—HET FAMILIE STUDIEHUIS—
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR
THEMATISCHE ANALYSE
Welkom bij Mishpachah Beit Midrash, het Familie StudieHuis. Elke Shabbat komen we
samen in ons huis en bestuderen de Geschriften , in het bijzonder de Torah. Het is een leuke
tijd van openbaring ontvangen van de Ruach HaKodesh (H.Geest) Iedereen doet mee—
volwassenen en kinderen –als we het Parashat HaShavuah (wekelijkse Parashah) schema
volgen. We wijden ons aan het bestuderen van de Torah omdat de Torah de fundatie voor de
hele Schrift is. Derhalve zal een grondiger inzicht in de Torah ons helpen om de rest van de
Tanakh (O.T.) en de Brit HaChadasha (N.T.) beter te begrijpen. Bovendien, zoals Yeshua
zelf verklaarde, onderwijst de Torah over Hem. Dus bestuderen we de Torah opdat we
dichter tot Yeshua, het doel van de Torah, zouden kunnen komen.
Als gelovigen in de Messias hebben we de schat aan wijsheid der wijzen van Israël ontdekt.
Deze mannen, die zich toegewijd hebben aan het bestuderen van de Torah, hebben ons een
rijk erfgoed nagelaten. Deel van dat erfgoed is een unieke studiemethode om te leren en de
Schrift te interpreteren. Dit wordt thematische analyse genoemd. In thematische analyse
zoeken we naar de onderliggende thema’s/topics van elke passage in de Schrift. Door het
bestuderen van Schriftverzen, verwant door een gemeenschappelijk thema , lijn per lijn en
regel per regel onder de loep te nemen, opent de Schrift zich voor ons op een unieke manier,
die duidelijk door de Ruach HaKodesh geïnspireerd is. Passages die voorheen raadselachtig
leken, beginnen zinvol te worden en verschillende niveaus van wijsheid en begrip ontvouwen
zich voor onze ogen.
Thematische analyse van de Schrift is gebaseerd op de volgende constructies:
1) Mozes schreef de Torah als vijf afzonderlijke boeken zoals de Ruach HaKodesh hem
inspireerde.
2) Aangezien Adonaï hem deze woorden liet afscheiden in vijf afzonderlijke boeken,
veronderstellen we dat elk boek een unieke boodschap of thema had.
3) Binnen elk boek zijn de woorden geschreven met twee paragraaf-lijkende onderverdelingen
die de woordstroom onderbreken.
4) Aangezien Adonaï Moshe gebood de individuele boeken te verdelen in kleinere paragraaflijkende porties of Parshiot, veronderstellen we dat elke Parsha als een afzonderlijk onderdeel
geschreven werd, want elk van deze Parsha’s probeert een unieke gedachte, thema,
beeldvorming of bewustmaking over te brengen.
Bijgevolg denken wij, aangezien Adonaï deze onderverdelingen inspireerde, dat ze ZEER
belangrijk zijn. We gebruiken deze Godbeademde verdelingen als basis voor onze
thematische analyse van de Schrift. Eens je begint met het thematisch interpreteren van de
Schrift zal je onmiddellijk ZIEN dat Adonaï Zijn woorden schreef op een manier die
overeenstemt met de intentie dat ze zo thematisch zouden worden geïnterpreteerd.
Hier is een voorbeeld van hoe een Parsha verdeling eruit ziet …
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s—Parsha Stumah (meervoud, stumot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds zo behouden in koosjere Torah Rollen,
waar op de zelfde tekstlijn minstens negen blanco spaties staan tussen een woord en het
daaropvolgende woord.
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
p—Parsha P'tuchah (meervoud, p'tuchot)—Een op een paragraaf lijkende onderbreking
geïnspireerd door de Ruach HaKodesh, nog steeds behouden in koosjere Torah Rollen, waar
er tot aan het einde van de tekstlijn blanco spaties zijn en de verdere tekst niet begint tot op de
volgende regel. (Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen)
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla
Onze studie is leuk en interactief. Iedereen draagt bij aan de discussie. De lessen zullen ook
informatie voor kinderen bevatten. Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van
vragen en het oplossen van een woordpuzzel of andere leuke geschreven activiteiten.
Kinderen zijn natuurtalenten in het midrashen en het thematisch verbinden van Schriftverzen!
Na de Beit Midrash, zullen we afscheid nemen van de Shabbat met een traditionele Havdallah
samenkomst. Dus, kom en voeg u bij ons als we deelnemen aan een discussie die eeuwen
geleden begon! We voelen ons bevoordeeld om aan deze aloude discussie te mogen
deelhebben die praktische aanwendingen voor onze huidige tijd geeft. Dit wekelijks
onderricht veronderstelt dat je veel Hebreeuwse denkconcepten verstaat. Als je niet
vertrouwd bent met Torah studie, begin dan a.u.b. met het lezen van de vijf inleidende artikels
in verband met deze wekelijkse studies. Je kan ze vinden op …

http://restorationoftorah.org/
Klik dan enkel op de link getiteld, Mishpachah Beit Midrash’s Parashat HaShavuah!
Deze les is aangeboden in een zelfstudie formaat met een groot aantal vragen. Om mijn
antwoorden op de vragen te zien, ga je gewoon met de muis over het woord Vayigash aan het
einde van de vragen (HTML) of de gehighlighte vraagtekens (WORD). Als je dit in een
gewone email versie bekijkt, zal de functie van de muis niet werken; daarom zijn de
antwoorden ook als voetnoten voorzien, zodat je het artikel met de antwoorden kan uitprinten.
Dit artikel kan je vinden op de volgende link, die je ook zal toelaten mijn antwoorden te zien,
gewoon door de functie met de muis te gebruiken.
http://restorationoftorah.org/WeeklyParsha/MBMVayigash.htm
Ned. vert. Simone Van Goethem & Philippe van Mechelen
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—Parashat

HaShavuah—

v;GiY;w
Vayigash
(En Hij Naderde)
Bereishit 44:18-47:27
(Genesis 44:18-47:27)

•
•
•

Genesis 44:18-46:7 s
Genesis 46:8-27 s
Genesis 46:28-47:27 p

DE LAATSTE VIER TORAH PORTIES VAN BEREISHIT
(GENESIS) BEGRIJPEN OP HET PASHAT NIVEAU
GENESIS 44:18-47:27
Doelstelling—Leren hoe 1) het hoofdthema van een Parsha te interpreteren , 2) thematische
connecties met die Parsha te maken en 3) leren hoe dieper inzicht in de bewuste Parsha te
krijgen door zijn thematische connecties met andere porties in de Schrift

Jozef Maakt zichzelf Bekend aan Zijn Broeders
I. Vorige week zagen we dat Jozef een meesterlijk plan had georkestreerd waarbij zijn
broeders met bijzonder dilemma te maken zouden krijgen. En wat was dat dilemma? In
Parashat Vayeishev zagen we dat de broeders samenzweerden om Jozef als slaaf te
verkopen, daarbij handelend met hardvochtigheid tegenover Jozef en Jacob. Nu heeft Jozef
de gebeurtenissen zo gearrangeerd dat de broeders opnieuw met dezelfde optie
geconfronteerd worden. Zullen ze Benjamin—die klaarblijkelijk de plaats van Jozef als
Jacobs meest geliefde zoon heeft ingenomen—achterlaten als een slaaf in Egypte, hun rug
naar hem toe kerend, zoals ze dat met Jozef deden? Of zullen ze op een nobeler manier
handelen?
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A. Lees Genesis 44:18-34. Wat blijkt Judah’s belangrijkste zorg te zijn over het
achterlaten van Benjamin in Egypte? 1 Merk op hoe dikwijls Judah verklaart dat
Benjamins afwezigheid zou veroorzaken dat Jacob zou sterven—Genesis 44:22, 29,
31a en b, en 34b!
B. Hoe weten we dat Benjamin “Jozefs plaats heeft ingenomen” als de favoriete zoon?
Overweeg de volgende thematische connecties betreffende de relatie tussen Jozef/
Jacob en Benjamin/Jacob.
•
•

