


Vayishlach וַּיִׁשְלַח
• Chiastische structuren 

• Kern aangeven (Gen 17 Briet en Land connectie) 

• Verduidelijken van thema’s in tegenoverliggende trappen

• Concepten aan elkaar koppelen ( Joz 9:17-20)  

• Thematische connecties ( Gen 22:1-13 & 2 Kon 4:8-26)  

• Wat halen onze Joodse broeders uit teksten van de Tenach?


• Hoe onderbouwen ze dat? 

• Wat leert ons dat mbt hints over/naar de Messias & Verlossing 



Uiteindelĳke verlossing..? 

• Gen 32:5 Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en 
slavinnen, en ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn 
heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind.


• Wat haalt men uit dit vers?


• Subtiele hints naar de uiteindelijke verlossing….



• Gen 32:5 Ik heb ossen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen, 
en ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, 
opdat ik genade in uw ogen vind.


• In Genesis Rabbah 75:6 lezen we dat:  


• Ossen (ׁשֹור) verwijzen naar Messias ben Yosef 


• Ezels (חֲמֹור) verwijzen maar Messias ben David


• Kleinvee (צֹאן) verwijst naar de natie Israël 


• Slaven en slavinnen verwijzen naar kinderen van Israël 

Uiteindelĳke verlossing..? 



• Ossen (ׁשֹור) verwijzen naar Messias ben Yosef  
Deu 33:17….. (Deu 33:13) 


• Ezels (חֲמֹור) verwijzen maar Messias ben David  
Zach 9:9….


• Kleinvee (צֹאן) verwijst naar de natie Israël 
Eze 34:31….  


• Slaven en slavinnen verwijzen naar kinderen van Israël  
Geen verwijzing omdat FFOZ het heeft verandert naar 
gelovigen uit de heiden op basis van Jes 56:6 ; 60:11-12 ; 
61:5 en het onderwijs uit het “NT” over de heidenen die 
ook onderdeel zijn geworden….



Twee kampen
• Gen 32:7-8 Toen werd Jakob erg bevreesd en het benauwde 

hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, 
de runderen en de kamelen in twee kampen, want hij zei: Als 
Ezau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het 
overgebleven kamp ontkomen.


• Profetische voorafschaduwing v/d Huizen van Israël & Judah


• Hints naar Messias zoon van David (Leah’s kamp) (ene kamp 
aankomt en het verslaat) 


• Rabbeinu Efrayim; Rachel’s kamp hint naar Messias zoon van 
Yosef (overgebleven kamp ontkomen) >> Oba 1:17 Maar op de 
berg Sion zal ontkoming zijn (is er redding voor de ontsnapten. 
WilliBrord).



• Gen 32:13 Hij overnachtte daar die nacht; en hij nam een deel 
van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer 
Ezau


• Rabbijnen (Chazal) beschouwen het geven van de geschenken 
als een “profetie” over de geschenken die het Joodse volk 
zullen geven aan de Romeinen.


• Maar al deze geschenken zullen worden teruggeven aan de 
Messias.


• In het Messiaanse tijdperk zullen alle geschenken die aan Ezau 
zijn gegeven worden geretourneerd. Hoe weten we dat? Want 
in Psalm 72;10 staat: Ze zullen geschenken terugkeren, niet 
brengen maar terugkeren יָׁשִיבּו (Genesis Rabbah 78:12) 

Jacob’s geschenken 



Worstelen met Yeshua
• Gen 32:24 Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man 

worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.


• Door de worsteling met het Woord werd Jacob Israël net zoals 
wij door de worsteling met het Woord ook Israëlieten worden.


• Beide huizen worstelen grotendeels nog met de identiteit van 
Yeshua.



Uiteindelĳke verlossing
• Gen 32:24 Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man 

worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.


• Jacob’s familie was de beek al overgetrokken (het land in) dit 
hint naar een verlossing in “etappes”.


• Het huis van Judah (Joodse volk) is aan het terugkeren naar 
Israël maar het huis van Israël wacht hier grotendeels nog op.



Berg Seïr
• Gen 33:14 Laat mijn heer toch vóór zijn dienaar uit gaan; ik wil 

op mijn gemak verdergaan, naar de gang van het vee dat vóór 
mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in 
Seïr kom.


