
• Wajeesjev         Gen 37:1 - 40:23 

• Mikeets             Gen 41:1 - 44:17 

• Wajigasj            Gen 44:18 - 47:27



1. Israël zal terugkeren naar Torah voordat de 2e & grotere Exodus    
plaatsvind. (Deu 30:2-3 & Neh 1:8-10 + Jes 11:11-12 & Jer 16:14-15) 
Judah bid voor onze terugkeer, Gods plan wacht op ons. 

2. Chiastische structuren helpen om Bijbelse inzichten te krijgen. 

3. Thematische verbindingen helpen om Bijbelse inzichten te verkrijgen. 
Denk bv maar aan de Soennitische vrouw en Sarah en hun zonen. 

4. Het teken van de Messias is drie dagen dood en opstanding (leven) en 
kan men op veel meer plaatsen in de Tenach terugvinden,  
Denk bv aan het bronnen verhaal van Isaac. 

5. 10 kamelen stonden voor 10 geboden en die brengen je door de woestijn 
ALS je er goed voor zorgt. 

6. Eliezer is het beeld van de Ruach en paste zijn boodschap enigszins aan 
omwille van zijn publiek 
 

 (terugkeren) חזור



Chiastische structuur
• A Joz 2:16   Rahab zegt ga naar de bergen verstop je drie dagen 
•   B Joz 2:17-18a Paarse draad in de raam, ontbonden van deze eed mits…
•     C Joz 2:18b        Breng je hele familie in het huis 
•       D Joz 2:19a           Iedereen die uw huis verlaat, zijn bloed is op zijn eigen  

                                    hoofd wij zijn vrij van deze eed
•     C1 Joz 2;19b      Iedereen die in uw huis is
•   B1 Joz 2:20-21 Dit geheim houden of eed is ontbonden, paarse draad in raam
• A1 Joz 2:22  Bij de berg verstoppen zich drie dagen voor de achtervolgers  

• A Joz 9:17     Het volk Israël kwam op de derde dag bij hun steden
•   B Joz 9:18a      Israël versloeg hun niet
•     C Joz 9:18b         De leiders hadden een eed gezworen
•       D Joz 9:18c            Het volk morde tegen de leiders
•     C1 Joz 9:19a       De leiders vertelden het volk we hebben gezworen
•   B1 Joz 9:19b    We mogen hen niet aanraken
• A1 Joz 9:20   We laten ze leven  



Haftarah וַיֵָּרא Thematische connecties 
• 2 Kon 4:8   <  > Gen 23:6     Voorname vrouw — vrouw van vorst van God
• 2 Kon 4:9   < > Gen 18:1-9   Gastvrijheid/dienstbaarheid 
• 2 Kon 4:12 <  > Gen 18:9     Vragen naar de vrouw 
• 2 Kon 4:14 <  > Gen 18:11   Beide vrouwen nog kinderloos
• 2 Kon 4:14 <  > Gen 18:12   Echtgenoot is oud
• 2 Kon 4:15 <  > Gen 18:10   Vrouw staat bij een ingang (huis — tent)
• 2 Kon 4:16 <  > Gen 18:14   Op de vastgestelde tijd (לַּמֹועֵד) over een jaar 
• 2 Kon 4:16 <  > Gen 18:12   Nee lieg niet — lachen >> ongeloof
• 2 Kon 4:17 <  > Gen 21:2     Baren zoon op de afgesproken tijd
• 2 Kon 4:18 <  > Gen 21:8     Het kind groeide
• 2 Kon 4:20 <  > Gen 22:10   Zoon gaat dood — strekt hand uit om te doden
• 2 Kon 4:22  <  > Gen 22:3    Knechten, ezel
• 2 Kon 4:25 <  > Gen 22:3-4  Berg,  Elisja zag haar aankomen — Abraham zag berg
• 2 Kon 4:26  <  > Gen 22:2,5 Geloof >> Het is goed — wij zullen terugkeren 



3 gerelateerd aan leven en (uit) dood
• Gen 1:11-13 En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend 

gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de 
aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar 
zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God 
zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: 
de derde dag.  