•
•

In Genesis 37:12-14 bleef Jozef thuis met zijn vader terwijl de broeders weggingen
om de schapen te hoeden. In de sidra (Torah portie) van deze week, bleef Benjamin
bij de vader terwijl de broeders naar Egypte gingen.
In Genesis 37:3 staat dat Jacob Jozef meer liefhad dan al zijn andere zonen. In de
sidra van deze week zei Judah dat Jacob zei dat “hij hem [Benjamin] liefheeft.”
Bovendien verklaarde Judah dat Jacob’s “ziel zo verbonden is met zijn [Benjamins]
ziel.”
In Genesis 37:3 wordt naar Jozef gerefereerd als het “kind van zijn ouderdom.” In
de sidra van deze week, verklaart Judah dat Benjamin het “kind van zijn
ouderdom” is.
Tenslotte weigerde Jacob in Genesis 37:34-36 getroost te worden en beweerde dat
hij zou sterven omwille van Jozef. In de sidra van deze week verklaart Judah niet
minder dan vijf keer dat Jacob zou sterven als Benjamin niet met hen zou
weerkeren!

C. Zoals je kunt zien, is de grote liefde die Jacob had voor zijn zoon Jozef nu op
Benjamin overgegaan, zij waren beide de zonen die Rachel hem in zijn ouderdom
baarde. Tot op dit punt was het voornaamste doel van Judah’s redevoering Jozef ervan
te overtuigen dat Benjamins afwezigheid zijn vaders dood zou veroorzaken.
1. Lees Genesis 44:32-34. Hoe is Judah’s focus in Genesis 44:32-34 plots
veranderd? 2 Gebaseerd op het slechte effect dat Benjamins afwezigheid op zijn
vader zou hebben, concentreerde Judah dan zijn inspanning op het zeker stellen van
Benjamins vrijlating. Wat is de thematische geest van zijn plan? 3 Inderdaad! Judah
biedt zichzelf aan in de plaats van Benjamin en we zien dat Judah niet langer alleen
aan zichzelf denkt zoals hij deed in Genesis 37, waar hij voorstelde Jozef te
verkopen voor winst. Hij is volledig begaan met zijn vader. Merk op dat hij het
argument dat hij Benjamins plaatsvervanger wilde zijn niet gebruikte omwille van
zijn grote liefde voor Benjamin. Zijn punt was dat hij niet wilde dat zijn vader zou
sterven. Nogmaals, Judah heeft klaarblijkelijk berouw over zijn vorige
gedragspatronen van jaloezie en haat. In tegenstelling tot de situatie met Jozef, is
Judah bereid zijn eigen leven af te leggen voor het leven van de zoon die zijn vader
liefheeft!

De Chiastische Structuur van Genesis 45:1-17
I.

We hebben al eerder chiastische structuren gezien. Weet je nog hoe een chiastische
structuur te herkennen? Een chiastische structuur is een patroon dat als volgt
georganiseerd is. Over het algemeen is een verhaal verdeeld in twee helften. De
thema’s van de eerste helft van de literaire eenheid wordt in de tweede helft van de
eenheid in omgekeerde volgorde herhaald. Bovendien wijzen de eerste en tweede
helft van het verhaal ons op het belangrijkste deel van het verhaal, de centrale as.
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Thema 1
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Centrale As
Thema 4
Thema 3
Thema 2
Thema 1

Patroon Voor Chiastische Structuren
Er zijn waarschijnlijk honderden chiastische structuren in de Tanakh! Het is een literair
instrument dat de Heilige ontwikkeld heeft om ons te helpen de thema’s in Zijn Eeuwig
Woord te begrijpen. De centrale as is altijd zeer, zeer belangrijk. Daarenboven is elk thema
aan de andere kant van de centrale as thematisch aanvullend, elk inzicht gevend op het
andere. Laat ons een snelle methode leren om ze te ontdekken.
Lees Genesis 45:4-8. Leek het alsof je bepaalde feiten twee keer las? Als je de herhaling
van bepaalde feiten niet opmerkte, lees het dan opnieuw. Zie je ze deze keer? Het ziet er zo
uit:
A. Gen 45:4 En Jozef zei tot zijn broeders, kom toch dichterbij. En ze gingen dichter naar
hem toe. En hij zei, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar
Egypte is meegevoerd.
Gen 45:5 Wees daarom niet neerslachtig en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij
daarheen verkocht hebben: want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie
leven te redden.
Gen 45:6 Want twee jaar al heeft de hongernood het land geteisterd: doch er zijn nog
vijf jaren waarin noch geploegd of geoogst zal worden.
Gen 45:7 En God heeft mij voor jullie uitgestuurd om te zorgen dat van u iets
overblijve op de aarde en een groot aantal in het leven behouden worde.
Gen 45:8 Dus gij hebt mij niet hierheen gezonden, maar God: en Hij heeft mij tot een
vader van Farao gemaakt, en heer over zijn ganse huis en gebieder in geheel
Egypteland.
Gen 45:9 Haast u nu, en spoed u naar mijn vader, en zeg tot hem; Zo zegt uw zoon
Jozef, God heeft mij tot heer over geheel Egypte gemaakt, kom af tot mij, talm niet.
Merk het feit op dat 1) Jozefs afdaling in Egypte en 2) Jozefs doel—om leven te
bewaren—beide naar het midden toe tweemaal vermeld zijn zoals in een chiastische
structuur. Telkens wanneer je dit patroon ziet, zit er waarschijnlijk een latente
chiastische structuur onder de tekst verborgen. De chiastische structuur kan als volgt
ontwikkeld worden:
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A) Genesis 45:1a—Josef zei de Egyptenaren de kamer te verlaten
B) Genesis 45:1b—Jozef werd aan zijn broeders bekendgemaakt
C) Genesis 45:2—Jozef weende
D) Genesis 45:3a—Jozef vroeg naar zijn vader
E) Genesis 45:3b—De broeders konden niet geloven dat het Jozef was
F) Genesis 45:4a—Jozef vroeg de broeders dichterbij te komen
G) Genesis 45:4b—“Ik ben Jozef uw broeder”
H) Genesis 45:4c-5a—Jozef zei dat zijn broeders hem aan Egypte
verkochten
I) Genesis 45:5b—Jozef werd vooruitgezonden tot hun behoud

