LES 9 – DE BELOFTEWEG WIJKT AF DOOR EGYPTE
Genesis 37 - 50
THEMA:

Het geven van een voorproef van Israel’s geschiedenis met
betrekking tot Jezus Christus.

Heb je ooit gekeken door een telescoop, het instrument voor het zien van
dingen die ver weg zijn? Als je dit hebt gedaan, kon je ver in de verte zien. Nu
gaan wij een man op de BELOFTEWEG ontmoeten wiens leven is als het kijken
door een telescoop. Door zijn ervaring kunnen wij ver in de verte zien op De
Verkeersweg van het Leven en wel tot in de tijd van Jezus Christus en zelfs nog
verder tot in de tijd van het KONINKRIJK. Wij kunnen zo’n man een type noemen
omdat hij een beeld is van komende gebeurtenissen. Jozef laat vooral de manier
zien waarop de Here Jezus Christus door Zijn volk, de Joden, werd behandeld
toen Hij op deze aarde leefde.
Israël hield meer van Jozef dan van zijn andere zonen omdat Jozef de zoon
van zijn oude dag was; en hij maakte hem een veelkleurig gewaad. Toen zijn
broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan hen, haatten zij hem en konden
niet vriendelijk met hem spreken. Eens had Jozef een droom en toen hij deze aan
zijn broers vertelde, haatten ze hem nog meer. Genesis 37:3-5.
Op een keer waren zijn broers weggegaan om de kudde van hun vader bij
Sichem te weiden. Israël stuurde Jozef naar die plaats om te zien hoe zijn broers
en de kudde het maakten. Dus Jozef ging zijn broers achterna en vond hen te
Dothan. Toen zij hem van verre zagen en voordat hij bij hen gekomen was,
smeedden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Maar Ruben, de oudste
zoon van Israël, verloste Jozef uit hun hand en stelde voor om hem in een lege put
te werpen. En aldus deden zij. Terwijl ze aten zagen ze een karavaan van
handelaars aankomen, welke op weg naar Egypte was. Op voorstel van Juda
besloten ze om Jozef voor twintig zilverstukken aan de handelaars te verkopen.
Ruben was er niet bij toen dit gebeurde en hij voelde zich zeer slecht toen Jozef
niet meer in de put was. Hij had de bedoeling om Jozef uit de hand van zijn broers
te redden en naar zijn vader terug te brengen. Hij zei tegen zijn broers: “De knaap
is er niet, en ik, waar moet ik heen?” Dus namen zij Jozef’s veelkleurig gewaad,
slachtten een geitebok en doopten het gewaad in het bloed. Toen brachtten zij het
naar hun vader en zeiden dat ze het gewaad hadden gevonden. Israël herkende
het gewaad en concludeerde dat Jozef stellig was verscheurd door een wild dier.
En hij weigerde zich te laten troosten en beweende hem. Genesis 37:12-35.

Ondertussen verkochten de handelaars Jozef in Egypte aan Potifar, een
hoveling van Farao, de overste van de lijfwachten. En de Here was met Jozef,
zodat hij opzichter van Potifar’s huis werd.
Maar daar werd Jozef geconfronteerd met de zonde van verlangen toen
Potifar’s vrouw hem probeerde te verleiden. Toen hij deze vrouw vermeed
beschuldigde zij hem onterecht aan haar echtgenoot en werd Jozef naar de
gevangenis gestuurd. Maar de Here was met Jozef en deed hem de genegenheid
van de overste van de gevangenis winnen. En de overste van de gevangenis
vertrouwde al de gevangenen die in de gevangenis waren, aan Jozef toe. Toen
hadden de overste van de schenkers en de overste van de bakkers voor de koning
van Egypte, die in bewaring in de gevangenis waren, beiden een droom. Jozef
legde hun dromen uit en zei dat binnen drie dagen de overste van de schenkers in
zijn ambt hersteld zou worden maar dat de overste van de bakkers zou sterven. De
dromen kwamen uit, maar Jozef werd door de overste van de schenkers vergeten.
Op een dag had Farao twee dromen en niet één van de tovenaars van
Egypte en van al de wijzen kon deze uitleggen. Toen sprak de overste van de
schenkers tot Farao over Jozef en daarom ontbood Farao hem. Jozef kwam en
legde uit dat God Farao in zijn dromen had verteld wat Hij zal doen; dat er zeven
jaren van overvloed zullen zijn en zeven jaren van zeer zware hongersnood. Jozef
stelde voor om voedsel op te slaan als voorraad voor het land voor de zeven jaren
van hongersnood. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en van al zijn
dienaren.
Daarom zei Farao tot Jozef, “Aangezien God u dit alles bekend gemaakt
heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op
uw bevel zal al mijn volk u hulde doen; alleen door de troon zal ik boven u staan.”
Farao stelde Jozef, die dertig jaar oud was toen hij voor hem stond, aan over het
gehele land Egypte en noemde hem Zafnath Paäneach.
Toen de zeven jaren van overvloed, die er in het land Egypte geweest was,
verstreken waren, was er hongersnood in alle landen, maar in het gehele land
Egypte was brood. Toen trokken tien broers van Jozef heen om in Egypte koren te
kopen. Jozef nu was de regent over het gehele land: hij was degene die aan al het
volk van het land koren verkocht. En Jozef’s broers kwamen en bogen voor hem
neer. Zij herkenden Jozef niet, maar Jozef herkende hen. Hij testte zijn broers om
te zien of hun harten veranderd waren sinds hij door hen was verkocht.
Hoofdstukken 42-44 van Genesis vertellen over deze testen welke Jozef op zijn
broers toepaste. Zij bleken oprecht berouw te hebben. Jozef openbaarde zich toen
aan zijn broers. Wij kunnen ons het huilen en het blij zijn voorstellen toen zij
leerden dat hij hun broer was!