• Hint naar het Messiaanse tijdperk: 
Zach 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle 
heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar 
zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE 
van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.


• Want de belofte van Jacob zal hij niet breken (Rabbi Abbahu) 
Obad 1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het 
bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de 
HEERE zijn. 



Sukkoth
• Gen 33:17 Maar Jakob trok naar Sukkoth. En hij bouwde een huis 

voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die 
plaats de naam Sukkoth.


• Lev 23:42-43 “zeven dagen moet u wonen in loofhutten om de 
uittocht uit Egypte te gedenken”


• Jacob zijn actie hint naar het Messiaanse tijdperk 


• Jes 4:6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, 
en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.


• Hand 15:16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David 
weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en 
Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, 
de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam 
uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. (Amos 9:11-12)



Waarom Judah?
• Waarom gaat het leiderschaps voorbij aan Reuben, Simeon & Levi?


• Gen 49:3-4 Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, … zul je niet de 
voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader 
ingeklommen, en toen heb je het geschonden. …


• Gen 34:25 Het gebeurde op de derde dag, toen zij pijn leden, dat 
twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, ieder hun 
zwaard namen, brutaalweg de stad overvielen en al wie mannelijk 
was, doodden.


• Gen 38:26 En Juda herkende ze en zei: Zij staat in haar recht, meer 
dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. …


• Gen 44:33 En nu, laat uw dienaar (Judah) toch in plaats van deze 
jongen de slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn 
broers gaan. 



Jacob’s benauwdheid
• Gen 35;16 …baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren.


• Dit wijst naar een tijd van problemen en verdrukking zoals een vrouw 
in barensnood, men noemt dit de geboortepijn van Messias. 
(Chevlei Mashiach, Sotah 9:15 ; b.Sanhedrin 97a, 98a)


• Jer 30:5-7 Want zo zegt de HEERE: Een schrikwekkende stem 
hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede.Vraag toch en zie of een 
man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn 
handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle 
gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot, er is 
er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal 
hij daaruit verlost worden.


• 1e komst geen pijn Jes 66:7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij 
gebaard. (Verwoesting Tempel en moord op het volk >> 70 AD)


• 2e komst wel pijn Openb 12:2 En zij was zwanger en schreeuwde het 
uit in barensnood en in haar pijn om te baren. (Joh 16:21 vreugde) 



Ben Oni ּבֶן־אֹונִי
• Gen 35:18 En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want 

zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. 


• Ze gaf hem deze naam als verwijzing naar de toekomstig verdriet 
van Israël, daar rouwde ze om Jer 31:15 Rachel huilt voor haar 
kinderen (Torat Mosheh in Yalkut Moshiach) 


• Ben Oni voorafschaduwt Messias Zijn 1e komst tot en met Zijn 2e 
komst, het is een tijd van zwaard (Mat 10:34)


•  voorafschaduwt Messias Zijn heerschappij gedurende het בִנְיָמִֽין
Vrederijk


• Ps 80:17 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand, op 
de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.


• Ps 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand, 



Migdal Eder
• Gen 35:21 Toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij 

Migdal-Eder. 


• Targum Yonathan “Hij plaatste zijn tent voorbij Migol Eder, de plaats 
waar Koning Messias zichzelf zal onthullen in de laatste dagen.”


• Gen 35:21 plaatst Migol Eder mbt Bethlehem, Mic 4:7-8 plaatst 
Mogol Eder mbt Jeruzalem. 

• Verloren schapen in deze regio gelden als geschikt voor Tempel 
offers als ze gevonden binnen 30 dagen van feest (m.Shekalim 7:4)


• 1 Sam 16:1,12 Bethlemiet Isaï zijn zoon David schapenhoeder….


• Mirjam bracht Yeshua ter wereld in deze regio, wat hem volgens 
bovenstaande regel dan ook geschikt zou maken als offer…. 



• Gen 31:41 Twintig jaar ben ik in uw huis geweest….


• Wellicht connectie met 2000 jaar “uit het land”….


• Gen 32:10 …slechts met mijn staf trok ik Jordaan over….

• Gen 28:18 …hij overgoot de steen met olie….


• Olie kreeg hij uit de hemel…. 

• Engel is: God? satan? Michael (Targum)? Yeshua?