J) Genesis 45:6—Twee jaren van honger zijn voorbij; nog
vijf te gaan.
I1) Genesis 45:7—Jozef werd vooraf gezonden voor een grote redding van
zijn familie
H1) Genesis 45:8a—Jozef zei dat de Heilige hem daar gezonden had
G1) Genesis 45:8b—Jozef was heer over Farao’s huishouden
F1) Genesis 45:9-11—Jozef verzocht hen zijn vader te brengen
E1) Genesis 45:12—Jozef probeerde hen te overtuigen dat hij Jozef was
D1) Genesis 45:13—Jozef zond een boodschap naar zijn vader
C1) Genesis 45:14-15—Jozef weende
B1) Genesis 45:16—Jozefs broeders werden bekend gemaakt aan Farao
A1) Genesis 45:17—Farao zei Jozefs broeders Egypte te verlaten (enkel om terug te
komen met hun bezittingen)
B. Merk op hoe elk element van de chiastische structuur thematisch gelijkwaardig is aan
zijn tegenhangend element. Niveau G kan thematisch niet in evenwicht lijken.
Nochtans is de betekenis van de vergelijking van Jozef (uw broeder) met Jozef (heer
over Farao’s huishouden) duidelijk als je terugdenkt aan de dromen die hij had. Dit is
Jozef, de broeder die dromen had dat zijn broeders op een dag voor hem zouden buigen
omdat hij heer over hen zou zijn. De thematische connectie met Jozef (heer over
Farao’s huishouden) bevestigt dat Jozefs dromen absoluut juist waren!
C. Wat moeten we opmaken uit de centrale as? Het lijkt eerder vreemd dat de
belangrijkste les van deze chiastische structuur is dat er twee jaar van honger voorbij
zijn en dat er nog vijf overblijven. Wat lijkt het belangrijkste punt te zijn betreffende
de centrale as? 4 Met andere woorden, de Torah lijkt het feit te benadrukken dat, ook al
zijn er al twee jaar van honger voorbijgegaan, er nog vijf jaar blijven te gaan.
Behandelt de chiastische structuur één van de hoofdelementen van de centrale as?? 5
Dus, het behoud van leven door het voorzien van voedsel voor vijf jaar is het
belangrijke thema.
II. Sprekend over het nummer vijf, heb je gemerkt hoe dikwijls het gebruikt werd in het
verhaal van Jozefs hereniging met zijn broeders? Bekijk het volgende:
•
•
•

Genesis 43:34—En hij nam en zond porties tot hem die voor hem stonden: maar
Benjamins deel was vijf keer zo groot dat van elk ander. En zij dronken en werden
vrolijk met hem.
Genesis 45:6—De hongersnood toch heerst nu twee jaren in het land en toch zal het
nog vijf jaren zijn dat noch geploegd noch geoogst zal worden.
Genesis 45:11—En ik zal u aldaar onderhouden, want er zullen nog vijf jaren van
honger zijn, opdat gij en uw huis en alles wat gij hebt niet verarmt.
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•
•
•
•
•

Genesis 45:22—En hij gaf aan ieder van hen een feestkleed; maar aan Benjamin gaf hij
driehonderd zilverlingen en vijf stellen feestklederen.
Genesis 47:2—En hij nam een deel zijner broederen, te weten vijf mannen, en hij
stelde hen aan Farao voor.
Genesis 41:34—Laat Farao zo doen en laat hem bestuurders benoemen over het land
om in de zeven jaren van overvloed een vijfde deel der opbrengst van Egypte te heffen.
Genesis 47:24—En in de overvloed zult gij van het koren het vijfde deel aan Farao
geven en vier delen zullen de uwe zijn om het land te bezaaien , en als voedsel voor uw
huis en voor uw kinderkens.
Genesis 47:26—Alzo maakte Jozef het een wet over het land der Egyptenaren tot op
deze dag, dat Farao het vijfde deel zou hebben; uitgezonderd het land van de priesters,
dat Farao’s eigendom niet werd.

Het nummer vijf is het allerbelangrijkste nummer in Jozefs plan. Herinner je Jozefs
Egyptische naam, Zaphenath-paneah, wat betekent de Brood/Voedsel-Man van Leven?
Zijn naam was profetisch voor de rol die hij vervulde. Hij voorzag brood voor de gehele
wereld, niet alleen Egypte. Laten we eens kijken hoe in het oog springend het nummer vijf
een rol speelt in Jozefs leven.
A. In Genesis 41:34, leren we dat één-vijfde van de opbrengst van de zeven jaren van
overvloed zullen opgeslagen worden om voor voedsel te zorgen in de zeven jaren van
hongersnood.
B. In Genesis 43:34, voorziet Jozef vijf keer meer voedsel voor Benjamin dan hij deed
voor zijn andere broers. Ook al heeft deze passage niet direct betrekking op Jozef die
voedsel voorziet gedurende de zeven jaren van honger, merk de thematische connectie
op tussen voedsel en het nummer vijf! Merk ook op in Genesis 43:29, dat Jozef
Benjamin zegende door uit te spreken, moge “God genadig voor u zijn mijn zoon.”
C. Lees Genesis 45:11. En weer zien we het nummer vijf geassocieerd met Jozef die
voedsel voorziet voor zijn geliefden.
D. In Genesis 45:22, gaf Jozef Benjamin vijf stel kleren. Hmmm, interessant. Hier zien we
Jozef aan Benjamin geven en we zien het nummer vijf.
E. In Genesis 47:2, stelt Jozef zijn broeders voor aan Farao. Maar raad wat er gebeurt. Hij
stelt er slechts vijf voor.
F. Later legt Jozef een één-vijfde tax op aan de Egptenaren. Wow! Hier een vijf, daar een
vijf, overal een vijf, vijf.
G. Dus wat is de betekenis van het nummer vijf? Laten we nog enkele passages meer
lezen voor we die vraag beantwoorden. Lees Gen. 42:25-28, 35; 43:18-23; 44:1 en 8.
Vorige week hebben we besproken dat het leek alsof Jozef een wreed spelletje speelde
met zijn broeders. Maar hoe leggen we het teruggegeven geld dan uit? Dit is weer een
ander bewijs dat Jozef niet probeerde wreed te zijn tegenover zijn broeders omwille
van wraak. Hij had één doel—bepalen of zijn broeders veranderd waren/berouw
hadden of niet. Terwijl hij gebeurtenissen orkestreerde om zichzelf in staat te stellen te
onderscheiden of ze al dan niet berouw hadden, overspoelde hij hen met
goedgunstigheid—hij gaf het geld terug—gaf hen het voedsel dat ze nodig hadden,
zonder kosten. Ervan uitgaand hoe zij Jozef hadden behandeld, verdienden ze om hun
voedsel gratis te krijgen? Natuurlijk niet. Bijgevolg was Jozef zeer genadig voor hen.
Zie je, genade is wanneer je iets goeds ontvangt dat je niet verdient. Barmhartigheid is
wanneer je het slechte niet ontvangt dat je verdient. Chaverim, de Heilige gebruikt het
nummer VIJF om ons te onderwijzen over GENADE! Als je A tot G hierboven
herleest zal je merken dat het nummer vijf geassocieerd is met genadige handelingen.
Dit is waarom het in dit verhaal zo duidelijk een grote rol speelt.
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III. Waarom Jozef naar Egypte gezonden werd—Lees Genesis 45:6, de centrale as van onze
chiastische structuur. Merk de verzen onmiddelijk voor en na Genesis 45:6 op. Wat is
volgens Genesis 45:5-7, de echte reden waarom Adonaï Jozef onderkoning over Egypte
maakte? 6
A. Volgens Genesis 42:2, moet Jacob zijn zonen naar Egypte zenden om voedsel te kopen
zodat ze kunnen leven en niet sterven. Volgens Genesis 43:8, moet Judah Benjamin
naar Egypte brengen zodat ze kunnen leven en niet sterven. Volgens Genesis 45:7,
“Doch God heeft mij voor u uitgezonden om u te bewaren en een nageslacht op de
aarde te laten overblijven en uw leven te redden door een grote verlossing.”
B. Volgens Genesis 43:7 en 27, wat wil Jozef weten over Jacob? 7 Wat wil volgens
Genesis 45:26 en 28 Jacob weten over Jozef? 8 Waarom is volgens Genesis 47:25,
Egypte Jozef zo dankbaar? 9 Zie je Chaverim, dit is een verhaal over LEVEN en
DOOD! Als Jozef Farao’s dromen niet had verklaard en gedurende de zeven jaren van
overvloed geen voedsel had opgeslagen, dan waren Egypte en de rest van de wereld
omgekomen. Herinner je dat dit een hongersnood over de hele AARDE was, niet alleen
in Egypte. Bijgevolg kunnen we gemakkelijk concluderen dat het doel van de Heilige
om Jozef naar Egypte te sturen was, opdat Jozef het leven van zijn familie en de hele
wereld zou kunnen veilig stellen.
IV. Wiskunde 101—Laten we het verloop van Jozefs handelingen opnieuw bekijken.
Gedurende de zeven jaren van overvloed, sloeg Egypte één-vijfde van hun graan op zodat
ze genoeg zouden hebben om te overleven tijdens de zeven jaren van honger. Als je éénvijfde van je inkomen zou opsparen in de komende zeven jaar, denk je dat je spaargeld dan
genoeg zou zijn om je te onderhouden gedurende zeven jaar zonder je gewone inkomen?
Ik betwijfel het sterk. Doch lees wat de Torah verklaard over het graan dat Jozef tijdens
deze zeven jaren opsloeg—Genesis 41:48-49! Ik weet niet hoe het bij u is, maar er klopt
iets niet. Als ik twintig percent van mijn inkomen zou sparen gedurende zeven jaar, dan
zou ik aan het einde van zeven jaar 1 en 2/5 van mijn salaris gespaard hebben, geen geld in
grote overvloed als het zand van de zee. Hoe kan het graan dat hij opsloeg zo veel
geworden zijn dat hij “ophield te tellen”? Lees nu Genesis 41:53-57. Niet alleen had
Egypte genoeg brood voor zichzelf, zij konden ook nog brood verkopen aan de hele toen
gekende wereld!!! Ik verzeker u, dit is geen gewone rekensom waarmee we hier te maken
hebben. In feite, als je verder gaat met het verslag te lezen over de hongersnood, dan zal je
zien dat het graan in Egypte nooit opraakte. Ze raakten alleen een paar keer zonder
middelen om het graan te kopen.
A. Hoe kunnen we dit vreemde verschijnsel verklaren? 10 Precies. In feite moet ik zeggen
dat elke andere uitleg dan deze die steunt op de bovennatuurlijke kracht van Adonaï
incorrect moet zijn. De getallen zouden nooit kloppen.
IV. Lees Genesis 47:13-27. Merk alsjeblief de volgende gevolgen op van de zeven jaren van
hongersnood:
•
•
•
•
•
•

