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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 (Heilige 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 paragraaf-
lijkende 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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—HET FAMILIE STUDIEHUIS— 
STUDIE VAN DE PARASHAT HASHAVUAH DOOR 

THEMATISCHE ANALYSE 



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 Vayeishev 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/MBMVayeishev.htm
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•        Genesis 37:1-36 p 
•        Genesis 38:1-30 s 
•        Genesis 39:1-23 p 
•        Genesis 40:1-23 p 

 
 
 

DE LAATSTE VIER TORAH PORTIES VAN BEREISHIT 
(GENESIS) BEGRIJPEN OP HET PASHAT NIVEAU 

 

GENESIS 37:1-40:23
 
 
Doelstelling—Leren hoe 1) de passages thematisch te interpreteren, 2) thematische 
connecties te maken met de Parsha onder studie  en 3) leren een beter begrip van de bewuste 
Parsha te verwerven doorheen haar thematische connecties met andere delen van de Schrift. 
 

Inleiding  
 
I. Ondertussen heb je wel begrepen dat de verhalen en vertellingen van de Torah meer te 

maken hebben met de toekomst dan met het verleden. De Torah (zowel als de totaliteit 
van de Schrift) is een profetisch boek. Het bevat profetieën (een boodschap van de 
Heilige) voor elke generatie. Nochtans zal je nooit in staat zijn de volle toepasselijkheid 
ervan in je leven te zien, tot je leert hoe thematisch te studeren. Het doel van deze laatste 
vier lessen is je de thematische nuancen en de profetische betekenis van de laatste porties 
van Genesis te tonen. Ik zal afstappen van mijn gebruikelijke manier van samenstellen, 
zodat we op een aantal belangrijke punten kunnen stoten. Dus, laten we ervoor gaan. 
Vooraleer te ver in de les te vorderen, moeten we snel even een korte herhaling maken. 
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—Parashat HaShavuah— 
 

b,veY;w 
 

Vayeishev 
 

(En Hij Vestigde) 
 

Bereishit 37:1-40:23 
(Genesis 37:1-40:23)

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7


A. Genesis 1-11. Genesis 1-3 is het verslag van de schepping van de natuur en van de 
mensheid. Herinner je dat de Heilige Adam en Chava (Eva) schiep en hen bepaalde 
verantwoordelijkheden in Gan Eden gaf (de tuin van Eden). Ongelukkigerwijze waren 
zij ongehoorzaam en de Heilige strafte hen streng door hen te verbannen uit Gan Eden. 
Bovendien resulteerde hun zonde in de val van het gehele menselijke ras. Vanaf 
Genesis 3-11 lezen we menig verhaal over Adonai’s aanpak van de mensheid als 
geheel. Tragischerwijze waren al deze verhalen thematisch gelinkt door een 
gemeenschappelijk thema van zonde en oordeel. Dan, in Genesis 12, worden we 
voorgesteld aan Abram. De Heilige treedt in een verbond met hem, daarbij belovend 
dat Hij zijn nakomelingen tot een speciaal volk in een speciaal land zal maken. Laten 
we terug in herinnering brengen waarom Adonaï Abraham en zijn nazaten uitkoos. 
Lees Genesis 18:17-19. In deze verzen worden we op de hoogte gebracht van 
Adonai’s plan om een speciaal volk te creëren door de afstammelingen van Abram. 
Dit volk werd verondersteld gekenmerkt te zijn door rechtschapenheid en 
gerechtigheid. Door hun voorbeeld van rechtschapenheid en gerechtigheid zouden zij 
de wereld het Licht van de Ene en enige Ware Elohim (God) tonen en bijgevolg een 
zegen zijn voor de hele mensheid. 

B. Zoals je kan zien, we hebben twee belangrijke thema’s geleerd van het boek van het 
prille begin. 

 
• Adonaï zal niet toestaan dat zonde stand houd. Het onvermijdelijke gevolg van 

zonde is oordeel. 
• De Heilige wil een modelvolk creëren, een volk dat gebaseerd is op 

rechtschapenheid en gerechtigheid. 
 

C. Laat ons een belangrijke vraag stellen. Zal Adonaï zonde negeren in de levens van hen 
die Hij als baanbrekers van deze heilige natie gekozen had? Neen, dat zal Hij niet! 
Met andere woorden, we zullen zien hoe deze twee fundamentele thema’s, 1) zonde en 
oordeel en 2) vestiging van een heilige natie, elkaar kruisen en beïnvloeden. Bij 
voorbeeld, we weten dat Jacob zondigde door misleiding en leugenachtige praatjes 
toen hij Ezau’s zegen stal. Er was niets heiligs in zijn handelswijze. Heeft de Heilige 
dit over het hoofd gezien? Neen, dat deed Hij niet. Kan je me zeggen welk voorval in 
Jacobs leven overduidelijk was bedoeld als een Goddelijk oordeel/berisping voor 
Jacobs zonde van bedrog? Bovendien, welke thematisch bewijs kan je gebruiken om 
zulke bewering van Goddelijke berisping te staven?1 Denk je dat het louter toeval was 
dat Jacob op dezelfde manier misleid werd waarop hij zijn vader misleidde? Neen, 
zeker niet. Izaak’s gezichtsvermogen was zeer zwak; bijgevolg kon hij niet zien dat 
het Jacob was die hij zegende inplaats van Ezau. Zo kon Jacob eveneens niet zien dat 
Rachel vervangen was door Leah, omwille van de duisternis in zijn tent. Ezau was de 
oudere broer die inplaats van de jongere Jacob de zegen had moeten krijgen. In het 
geval van Rachel en Leah, was Leah de oudere en ontving zij eerst de zegening van 
een huwelijk (door de misleiding van Lavan) vóór haar jongere zus. Deze tweede 
gebeurtenis verzoende, zette recht of compenseerde voor de bedrieglijke omkering van 
de eerste gebeurtenis. Chaverim, ik kan geen beter voorbeeld bedenken van een leer 
om leer oordeel/berisping van de Heilige. 