Wat valt verder op





  Jakob woonde וַּיֵׁשֶב יַעֲֹקב
• Gen 37:1 Jakob woonde in het land waar zijn vader als 

vreemdeling gewoond had, in het land Kanaän.

• Abraham ging meteen tot actie over bij gevangenneming van 

Lot,

• bedienen van de 3 vreemden 

• binding van Izaak.

• Knecht van Abraham liep snel naar Rivka en ruste niet voor hij 

zijn verhaal aan Laban had verteld

• Rivka was druk met het water geven van de kamelen  

• De rabbijnen leren dat dit geen goed teken is, zodra we denken 
dat we er zijn, zitten we verkeerd, we moeten dagelijks gevormd 
worden naar Zijn Beeld 
Rom 8:29 heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, ….



Hoeder van schapen…
• Gen 37:2 Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, zeventien 

jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers


• 
 אֵּלֶה ּתֹלְֹדות יַעֲֹקב יֹוסֵף ּבֶן־ׁשְבַֽע־עֶׂשְֵרה ׁשָנָה הָיָה ֹרעֶה אֶת־אֶחָיו

• Hoeder (ֹרעֶה) van (אֶת־) zijn broers (אֶחָיו)

• Voeder (ֹרעֶה) van (אֶת־) zijn broers (אֶחָיו) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ex 11:2 ;2Sam 3:13 ;1Kon 2:16,20 ;Ps 21:6 27:4 ;Pr 30:7 :Jes 5:18 :Zach 14:17  



  Jakob hield van Josef
•           = 80 + 60 + 10 + 40 = 190 = vele kleuren


•           = 90 + 100               = 190 = eind 


• Aan het eind komt de גאולה en dat is waarom Jacob zoveel van 
Josef hield, hij begreep dat Josef het (begin van) het einde was. 

• De redenering op een rijtje:


• “vele kleuren” heeft als letterwaarde (Gamatria) 190 

• 190 is dezelfde letterwaarde (Gamatria) als “eind”

• Aan het eind komt de גאולה Gehulah (Verlossing) 

• Dat is waar Jacob naar uitziet 

• En dat ‘verklaard’ waarom hij Josef zoveel liefheeft. 

ֵקץ

ּפַּסִִים



Ben David & Josef וַּיֵׁשֶב
• De Heilige geprezen zij Hij (gzH), zal zeggen tegen de Messias 

zoon van David (Dat Hij zich spoedig mag openbaren in onze 
dagen), “Vraag van mij wat je maar wilt en ik zal het je zeker 
geven,” zoals gezegd in 


• Psalm 2:7-8 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft 
tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 
Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, 
de einden der aarde als Uw bezit.


• Als dan Messias ben David ziet dat Messias ben Josef is 
gedood, zal hij zeggen tegen de Heilige gzH, “Meester van het 
universum, ik vraag maar 1 ding van U - de gift van leven.” 


• Dan zal de Heilige gzH antwoorden, “Jouw vader David heeft 
hier voor jouw al over geprofeteerd, zoals gezegd [in Psalm 21:5] 
Leven heeft hij van U verlangd en U hebt het hem gegeven, 
lengte van dagen, eeuwig en altijd.



Josef’s slechte rapport
• Gen 37:2 …En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn 

vader over. 8 …Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn 
dromen en vanwege zijn woorden.


• Profeten werden vaak gehaat om de woorden die ze uitspraken, 
profeten die mensen naar de mond praten waren daarentegen 
geliefd. (o.a. 1 Kon 22:6-8 & 2 Kro 36:15-16 & Jer 37 & Eze 13)


• Yeshua volgde ook deze lijn en was daarom ook niet overal even 
geliefd. (Mat 15:1-20 & Mar 7:1-19 ; Mat 23:23 Luk 11:42 )


• Johannes de doper berispt Herodes (Luk 3:16-20)

• Stefanus berispt het Sanherdin (Hand 7:51-53) 

• Petrus berispt Simon de tovenaar (Hand 8:20-23)

• Paulus berispt Corinthe (1 Cor 11:17-22,30) Galaten (Gal 3:1-4)

• Jacobus berispt huichelarij, vergeestelijken, kwaadspreken  

• Judas berispt dwaalleraars

• Yeshua berispt volgelingen (7 brieven Openbaring 2&3) 

• Zorg dat het de boodschap is die aanstoot geeft en NIET de toon!