Al het geld van het land Egypte en Kanaän werd aan Jozef gegeven. Jozef gaf het geld
dan aan Farao.
Al het vee van Egypte werd aan Jozef verkocht voor voedsel. Jozef gaf het vee dan aan
Farao.
Al het land in Egypte werd aan Jozef verkocht voor voedsel. Jozef gaf het land dan aan
Farao. Het land van de priesters was vrijgesteld.
Jozef vestigde de hele natie van Egypte.
Jozef verkreeg het volk van Egypte als lijfeigenen voor Farao.
Het volk van Egypte is Jozef dankbaar voor het redden van hun leven en zij stellen
bereidwillig hun leven ten dienste van Farao.
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A. Zie je een bepaald thema dat constant is in Jozefs handelingen? 11 Inderdaad Bij elke
stap neemt Jozef wat de mensen brengen en geeft het aan Farao. Hij is Farao’s trouwe
dienaar. Bovendien dient het volk van Egypte Farao blijgemoed als lijfeigenen van de
staat. Dit lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch was het zo.

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH
EN DE HAFTARA
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor
leren hoe Hebreeuws te denken. Geworteld worden in het belang van thematische analyse
door het in actie te zien wanneer je het Torah gedeelte met het Haftarah gedeelte verbindt.
De Haftara lezing is te vinden in Ezechiël 37:15-28. Ik zal enkele verzen uit de Haftarah lezing
opsommen. Het zal jouw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat HaShavuah
lezing.
I. Dezen onder u die vertrouwd zijn met het onderwijs over de Twee Huizen van Israël zullen
onmiddelijk de thematische connecties herkennen tussen de sidra (Torah portie) van deze
week en de eventuele hereniging van beide Huizen van Israël. Ik heb in mijn lessen niet
veel vermeld over de Twee Huizen, gewoon omdat ik van plan ben een volledige webpage
aan dit onderwerp te wijden; desondanks zal ik hier enkele dingen aanhalen.
II. Tot dusver hebben we ons geconcentreerd op de Messiaanse betekenis van Jozefs afdaling
naar Egypte. Nochtans is er een andere les te vinden in dit verhaal. Herinner je ons
axioma: De gebeurtenissen in de levens van de Patriarchen zijn profetische schaduwen van
toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun nakomelingen, waarvan de grootste de
Messias is. Daarom, laten we zien wat de sidra (Torah portie) ons te leren heeft over de
natie van Israëls toekomst.
A. Jozefs ballingschap in Egypte is ook een beeld van de ballingschap van het Noordelijk
Koninkrijk van Israël in de volkeren van de aarde. Het beeld is duidelijk en helder. Er
was vijandschap tussen het Noordelijk Koninkrijk of Huis van Israël en het Zuidelijk
Koninkrijk of Huis van Judah, net zoals er vijandschap was tussen Jozef (een beeld van
het Huis van Israël/Jozef ) en zijn broeders. We weten dat Am Yisra’el uiteindelijk
splitst in twee huizen—het Huis van Judah en het Huis van Jozef/Efraïm. Dit is een
historisch feit (I Koningen 11-12). Nu kunnen we begrijpen waarom de Torah zich
focust op Judah en Jozef! Deze twee figuren zijn beelden van de toekomst van de natie.
Dit is ook de reden waarom Judah degene is die in onze sidra (Torah portie) berouw
toont aan Jozef. Het is een beeld van de uiteindelijke hereniging van het Huis van
Israël met het Huis van Judah.
B. De Haftarah leert ons dat het de Messias is die uiteindelijk de Twee Huizen zal
verzoenen. Bovendien mogen we verwachten dat de volheid van deze hereniging zal
plaatsvinden bij Zijn tweede komst.
C. Is het niet verbazend dat Ezechiël 37 de Haftarah lezing is voor de sidra van deze
week? Het is overduidelijk dat de wijzen van Israël ook het verband zagen tussen de
verzoening van Jozef en Judah als een beeld van de verzoening tussen het Huis van
Judah en het Huis van Jozef/Israël.
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DE LAATSTE VIER TORAH PORTIES VAN BEREISHIT (GENESIS)
BEGRIJPEN OP HET MESSIAANSE NIVEAU
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijst over het leven en de bediening van Yeshua
HaMashiach. Yeshua zei dat Mozes over Hem schreef 12 . Aangezien de Torah het woord
Messias zelfs geen enkele keer vermeldt, zal deze sectie u helpen om de Messias in de Torah te
zien. Dit gebeurt voornamelijk door het gebruik van thematische analyse en midrash.

Messiaans Overzicht
I. In Parasha’s Vayeishev en Miqeitz, hebben we duidelijk een profetisch beeld gezien van
Yeshua’s eerste komst. Thematisch zagen we zinspelingen op elk van de volgende feiten
met betrekking tot de Messias eerste komst.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een profetie over Messiah Yeshua, Diegene die een miraculeuze geboorte zou hebben.
Een profetie over Messiah Yeshua als de tweede Adam door wie we LEVEN zouden
ontvangen.
Een profetie over Messiah Yeshua, de Goede Herder.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die gehaat werd door zijn broeders.
Een profetie over Messiah Yeshua, de Zoon van de Koning.
Een profetie over Messiah Yeshua, de enige verwekte Zoon van de Vader, die de
Vader met oneindige liefde liefheeft.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die verworpen werd door zijn broeders en
gehaat werd zonder reden.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene waarvan geprofeteerd werd dat hij de
toekomstige leider van Zijn broeders zou zijn.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die uitgezonden was om het welzijn van
Zijn broeders na te gaan.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die zocht naar de verloren schapen van de
Vader.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene waartegen samengezweerd werd.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die overgeleverd werd aan de Heidenen
omdat zijn broeders niet de feitelijke uitvoerders van zijn dood wilden zijn.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die in een put/graf geworpen werd.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die niet gevonden werd in de put/graf.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die van Zijn kleren ontdaan werd.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die verkocht werd voor zilver.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die een kledingstuk heeft, gedoopt in
bloed.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die een afstammeling was van Perez, de
zoon van Judah door Tamar.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die valselijk beschuldigd werd van een
misdaad die hij niet beging.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die, ook al was Hij Goddelijk, Zichzelf
ledigde van elk Goddelijk voorrecht en zichzelf vernederde om een menselijke dienaar
te worden.

