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Voor zijn sterven zegende Mozes het volk, stam per stam. Het is altijd bijzonder wanneer wij 

zegeningen mogen ontvangen. Vandaag weten wij nog niet waar de tien verloren stammen 

zich bevinden. Doch allen zullen zich verzamelen in Israel. 

Toch is het goed te weten “waarin” deze zegeningen voor Gods volk liggen, en welke 

parallellen wij vinden in het nieuwe testament. Al deze zegeningen hebben een profetisch 

karakter met eigenschappen van iedere stam. 

 

Deut. 33                              RUBEN 
 

6 Ruben leve, en sterve niet, maar laten zijn mannen te tellen blijven. 
 

Afstammelingen van Ruben deden mee met de korachieten, zij die opstandig waren tegen het 

gezag van Mozes en Aaron.  Ruben was een jaloers type en verloor tevens zijn 

eerstgeboorterecht.(1Kr.5). Ook dat recht was een zegen, die hij verloor door een seksuele 

zonde. Een deel van de korachieten kwamen onder Gods oordeel en stierven. Daardoor 

kwamen er ook velen van de stam Ruben om bij een soort aardverschuiving, een natuurramp. 

Ps 106:17  De aarde opende zich en verslond Datan, zij bedekte de bende van Abiram. 

Er bestaat een vermoeden dat de onder de Galliërs, vele nakomelingen zitten van deze stam. 

De Galiërs zijn nu het goddeloze Frankrijk.  

Te mogen leven uit genade is een zegen. 

Ruben had de doodstraf verdiend, net als ieder mens, allen door de zonde, opstandigheid en 

ongehoorzaamheid aan het woord van God.  

Hier vinden wij in deze zegen: de genade, elke dag dat wij leven ligt in Gods handen. 

Daar Jezus onze doodstraf droeg, kunnen wij eeuwig leven ontvangen door te leven uit 

vertrouwen op Hem.  

Ro 5:17  Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen 

door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der 

gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 

Wie genade van God heeft ontvangen, heeft een hemelse toekomst! 

 

JUDA 
 

7  En dit betreft Juda. Hij zeide: Hoor, HERE, de stem van Juda en breng hem tot zijn 

volk; zijn handen strijden voor hem, en wees Gij hem een hulp tegen zijn tegenstanders. 

 

Deze zegen ligt hem in de gebedstrijd die Juda voert. God zal opnieuw luisteren naar zijn 

volk, en zal hen redden uit hun benauwdheid. Dat zal hen tot zegen zijn. Hij strijd tevens om 

alle andere stammen samen te brengen in het land. God zal hem een hulp zijn.  

Vandaag kunnen wij al vaststellen dat de stam Juda strijd voor vrede en zoekt de andere 

stammen te vergaderen. Niemand had gedacht dat Israel opnieuw op de wereldkaart zou 

komen in 1948, uitgezonderd de christenen.  
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Jes 45:20  Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Zij 

hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die niet verlossen 

kan. 

Uiteindelijk zal de leeuw van Juda, Jezus, de strijd winnen en zijn koninkrijk vestigen in het 

beloofde land. 

Bidden wij daarom mede voor de vrede van Jeruzalem? Ps 122:6  Bidt Jeruzalem vrede toe: 

mogen wie u liefhebben, rust genieten; 

Iedere gebedsverhoring mogen wij aanzien als een zegen. Wij moeten medestrijders zijn van 

Gods volk in het gebed. De belofte “ rust en vrede” te hebben is slechts voor hen die achter 

Israel staan!  

 

LEVI 
 
8 ¶  Van Levi zeide hij: Uw Tummim en Urim behoren de man toe, die uw gunstgenoot is, die Gij bij 

Massa op de proef gesteld hebt, met wie Gij getwist hebt bij de wateren van Meriba; 

9  die van zijn vader en zijn moeder zeide: ik zie hen niet; zijn broeders wilde hij niet kennen en van 

zijn kinderen wilde hij niet weten. Want zij onderhouden uw woord en bewaren uw verbond; 10  zij 

onderwijzen Jakob uw verordeningen, Israel uw wet; zij doen reukwerk in uw neus opstijgen en 

leggen het brandoffer op uw altaar. 

11  Zegen, HERE, zijn kracht en zie het werk zijner handen met welgevallen aan. Verpletter de 

lendenen van zijn tegenstanders en van wie hem haten, zodat zij niet meer kunnen opstaan. 

 

 

Hier lezen wij dat deze Levi, een grote zegen ontvangt, als zijnde een eeuwig priesterschap. 