• Gen 6-7 Beschrijft hoe Noah met zijn 3 zonen en 3 schoondochters op een ark van 
300 el lengte en 30 el breedte met 3 dekken moet gaan om in leven te blijven. 

• 3 Aartsmoeders hebben bovennatuurlijke hulp nodig om leven te kunnen geven. 
(Gen 18:12 Sarah Gen 25:21 Rebecca Gen 30:22 Rachel) 

• Gen 17 :1,17 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE 
aan Abram en zei tegen hem:… Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter 
aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren 
worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren? 

• 99 = 3*33  & 90 = 3*30 toen de bevestiging van het beloofde LEVEN kwam.
• Die boodschap werd gebracht door 3 mannen.



Zoeken naar Isaac’s bruid 
• Uit alle dieren van Abraham         >> Torah = “613” geboden
• 10 kamelen                                  >> 10 Woorden/geboden
• Woestijn                                       >> 70 volken
• Familie Avraham                          >> Gods kinderen
• Rebecca                                      >>  Bruid v/h Lam
• Waterput                                      >> gratis voor iedereen beschikbare genade  

• Vader stuurt de helper uit naar een bruid voor zijn zoon
• Helper gaat door de woestijn op zoek naar de bruid
• Hij heeft een representatie van rijkdom bij zich
• Hij rust niet totdat zijn boodschap is overgebracht
• Hij getuigd van de vader en de zoon
• Hij herkent de bruid aan de zorg voor de kamelen 
• De bruid komt uit de familie
• De bruid is dienstbaar en vol goedertierenheid
• De bruid moet instemmen 
• Zodra de bruid gevonden is wil de helper terug naar de zoon
• De kamelen brengt hen (na goed te zijn verzorgd) door de woestijn
• De zoon wordt biddend aangetroffen
• De bruid versluiert zich meteen zodat ze niet goed herkenbaar is
• Aanvulling van het bronwater is en blijft een mysterie 



• Wajeesjev         Gen 37:1 - 40:23 

• Mikeets             Gen 41:1 - 44:17 

• Wajigasj            Gen 44:18 - 47:27



Samenvatting Wajeesjev         Gen 37:1 - 40:23 

• Jacob geeft Josef zijn veelkleurige mantel  
 

• Josef vertelt zijn droom dat hij over zijn broers en ouders zal regeren  

• Tamar verkleed zich als prostituee en wordt zwanger van Judah  

• Josef wordt slaaf in Egypte en bestuurt Pontifars huishouden  

• De vrouw van Pontifar liegt en Josef komt in de gevangenis 

• Josef bestuurt de gevangenis en interpreteert weer 2 dromen 
 



Samenvatting Mikeets   Gen 41:1 - 44:17 

• De Farao heeft dromen en haalt Josef uit de gevangenis om ze te 
interpreteren  
 

• Josef voorspelt een hongersnood en wordt “vicepremier” 

• Zijn broers komen naar Egypte voor voedsel, en hij verwijt hun spionnen 
te zijn  

• Josef eist dat ze Benjamin brengen, en gooit Simeon in de gevangenis 

• Jacob wil Benjamin niet laten gaan, maar Judah staat voor hem in  

• Ze gaan met Benjamin terug naar Egypte  

• Zodra ze vertrekken wordt Benjamin beschuldigd van diefstal  
 



Samenvatting Wajigasj    Gen 44:18 - 47:27 

• Judah haalt Jacob erbij in de hoop Benjamin van slavernij te redden  

• Josef onthult zichzelf aan zijn broers 

• Josef stuurt een hele caravan om Jacob op te halen  

• God deelt Jacob in een visioen mee dat Hij bij hem zal zijn  

• Na 17 jaar worden Jacob en Josef herenigd  

• Jacob en zijn zonen ontmoeten de Farao en krijgen het land Gosen  
 



Thematische connecties die 
broeder Judah maakt

• Geiten en mantels linken Jacob bij Isaac, Judah en Tamar, Jacob en zonen  

• Dromen van de Farao gaan over Josef, zijn broers, en de moeders 

• Farao is een soort tweede vader van Josef door het uit de put halen van Josef 

• Josef is op één manier thematisch verbonden en een afbeelding van Laban. 