11

•
•
•
•
•
•

Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die de zinnebeelden van brood en wijn zou
gebruiken als symbolen van zijn dood.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die gevangen gezet was samen met twee
andere gevangenen.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die eeuwig leven zou toekennen aan één
van de twee gevangenen die samen met Hem terechtgesteld werden.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die aan de Heidenen overhandigd werd om
terecht gesteld te worden.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die hangend aan een boom terechtgesteld
zou worden.
Een profetie over Messiah Yeshua, Degene die verhoogd werd tot de rechterhand van
de Vader.

A. We zagen ook dat Jozefs scheiding van zijn broeders ons leert dat Messias Yeshua
voor een lange tijd van Zijn broeders gescheiden zou zijn. Gedurende de tijd van
scheiding van zijn broeders—en na zijn verhoging tot onderkoning van Egypte—
kenden de Heidenen Jozef als hun redder! Dit brengt ons naar onze huidige sidra
(Torah portie).

De Kuil/Put/Gevangenis als een beeld van het Graf
I. Vorige week legde ik u thematisch bewijsmateriaal voor dat het Torah beeld van Jozefs
afdaling in een put een beeld was van de dood van de Messias, terwijl zijn opklimming uit
de put een beeld was van de verrijzenis van de Messias. Genesis 37:22-30 stelt dat Jozefs
broeders hem in een put (KJV) plaatsten. Later klom hij op uit die put. In Genesis 39:1923 daalde Jozef af in een Egyptische kerker, gevang, of gevangenhuis, afhankelijk van de
vertaling die je leest. Genesis 41:14 stelt dat Farao’s dienaren veroorzaakten dat Jozef
opklom uit die kerker, gevang of gevangenhuis. Het Hebreeuwse woord in beide verhalen
van Jozefs afdaling en opklimming uit een put is één en hetzelfde! Het is het woord bōr,
rAB, wat put betekent! In beide passages was Jozef opgenomen uit een put. Ik heb deze
twee gebeurtenissen ook thematisch verbonden met het teken van de Messias (Leven,
Dood, en het Getal Drie) daarbij de Messiaanse betekenis vastleggend van Jozefs afdaling
en opklimming uit twee verschillende putten. Ik wil u graag nog meer bewijsmateriaal
voorleggen dat Jozefs afdaling en opklimming uit een put, bōr (rAB), een beeld is van
dood, daarna leven, d.i. verrijzenis!
A. Lees Genesis 44:1-10. Besteed bijzondere aandacht aan het voorstel van de broeders in
Genesis 44:9 en Jozefs herformulering van het voorstel voor de dienaar in Genesis
44:10. Wat lijkt er vreemd aan deze twee verzen? 13 Precies. Deze twee verzen zijn
totaal verschillend in aanwending. Jozefs broeders stelden dat de dief moest sterven.
Jozefs dienaar zei dat het zou zijn, “in overeenstemming met uw woorden zal de man
bij wie het gevonden wordt mijn slaaf zijn”. Merk op dat de broeders geen woord
zeiden over de dief tot slaaf te maken. Zij zeiden dat de dief moest sterven!
B. Nu is het verleidelijk om deze kennelijke vergissing, fout of misverstand gewoon over
het hoofd te zien. Maar er is hier een juweel van Messiaanse wijsheid. Deze twee
verzen bevestigen het feit dat in de Bijbelse levensopvatting van waaruit dit verhaal tot
ons komt, slavernij gelijkstond aan dood! Dit is de reden waarom de Torah de twee
gelijkstelt. Het wil dat we slavernij zien als een beeld van dood! Bijgevolg, wanneer
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Jozef in Genesis 39:19-23 zijn afdaling maakte door in een gevangenis, cel, kerker, of
put, bōr (rAB) van slavernij geworpen te worden, werd hij symbolisch in de dood
geworpen! Evenzo wanneer Jozef in Genesis 41:14 zijn opklimming maakte door
weggehaald te worden uit de gevangenis, cel, kerker of put bōr (rAB) van slavernij
werd hij symbolisch opgewekt uit de dood! Deze levensopvatting wordt voor ons in
Spreuken 1:12 bevestigd.
Wij willen hen levend verzwelgen, gelijk de onderwereld [de plaats van dood],
gelijk die in goede gezondheid in de kuil neerdalen [bōr (rAB)].
Merk op hoe Sheol, de plaats van dood, vergeleken wordt met de put, hetzelfde woord
dat vertaald is als gevangenis, kerker, cel, enz.!
Deze thematische connectie helpt ons de Messiaanse betekenis te zien van Jozefs
afdaling en opklimming uit de put. Het is beslist een beeld van de afdaling en
opstanding van de Messias uit het graf! Baruch HaShem YHWH!!!
C. Telkens wanneer we verhalen zien waar iemand moet sterven, maar het leven wordt
teruggeven, weten we dat dit van Messiaanse betekenis is omwille van het Teken van
de Messias. Gebaseerd op het voorstel van de broeders, wat had er moeten gebeuren
met Benjamin? 14 Dit is het teken van de Messias en een sterke reden waarom we weten
dat dit verhaal Messiaanse betekenis heeft.
II. Lees Genesis 45:25-28. Merk op dat er twee keer verklaard wordt, “Jozef leeft”! In Jacobs
ogen was Jozef dood. Met andere woorden, we hebben nog een andere thematische
connectie tussen Jozefs gevangenis ervaring en dood. Tijdens Jozefs lang verblijf in de
gevangenis, was hij in zijn vaders ogen in alle opzichten dood en daarom was hij in Jacobs
ogen werkelijk “verrezen”.