Josef de (meest) geliefde zoon
• Gen 37:3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, …


• Net zoals Yeshua ook de geliefde Zoon is:


• Mat 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 
Mat 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk 
overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! 

• De Targum schrijft dat Josef naar het beeld van zijn vader was.


• Joh 14:9 …Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe 
kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 



bekenden luisteren niet
• Gen 37:4 Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad 

dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk 
meer tot hem spreken.


• Gen 37:18-20  Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun 
nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem 
om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die 
meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en 
hem in een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een 
wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er 
van zijn dromen terechtkomt.


• Mar 6:4 En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, 
behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.


• Joh 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen.



Josef’s dromen
• Gen 37:7 Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden; en 

zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie 
schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof 
neer.


• De eerste droom verwijst naar Messias ben Yosef  
( Torah HaMinchah in Yalkut Moshiach) zinspeelt op: 
Jes 52:2 Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de 
ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!  
dat hij zal oprijzen uit het stof en zal heersen 


• en op: Psalm 118:5 Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, 
de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.   
Dit verwijst naar hun die van de benauwdheid worden verlost door 
Messias ben Yosef, en dat MbY niet alleen zal worden gedood maar ook 
leven in de tijd na de Verlossing. 


• Mat 28:16-17 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg 
waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij 
Hem



Josef’s dromen
• Gen 37:9 Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die 

aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een droom gehad; en 
zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.


• De tweede droom verwijst naar Messias ben David   
( Torah HaMinchah in Yalkut Moshiach) zinspeelt op: 
Deze droom verwijst naar het Messiaanse tijdperk. Dan zal de 
droom letterlijk worden vervult bij de opstanding der doden, 
zoals onze rabbijnen zeggen, “Jacob dacht dat [de droom 
betekende] dat deze opstanding zou plaatsvinden in zijn tijd. 


• Rachel kan ook symbolisch worden gezien als heel Israel 
( Genesis Rabbah 82:10 aanhalend Jer 31:15)


• Ook in Openbaring 12:1 zien we de zon maan en sterren terug



Josef’s zoekt zĳn broers
• Gen 37:16 Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij 

toch waar zij aan het weiden zijn. 

• Yeshua was ook op zoek naar Zijn Verloren schapen: 

• Mat 10:6 maar ga liever naar de verloren schapen van het huis 
van Israël. 
Mat 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden 
naar de verloren schapen van het huis van Israël. 

• Luk 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken 
en zalig te maken wat verloren is.



Josef’s zoekt zĳn broers
• Gen 37:23 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was 

gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige 
gewaad dat hij droeg,


• Het woord ּפַּסִִים lijkt veel op het woord ִִּפַיּס wat loterij betekend.

• Het wordt ּפַּסִִים veelkleurig genoemd omdat ze ervoor ִִּפַיּס 

gedobbeld hebben aangaande wie het naar de vader zou 
brengen. Het lot bepaalde dat het Judah werd.  
(Genesis Rabbah 84:8) 


• Ze dachten hierbij waarschijnlijk aan Ps 22:19 Zij verdelen mijn 
kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. 


• In Joh 19:24 lezen we: Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat 
niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. 
Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben 
Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij 
het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.



Josef’s in de put
• Gen 37:24 en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put 

nu was leeg, er stond geen water in.

• Nicodemus plaatste Yeshua’s lichaam (ook) in een leeg graf. 

Joh 19:41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een 
hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd 
was. 

• Er zat volgens Talmud b.Shabbat 22a (Pseudo-Yonathan) geen 
water maar wel schorpioenen en slangen in. 


• Volgens een andere Talmud passage (b.Yevamot 121a.) kan men 
iemand als dood beschouwen zodra deze zich in een put bevind 
met schorpioenen en slangen… 

• En volgens The Testament of the Twelve Patriarchs hebben ze 
Yosef drie dagen in die put laten zitten. (Testament van Zebulon)



Kruiden 
• Gen 37:25 … Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een 

karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen 
droegen specerijen, balsem en mirre, en zij waren op weg om 
dat naar Egypte te brengen. 

• Joh 19:39 En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe 
gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en 
aloë mee, ongeveer honderd pond. 
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in 
linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van 
de Joden is bij het begraven. 


• Luk 23:56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij 
specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze 
overeenkomstig het gebod.



