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De jaren van mijn vreemdelingschap
‘Jozef bracht zijn vader Jakob mee en stelde hem aan de farao voor; en Jakob zegende de farao.
De farao zei tegen Jakob: Hoe groot is het aantal van uw levensjaren? Jakob zei tegen de farao:
Het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is honderddertig jaar. Weinig in getal en vol
kwaad zijn mijn levensjaren geweest, en zij hebben het aantal van de levensjaren van mijn
vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. En Jakob zegende de farao
en ging weer bij de farao weg’ (Gen. 47:7-10).
De honderddertig jaar van Jakobs vreemdelingschap waren tot een einde gekomen toen hij
Kanaän verliet en naar Egypte reisde. Zijn geest werd verkwikt door het nieuws van Jozef, toen
hij de wagens zag die zijn zoon gestuurd had om hem naar Egypte te halen. Daarna liet God hem
nog zeventien jaar in de nabijheid van zijn zoon leven (vs. 28), hetzelfde aantal jaren dat hij het
gezelschap van zijn zoon had genoten in Kanaän (Gen. 37:2).
Over deze honderddertig jaar zegt Jakob tegen de farao dat ze weinig waren in vergelijking met
de levensjaren van zijn vader en grootvader, die respectievelijk op de leeftijd van honderdtachtig
en honderdvijfenzeventig jaar gestorven waren. Ook waren zijn levensjaren kwaad geweest;
andere vertalingen geven dit weer met ongelukkig. Ze waren kwaad geweest vanwege de kwade
loop van deze wereld, want Jakob was als gast blootgesteld geweest aan de slechte invloed van
de Kanaänieten. Zijn dagen waren ook kwaad geweest omdat zijn geliefde zoon Jozef op
onverklaarbare wijze verdwenen was.
Maar nu had God een goede afloop bewerkt en de honderddertig jaar oude aartsvader stond
voor de machtigste heerser uit die tijd. En dat niet alleen: hij was in staat de farao te zegenen.
Dit toont de morele hoogte aan die Jakob had bereikt, zowel in geestelijk als moreel opzicht.
Deze arme schaapherder was groter dan deze machtige koning: verbazingwekkend! De Bijbel
bevestigt dit punt: ‘Zonder enige tegenspraak nu wordt het mindere gezegend door het
meerdere’ (Hebr. 7:7).
Zijn wij een zegen voor hen die gezag over ons hebben in deze wereld?
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