
21. Jakob gaat naar Jozef in Egypte

Nu moest Jakob voor de tweede keer weg uit het land Kanaän. Hij zou

naar een land gaan dat hij niet kende. Maar deze keer was het niet zo

erg als de eerste keer. Hij hoefde nu niet te vluchten. Hij ging het

land uit omdat er geen eten meer was. In Egypte was koren; maar het

fijnste was dat hij zijn zoon Jozef weer zou zien. De Here beloofde

Jakob dat Hij met hem mee zou gaan, en dat zijn zonen veel kinderen

zouden krijgen en een groot volk worden. God zou dat volk later weer

naar Kanaän brengen. En als hij stierf zou Jozef bij hem zijn.

Dicht bij Egypte stuurde hij Juda vooruit, om Jozef te laten weten

dat zijn vader er aan kwam. Toen Jozef dat hoorde liet hij de paarden

voor zijn wagen spannen, en reed zo hard mogelijk naar zijn vader. Blij

vlogen ze elkaar om de hals. Ze waren de Here zo dankbaar. Eindelijk

kon Jakob tussen zijn vreugdetranen door zeggen: “Nu ik jou levend

en wel heb teruggezien, kan ik sterven”. Maar zover was het nog niet,

want hij leefde nog 17 jaar. Omdat ze veel dieren hadden mochten ze

in het land Gosen, waar veel gras groeide, wonen. Ze bleven daar wo-

nen, ook toen de hongersnood al lang voorbij was.

Jakob wilde bij Jozef blijven. Jozef bleef onderkoning en kon niet

weg uit Egypte. Toen Jakob 147 jaar en zwak van ouderdom was ge-

worden, liet hij Jozef bij zich komen. Jakob wilde niet in Egypte be-

graven worden, maar wilde begraven worden in het graf van zijn groot-

vader en vader in Kanaän. Jozef beloofde zijn vader dat hij daarvoor

zou zorgen. Niet lang daarna werd Jakob ziek en Jozef ging met zijn

twee zonen naar hem toe. Hij wist dat zijn vader de zegen van God nog

moest geven. Zijn zonen waren in Egypte geboren, en hadden een

Egyptische moeder, een dochter van een heidense priester, zouden zij

wel gezegend worden? Zouden zij wel bij het beloofde volk mogen ho-

ren? Jakob zei: “Welnu, de twee zonen die jij in Egypte hebt gekregen

voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden: Efraïm

en Manasse stel ik op één lijn met Ruben en Simeon.” Daarna zegende

hij de jongens. Ook de andere zonen van Jakob kregen een zegen. Ju-

da kreeg een bijzondere zegen, uit zijn familie zou de Messias gebo-

ren worden. Toen stierf Jakob. Jozef en zijn broers waren heel ver-

drietig. Wat deed Jozef? Hield hij zich aan de belofte? Dat lees je de

volgende keer.
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