D. Daarom zal ik, als we verder door Genesis vorderen, wijzen op de interactie tussen 
deze twee thema’s die we bespraken. 
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II. Ten laatste, veel van de passages in deze Torah portie hebben een Messiaanse betekenis. 
Daarom zal ik, op een ogenschijnlijk willekeurige wijze, veel passages kort aanstippen, 
later zal ik er echter in de sectie Messias in de Parsha op terugkomen. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+18&NKJV_version=yes&language=english


 
Slecht van start gaan 

 
I. Lees Genesis 37:1. Op dit punt zouden we verwachten dat alles goed zou gaan met Jacob 

en zijn familie. Jacob is in het land. Hij heeft twaalf zonen en de hele familie is samen. 
Jacob’s zonen moeten gewoon vrouwen vinden en zo gauw mogelijk veel baby’s krijgen 
om dit natieding denderend van start te laten gaan, nietwaar? Ik bedoel, denk er over na. 
Ze hebben nu de stabiliteit om een natie te beginnen die gekenmerkt is door 
rechtschapenheid en gerechtigheid! Wat zou er nu gemakkelijker kunnen zijn? 
A. Lees Genesis 37:2. Het woord dat in de meeste Nederlandstalige/Engelse Bijbels als 

generaties vertaald werd, wordt in de Artscroll Chumash als kronieken vertaald. Het is 
een vertaling van het Hebreeuwse woord, Toldot (tAd.lAT). Dit woord kan zowel 
kronieken/geschiedenis of nakomelingen/generaties betekenen. Hetwelk gebruiken we 
dan? De context bepaalt hoe we het vertalen. Lees Genesis 36:1. De Artscroll 
Chumash vertaald dit als, “En dit zijn de nakomelingen van Ezau …” Dit is de 
correcte vertaling omdat de Torah verder gaat met het opsommen van zijn feitelijke 
bloedafstammelingen. Nochtans volgt op Genesis 37:2 geen lijst met nakomelingen. 
Het wordt door een historisch verslag gevolgd! Daarom denk ik niet dat de 
Nederlandse/Engelse versies die het woord generaties gebruiken (wat de bijbetekenis 
van nakomelingen heeft) de beste vertalingen zijn. Met andere woorden, we staan hier 
op het punt een getuigenis te lezen van een kroniek of geschiedenis (niet een lijst van 
afstammelingen) van Jacob! Het blijkt dat dit een subtiele aanwijzing is van een dieper 
doel van het verhaal dat hier begint en niet zal eindigen tot aan Genesis 50. Vergeet 
niet, Jacob/Israel is de naam van een hele natie. Bijgevolg, als we aan Jacob denken 
als de hele natie in plaats van de enkeling, kunnen we zien dat Genesis 37:2 ons het 
volgende vertelt: Wat volgt is niet enkel een verhaal over de kronieken van de man 
Jacob. Het is ook de kroniek betreffende de hele natie Israël over vele millennia! Denk 
eraan, de verhalen van de Torah zijn profetische schaduwen van toekomstige 
gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de levens van de nakomelingen van de 
Patriarchen en Matriarchen. Dit is de eerste aanwijzing (Remez) dat de verhalen die 
volgen in wezen profetisch zijn. 

II. Lees Genesis 37:2 opnieuw. Let op de karakterisering van Jozef en zijn broers. In de 
Artscroll Chumash lezen we dit als volgt: 

 
…Jozef was, op de leeftijd van zeventien, een herder met zijn broeders bij de kudde… 

 
Ongelukkigerwijze zegt uw Nederlandse/Engelse Bijbel (zoals de KJV) waarschijnlijk 
zelfs niet dat Jozef een herder was, ook al staat in het Hebreeuws letterlijk dat Jozef een 
herder was (met gebruik van het Hebreeuwse woord h,[or voor herder). Waarom is dit 
belangrijk? We hebben reeds gezien dat de Torah iets over het karakter van een persoon 
wil duidelijk stellen als het zijn bezigheden vermeldt. Dat is waarom de onrechtvaardigen 
getypeerd worden als zijnde van de aarde/veld (bv. Kaïn, Ezau, enz.)2 terwijl de 
rechtschapenen getypeerd worden als zijnde herders en gasten/tijdelijke verblijvers 
(Abraham, Izaak, Jacob, Jozef, Mozes, David, Yeshua, enz.). Zodoende zinspeelt de 
Torah er al op (Remez) dat Jozef een bepaalde graad van rechtschapenheid heeft. 
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A. Vertelt het feit dat Jozef met de zonen van Bilhah en Zilpah was ons iets over de 
familierelaties?3 Als je overweegt dat Bilhah en Zilpah Jacob's dienstmaagden waren, 
lijkt Genesis 37:2 te suggereren dat de relatie tussen Jozef en de zonen van Leah 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=GEN+36&language=english&version=NKJV&showfn=on&showxref=on
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7


waarschijnlijk al totaal verbroken was. Tenslotte ging Jozef slechts met de zonen van 
Bilhah en Zilpah om, niet met de zonen van Leah. 