De Messiaanse Betekenis van de Chiastische Structuur in Genesis 45:1-45:17
I. Eerder ontdekten we een chiastische structuur in Genesis 45:1-17. De centrale as was
Genesis 45:6—twee jaar van honger waren voorbij en er moesten er nog vijf komen. Het is
een eerder eigenaardige centrale as. Het lijkt echt niet zo diepzinnig. Wel, laat ons deze
informatie koppelen aan twee andere belangrijke lessen—1) Jozef als de Brood-Man van
Leven en 2) het getal vijf en genade. Deze drie lessen zullen een beeld brengen van de
Messias waarmee zelfs de grootste scepticus moeite zal hebben om het niet te aanvaarden.
Maar laten we eerst wat fundamentele informatie behandelen.
II. Genesis 37-43 leert ons over de eerste komst van de Messias. Dit was de tijd wanneer
1) Jozef een afdaling in status onderging, 2) zijn broeders hem afwezen, 3) hij figuurlijk
stierf en werd opgewekt en 4) hij verhoogd werd tot de rechterhand van Farao. Dit zijn
beelden van 1) Yeshua's afdaling naar de aarde in de vorm van een mens, 2) Zijn afwijzing
door Israël, 3) Zijn dood en heropstanding en 4) Zijn verhoging tot de Vaders rechterhand.
We weten al dat wanneer de Messias weerkeert, geheel Israël Hem zal aanvaarden.
Daarom is het niet moeilijk om te begrijpen dat Genesis 44-50 betrekking heeft op de
tweede komst van de Messias! Inderdaad. De gebeurtenissen in de sidra (Torah portie) van
deze week zijn een profetisch beeld van toekomstige gebeurtenissen wanneer Yeshua zal
terugkomen en verzoend zal zijn met Zijn broeders, Israël.
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A. Chronologisch, wanneer maakte Jozef zich uiteindelijk aan zijn broeders bekend? 15 Zie
je enige onderlinge thematische samenhang tussen de timing van Jozefs openbaring
aan zijn broeders en Yeshua’s toekomstige openbaring aan Israël?? 16 Precies. Dit is
geen toeval. Bovendien is dit de profetische betekenis van de twee jaar van de centrale
as van onze chiastische structuur. Messias zal Zichzelf aan Israël bekend maken bij
Zijn tweede komst, na 2000 jaar, net zoals Jozef zichzelf aan zijn broeders openbaarde
na twee jaar van honger. Hoe weten we dat de twee jaar van honger thematisch
overeenstemmen met 2000 jaar? Omdat de Schrift de honger naar fysiek brood
gebruikt als een beeld van de honger naar geestelijk brood, het ware, onvervalste,
Torah-gebaseerde Woord van Elohim (God). In Amos 8:11 staat dat op een dag een
honger naar “het horen van de Woorden van YHWH” over de aarde zal komen. Het is
enkel in deze eeuw (2000 jaar na Yeshua's eerste komst) dat de Torah aan het lichaam
van de Messias teruggeven werd, als de ware fundering voor geloof en praktijk. Merk
alsjeblief de volgende thematische parallellen op:
• Net zoals Jozefs broeders hem verworpen toen hij een jongeling was, maar later
zijn leiderschap aanvaarden na een lange periode van scheiding, zo ook, heeft
Israël Yeshua verworpen bij Zijn eerste komst, maar zal zij Zijn leiderschap
aanvaarden na een lange periode van scheiding bij Zijn tweede komst.
• Gedurende de periode van scheiding was Jozef bij de Heidenen gekend als een
Redder, maar onbekend bij zijn broeders. Hij sprak de Egyptische taal, had een
Egyptische naam, kleedde zich als een Egyptenaar en zag er uit als een Egyptenaar.
Zijn broeders herkenden hem zelfs niet toen ze voor hem gebracht werden, na
twintig jaar van scheiding. Zo ook, was Yeshua in de voorbije 2000 jaar in de
Heidense wereld als de Redder gekend, maar niet gekend als Redder voor de
Joodse wereld. Zijn transformatie in een Heiden was zo kompleet, dat zelfs de
meeste niet-Joodse gelovigen Hem niet meer zien als een Torah getrouwe Rabbi.
Bovendien zien Zijn Joodse broeders Hem als een valse profeet voor de Heidenen.
• Jozef was een Hebreeër, doch hij was tijdens Zijn lange periode van scheiding
uiterlijk veranderd in een Heiden. Zo ook is Yeshua niet bekend als een Torah
getrouwe Rabbi, maar als een Redder voor de Heidenen die een voorstander of
verdediger was van het breken van de Torah (Zondag Shabbat, geen Bijbelse
feesten meer, geen dieet beperkingen, enz.).
B. Merk op, gedurende de twee eerste jaren van honger voorzag Jozef de wereld van
brood. De wereld zou van ontbering omgekomen zijn als Jozef, de Brood-Man van
Leven er niet was geweest. Jozefs voorziening van brood is gewoon een beeld van de
redding van Yeshua (zoals we hieronder zullen zien). Daarom leert de Torah ons dat
net zoals Jozef tijdens de eerste twee jaar van honger brood tot leven van de wereld
voorzag (terwijl hij van zijn broeders gescheiden was), zo ook, zou Yeshua in de
redding (hint, Brood van Leven?) van de wereld voorzien, tijdens de 2000 jaar dat Hij
gescheiden was van Zijn broeders! Zoals je kunt zien, de thematische parallellen
leveren hun geld op!
Samengevat leren al deze thematische parallellen ons het volgende: Genesis 37-43 leert
ons over Yeshua's eerste komst, maar Genesis 44-50 heeft betrekking op Yeshua’s
tweede komst, wanneer Hij door Zijn broeders aanvaard zal worden. Nu we de
profetische betekenis van het getal twee in de centrale as van onze chiastische structuur
hebben gezien, laten we nu verder gaan om de betekenis van het getal vijf te zien.
III. We weten al dat Jozef, De Brood-Man van Leven, een beeld is van Messias Yeshua. We
hebben al de thematische connectie gezien tussen behoud van Leven door het voorzien
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van brood en het getal vijf. Zie je het verband—het getal vijf en brood? Weet je nog al de
vijven die we hiervoor zagen, allemaal verbonden met daden van genade tijdens de periode
dat Jozef de voorziener van brood voor de wereld was? Kan je aan een bepaald verhaal
over Yeshua denken dat thematisch verbonden is met het concept dat ik juist voorgesteld
heb? 17
A. Lees Mattheüs14:13-21, Marcus 6:31-46, Lucas 9:2-17 en Johannes 6:1-14. Merkte je
het aantal vijven op in dit verhaal? Let op het volgende:
•
•
•

Er waren 5 broden
Er waren 5000 mensen
Yeshua liet hen in groepen van 50 en 100 zitten (5*20)

Zoals je kunt zien, is de thematische parallel overduidelijk, exact en doelbewust. Net
zoals Jozef genadig voorzag in brood, zo ook voorzag Yeshua brood voor deze groep
mensen! Het getal vijf is het meest opvallende getal in dit verhaal. Bijgevolg leert de
Messiaanse betekenis van het getal vijf in de centrale as van onze chiastische structuur
ons dat Jozef een beeld is van Messias Yeshua, die brood voor de menigte voorziet.
Maar wacht, er is nog meer!
B. Herinner je je onze Wiskunde 101 les? Weet je nog hoe Jozef miraculeus genoeg voor
iedereen in de wereld brood leek te hebben, ook al spaarde hij slechts 1/5 van het
graan gedurende de zeven jaar van overvloed? Zie je het verband met ons verhaal in de
Evangeliën? 18 Kan het verband nog duidelijker zijn? Jozef, de Brood-Man van Leven,
is een profetisch beeld van het werk van Messias Yeshua. Maar wacht, er is nog meer!
C. Lees Johannes 6:26-65. We weten dat Jozef fysiek brood voorzag. Maar hoe is dit een
beeld van het werk van Messiah? 19 Inderdaad. En dat geestelijk brood is Zijn lichaam.
Zie je, Yeshua is het Brood van Leven!!! Nu is ons profetisch beeld kompleet. Jozef,
de Brood-Man van Leven, voorzag brood voor de gehele wereld. Dit is een beeld van
het werk van Messias Yeshua die in het Brood van Leven (Hijzelf) zou voorzien als
eeuwig leven voor de wereld!!! Geweldig!!! Maar wacht, er is nog meer!
D. Het teken van de Messias staat over het hele verhaal van Jozefs voorziening van brood
geschreven! Wat zou er gebeurd zijn met de mensen van de wereld als Jozef hen niet
voorzien had van graan gedurende de zeven jaar van honger? Ze zouden allemaal van
ontbering omgekomen zijn. Dit is ook waarom we weten dat het verhaal van Jozef een
profetisch beeld is van het werk van de Messias. Hij bracht leven aan hen die anders
zouden gestorven zijn! Dit is het teken van de verrijzenis. Maar wacht, er is nog meer!
E. Bemerk ook dat het brood dat vermenigvuldigd werd gerste brood was. We weten dat
het beeld van de Torah van de VERRIJZENIS van de Messias te vinden is in de derde
Heilige Dag, welke de Dag van het Omer Wuif Offer is. Deze Heilige Dag is een
schaduw van Yeshua's VERRIJZENIS wanneer de Hogepriester de gerstschoven voor
Adonaï wuifde! Elke keer wanneer je gerst ziet vernoemd worden, verwacht je dan aan
een Messiaanse les.
F. We weten dat dit beeld van de Messias die Zichzelf als het Brood van Leven voorziet
een beeld is van onze redding. Als we van dat brood eten, zullen we niet geraakt
worden door de tweede dood. Denk je dat het toeval is dat het getal vijf (het getal dat
genade leert) het getal is dat geassocieerd is met de boodschap van verlossing door het
Brood van Leven? Natuurlijk niet. We zijn gered door genade doorheen geloof. De
Torah leert ons dit door het verhaal van Jozef, de Brood-Man van Leven!
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Messias’ Werk
I. Heb je je ooit afgevraagd waarom Mozes Genesis 47:13-27 schreef? Lijkt dit niet een
vreemde toevoeging aan het verhaal? Gewoonlijk hebben vreemde passages een
kenmerkende Messiaanse betekenis. Laten we zien of we deze kunnen ontcijferen. We
zouden er goed aan doen ons de profetische tijdlijn te herinneren.
•
•

