oude Griekse venahng aan het slot van
,.22 staar: 'Mijn jongste zoon, keer tot mij terug'. Dat is een

b€vestiging va,i di hier gegeven interpretatie. Het afgescheiden
t Nooririik wordr opgero€pen tot omkeer van aJn hellloze weg

Her rhema van Cen. 49 is dus ook de uitverkiezing van de ene. (zle

ook Ps. ?8.6?vv) Maar laten de andercn zich niet uitgesloten voelen
Wanneer God voor 6Cn kiest, kiest Hij daarmee niel tegen de

anderen. maar juist ook voor alien. God ri'erkt door die ene aan het
heil van allen. Dat kan men zien aan David. Het is ook het verhaal
varl de Knecht (Jes. 52-53), in wie wij onze Heer Jezus Christus
herkennen.

ge - weld ven stro-men,
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Vijfde zondag na Epifanie

DE EERSTE GRoND vAN ISRAEL (49:29-50: ll)

ii

der nr.ht, vrrmoerd en 're-d,g el uol - drrn.

' t D. v: - ders d'e ztln loor - 8e - gr.n,

moc - ders

Zij liggeo in voltooide trouw
voor eeuwig bij elkaar,
zoals ze waren, man en vtouw,
voor eeuwig onafscheidelijk een paar.

Daar in Machpela bij de rots
daar liggen ze bijeen
verzameld in de hoede Gods.
in diepe slaap, besloten met een steen.

Daar immers liggcn Abraham
en Sara zij aan zij,
zij zijn de wortels van de stam,
wat God beloofde dat vervulde Hij.

En Izaek en Rebekka zijn
daar in de duistemis,
waar al hun aardse vreugd en Pijn
gelouterd en in God geborgen is.

Jakob heeft Lea daar gebracht,
en als hij sterven zal
dan liel hii bij haar in de nacht
bij Mamre in Machpela in het dal.

Daar waar de eikebomen staan,
getuigen in het rond,
heeft Abraham zijn keus gedaan
en kocht van de Hethieten deze grond.

8 De eerste grond van Isratl
is maar een akker groot,
is een begraafplaats, ecn bestel
van stiltten van denken aan de dood.

' Tekst: J. w. Schulte Nordholt, 1982
* Melodie: Willem Vogel, 1982

Uit: Licderen van het begin

Orer de liiurgie

'Niet op tl,ijsheid von mensen, maar op kracht von God, I Kor. 2,5.
ook de eredienst moet tolkomen in dat teken slaon, in he, teket tart
de verrassing, von bal je niel zelf had kunnen bedenkenendot dus ook
op de nodige rebelsheid stuiten zal, telkens weer.
Maar het kon niet aade\: er moet dus een ktocht ran buiten komea, of
liet/er: een kracht buitenontzet buiten die menselijke wiisheid- Noem
het heil, of Woord, gave of genade, moor in elk geval iets dot ie woldt
ddngegeven om op te kunner bouwen, vat buiten, van noost ons.
Daarom: eerst horenv66rje spteekt, ee$, onlvargen vi6r ie geefl, hit
offer voor ons olfer uit, vondaor ook de naom 'eucharistie' voor
Avondmaal, dal is: dankzegging, Hel is zoiels als inademen voor je
kunt zingen: hel is'epiclese': de Heilige Geetl over ons doen en laten,
de Heiliie Geest die de rtucht vor het geloofmoet verwekken, ofwe
bliiven een loze tchil.
Elke erediensr die niet iuist dot oanduidt i5 hemelbestijging zondet
trup, is schijn.
En dot allei slaat de mens niet meet, zools altijd weer wordt gedacht,

maar het richt hem op (Ps. 40,1l!).

AIs is gelezen

Gen€sis 49,29-50,14 (X.S.)

Eetr gearoosae dood
Nergens in het O.T. wordt iemands stervensuur zo uitgebreid
beschreven alsdat in Gen.48 en 49gebeurt van Jakob. Het gaat hier
ook om vecl meer dan zijn persoonlijke levenseinde. Het gaat hier
om het begin van het Godsvolk Israel. Zoals ook al uit Gen. 49,1-28
bleek weet Ismel zich sterk verbonden met zijn naamgever. Uit de
'strijder met God' is een volk voortgekomen dat vele harde
confrontaties met zijn God beleeft. Op het moment van Jakobs
sterven overheerst echter de hoop op de vervulling van de belofte,
want dc Godsstrijder heeft ook Gods zegen. Die belofte verbindt
hem met het verleden en met de toekomst.
Daarom kan men rustig spreken van een getrooste dood. Jakob
weet van de voortgang van het gezegende leven. En als er 66n is
wiens naam bleef voortbestaan dan is het Jakob, alias lsrael. Voor
de Israeliet was dat een grote iroost bij het sierven. Zo wordt door
de gerichtheid op de gemeenschap ook het persoonlijk lot draaglijk.
Wij zouden kunnen tegenwerpen dat je wanneerje sterft uiteinde-
lijk toch alleen bent. Het tegendeel is echter waar voor Jakob. Hct
moment van zijn sterven wordt zo omschreven: 'hij gafde geest en
hij werd met zijn voorvaderen verenigd'. Zelfs nu nogbepalen de re-
laties met anderen het gebeuren. Cod krijgt de door Hem gegeven
levensgeest terug en Jakob verruilt de gemeenschap met de leven-
den met die van de doden. Zo slaat hij een brug van het verleden
naar de toekomst.
Voor zijn kinderen in Egypte betekent dat vooral dat het de belofte
van het land weer scherp voor ogen krijgt. Zoals voor Jakob de
gemeenschap met de voorvaderen slechts in Kanaan mogelijk is, is
ook zijn volk alleen daar thuis. Als Godsvolk kan het slechts daar
go€d leven waar de vervulling van de belofte tot stand komt. voor
geen volk is zijn identiteit zozeer verbonden mct een bepaald stuk
land als lsraEl.