B. Desondanks was, zoals we kunnen zien, de relatie tussen Jozef en de zonen van Bilhah 
en Zilpah ook niet zo schitterend. Met andere woorden, de Torah heeft ons reeds doen 
vermoeden dat de kern van de natie, gekenmerkt door rechtschapenheid en 
gerechtigheid enkele tekortkomingen heeft.  

C. Lees Genesis 37:3-4. Denk je dat Jacob’s gevoelens voor Jozef relevant zijn voor de 
ruzie die al duidelijk merkbaar is?4 Gebaseerd op Genesis 37:3-4, welk woord 
kenmerkt het best de relaties tussen de broers?5 Zoals we kunnen zien, kunnen ze niet 
alleen geen vriendelijk woord tot elkaar spreken, ze koesteren werkelijk haat voor 
elkaar. 

D. Volgens Rav Chanoch Waxman,6 was de cape een ketonet passim (~yiS;P t,not.K), een 
speciale mantel of kledingstuk met lange mouwen dat door de kinderen van Koningen 
gedragen werd. Zie II Samuel 13:18. We zullen later in deze sectie op de betekenis 
hiervan terugkomen.  

E. Gebaseerd op Genesis 37, welk woord kenmerkt het best de relatie tussen Jacob en 
Jozef?7 Kan je denken aan een thematische connectie met enig ander Schriftvers 
omtrent een speciale relatie tussen een andere Patriarch en zijn zoon?8

F. Lees Genesis 37:5-8. Gebaseerd op deze verzen, welk woord kenmerkt het best de 
relatie tussen de broers?9 Lees Genesis 37:9-11. Plaats jezelf in Jozefs schoenen. Denk 
je dat hij volkomene onschuldig was toen hij zijn dromen kenbaar maakte?10 Welk 
nieuw woord kenmerkt de relatie tussen de broers?11 De som van het totaal van de 
onenigheid is, dat Jozefs broers hem verworpen. 

G. Wat leek de haat van Jozefs broers te katalyseren?12 Merk op hoe de Schrift stelt dat 
ze hem nog meer haatten omwille van zijn dromen. Merk ook op dat de dromen 
profetisch blijken te zijn. Met andere woorden, de dromen blijken profetische 
voorspellingen te zijn betreffende Jozefs status ten opzichte van de status van zijn 
broers. 

H. Welk algemeen thema zou jij suggereren voor de eerste elf verzen?13

I. Denk je dat de natie van rechtschapenheid en gerechtigheid uit zulk een omgeving zal 
opbloeien? Ik denk het niet. In feite, zou ik zeggen dat het onmogelijk was. Zoals ik 
voorheen zei, al wat de familie moest doen was kinderen krijgen en groeien om een 
natie te vormen. In plaats daarvan schildert de Torah een beeld van verdeling, twist, 
jaloezie en haat. Dit zijn de woorden die het best de beginnende natie kenmerken. 
Werkelijk, het is een huis tegen zichzelf verdeeld, gedoemd om te vallen. Gedenk wel, 
de Heilige zal afrekenen met zonde. Bijgevolg mogen we verwachten dat de Heilige 
zal afrekenen met deze problemen van verdeling, twist, jaloezie en haat. 

 
Jozefs afdaling naar Egypte 
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I. Lees Genesis 37:12-14. Deze passage beschrijft hoe Jozef door zijn vader Jacob gezonden 
werd om te kijken hoe het gesteld was met het welzijn van zijn broeders in Shechem. 
Merk in Genesis 37:14 op dat er staat dat Jozef uit de diepte/dal/vallei van Hebron 
gezonden werd! Tenzij je bekend bent met de geografie van Israël, zal je deze subtiele 
aanwijzing missen. Zoals Rashi opmerkt, Hebron ligt op een berg. Hoe kan hij dan uit de 
diepten gezonden zijn? Deze onderstaande passage is een subtiele aanwijzing (Remez) dat 
het verhaal dat volgt belangrijke profetische informatie bevat. Het woord dat wisselend 
vertaald wordt als diepte/dal/vallei, kan ook mysterie betekenen—als in een diep mysterie. 
Bijgevolg kunnen we ons aan een verrassing verwachten. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=2+Sam+13&NIV_version=yes&language=english
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7


A. Lees Genesis 37:15-17.  Vrij dikwijls botsen we op passages die totaal geen zin lijken 
te hebben. Deze korte verzen passen in die categorie. Men kan zich afvragen waarom 
ze zelfs opgetekend werden, gezien ze geen enkele informatie van enige betekenis 
lijken te geven. Nochtans geven passages als deze ons gewoonlijk goede thematische 
informatie. Bij voorbeeld, we weten al dat Jacob Jozef had gezonden om zijn broers te 
zoeken. Wel, deze passage vertelt ons dat Jozef zijn verloren broeders zoekt. Ik zeg 
verloren, omdat ze in Jozefs ogen verloren zijn, aangezien ze zich niet bevinden waar 
ze verondersteld worden te zijn. Merk op hoe Genesis 37:17 stelt dat Jozef “hen vond” 
in Dothan. Hij vond hen, omdat ze voor hem verloren waren. 