Hĳ is niet hier…
• Gen 37:29 Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in 

de put! ….

• Luk 24:3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het 

lichaam van de Heere Jezus niet. 
4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 
mannen stonden bij hen in blinkende gewaden.


• 5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond 
bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de 
doden? 
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 
gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:


• Zoals Yosef vanaf dat moment dood werd gewaand maar zich 
werkelijk onder de heidenen bevond, hun (uiteindelijk) redding 
bracht en daarna zich weer wende tot zijn directe familie, zo is 
het nu ook met Yeshua. 



Boos/impulsief 
• Gen 37:20 Kom, laten we hem doodslaan en hem in een van 

deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier at hem op.

• 22 Ruben zei ook tegen hen: Vergiet geen bloed; gooi hem in 

deze put die in de woestijn is, en sla niet de hand aan hem.

• 26-27  Toen zei Juda tegen zijn broers:… Kom, laten wij hem aan 

de Ismaëlieten verkopen; en niet onze hand aan hem slaan.

• 28 Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en 

tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig 
zilverstukken aan de Ismaëlieten.


• 29-30 Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de 
put! Hij keerde terug naar zijn broers en zei: De jongen is er niet.


• 3 verschillende plannen, waarom geen 4e….?


• >> geen tijd meer…


• Let op wat je doet als je boos bent, koel eerst af.



Wie is er schuldig….?
• Gen 37:28 Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan 

voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten 
hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar 
Egypte. (NBV)


• Gen 37:28 En toen de handelaars met de kamelen voorbijkwamen, 
trokken de broers Jozef uit de put. Ze verkochten hem voor 20 
zilverstukken. De handelaars namen Jozef mee naar Egypte. (BGT)


• Gen 37:28 Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, 
trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor 
twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten.


• 29-30 Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put! 
Hij keerde terug naar zijn broers en zei: De jongen is er niet. 

• Het waren de Midianieten die Yosef uit de put haalden en hem 
verkochten aan de Ismaëlieten, zijn de broers dan wel schuldig…?


• Aardse rechtbank niet, maar wel volgens de hemelse… 

• Zien we ditzelfde principe niet terug bij Yeshua’s uitleg in Mat 5-7?



Bedrog
• Gen 37:31 Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een 

geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. 
32 Zij stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en 
zeiden: Dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het 
gewaad van uw zoon is of niet.


• Bedrog om de waarheid te verhullen…..


• Mat 28:12 En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen 
gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven,


• 13 en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en 
hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.


• 14 En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen 
en maken dat u zonder zorgen bent.


• 15 Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij 
zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de 
Joden tot op de huidige dag.



Rouw
• Gen 37:34-45 Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een 

rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. 
Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, 
maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: Voorzeker, ik zal 
treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn 
vader hem.


• Jer 31:15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, 
een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar 
kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, 
want zij zijn er niet meer.


• suggereert een connectie tussen de verbanning van Josef & 
Israël


• Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want hij is 
.er niet meer (אֵינֶּֽנּו)



Verwekking…
• Gen 38:24 Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men 

Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij 
bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei 
Juda: Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden!


• Joodse traditie mbt David >> Jesse was drie jaar gescheiden 
van zijn vrouw en nam zich een bediende als tweede vrouw. 
Zijn (ex) vrouw arrangeerde net zoiets als Leah met Rachel. 
Dit bleef 28 jaar verborgen, waardoor iedereen dacht dat David 
een bastaard was…


• Ps 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft 
mijn moeder mij ontvangen.


• Pas bij Samuel kwam de waarheid boven.

• Ook van Yeshua dacht men dat Hij bastaard was (Mat 1:18-19)

• Sarah, Rivka, Rachel, Tamar….. 



Samenvattend
• Boodschap (mag) aanstoot geven, de toon niet.

• Boosheid en plannen daarop, verzachten naarmate; meer tijd. 

• Vele connecties die Judah maakt om theologie te ‘onderbouwen

• ook richting Yeshua’s taken

• en dus ook richting de uiteindelijke verlossing 

• Onthoud zeker dit:


• Ongeacht of alle midrashen van Judah kloppen of niet, het is 
een hele Hebreeuwse manier van naar de Schrift kijken.


• DEZE manier vinden we ook terug in de Brit Chadasha (’N.T.) 
om het Messiasschap van Yeshua aan te tonen.