Jozef zag zijn broers niet als vijanden vanwege zijn perspectief. Door te zeggen
“gij hebt mij hierheen niet gezonden, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao’s
vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte”,
liet Jozef zien dat hij een man was die zijn leven met goddelijk perspectief in
werking stelde. Genesis 45:8.

.

Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 42:6

Jozef zond hen toen heen om zijn vader te laten komen en om de gehele
familie te brengen om in Egypte te leven. God beloofde om Israël in Egypte te
zegenen en om zijn nageslacht weer terug te voeren. Genesis 46:3-4.
Nu gaan we door de telescoop kijken en wel ver in de toekomst. Op hoeveel
manieren zijn de levenservaringen van Jozef gelijk aan de ervaringen van Jezus?
1. Beiden waren geliefde zonen. Mattheüs 3:17.
2. Beiden waren trouw aan de wil van de vader. Johannes 8:29.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beiden droegen een gewaad. Johannes 19:23.
Beiden werden zonder oorzaak gehaat. Johannes 15:25.
Beiden werden door de zijnen niet aangenomen. Johannes 1:11.
Beiden werden overgeleverd voor zilverstukken. Mattheüs 26:15.
Beiden werden verleid om te zondigen. Mattheüs 4:3.
Beiden werden vals beschuldigd. Mattheüs 26:60.
Beiden hadden deelgenoten in vernedering: een verlorene en een geredde.
Lukas 23:32.
10. Beiden waren gehoorzaam en werden verhoogd. Filippensen 2:8-11.
11. Beiden waren 30 jaar oud toen ze macht kregen. Lukas 3:23.
12. Beiden werden (Jozef) en zullen worden (Jezus) geëerd door hun broeders.
Zacharia 12:10.
Israël en Jozef stierven beiden in Egypte, maar zij stierven in hoop. Jozef
zeide tot zijn broers: “Ik ga sterven; maar God zal zeker naar u omzien en u uit dit
land voeren naar het land, dat Hij Abraham, Izaäk en Jakob onder ede heeft
beloofd.” Genesis 50:24. God die op de BELOFTEWEG leidt, kan niet liegen en
vergeet Zijn beloftes nooit.
Is deze wonderlijke God jouw God? Hij kan dit zijn als jij Zijn Zoon, de Here
Jezus Christus, vertrouwt als jouw persoonlijke Redder van de hel. Met Hem zal Hij
jou Zijn rechtvaardiging en Zijn verheerlijking geven. Romeinens 8:28-32.

GEHEUGENVERS: “Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet
gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook
niet alle dingen schenken?” Romeinen 8:32.

LES 9 – WERKBLAD
Hieronder vindt je 9 beweringen over de Here Jezus Christus. Vul onder elke
bewering het feit in dat op een gelijke manier met Jozef te maken heeft.
1. De Here Jezus Christus was de geliefde Zoon van God, de Vader.
Mattheüs 3:17.
Jozef was de geliefde zoon van ___________________. Genesis 37:3.
2. Jezus werd zonder oorzaak gehaat. Johannes 15:25.
Jozef werd ___________________________________. Genesis 37:5, 11.
3. Jezus werd door de Zijnen, de Joden, niet aangenomen. Johannes 1:11.
Jozef werd niet aangenomen door ____________________. Genesis 37:18.
4. Jezus werd voor 30 zilverstukken overgeleverd. Mattheüs 26:15.
Jozef werd voor _______________________ overgeleverd. Genesis 37:28.
5. Jezus werd door de duivel verleid om te zondigen. Mattheüs 4:3.
Jozef werd door ________________ verleid om te zondigen. Genesis 39:7.
6. Jezus werd door valse getuigen vals beschuldigd. Mattheüs 26:60.
Jozef werd door __________________ vals beschuldigd. Genesis 39:17,18.
7. Jezus had twee deelgenoten in vernedering, één dief werd verloren, één
werd gered. Lukas 23:32
Jozef had twee deelgenoten in ___________________________________
______________________________________________ . Genesis 40:1-3.
8. Jezus redt mensen van de eeuwige dood naar het eeuwige leven.
Johannes 3:16.
Jozef redt mensen van __________________________ . Genesis 41:56,57.
9. Jezus zal eens door Zijn broeders, de Joden, worden geëerd en zal over
hen regeren. Zacharia 12:10.
Jozef werd door ____________________________ geëerd. Genesis 45:26.
10. Schrijf Romeinen 8:32 op: _______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