B. Lees Genesis 37:18-36. Volgens Genesis 37:18, spanden Jozefs broeders tegen hem 
samen toen hij naderde. In feite lezen we dat ze samenzweerden om hem te 
vermoorden. Ook al wilden ze hem vermoorden, ze konden zichzelf er niet toe brengen 
hem te doden, dus besloten ze hem aan vreemdelingen te verkopen. Merk op dat het 
Ruben was die hem niet wilde doden. 

C. Wat is de betekenis van het feit dat ze hem ontdeden van zijn tuniek/mantel?14 Zie je 
de symboliek hiervan? We zullen hier later in deze eerste sectie op terugkomen. 

D. Merk op dat ze Jozef in een put gooiden waar geen water in was. Merk op dat Jozef 
voor twintig zilverstukken verkocht werd aan Ishmaëlieten. Merk ook op dat het 
Ruben was die terugkeerde om de put leeg te vinden. Noteer dat ze Jozefs tuniek in 
bloed doopten. 

E. Merk Jacobs reactie op toen hij Jozefs tuniek zag, bevlekt met bloed. Hij scheurde zijn 
kleren en hij weigerde getroost te worden. 

 
Een Schijnbare Uitweiding 

 
I. Op dit punt lijkt het alsof de Torah een uitweiding maakt. In de laatste scene werd Jozef 

naar Egypte meegenomen. Doorloop Genesis 38-39:1. Heb je gezien wat er gebeurde in 
Genesis 39:1? Hier pikt het verhaal van Jozef weer op alsof Genesis 38 niet bestond. Wat 
is hier dan aan de gang? Wel chaverim, dit maakt deel uit van het grote mysterie 
verbonden met de diepte van Hebron. Tijd laat me niet toe om in detail te gaan, over hoe 
Genesis 38 verbonden is met de rest van het verhaal van Jozef’s leven. Als je deze 
uitweiding graag meer in detail wil begrijpen, voel je dan vrij om het volgende artikel te 
downloaden—The Torah's Introduction of the Two Houses of Israel. Maar laten we 
momenteel een ander pad bewandelen. 
A. Lees Genesis 38:1-11. Waar is Judah ten opzichte van de rest van de familie wanneer 

deze gebeurtenissen plaatsvinden?15

B. In dit verhaal had Judah drie zonen, Er, Onan, en Shelach genaamd. Hij gaf Tamar als 
vrouw aan Er, Er stierf echter omwille van zijn eigen zonden. Het was toen het 
gebruik dat één van de levende broeders de vrouw van zijn overleden broer huwde 
wanneer deze zonder erfgenaam stierf. Zo werd Tamar aan Onan als vrouw gegeven. 
Ook Onan stierf een vroege dood als gevolg van zijn eigen zonden. Onder deze 
omstandigheden had Judah het gevoel dat Tamar de dood van zijn zonen veroorzaakte 
en dus gaf hij zijn jongste zoon Shelach niet als echtgenoot aan Tamar, vrezend dat 
ook hij zou sterven. In feite heeft het Judaïsme een naam voor Tamar. Zij was een isha 
katlanit—een DODELIJKE vrouw. Overwegend dat Judah's zonen omwille van hun 
eigen zonden stierven, oordeelde Judah correct over Tamar?16

C. Denk je dat Tamar zich slecht gedroeg, waarom of waarom niet?17 Zoals je kan zien, 
was ze erg vastbesloten zaad in de naam van haar eerste echtgenoot te laten opkomen. 
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D. Lees Genesis 38:25. Herinnert dit je aan een gelijkaardig voorval? Ja, het herinnert me 
aan toen Jacobs zonen hem Jozefs bloedbevlekte kleed toonden en hem vroegen, “We 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://home.att.net/%7Embmyeshiva/wsb/TwoHousesInTheTorah.htm
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7


vonden dit, identificeer dit alsjeblief. Is dit uw zoons tuniek of niet? Zie je wat hier 
gebeurt? En weer krijgen we een glimp te zien van wat leer om leer betekent. 
Goddelijke straf/berisping. Denk eraan dat het Judah was die besloot Jozef te 
verkopen. Om hun zonde te verdoezelen (dat Judah een kind verwekte) gaven ze hun 
vader Jozefs bloedbevlekte tuniek, voorwendend dat hij door een wild beest 
verslonden was. Nu in een verbazende ommekeer is het Judah die op precies dezelfde 
manier geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal van zijn wandaad—“Identificeer dit 
alsjeblief aan wie behoren deze zegelring, deze omslagdoek en deze staf.” En weer 
zien we dat de Vader het gedrags van Jacobs familie probeert te corrigeren, zodat ze 
verder kunnen gaan met het opbouwen van een natie van rechtschapenheid en 
gerechtigheid. Klaarblijkelijk had Judah enkele plooien die moesten gladgestreken 
worden. Dit is de wijze van de Vader om hem te helpen de fouten in zijn handelswijze 
te zien. 