• Judah is een beeld van de messias die leert van zijn fouten  
 

• Als deze links allemaal gevonden en onderbouwd kunnen worden is het dan 
echt te vergezocht om Josef’s leven te zien als een voorafschaduwing van 
Yeshua’s leven….?



Tussen neus en lippen door….
• Derde man van Tamar brengt leven voort…. 

• Tamar toont drie items die haar leven redden… 

• Uit Perez-lijn komt de Messias, zonder Judah’s eerlijkheid was Perez 
gestorven… 

• Josef komt van de vader - 1) daalt of naar een “hoge” positie - 2)daalt verder 
af naar een “hoge” positie - 3) wordt daarna mederegent van de wereld…  

• Op de derde reis van de broers naar Egypte wordt heel Israël herenigd en is 
hun leven veilig gesteld…



Josef profetie v/d Messias …
•      Herder 

Rechtvaardigen hebben gewoonlijk de taak van een herder. Dit 
gemeenschappelijk thema verenigt Abraham, Izaak, Jacob, Josef, Moses en 
David. 
De Messias is de Goede Herder (Joh 10:11)  
 
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

•      De Ene die Gehaat werd 
Net zoals Josef gehaat werd door zijn broeders, zo ook werd Yeshua gehaat 
door Zijn broeders. Joh 15:24-25  
 
Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, 
hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader 
gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij 
hebben mij zonder reden gehaat.



•      Veelkleurige Mantel - de veelkleurige mantel, een ketonet passim was een 
speciaal kledingstuk met lange mouwen, gedragen door  
de kinderen van koningen. (Johannes 19:21-23) 
 
De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning 
van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden…. 
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten 
vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het 
onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. 

•      Vaders liefde voor de Zoon - We zagen dat Jacob Josef meer liefhad dan zijn 
andere zonen. Dit was thematisch verbonden met de grote liefde van Abraham 
voor Izaak. “Alsjeblief neem uw zoon, uw enige zoon, die je liefhebt...” en offer 
hem tot een brandoffer  
Zo is Yeshua is de enig verwekte Zoon van de Vader, die de Vader liefheeft met 
een oneindige liefde maar toch bereid is geweest Hem te offeren…..

 
 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Verwerping door zijn broeders. Hij werd verworpen bij Zijn eerste komst; echter
—bij Zijn tweede komst—zal Yeshua door Zijn broeders (het Huis van Judah maar 
ook Israel) aanvaard worden, net zoals Josef de eerste keer niet werd aanvaard 
en de tweede keer wel.  

•      Gods Woord geeft ons nog drie voorbeelden van mensen wiens levens de eerste 
en tweede komst van de Messias voorafschaduwen.

•      Moses 
•      David
•      Jefta  

 
Rich 11:3 Toen vlucht Jefta voor zijn broers en ging in het land Tob wonen. En 
leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. 
 
Rich 11:5 En het gebeurde, terwijl de Ammonieten tegen Israël streden dat de 
oudsten op weg gingen om Jefta uit het land Tob te halen.  
 
Rich 11:8… U zult over ons het hoofd zijn voor alle inwoners van Gilead

 
 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Gehaat vanwege wonderen. Josef werd o.a. gehaat vanwege zijn dromen, iets 
wat Yeshua ook regelmatig gebeurde zie bv. 
 
Mat 12:10-15 Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het 
niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen?Hoeveel gaat niet 
een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed 
te doen. Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij 
werd hersteld, gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden 
tegen Hem, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen.

           Profetieën. Net zoals de profetische dromen over Jozefs toekomstige autoriteit, zo  
    zijn er talrijke profetieën geweest over de autoriteit van Yeshua de Messias. 
 
