
Kringmateriaal week 14 en 15 
Genesis 46-50 

 

Dit is de laatste editie van het kringmateriaal binnen ons Jozef-thema 'Veelkleurig 
Leven'. De familie van Jakob verhuist vanwege de hongersnood naar Egypte. Een 
bekende weg in de Bijbel, waar Abraham de eerste was die Kanaän moest verlaten om 
te vluchten naar Egypte. Maar natuurlijk ook de Here Jezus die door zijn ouders 
meegenomen is naar Egypte op de vlucht voor Herodes (Matt. 2:13). Egypte speelt een 
belangrijke rol in de geschiedenis van Israël als vluchtheuvel én als vertegenwoordiging 
van de machten tegenover God. Machten die uiteindelijk altijd onderworpen blijken te 
zijn aan Gods bedoeling. In de preek van 26 maart heb ik stilgestaan bij de aarzeling 
van Jakob die enerzijds een diep verlangen kent om Jozef  te ontmoeten maar waar 
anderzijds ook iets zichtbaar wordt van angst en onzekerheid voorafgaand aan de reis 
naar Egypte: 'Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte' zegt God tegen Jakob 
in Berseba (Gen. 46:3).  

Ken jij die plaats tussen verlangen en angst? Hoe je aan de ene kant iets 
heel graag wil en je tegelijkertijd terugschrikt van het idee? Wat voor 
situatie was dat? Hoe ben je daar mee omgegaan?  
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Op de achtergrond speelt bij Jakob mogelijk de profetie van God aan Abraham een rol 
uit Genesis 15:13 'Besef  goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in 
een land dat niet van hen is, en dat ze daar slaaf  zullen zijn en onderdrukt zullen 
worden, vierhonderd jaar lang.' Ergens hangt er een donkere wolk boven de toekomst 
van de nakomelingen van Abraham. Een periode in de toekomst die dichterbij komt 
door de woorden van God in Genesis 46: 'Ik zal daar een groot volk uit je doen 
voortkomen.' De reis naar Egypte is duidelijk geen korte termijn werk. Er zit een 
langere periode aan te komen, waarmee de profetie die Abraham ontvangen had ook 
dichterbij is gekomen.  
In antwoord hierop belooft God aan Jakob: 'Ikzelf  zal met je meereizen naar Egypte 
en Ik zal je daar ook weer vandaan brengen.' (Gen. 46:4) 

Jakob sterft uiteindelijk in Egypte, maar wordt begraven in Kanaän. 
(Gen. 50:13). De belofte van God oversteeg het leven van Jakob. Wat vindt 
je daar van? Hoe kunnen beloften van God, die over je leven heen gaan, 
troostend en ondersteunend zijn in je dagelijks leven? Hoe werkt dat bij 
jou? 

Voorafgaand aan de dood van Jakob zegent hij al zijn nakomelingen (Gen. 48-49) en 
vraagt hij zijn zonen om begraven te worden bij zijn voorouders: het stuk land dat 
Abraham had gekocht van de Hethiet Efron, dicht bij Mamre. Het eerste stuk land dat 
echt aan Abraham toebehoorde.  

Na de dood van Jakob wordt het spannend. De broers weten niet of  ze hun broer 
Jozef  echt kunnen vertrouwen: "Als Jozef  zich nu maar niet tegen ons keert en zich 
wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan." 

Rondom het overlijden van de generatie boven ons kunnen oude 
familiesituaties opeens weer actueel worden. Heb je hier ervaring mee? 

Jozef  en zijn broers moeten na de dood van Jakob opnieuw door het proces heen waar 
ze eerder al doorheen gegaan waren. Opnieuw zegt Jozef: 'Jullie hadden kwaad tegen 
mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu 
gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.' (Gen. 50:20) Jozef  plaatst het lijden in zijn 
leven in Gods bedoeling. Datzelfde doet Paulus ook in Romeinen 8:28 'En wij weten 
dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 
bijdraagt aan het goede.' 
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Wat kan jij met de gedachte dat God alles laat meewerken ten goede? Zie 
je dat terug in je eigen leven? Of  vind je dergelijke teksten erg 
ingewikkeld? Hoe kun elkaar hierin bemoedigen?  

Bonusvraag: Hoe past Rom. 8:28 in het betoog dat Paulus houdt in Rom. 
8:18-39? Welke plaats kent Paulus hier aan het lijden toe ten opzichte van 
het evangelie? 

Het boek Genesis eindigt met de dood van Jozef  in Egypte waar hij begraven wordt in 
een sarcofaag. Aan het einde van zijn leven herhaalt Jozef  de profetie die Jakob hoorde 
in Berseba (Gen. 46:4), 'God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land 
wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob 
heeft beloofd.' De bedoeling van God reikt over Jozefs leven heen naar verlossing en 
bevrijding. Naar de grote uittocht waar het volgende Bijbelboek Exodus van getuigt.  

Wat heeft jullie de afgelopen maanden aangesproken in de Jozef-
geschiedenis? Wat is jullie bij gebleven?  
We komen vlakbij Pasen. Hoe kun je in het licht van het sterven en 
opstaan van de Here Jezus de Jozef-geschiedenis lezen?  

Hebben jullie feedback, suggesties of  tips voor het kringmateriaal en/of  de 
prekenserie's in de gemeente? Voel je vrij te mailen/appen of  mij aan te spreken! 
peterk@baptisten-amersfoort.nl  
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