II. Lees Genesis 39. Ik zou je willen bewijzen dat Genesis 38 en 39 intiem met elkaar 
verweven zijn. Ook al lijken ze verbonden door twee verschillende topics, in 
werkelijkheid delen ze gemeenschappelijke thema’s. Deze gemeenschappelijke thema’s 
versterken de connectie tussen de twee verhalen. 
A. Merk op dat Genesis 38:1 als volgt begint: “het was in de tijd dat Judah van zijn 

broeders wegtrok…” Het was in welke tijd? Het antwoord vind je in het verhaal dat 
ongeveer aan het einde van Genesis 37 voorkomt. Het is in hetzelfde tijdsbestek als 
wanneer Jozef in Egyptische slavernij verkocht wordt. 

B. Alsjeblief, vergelijk en contrasteer Genesis 38:1 met Genesis 39:1. Hoe zijn deze twee 
verzen thematisch verbonden?18

C. Welke thematische connectie zie je in de gebeurtenissen betreffende Judah en Tamar 
versus Jozef en Potifars vrouw?19

D. Een laatste thematische connectie die je zal kunnen maken na het lezen van Parashat 
Miketz is dat beide broeders uiteindelijk vaders van twee zonen zullen worden !!! Zijn 
deze toevallig, of doet de Torah een bewuste poging om deze twee vertellingen met 
elkaar te verbinden? Ik denk dat je het antwoord kent. 

 
Jozef, de Dienaar 

 
I. Lees Genesis 39-40. Beschrijf Jozefs nieuwe positie in Egypte.20 Hoe beschrijft de Torah 

Jozefs carrière bij Potifar? 
 

• Het zegt dat YHWH met hem was. 
• Hij was succesvol in alles waarin hij de hand had. 
• Zijn meester wist dat YHWH met hem was, hem zegende. 
• Hij vond gunst in de ogen van zijn meester. 
• De meester gaf Jozef autoriteit als tweede naast hem. 
• De Egyptenaar was gezegend omwille van Jozef. 

 
A. Zijn er in dit hoofdstuk nog enige andere verzen thematisch verbonden met Jozefs 

ambtsperiode bij Potifar en hoe dan? 
 

• Jozef werkte in een gevangenis waar hij ook onder een meester werkte, de 
gevangenisbewaker. 

• Hij vond gunst in de ogen van zijn gevangenisbewaarder. 
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• De gevangenisbewaarder gaf Jozef autoriteit als tweede naast hem. 

http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7
http://bible.gospelcom.net/cgi-bin/bible?passage=gen+37-40&NKJV_version=yes&language=english&x=16&y=7


• In de gevangenis was hij succesvol in alles waarin hij de hand had. 
• Het zegt dat YHWH in de gevangenis met hem was. 

 
B. Deze thematische verbanden smeken ons om meer vragen te stellen. Ze smeken ons 

om meer te vergelijken en te contrasteren. Wat is het voornaamste verschil tussen 
Jozefs twee carrières?21 Zoals Rav Chanoch Waxman het zo mooi aanduidde, in 
Jozefs eerste positie onder Potifar, 1) diende hij een belangrijk man, 2) was hij 
aangestelde over Potifars hele landbezit, 3) werkt hij in Potifars mooie huis, en 4) 
heeft hij zelfs private toegang tot zijn meester en zijn meesters vrouw! In contrast, 
onder de gevangenisbewaarder, 1) leeft en werkt hij in een miserabele Midden Oosten 
put, 2) hij dient niemand van belang, hij leefde niet in luxe en 3) elk van zijn 
onderschikten zijn lage, ellendige veroordeelde slaven zoals hijzelf. Zoals je kan zien, 
de overgang van Potifars hoofdman naar de bewaarders hoofdman was een flinke stap 
OMLAAG!  

C. Laten we nu het volgende beschouwen. Waarlijk, de stap van zijn vaders favoriete 
zoon zijn, naar Potifars hoofdman was zelfs nog een grotere stap omlaag. Zie je wat 
hier gebeurt. Niet alleen daalde Jozef lichamelijk in Egypte af (Genesis 39:1), hij 
daalde ook af in status, prestige en belangrijkheid. In feite kunnen we Jozefs positie 
onder Potifar en de gevangenisbewaarder vergelijken met zijn positie onder zijn vader! 
Op deze manier zullen we zien dat Jozef de #1 man was in DRIE verschillende 
situaties. Let alsjeblief op het volgende: 

 
• Net zoals Jozef een speciale relatie genoot met Potifar en de gevangenisbewaarder, 

zo ook genoot hij een speciale relatie met zijn vader! 
• Net zoals Jozef verhoogd werd tot de hoogste positie bij Potifar en de 

gevangenisbewaarder, zo ook was hij tot een hogere positie verheven (boven zijn 
broeders) door zijn vader—denk aan de veelkleurige mantel! 

• Zoals opgemerkt door Ramban, net zoals Jozef speciale toegang genoot tot zijn 
vorige bazen, zo ook genoot hij speciale toegang tot zijn vader—merk op dat 
terwijl zijn broeders op weg waren met de schapen, Jozef thuis was met de vader! 

 
D. Eerder zagen we dat Jozefs veelkeurige mantel een teken was van koningschap, dat op 

een koningskind geplaatst werd. Als we Jozefs vader als zijn eerste “baas” 
beschouwen, dan zien we dat zijn vader als een “koning” was. Nu kunnen we nog een 
grotere afgang zien bij Jozef. Hij zakte af van eerste in bevel onder de koning (Jacob) 
tot eerste in bevel onder Potifar, een zeer gerespecteerde functionaris van de koning 
(van Egypte) tot de eerste in bevel van een lage gevangenisbewaarder in een stinkende 
put die ze gevangenis noemden. O jee, hoe laag zijn de machtigen gevallen! 