Voorspel van de exodus
Het verhaal vanJakobsdood en begrafenis laat zich heelgoed lezen
als een voorspel op de urttocht. Als voorbereiding op deze tochl
wordr Jakobs lichaam gebalsemd. Dat is op zich een opmerkelijk
feit. Alleen bij Jakob en Jozefgebeurt dat. Men zou dit kunnen zien
als een aanpassing aan de gewoonten van het gastland, Maar men
moet hierbij ook bedenken dat licbaam voor de Israeliet zijn
identiteit slechts behoudt voorzover het herkenbaar is. Tot zolang
ook liet mcn in de graven de menselijke resten onaangcroerd.
Wanneer alleen de beenderen over waren konden deze opzij worden
geschoven om plaats te maken voor nieuwe betrafenissen. Door de
balseming van Jakob wilde men blijkbaar zorgen voor een goede
uitvoering van zijn laatste wens: 'begraaft rrrT'. Tot de eigenlijke
begrafcnis moest zijn identitcit bewaard blijven.
Opmerkelijk is dat het balsemen vecrtig dagen duurt. Normaalwas
dat zeventig dagen. Het is niet al te vergczocht om daarom te
veronderstellen, dat deze periode van voorbereiding op de reis
heenwijst naar de voorbereiding van lsrael op de intocht. veenig
iaar in de woestijn. En evenals het voll later neeml de begrafenis-
stoet een onlogische route. De kortste en gemakkelijkste weg van
Egypte naar Kanaiin loopt langs de kust. Beide malen Saat Jakobs
seslacht echter via het Oosriordaanland.
t)e panllellie gaat nog veider. Beide malcn gaal hel om een
onverwacht grote stoei en spelen de Egyptcnaren daarbij een
belangrijke rol. Later zal deze begeleiding echter omslaan in
bedreiging.
Enigszins vreemd doet in Gen. 50,10-l I de grote dodenklacht voor
Jakob aan op de verder onbekende 'doomen dorsvloer'. Ze lijk-en
op dat momlnt ook meer op Egyptenaren dan op Israelieten. Het
gaat hier om een bedenkelijke zaak. Het roept associaties op met de
zonde die het volk later zou bedrijven in Bael-Peor door deel te
nemen aan de verboden dodencultus (Num. 25,1- l3; Ps. 106,28-31)
Z, kan men uit dit voorschot op de belofte van de uittocht al
oDmaken dat het geen gemakkelijke reis zal zijn. Maar hel
ontslapen van Jakob heeft Israel wel wakker gcmaakt
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Zesde zondag na Epifanie

Bidden wij God
om nieuwe hoop
onder de mensen;

dat wij niet machtcloos
kijken naar onze wereld
maar de handeo inspannen
om aan vredc te bouwen;

dat wij de machten trotsercn
dic ons kleineren
en onmondige mensen maken;

dat wij
het woord van het evangelie
durven vertrouwen
en onze daden
wondercn van heil
mogen bewerkeo.

Uita Henk Jongerius. Noor 1{ootden zoekan

over de liturgie

Paulus zebruikt hier hel \oord geheimcnis, in I Kot 2,6,'mvstcrrc"
en dit ioord is vaak een grol? tol goan spelen als met hel over de

eredienst hod- De eredienst voor het geheimenis von'de wrborqen
wiisheid van God deelde zichdon mee aanwol indeerediensl gebeurt.

diarin komt het tot ont. een h?melse ?nclove op de aorde.
Wtt ervaren dot nu me?slal als ?en leveel, de gedochre k?ft worulnog
in"het Oosren. Hw leeft bii kotholiek en protesront de gedachre' dar
de liturpie toch echt'een'aordse zaak-is en bliifi meer en ,neer

rcuonnin en het lijkt bevestigd door het begin von psalm 97:'de Heer
is konins. dot de aorde iuiche!
Eredienit dus niet als ein geheimzinnige a/spi?gelihg van de he else

liturgie die v'ij eens zullen iieren maor ols een oatds gebeuren rundom
het ieil dat og aarde vemomen is en dooryezegd-
Zo moet het inoor bliiven, maar er zit ook een g?voot in deze lun von

denken: dat de liturgii afgeplot en'onderons' wordl dot v-ijdusuit het
oop verliezen, dot'het oloi door als in heel het geloof goot om hit
misteie von het ondenkbare gebeuren dot tdch Eeschied is'ttan
's h;iemelsy?E?', een adembenem;nd geheimenis: uit d?'diepten Gods.'