Deze stam mag de tempeldienst verzorgen voor de God van Israel. 

Zij waren de stam die onderwijs gaf aan de andere stammen, reukwerk maakten, en offers 

brachten. Opmerking: Num.1 : 48  De HERE had namelijk tot Mozes gesproken: 

49  Slechts de stam Levi zult gij niet tellen, noch hun aantal onder de Israëlieten opnemen, 

De enige stam die niet mocht geteld worden!  

Ze werden gezegend met kracht en getrouwheid, omdat het hun werk God welgevallig zou 

zijn. Dat soort van werk of godsdienstigheid in eigen kracht kan niet blijven standhouden.  

Het is een zegen priester te mogen zijn en te behoren tot een koninklijk priesterschap. 

De gemeente is een volk van priesters. 

1Pe 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige 

natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 

Wie tot geloof is gekomen is gezegend door in de dienst van God te mogen staan!  

 

BENJAMIN 
 

12 ¶  Van Benjamin zeide hij: De beminde des HEREN, die veilig bij Hem wonen zal. Hij 

beschermt hem te allen tijde en woont tussen zijn berghellingen. 

 

De zegen die de stam Benjamin wegdraagt, bestaat uit rust en veiligheid. Zij ervaren de liefde 

en de aanwezigheid van God zelf. Ze ontvangen de nodige bescherming. Paulus was een 

Benjaminiet. Hij weet dat God voor hem een schild is. 

Ps 56:11  op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? 

De zegen ligt voor Benjamin en ons hierin, te mogen weten en ervaren een aangenomen kind 

van God te zijn, waarvan God onze Vader is geworden. In de toekomst zullen ook wij wonen 

bij God. ( Openbar.21:3). 
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JOZEF 

 
13  Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de HERE gezegend met de kostelijkste gave des hemels, 

met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt; 

14  met de kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet 

uitspruiten; 15  met het uitnemendste der aloude bergen, 

16  en met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en 

haar volheid; met het welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; dat moge 

komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. 17  De 

eersteling zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn horens van een woudos; daarmee zal 

hij de volken stoten, alle einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraim en dit zijn de 

duizenden van Manasse. 

 

Deze zegen ligt hem in een zeer vruchtbaar gebied dat Jozef zou krijgen en overwinning. 

God zal een welbehagen in hem vinden. Jozef is een profetisch beeld van een 

terugkomende Jezus als Koning der koningen. Alle volkeren van de wereld zal Hij 

overwinnen. Opb 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen 

overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem 

zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 

 

ZEBULON EN ISSASCHAR 
 

18 ¶  Over de stam van Zebulon zei Mozes: "Verheug u, Zebulon, over uw tochten en 

ondernemingen. En Issaschar, verheug u over uw tenten! 19  Zij zullen het volk bij de berg 

samenroepen om hun offers van de opbrengsten van zee en land met hen te vieren. 

 

Zebulon werd gezegend als handelaar en Issachar als landbouwer.  

Jezus, ging weg van Nazareth en ging wonen in Kapernaum de streek van Zebulon. 

Dit was voorspeld door de profeet Jesaja: 

1 ¶  Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in 

het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt 

Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der 

heidenen. Jesaja 9 

 

GAD 
 

20  Over de stam van Gad zei Mozes: "Gezegend zijn zij die Gad helpen. Hij legt zich neer 

als een oude leeuw en verscheurt de arm en ook de schedel. 

21  Hij koos het beste deel van het land voor zichzelf, want dat was bewaard voor de leider. 

Hij leidde het volk, omdat hij de straffen van de HERE voor Israël uitvoerde. 

 

 

Gad was het eerste gedeelde van het beloofde land dat werd ingenomen. Het waren strijdende 

helden want zij waren de eersten die het land betreden. De zegen was hier ook voor de 

medestrijders.  Daar werd Mozes begraven, maar men weet niet waar! Een aandenken voor 

iedere Israëliet die Mozes de wetgever kende. 
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DAN 
 

22 ¶  Over de stam van Dan zei Mozes: "Dan is een leeuwenwelp, die vanuit Basan 

tevoorschijn springt. 

 

Basan is de door ons gekende Golan hoogte, een veroverd gebied op Syrië, dat zeker tot Israel 

behoort. De stam Dan lijkt als een verscholen leeuw en zal toch in de toekomst te voorschijn 

komen. 

Bij Jacob komt de volgende zegen : 16  Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israels. 

17  Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het 

paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Gen 49 

 
Zou Dan nog onverwacht tot zegen zijn van Gods volk?  