E. Eerder hebben we ook opgemerkt dat Jozef een klein probleem met trots scheen te 
hebben. Denk je dat zijn neergang in status kan te maken hebben met een leer om leer 
Goddelijk oordeel/berisping voor zijn gedrag? Ik denk het wel. 

 
Jozefs Tegenspoed 

 
I. Ook al had Jozef veel successen, hij had ook moeilijkheden. 

A. Was Jozef onschuldig of schuldig aan de door Potifars vrouw tegen hem geuite 
beschuldigingen ? Hij was onschuldig natuurlijk! 
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B. Besteed extra aandacht aan Genesis 39:10-13. Merk hoe Jozefs kledingstuk gebruikt 
werd om hem te identificeren als de zogenaamde verkrachter. Kan je een thematische 
connectie maken met enig ander passage in onze sidra (Torah portie)?22 Precies. Om 



één of andere reden blijft de Torah verder Jozefs kledingstukken gebruiken als een 
merkteken om hem te identificeren. Weet je waarom?☺ 

II. Lees Genesis 40:1-23.  Kan je enig thematisch verband leggen tussen dit verhaal over de 
dromen van de wijnschenker en de bakker, met een andere passage in de sidra (Torah 
portie) van deze week?23

A. Herinner je je één van de hoofdredenen waarom Jozef door zijn familie verworpen 
werd en in slavernij verkocht werd?24 Er van uitgaand dat zijn dromen en de 
interpretatie van zijn dromen er grotendeels verantwoordelijk voor waren dat hij in de 
huidige situatie belandde, wat zegt het feit dat Jozef gretig was om de dromen te 
interpreteren over zijn karakter?25 Zie je chaverim, als ik in Jozefs schoenen had 
gestaan, zouden mijn gedachten waarschijnlijk ergens deze richting uitgegaan zijn: 
“De laatste keer dat ik dromen interpreteerde, werd ik als slaaf verkocht. Het laatste 
wat ik nu ga doen is mijn grote mond openen en proberen iemand anders dromen te 
interpreteren.” Met andere woorden, Jozef was niet verbijsterd dat zijn dromen en 
interpretaties de oorzaak waren van zijn huidige nederige situatie. In feite geloofde hij 
nog steeds dat Adonaï de gever en verklaarder van dromen was, niettegenstaande de 
slechte ervaring die hij ermee had. Dat is pas geloof, totaal geen twijfel! 

B. Het leek waarschijnlijk dat Jozef bevrijd zou worden nadat hij de dromen van de 
wijndrager en de bakker met succes had verklaard, hoe dan ook, de wijndrager vergat 
Jozef…in ieder geval voor een tijdje.☺ 

 
 
 
 

DE CONNECTIE MAKEN TUSSEN DE PARASHAT HASHAVUAH 
EN DE HAFTARA 

 
Doelstelling—Leren hoe Schriftgedeelten thematisch met elkaar te verbinden, en hierdoor op 
een Hebreeuwse manier leren 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 Haftarah lezing is te vinden in Amos 2:6-3:8. Ik zal enkele verzen van de Haftarah lezing 
opsommen. Het zal uw taak zijn ze thematisch te verbinden met de Parashat HaShavuah 
lezing. 
 
I. Hoe is Amos 2:6 thematisch verbonden met de Torah portie?26

II. Hoe is Amos 2:10 thematisch verbonden met de Torah portie—hint; denk eraan dat 
Jacobs familie onlangs in het Land was aangekomen na gevlucht te zijn van Laban?27

III. Hoe is Amos 2:11-12 thematisch verbonden met Torah portie?28 Hoe is de uitdrukking, 
“en je gebood de profeten, zeggende, ‘profeteer niet!’” verbonden met de Torah portie?29

IV. Hoe is Amos 3:1-2 thematisch verbonden met de Torah portie?30
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DE LAATSTE VIER TORAH PORTIES VAN BEREISHIT 
(GENESIS) BEGRIJPEN OP MESSIAANS NIVEAU  

 
Doelstelling—Leren hoe de Torah onderwijs geeft over het leven en de bediening van Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua zei dat Mozes over Hem geschreven had. [38]31 . Daar de Torah het 
woord Messias nog niet eens vermeldt, zal dit onderdeel je helpen de Messias in de Torah te 
zien.  Dit wordt voornamelijk gedaan door thematische analyse en midrash te gebruiken. 
 

Uit de diepte/mysterie van Hebron zien we Messias!!! 
 
I. Nu zou ik willen dat je terugkeert naar onze thematische studie in sectie één, De Laatste 

Vier Torah Porties van Bereishit (Genesis) Begrijpen op het Pashat Niveau, zodat we zijn 
Messiaanse betekenis zien. Jozef is zonder twijfel een van de eerste types of schaduwen 
van de persoon en het werk van Messias Yeshua. In bijna elke situatie van zijn leven 
worden ons glimpsen gegeven van Yeshua’s leven. Ik heb veel van de Messiaanse 
voorafschaduwingen in de eerste sectie in schuine letters gezet. Ik zal elk ervan 
behandelen na een korte terugblik op het grootste thematisch hulpmiddel dat de Heilige 
ons heeft gegeven om de Messias te zien in de Schrift. 