Genesis 37-43 gaat over de eerste komst van de Messias.
Genesis 44-50 heeft betrekking op tweede komst van de Messias.

Bijgevolg zouden we moeten proberen deze passage thematisch te verbinden met de
gebeurtenissen rondom Zijn tweede komst. We zouden ze hoofdzakelijk moeten linken aan
de gebeurtenissen die na de verzoening van Yeshua met Am Yisra’el (het volk van Israël)
plaatsvonden.
II. Laten we ook nog een ander belangrijk beeld opnieuw bekijken. Eerder heb ik gesteld dat
Jozefs verhoging tot de rechterhand van Farao een beeld was van Yeshua’s verhoging tot
de rechterhand van de Vader in de hemel. Wel, als dat waar is, zou dat Farao dan niet tot
een type vader maken? Wel, ja en neen. Farao is een type vader in één opzicht, zijn positie
als de hoogste gezagdrager. Farao was de koning van Egypte, de grootmacht van de wereld
in die tijd. Hij was de aardse koning der koningen. Bijgevolg was hij een type/beeld van de
Vader, waar het betrekking heeft op Zijn Koninklijke functie. We zullen enkel in staat zijn
de betekenis van Genesis 47:13-27 te zien als we ons realiseren dat Farao een beeld is van
de Vader als Koning van de wereld, met Jozef (als beeld van Yeshua) aan Zijn
rechterhand. In feite, als we Farao niet al gezien hadden als een beeld van de Vader,
zouden we niet begrepen hebben dat Jozefs verhoging tot Farao’s rechterhand een beeld
was van Yeshua’s verhoging tot de Vaders rechterhand. Het punt? Laat de thematische
connectie tussen Farao en de Vader u niet verstoren. De Torah gebruikt betrekkingen
tussen mensen om een thematisch beeld van de Messias te schilderen. Tenslotte is de
leeuw een beeld zowel van hasatan als van Yeshua, nietwaar? 20
A. Merk op dat Jozef er in slaagde al het geld van Egypte en Kanaän te verkrijgen. Hij
slaagde er in al de dieren van Egypte te verkrijgen. Hij slaagde erin al het land van
Egypte in bezit te krijgen. Thematisch, heeft hij AL de rijkdom en overvloed van
Egypte, ALLES. Merk vervolgens op dat hij het ALLEMAAL aan Farao gaf, alles!
B. Hij was ook in staat alle Egyptenaren te veranderen in lijfeigenen (dienaren/slaven)
van Farao. Vrij verbazingwekkend ehhh?
C. Tenslotte, stel vast dat alle mensen dankbaar waren dat ze lijfeigenen/slaven/dienaren
van Farao konden zijn! Kijk naar Genesis 47:25!
En zij zeiden, Gij hebt ons leven gered, mogen wij genade in het oog van onze
heer vinden, wij zullen graag Farao’s dienaren zijn.
Wow! Wat een gedweeë groep mensen. Waarom denk je dat ze zo onderdanig
waren? 21 Precies. Ze waren gewoon dankbaar dat ze leefden, ze wisten dat ze hun
leven aan Jozef te danken hadden—en aan Farao, mag ik er aan toevoegen. Merk
bovendien op hoe zij beroep doen op de GENADE van hun meester. Merk ook hun
belofte op aan Farao, ze willen zijn dienaren zijn.
D. Heb je gemerkt dat telkens wanneer het onderwerp van land aan bod kwam, de
priesters vrijgesteld waren van het opgeven van hun land? Waarom? 22
E. Alles samen worden de volgende onderwerpen besproken in Genesis 47:13-27.
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•
•
•
•
•

Farao bezit alles.
Het volk zijn Farao’s dienaars.
Jozef verhuisde de mensen naar de steden.
Een speciale taks op het volk.
Speciale onderrichtingen voor priesters.

III. Kan je denken hoe de laatste reeks omstandigheden het werk van Messiah Yeshua
uitbeelden? 23 Herinner je onze profetische tijdlijn. Nadat Yeshua terugkeert, zal Hij een
Koninkrijk instellen voor een 1000 jarige periode, waarna we zullen binnengeleid worden
in de eeuwige toestand. Laat ons elk van de thema’s/onderwerpen volgen die zich in
Genesis 47:13-27 ontwikkelden en tonen hoe zij thematische beelden van het Duizendjarig
Koninkrijk en de eeuwige toestand zijn.
A. Farao Bezit Alles —Herinner je je hoe Farao uiteindelijk ALLES bezat? Hoe kwam
Farao in het bezit van ALLES? 24 Inderdaad. Lees nu I Korintiërs 15:22-28. Gebaseerd
op deze passage, laten we zien hoe het thematisch gelijkstaat aan de Torah passage:
•

•

Ook al was Farao de hoogste gezagdrager/koning, het was Jozef die de
belangrijkste zaken van zijn koninkrijk behartigde. Zo ook zal, volgens 1 Korintiërs
15:24-28, Messias over de wereld heersen tot een bepaalde tijd. Messias is degene
die al het “werk” doet, niet de Vader, ook al staat Hij boven de Zoon. Jozef gaf
letterlijk het hele koninkrijk aan Farao—al het geld, dieren, land en volk! Nadat
Jozef het land van Egypte geleid had door de beproeving van honger was hij in
staat ALLES aan Farao te geven. Zo ook zal, volgens 1 Korintiërs 15:24-28, op de
gestelde tijd, Messias Yeshua ALLES aan de Vader overhandigen en onder Hem
staan! Hoe geweldig! Het is allemaal profetisch afgeschilderd in ons verhaal in
Genesis!
En welke was de vijand die Jozef overwon? Hij overwon de vijand van dood! Hoe,
zal je vragen? Omdat, ware het niet geweest omwille van zijn talent om Farao’s
dromen te verklaren, was de wereld van Egypte en Kanaän voorzeker omgekomen.
Bijgevolg, elk van Jozefs daden waren erop gericht mensen te redden van de dood.
Dit zou ons niet moeten verbazen. Ons verhaal in Genesis is gevuld met expliciete
vermeldingen dat het doel van Jozefs daden was levens te redden. En weer zien we
dat het thema van Leven en Dood een hoofdthema is dat we kunnen gebruiken om
ons te helpen de Torah te interpreteren. Het is toevallig zo dat volgens 1 Korintiërs
15:24-28 dood de laatste vijand is die Yeshua ook zal overwinnen. Gewoon een
toeval? Merk tenslotte op dat Jozef in staat was Farao het koninkrijk te geven
onmiddellijk nadat hij de natie had gered van het door de honger opgedrongen
spook van de dood. Met andere woorden, hij gaf het koninkrijk over nadat hij de
dood had “verslagen”. Moet ik nog meer zeggen?