is ons rcts k7 ore pekomen, en wel dat Hij zich voot ontoan de aatule

heeft uiteeleverdin Christus en vol ontzag levercn wii dat elkaar owr
in ioorien en tekenen, in een taoldie dot'mvste e von de t)?rborgen'"ti'iiii 

":ii 
aii iiri-ii de *eg nil staon maar her ruimte uil geven'

Cl"ii i"ri"u"i toot, zewone toil. maar bijgesroan door de krocht van

iizie, nuziek en al-le verdere tekentoal van beeld lot beu-egi.ng toe'
'rlii, ii" ook nqo, tot dienen bercid ztjn. tot eer'von de Allerhoogste

over de ganse aarde' (Ps. 97'9)

Als is gelezen

Genesis 50,15-26 (K.S.)

Conclusie
Dit slot van Genesis lijkt op een herhalingsoefening van de
geschiedenis van Jozef. De zaken waarom het hier gaat zijn al
eerder aan de orde geweest. De broers zijn al verzoend. De
schuldvraag is al behandeld, of beter: terzijde geschoven, omdat
hun conflict zulke heilvolle consequenties heeft gehad. Dat is
allemaal al ter sprake gekomen in hoofdstuk 45.
Jozefs herinnering aan de belofte van het land en de opdracht hem
in dat bcloofde Iand te begraven voegt niets toeaan datgenewat Ja-
kob bij zijn sterveo al zei.
Men zou dit alles als een soort resume van het lange verhaal over
Jozef op kunnen vatten. Nog eens wordt de boodschap van deze
fraaie geschiedeiC aan de lezer voorgehouden. En nog eens wordt
Sewezen op herbeen nu moel volgen: de tocht naar het beloofde
land als brandpunt van Israels geschiedenis met God.

VoorzieniSheid?
Vooral het gesprek tussen Jozef en zij n broers in v.l5-21 verdient de
aandacht, omdat hier een belangrijke theologische kwestie aan de
orde is. Vaak ziet men hier een voorbeeld van het bijbelse sprcken
over Gods voorzienigheid. Heel de onverkwikkclijke geschiedenis
van de misdaad tegen Jozef zou niet meer zijn dan een onderdeel
van God plan. Dat roept vanzelf het beeld op van de mens als
machteloze marionet. Men kan wegen en wikken, maar God
beschikt; Hij trekt aan de touwtjes. Alles is immers uitgekomen
zoals God aan lozef te dromen gat Zrn broers buigen als
knipmessen voor hem (vgl. 37,7 en 9). Het wordt hier nog eens
herhaald (zie eerder 44,14).
Maar zo staat hct er nier!God kwam volgensdetekst pas in actic n6
de gepleegde misdaad. Gods actie en die van Jozefs broer staan op
66n lijn. Ze worden op dezelfde manier geformuleerd. Ze zijn alleen
wel tegenovergesteld. Maar het laat de mens wel de volle verant-
woordelijkheid voor zijn dadeo.
Het verhaal wil echter ook vertellen dat God het niet kan aanzien
waDneer mensen kiezen voor het verkeerde pad. Als het aan God
ligt wordt het dan liever een omweg ten leven dan een doodlopcnde
weg. Men kan hieruit ook de hoop putten datslechte daden nogniet
fataal hoeven te zijn.

Niet in pla.ts van God, maar naast Hem
Maar is hier dan uitcindelijk nict toch een fatalistische tendens van
een dogma der voorzienigheid in le bespeurenl Als men los van de
werkelijkheid. tijdloos Baat redeneren. loopt men inderdaad dit
gevaar. Daarvan is in deze lckst echler geen sprake. Het gaal hier
om een coDcrete gebeurtenis. Hcl feit dat alles loch goed heeft
uitgepakt vocdt het vertrouwen daarop dat Gods wil zich doorzet,
zodat men kan leven: zodat velen kunnen leven en goed.
Voor zichzelf verbindt Jozef hieraan de conclusie dat hij daaraan
maar beter kan meewerken. Het werkt dus niet verlammend op
hem. Eerder wegwijzend. Hoe zou hij. nu hij inzicht heeft gekregen
in Gods wil, daar tcgenin kunnen gaanl Dat zou betekenen dat hij
zich in plaats van God zou stellen. Waoneer Jozef zegt 'ben ik in
Gods piaats', bedoelt hij daarmec dat hij niet tegen Gods wil in wil
gan. Het zegl niets over de machtsverhouding tussen Goden mens.
Daarover zijn eerder in Genesiswel grote woorden gezegd: de mens
is het beeld van God. Men moet niet in plaats van Hem willen gaan
staan. God wil ons naasl zich. Zo stelt Jozef zich dan ook op. Ook
als het aan hem ligt is er plaats voor velen om te leven en is er plaats
voor een goed leven.
En dat goede leven, het wordt nu nog eens gczegd,ligt voor IsraElin
het beloofde land. Ook de onderkoning van Egypte stemt daarmee
tn.
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