II. Het thema van Leven en DOOD (Verrijzenis) is het hoofdthema dat de Torah gebruikt 
om ons de persoon en het werk van de Messias te onthullen. Laten we, opdat we dit 
zouden kunnen zien, eerst begrijpen hoe Yeshua hetzelfde beweert. 
A. Zet nu je denkpetten op. Wat is het ene woord dat beide concepten van leven en 

DOOD prachtig uitdrukt?32 Inderdaad. Verrijzenis, of leven uit de DOOD, is het 
voornaamste teken dat de Torah gebruikt om ons de persoon en het werk van de 
Messias te onthullen! 

B. Lees Johannes 2:13-21. Waar vroegen de Joden naar?33 Welk teken zei Yeshua dat Hij 
hen zou geven als de basis van Zijn autoriteit?34

C. Lees Marcus 8:27-31. Nadat Petrus beleed dat Yeshua de Messias was, wat 
profeteerde Yeshua dat moest gebeuren?35

D. Lees Rom.1:1-4. Welke gebeurtenis maakte volgens vers vier duidelijk, of bevestigde 
dat Hij de Zoon van God was, de Messias?36

 
Van Yeshua’s eigen woorden leren we dat Zijn verrijzenis uit de DOOD het teken is dat 
bekrachtigd dat Hij de beloofde Messias is. Merk op dat het Zijn verrijzenis is die het 
krachtige thema van Leven en Dood samenbrengt! Ik meen te mogen beweren dat het dit 
thema van De Verrijzenis dat het teken van de Messias is, dat ook doorheen de hele Torah 
is gegeven! Als we de Messias in de Torah willen zien, moeten we zoeken naar het thema 
van Leven uit de DOOD, of Verrijzenis! Herinner je, Yeshua kwam om de Torah te 
vervullen. Bijgevolg moet de Torah alles wat Hij onderwees bevestigen. In Yeshua’s 
eigen woorden, het teken dat bewijst dat Hij de Messias is impliceert twee concepten: 
 

• Verrijzenis—Dit bijzonder woord vat het algemene thema van Leven en Dood in 
de zin van Leven uit de DOOD! 

• DRIE—Gebruik makend van het Sod niveau van interpretatie, zien we dat het 
getal DRIE ons over de Messias onderwijst. 
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In het derde inleidende artikel tot deze Torah commentaar, getiteld PaRDeS, heb je 
geleerd dat er vier niveaus zijn waarop men de Schrift kan begrijpen. Het diepste niveau is 
Sod, wat verborgen betekent. Sod niveau interpretaties houden dikwijls getallen in. 
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Adonaï gebruikt getallen om ons diepe geestelijke waarheden te leren. Het getal DRIE is 
het belangrijkste getal in de Schrift met betrekking tot de Messias. Met dit als inleiding, 
laten we nu zien hoe de Torah ons onderwijst over onze Messias, Yeshua. 
 

Het Teken van de Messias—De Verrijzenis en het Leven 
 

III. Als je de Torah leest, telkens wanneer je 1) beelden ziet van verrijzenis, 2) beelden van 
vernieuwd leven als gevolg van een bevrijding van dreigende dood en 3) beelden van 
overwinning en vernieuwd leven als gevolg van dood weten we dat de Torah op het punt 
staat ons onderwijs te geven betreffende de Messias. Ik noem deze thema’s van De 
Verrijzenis en het Leven, en ze zijn extra versterkt als ze op een bepaalde manier 
gekoppeld zijn aan het getal drie. 

 
 
Samengenomen, vormen het thema van De Verrijzenis en het 

Leven en het getal Drie 
 

Het Teken van de Messias! 
 
 

A. De eerste LEVENDE dingen (planten, gras, enz.) werden geschapen op dag DRIE! 
Dit is niet strikt LEVEN uit de DOOD; nochtans, het principe van LEVEN komend 
vanuit een staat waar geen LEVEN is, is duidelijk. 

B. Het Torah beeld van de VERRIJZENIS van de Messias vindt men in de Heilige 
dagen. De Heilige Dag die een schaduw is van Yeshua’s VERRIJZENIS, is de 
DERDE Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuifoffer (Leviticus 23)! Het offer van 
de gerst schoven op de dag na de Shabbat die voorkomt tijdens de week van 
ongezuurde broden is een profetisch beeld van de verrijzenis van de Messias.  

C. Jonas, die in de buik van een grote vis was, had moeten DOOD zijn. Maar op de 
DERDE dag kwam hij LEVEND tevoorschijn! Waarlijk, DOOD was opgeslokt in 
overwinning! 

D. De Akeida (binding van Izaak) vinden we in Genesis 22—Abraham werd 
verondersteld Izaak te offeren als een olah (volledig brandoffer). Ook al weerhield 
Adonaï hem er op de DERDE dag van Izaak daadwerkelijk te offeren, de wijze 
waarop de Torah dit verhaal vertelt, zinspeelt erop dat Izaak stierf en werd 
OPGEWEKT. Dat is waarom Hebreeën 11:17-19 aangeeft dat Abraham Izaak uit de 
uit de DOOD terugkreeg door figuurlijke VERRIJZENIS! 