B. De mensen Zijn Farao’s Dienaren—Lees Openbaring 21:24-27. Het volk is Jozef en
Farao zo dankbaar dat hun leven gered is, dat ze aanbieden hun leven in dienst van de
koning en zijn rechterhand dienaar te geven. Dit is een beeld van hen die het eeuwig
leven ingaan. Zij zijn degenen die de Koning en Zijn Zoon, die hen redde van de
tweede dood dankbaar zijn. Zij zijn er niet om bekommerd hun eigen geld, vee of land
te bezitten. Ze zijn gewoon dankbaar dat ze de Koning mogen dienen, Zijn overvloed
van genade mogen ontvangen.
C. Jozef Verhuisde de Mensen naar de Steden—Om een bepaalde reden was Jozef
betrokken bij het verhuizen van de mensen van het platteland naar de steden.
Bovendien zien we in Genesis 47:21 dat hij bij alles betrokken was binnen de grenzen
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van Egypte. Lees nu Openbaring 21 en Ezechiël47-48. Wat is het belangrijkste
onderwerp van deze passages? 25 Gewoonweg verbazend. De thema’s van Genesis
47:13-27 zijn dezelfde thema’s van de Duizendjarige en Eeuwige toestand. Merk op
hoe de passages in Openbaring en Ezechiël focussen op de Grote Stad, Nieuw
Jeruzalem, en wie er in en uit kan gaan, net zoals Jozef de mensen naar de steden
verhuisde.
D. Een Speciale Taks voor het Volk—Lees Ezechiël45-46. Waarop ligt de nadruk? 26 En
weer zien we het thematische equivalent van onze Torah portie. De taxatie van twintig
procent op de voortbrengselen van het land is gewoon een beeld van hoe wij op een
dag allemaal een portie zullen teruggeven aan Adonaï van de zegen die wij van Hem
krijgen.
E. Speciale Onderrichtingen Voor de Priesters—Lees Ezechiël 44-45. Merk op dat het
onderwerp hier gaat over de speciale onderrichtingen en richtlijnen voor de priesters
die dienen in het Koninkrijk dat zal komen! In feite gaat Ezechiël 40-48 helemaal over
het Duizendjarig Koninkrijk. Zoals we kunnen zien, al de thema’s in Genesis 47:13-27
geïntroduceerd, zijn ontwikkeld in Ezechiël 40-48! Lees Ezechiël 45:1-45. Hoe is dit
thematisch verbonden met Genesis 47:13-27? 27
Samengevat, Genesis 47:13-27 is een profetisch beeld van het Duizendjarig Koninkrijk
en de Eeuwige toestand. Zoals ik eerder al veelvuldig heb verklaard, de Torah is een
profetisch boek. De meeste mensen zien het grootste gedeelte van de profetische
aspecten niet, omdat hen niet geleerd werd thematisch te denken, wat de wijze van de
Heilige is om Zijn Eeuwig Woord te interpreteren. Eens we thematisch beginnen
denken, schijnen deze juweeltjes van waarheid helder voor ons. Bedenk, de doctrines
van de Schrift kunnen gevonden worden in de verhalen van de Torah. Moge Vader
YHWH verder uw inzichten in de Torah zegenen, de Boom van Leven!

Meer Portretten van Messias Yeshua
I. We zagen al een beeld van de liefde van de Vader voor Zijn Zoon, door de Liefde van
Abraham voor Izaak en de Liefde van Jacob voor zijn zoon Jozef. Thematisch leren deze
twee relaties ons over de onvoorstelbare liefde tussen de Vader en Zijn Zoon, Yeshua. We
hebben eerder opgemerkt dat Jacob zijn genegenheid overdroeg op Benjamin nadat hij
Jozef verloor. Het thematische verband tussen Benjamin en Jozef is dat ze beide kinderen
waren van Rachel, de vrouw waarvan Jacob het meeste hield. Merk op hoe Genesis 44:30
stelt dat Jacobs ziel verbonden is met Benjamins ziel. Opnieuw onderwijst dit ons over de
hechtheid tussen de Vader en de Zoon, Yeshua.
II. Eerder merkten we hoe Judah bereid was zijn leven te geven in ruil voor dat van Benjamin.
Hoe is dit een beeld van het werk van de Messias?? 28 Het is geen toeval dat het Judah
(hint, de stam van Judah) was, die bereid was zijn leven voor een ander te geven. Deze
profetische daad leert ons dat de Messias, de ultieme plaatsvervanger, uit de stam van
Judah zal komen. We weten dat afdalen in een kerker/put een Torahbeeld van dood is.
Bijgevolg was Judah’s bereidheid om in de put/gevangenis te gaan een beeld van zijn
bereidheid om voor Benjamin te sterven (zie Romeinen 5:7-8)! Zoals je kunt zien, eens we
de profetische taal van de Torah beginnen verstaan, worden we overspoeld met beelden
van het werk van Messias Yeshua.

Shabbat Shalom!
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1

Hij was voornamelijk bezorgd over het veroorzaken van de dood van zijn vader.

2

Hij biedt Jozef nu een alternatief voor Benjamins verdere opsluiting.

3

Plaatsvervanging. Hij wil Benjamins plaats innemen.

4

De getallen twee en vijf en het gebrek aan voedsel.

5

Ja. Het spreekt over het feit dat Jozef gezonden was door de Heilige om brood/voedsel voor hen te voorzien
voor de nog resterende vijf jaar!

6

Zo dat hij het leven van zijn familie kon redden!

7

Leeft hij nog?

8

Leeft hij nog?

9

Jozefs leiderschap verzekerde leven voor het hele volk.

10

Onze verklaring zou kunnen zijn dat de Heilige het graan vermenigvuldigde.

11

Ja. Al zijn daden zijn gericht op het dienen van Farao.

12

Yeshua zei in Johannes 5:46 dat Mozes over hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend over Yeshua, zegt dat het boek
over Hem geschreven is. Paulus zei dat elk van deze feesten profetische schaduwen waren van Messias Yeshua.
13

De dienaar zegt dat het voorstel zal zijn “in overeenstemming met uw woorden”. Nochtans, de uiteindelijke
oplossing was niet in overeenstemming met hun woorden.
14

Hij had moeten sterven want de beker was in zijn bezit gevonden.

15

Nadat de hongersnood twee jaar in de wereld was geweest.

16

Ja, net zoals Jozef zichzelf bekend maakte na twee jaar van honger, zo ook zal Yeshua zichzelf na 2000 jaar
bekend maken aan Israël!

17

Ja, Yeshua voedde een menigte met brood!

18

Ja. Yeshua vermenigvuldigde het brood net zoals het voor Jozef gedaan werd!

19

Net zoals Jozef in fysiek brood voorzag, zo ook voorzag Yeshua in geestelijk brood!

20

I Petrus 5:8 stelt dat hasatan een leeuw is. Hoewel naar Yeshua verwezen wordt als de leeuw van de stam van
Judah.
21

Ze wisten dat, ware het niet om Jozef geweest, ze allen waren omgekomen!

22

De priesters waren een speciale uitzondering want hun land was hun rechtstreeks door Farao gegeven.

23

Ja!!! Dit is een beeld van de eind-tijd, beginnend met het Duizendjarig Koninkrijk, uitstrekkend tot in de
eeuwige staat!
24

Het was hem door Jozef gegeven.

25

De Stad Nieuw Jeruzalem, en haar grenzen. Bovendien handelt de passage in Ezechiël over de grenzen van
Eretz Yisra’el (het land van Israël).
26

Offergaven aan de Heilige.
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27

Het spreekt van het land erfdeel van de Levitische priesters.

28

Judah was bereid zijn leven op te geven voor een ander. Dit is een perfect beeld van het werk van de Messias.
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