
 
Overeenkomsten Josef en Yeshua 
 
- moederschoot > God geopend    Gen 30:22	 verwekt door de Heilige Geest. Mat 1:18 
 
- Herder                                           Gen 37:2	 Goede Herder Joh 10:11 
- was de lievelingszoon                   Gen 37:3	 Yeshua is Gods geliefde Zoon Mar 1:11 
- Gehaat door zijn broers                 Gen 37:4	 Gehaat zonder reden Joh 15:25 
- levensloop werd bekendgemaakt 	 	 	 levensloop is bekend door profetie/typen 
   via dromen.                                  Gen 37:5,9 	 en aanwijzingen van engelen. Luk 1:30 
- broers weigerden zijn “regering”  Gen 37:8		 Luk 19:14 
- Jaloers op hem                             Gen 37:1	 Overpriesters afgunstig Mar 15:10 	 	  
- Gezonden door de vader            Gen 37:12-14	 John 5:30-36 
- Ging op zoek naar zijn broers          Gen 37:16	 Jezus zoekt verloren schapen Mat 15:24 
- 3x verleid:                            Gen 39:7,10 en 12.	 Mat 4:1-11 
- samenzwering tegen hem                 Gen 37:18	 Herodus kindermoord Mat 2:16  
	 	 	 	 	 	 	 & samenzwering  Mat 12:14

- Aan woorden getwijfeld                   Gen 37:19	 Mar 15:29-30; Joh 3:18, 36 

- Mantel afgenomen                        Gen 37:23	 Mat 27:28 
- afgewezen door familie            Gen 37:23-24	 Volk Luk 13:34 & Familie Joh 7:5 
- In een put gegooid                        Gen 37:24	 Mat 12:40 (buik aarde) 
- Broeders eten (hij in de put)          Gen 37:25	 Pesach maal Joh 13:1 
- Verkocht als slaaf                          Gen 37:28	 Mat 26:15 (prijs v/e slaaf)  
- Verkocht voor 20 zilverstukken      Gen 37:28	 verkocht voor 30 zilverstukken Mat 26:14 
- Uit de put gehaald                         Gen 37:28	 Joh 20 
- Bloed besmeurde mantel              Gen 37:31	 Mat 27:26-28 bloederige mantel 
 
- vernedering slaaf/gevangenis 	 	 	 Diepe vernedering dmv kruisgang 
 
- Geen verweer                                Gen 39:19 	 Jes 53:7 , Luk 23:9 
- Vals beschuldigd                           Gen 40:15	 Mat 26:59-61 , Heb 4:15 
- 2 andere veroordeelden               Gen 40:2-3	 Luk 23;32 
- Redding & ondergang gevangenen   Gen 41	 Luc 23:43 
- Draagt zijn lot (van God) geduldig 	 	 deed de wil van zijn Vader Joh 8:28, 29 

- - Later gekroond eer & glorie      Gen 41:39-45 	 Heb 2:9 
- aangesteld als 2e man              Gen 41:40-41 	 1 Kor 15:28 
- Tsofnat Peneach (heidense) naam Gen 41:45	 “Jezus” ipv Yeshua= nieuwe (heidense) naam 
- “heidense” bruid                            Gen 41:45	 Efe 5:23 (Efe 2:11 - 3:6) 
- 30 jaar als zijn bediening start       Gen 41:46	 ca 30 als Zijn bediening start Luk 3:23 
- Broodgever voor de wereld           Gen 41:55	 Brood v/h leven Joh 6:35 
- Redder van anderen dan alleen “zijn volk" 	 Redder van de wereld 1 Joh 2:2 
- Vervuld met Geest van God          Gen 41:38	 Luk 4:1 

- - Onthuld zichzelf aan broers          Gen 45:1	 Luk 24:31 (gebruikt Torah vers 27) 
- Onthulling bij de 2e keer/reis        Gen 45:3	 Zach 12:10 , Joh 19:37 
- Kreeg geen antwoord (angst)        Gen 45:3        
- Opgestaan uit de “doden” Gen 42:36 / 45:26	 Luk 24:5 
- Vergevend                                Gen 50:19-21	 "‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet  
	 	 	 	 	 	 	 wat ze doen" Luc 23:34 
- niet boos, bitter, veroordelend maar genadig 	 niet boos bitter veroordelend 
	 	 	 	 	 	 	 maar genadig (1e keer) 

- - vele hoogte en dieptepunten 	 	 	 vele hoogte en dieptepunten 
- zegen voor Potifar wass groot maar veel            Zegen bij 1e komst was groot maar bij de 
  kleiner dan de zegen bij Farao                             bij de 2e komst is de zegen veel groter 
   



- Jozef zijn slechte)re) eigenschappen moesten eruit voordat God hem echt kon gebruiken >> 
jullie buigen voor mij (2x) mooie mantel / trots >> Na gevangenis eer aan God. 
 