   Jes 9:5-6  
    Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust  
    op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 
    Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de  
    vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het  
    te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot 
    in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Gezonden om zijn broers te controleren. Jacob zond Josef naar Sichem. Merk 
de voor de hand liggende thematische connectie met de vader die zijn zoon zond in 
Yeshua's parabel opgetekend in Marcus 12:1-12! 

•      Zoekend naar Verloren Schapen. Net zoals Jozef de vreemdeling vertelde dat hij 
gezonden was om zijn broeders te zoeken, zo ook werd Yeshua gezonden om de 
verloren schapen van het Huis van Israël te zoeken  
 
Joh 10:1-21  
 
Joh 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die 
moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde 
en één Herder. 

•      Mat 10:6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël
•      Mat 15:24 ..Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël  

 

 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Samenzwering. Net zoals Jozefs broeders complotteerden tegen hem, zo was er ook 
een samenzwering van de religieuze leiders tegen Messias Yeshua. (zie ook Ps 2 ; 
41:10) 
 
Mat 26:59 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse 
getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden 
niets. 
 
Mat 27:1 Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten 
van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden.

•      Gedood door anderen. Waarom konden Josefs broeders zich er niet toe brengen zelf 
Josef te doden? Dit was om ons te leren dat Messias’ broeders Hem niet zouden 
doden. Hij werd overhandigd aan de heidenen voor Zijn terechtstelling. 
 
Joh 18:28 - 19:42  
 
Joh 18:31 Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet. 
De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. 
 

 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      In de put geworpen. Josef werd in een droge put gegooid. Dit was ook het beeld 
van de begraafplaats van de Messias. Het was een gat in de aarde. Messias werd 
daarin geplaatst.  
 
Mat 27:60 en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en nadat 
hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg.

•      Verdwenen uit de put. Toen Reuben Josef uit de put wilde halen zat hij er niet 
meer in. Zo ging ook het gelovige overblijfsel (Yeshua's discipelen) en vond Yeshua 
niet in het graf. Want Hij was OPGESTAAN, Baruch HaShem YHWH! 
 
Mat 28:6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de 
plaats waar de Heere gelegen heeft.

•      Verkocht voor geld. Net zoals Josef werd verkocht voor geld, is ook Yeshua 
verkocht voor 30 zilverstukken. 

 

 
 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Mantel met bloed bevlekt. Zoals Josef zijn mantel met bloed bevlekt was zal ook 
Yeshua’s mantel dat straks zijn  
 
Ope 19:11-16  
 
19:13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam 
luidt: Het Woord van God.

•      Gescheurde kleren van de Vader. Jacob scheurde zijn bovenkleed, was dir om 
ons te leren hoe het hart van de Vader verscheurd was omwille van de dood van 
Zijn enige verwekte Zoon. Kan het scheuren van voorhang in de Tempel hiermee 
thematisch verbonden zijn?  
 
Mat 27:51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven 
tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

•      Valselijk beschuldigd. Josef werd door Pontifars vrouw vals beschuldigd, net 
zoals Yeshua vals wordt beschuldigd.  
 
Hand 6:13 En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet 
op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet,

 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Dienaar. Net zoals Jozef ontdaan werd van zijn “ Koninklijke” mantel en prestige en 
tot een dienaar/slaaf gemaakt werd, het laagst geacht, zo ook ontledigde Yeshua 
Zichzelf van al de Goddelijke en Koninklijke voorrechten en werd Hij tot een nederig 
mens gemaakt.  

•      Dit proces, in detail beschreven in Fil 2:6-9. In elke fase was Josef tweede in rang 
bij iemand die boven hem stond, net zoals Yeshua dat is aan de Rechterhand van 
de Vader.  
 
Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan 
God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan 
te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens 
bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, 
ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 
Hem een Naam geschonken boven alle naam,

 

 
 

•  

Josef profetie v/d Messias …



•      Geaccepteerd door de heidenen. Net zoals Josef werd ontvangen bij de heidenen 
is het ook met Yeshua gegaan.