- God zag wat Jozef zou bereiken maar moest hem eerst reinigen >> zoals zilver wordt gereinigd 
(boven het vuur) en dat is klaar zodra men reflectie kan zien. 
	 God weet waar je doorheen moet om bruikbaar te zijn, en Hij is in controle!! Hij corrigeert 
enkel Zijn kinderen Spr 3:12 Heb 12:6 
	  
Doel is niet om uit het vuur (de beproeving) te komen, het doel is om op Hem te lijken!! (Welke 
beproeving ben jij beter uitgekomen?) 
 
- Ps 105:19 Woord van de Heere beproefde Yosef 2 ) אִמְַרת יְהוָה צְָרפָֽתְהּו Sam 22:31 Woorden v/d 
HEERE zijn gelouterd אִמְַרת יְהוָה צְרּופָה )  

Getuigenis van vertrouwen (Rom 8:28) Geen financiële verplichting George, Sabic (5 ploegen) >> 
werk bij STN. 
 
	 Josef is “verkleed” als een Egyptenaar en onherkenbaar ook zijn naam Zafnath Paäneah is 
onherkenbaar >> zijn broers herkennen hem pas op het tijdstip van zijn keuze…. 
	 Zohar leert dat Gen 45:1 een cryptische verwijzing naar de toekomst is: Op het juiste 
tijdstip zal tegen Israël & Jacob worden gezegd, zie wat God gedaan heeft. (Num 23:23) 
 
- Messias is verkleed als een heiden >> onherkenbaar voor Zijn volk!! Ook christenen kennen hem 
niet echt (omdat ze Hem zelf hebben verkleed) 
	 Yeshua verbergt zich ook Maria (Joh 20:16) emmaüsgangers (Luk 24:13-30) >> waarnaar 
verwees hij bij hun naar de Romeinen brief? Of galatenbrief? of misschien het Marcus evangelie??  
Nee, Mozes en de profeten (Luk 24:27) //  Efe 3:8-9 // 
 
- “Joden” accepteerden nooit (meteen) hun messias >> (Noach) Jozef-Mozes-David 
 

- 358 >> (Gen 46:29 = 4-50-300-3 ּגֹׁשְנָה) (Joz 11:16 = 50-300-3-5 הַּגֹׁשֶן)  
 MESSIAS (40-300-10-8 ַמָׁשִיח)  
 
Gen 41:49 וַּיִצְּבֹר יֹוסֵף ּבָר ּכְחֹול הַּיָם הְַרּבֵה מְאֹד עַד ּכִי־חַָדל לִסְּפֹר ּכִי־אֵין מִסְּפָֽר Jozef sloeg zeer veel 
koren op, als het zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen aan 	  
>> Gen 22:17-18  (sterren)  Hos 1:10-11 (zand)   
	 Zonen van Israel buigen voor hem (sterren aan de hemel en koren in het veld….) 
 
Gen 45:7 God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op 
aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden. >> Jer 23:3  
 
-Gen 46:4 Ik zal “in Mijn Woord” met u meetrekken naar Egypte. 
 
- Gen 44:33-34 Judah offert zich op als plaatsvervanger voor de “schuldige”.  
Judah houd zoveel van Israel dat hij niet anders kan >> bekeerd (na geschiedenis met Tamar….?) 
 
>> Waarom geschiedenis ipv verhaal?(waargebeurd ipv verzonnen) 
 
- Gen 45:15 Yeshua leed ook >> Jes 53:3 , Mat 9:36 & 20:34 , Mar 1:41 & 8:2 , Luk 7:13 & 19:41 , 
Joh 11:35  >> Wij zullen ook lijden Rom 8:16-17  
 
Vragen (als er nog tijd is) 
- 2x een droom is bevestiging (gen 41:32) wat is er dan bij 1? 
- Waarom stuurde Jozef niet gewoon graan naar Kanaän, waarom haalde hij iedereen naar 
Egypte? >> Gen 15:13-14  
- Waarom ging de Farao ineens bevelen geven (Gen 45:17-21)? >> Hij was bezorgd dat Jozef zou 
vertrekken en de zegen met hem vertrok….. 
- Waarom Benjamin 5 keer meer kleren en 300 hekel geven (Gen 45:22) >> ter compensatie v/d 
valse beschuldiging richting Benjamin en/of als test voor zijn broers.