•      Gevangen met twee anderen. Net zoals Josef met twee anderen gevangen zat zo 
hing ook Yeshua tussen twee anderen.

•      Eentje hersteld andere niet. Net zoals bij Josef één van zijn mede gevangenen 
zijn leven terug krijgt en de ander niet, zo is het ook met de twee medegekruisigden 
van Yeshua.

•      Merk op hoe vaak het getal drie in de dromen van de medegevangen voor komt:
•      Gen 40:10 Er waren DRIE takken aan de wijnstok.
•      Gen 40:13 in drie dagen zal er eerherstel volgen.
•      Gen 40:16 Er waren DRIE manden, 
•      Gen 40:19 Na drie dagen volgt de dood.
•      Gen 40:20 De DERDE dag was Farao’s verjaardag.  

In Jozefs interpretatie van de dromen, werd één van hen LEVEN beloofd in DRIE 
dagen, terwijl de andere DOOD in DRIE dagen beloofd werd. 

 

•  

Josef profetie v/d Messias …



Chiastische structuur met verrassende centrale as
• A) Gen 45:1a—Josef zei de Egyptenaren de kamer te verlaten 
•   B) Gen 45:1b—Josef werd aan zijn broeders bekendgemaakt
•     C) Gen 45:2—Josef weende
•       D) Gen 45:3a—Josef vroeg naar zijn vader
•         E) Gen 45:3b—De broeders konden niet geloven dat het Josef was 
•           F) Gen 45:4a—Josef vroeg de broeders dichterbij te komen
•             G) Gen 45:4b—“Ik ben Josef uw broeder” 
•                H) Gen 45:4c-5a—Josef zei; zijn broeders verkochten hem aan Egypte 
•                    I) Gen 45:5b—Josef werd vooruitgezonden tot hun behoud 
•                      J) Gen 45:6—Twee jaren van honger zijn voorbij; nog vijf te gaan.
•                   I1) Gen 45:7—Josef vooraf gezonden voor grote redding van zijn familie 
•               H1) Gen 45:8a—Josef zei dat de Heilige hem daar gezonden had 
•             G1) Gen 45:8b—Josef was heer over Farao’s huishouden
•            F1) Gen 45:9-11—Josef verzocht hen zijn vader te brengen
•          E1) Gen 45:12—Josef probeerde hen te overtuigen dat hij Josef was 
•        D1) Gen 45:13—Josef zond een boodschap naar zijn vader
•      C1) Gen 45:14-15—Josef weende
•   B1) Gen 45:16—Josefs broeders werden bekend gemaakt aan Farao
• A1) Gen 45:17—Farao zei Josefs broeders Egypte te verlaten



vijf 
• Gen 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. 

• Gen 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. 

• Gen 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. 

• Gen 45:22—En hij gaf aan ieder van hen een feestkleed; maar aan Benjamin gaf hij 
driehonderd zilverlingen en vijf stellen feestklederen. 

• Gen 47:2—En hij nam een deel zijner broederen, te weten vijf mannen, en hij stelde 
hen aan Farao voor. 

• Gen 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 kinderen.  

• Is het genade dat de droom wordt uitgelegd, voorbereidingen worden gemaakt, 
hongersnood wordt voorkomen, goederen uitgedeeld, geen wraak wordt genomen?



Lessen voor ons

• Zekerheid van Gods trouw:  
Gods beloften laten ons (geduldig) vasthouden aan wat komt!

• Gods Woord is onmetelijk rijk: 
De diepgang is ogenschijnlijk onuitputtelijk, en er zitten altijd lessen in voor 
ons…als we bereid zijn ze eruit te halen. 

• Gehoorzaamheid: 
We lezen nergens dat Josef ongehoorzaam was, met één uitzondering de 
opdracht ongehoorzaam te zijn aan Gods overspel gebod, DAT weigerde hij…