 
Jozef, een Beeld van de Persoon en het Werk van Yeshua de Messias 

 
I. Het Teken van een Dorre Schoot—We hebben al geleerd dat er DRIE Aartsmoeders 

waren die onvruchtbaarheid ervaarden. Bovendien leerden we dat dit een Teken van de 
Messias was, omdat er LEVEN voortkwam uit de DOODHEID van een dorre schoot. 
Vorige week zagen we de Messiaanse betekenis van Benjamins (Rachels tweede kind) 
geboorte. Bijgevolg mogen we verwachten enige Messiaanse betekenis in Jozefs leven te 
zien. Je zal niet ontgoocheld worden! 
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II. Het Teken van Goddelijke Uitverkiezing—Heb je opgemerkt dat de op natuurlijke wijze 
geboren eerstgeborene nooit de begeerde zegeningen ontving? Abel werd verkozen boven 



Kaïn, Izaak boven Ismaël, Jacob boven Ezau, Jozef boven Ruben, Perez boven Zerah en 
Efraïm boven Manasseh. Waarom werd het tweede kind consistent gekozen in plaats van 
de op natuurlijke wijze geboren eerstgeborene? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn 
Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. 
Yeshua is de tweede Adam. Al de zegeningen van eeuwig leven kwamen niet door de op 
natuurlijke wijze eerstgeboren man, Adam, die uit de aarde voortkwam. Ze kwamen door 
Yeshua, de LEVEN-gevende Geest (zie I Kor. 15:45-49), die nederdaalde uit de hemel. 

III. Jozef de Herder—We hebben al geleerd dat de rechtschapenen gewoonlijk de taak van een 
herder hebben. Dit gemeenschappelijk thema verenigt Abraham, Izaak, Jacob, Jozef en 
Mozes. Waarom is dit een gemeenschappelijk thema? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn 
Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. De 
Messias is de Goede Herder (Zie Johannes 10:11). 

IV. De Ene die Gehaat werd—Waarom werd Jozef door zijn broeders gehaat? Omdat de 
Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis ervan 
zouden begrijpen. Net zoals Jozef gehaat werd door zijn broeders, zo ook werd Yeshua 
gehaat door Zijn broeders (Zie Johannes 15:24-25). 

V. De Veelkleurige Mantel—Waarom gaf Jacob Jozef de mantel met veel kleuren? Omdat de 
Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis 
hiervan zouden begrijpen. Zoals we eerder stelden, de veelkleurige mantel, een ketonet 
passim (~yiS;P t,not.K), was een speciaal kledingstuk met lange mouwen, gedragen door 
de kinderen van koningen. Dit was bedoeld om ons te leren dat de Messias de Zoon van 
God was, de Zoon van de Vader, Koning van alle schepping. Lees Johannes 19:19-24, in 
het bijzonder Johannes 19:23, en merk op hoe dikwijls Yeshua's Koningschap vermeld 
wordt, precies wanneer Zijn kleren van Hem afgenomen en verdeeld werden! Jozef was de 
zoon van zijn vader Jacob, zo ook is Yeshua de Zoon van de Vader in de Hemel. 

VI. Waarom hield Jacob meer van Jozef dan van Zijn Broers—Eerder zagen we dat Jacob 
Jozef meer liefhad dan zijn andere zonen. Dit was thematisch verbonden met de grote 
liefde van Abraham voor Izaak. Adonaï zei aan Abraham “Alsjeblief neem uw zoon, uw 
enige zoon, die je liefhebt…” en offer hem tot een brandoffer (zie Genesis 22:2). Dus, 
waarom was de liefde van Jacob voor Jozef thematisch verbonden met Abrahams liefde 
voor Izaak? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de 
Messiaanse betekenis ervan zouden begrijpen. Yeshua is de enig verwekte Zoon van de 
Vader, die de Vader liefheeft met een oneindige liefde. 
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VII. De Verwerping van Jozef door Zijn Broers—Waarom verwierpen Jozefs broers hem? 
Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse 
betekenis hiervan zouden begrijpen. Ze verwierpen Jozef omdat deze portie van de Schrift 
toont dat Jozefs leven een beeld is van de eerste Komst van de Messias. Hij werd 
verworpen bij Zijn eerste komst; echter—bij Zijn tweede komst—zal Yeshua door Zijn 
broeders (het Huis van Judah) aanvaard worden, net zoals Jozef zal ontvangen worden als 
hij zichzelf later in Genesis aan zijn broeders bekend maakt. Zie hoe de Tenach ons Vier 
mensen voordraagt wiens levens de eerste en tweede komst van de Messias 
voorafschaduwen. 
A. Jozef 
B. Mozes—Oorspronkelijk werd Mozes’ leiderschap door zijn broeders afgewezen. 

Nochtans, toen hij na veertig jaar in Midian terugkeerde, aanvaardden ze zijn 
leiderschap. 

C. David—David werd oorspronkelijk afgewezen door Saul, die een beeld is van het 
religieuze leiderschap dat heerste ten tijde van Yeshua’s bediening. 

D. Jephthah—Jephthah werd oorspronkelijk afgewezen door zijn broeders. Nochtans, toen 
hij na vele dagen terugkeerde, aanvaardden ze zijn leiderschap! 
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VIII. Ze Haatten Hem nog meer omwille van Zijn Dromen—Waarom veroorzaakten Jozefs 
dromen dat zijn broeders hem nog meer haatten? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn 
Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Jozefs 
dromen waren bovennatuurlijke manifestaties van de Ruach (Geest) van Elohim. Yeshua 
werd ook meer gehaat omwille van het bovennatuurlijke vertoon van de Ruach in Zijn 
leven (zie Matt.12:10-15). Merk op hoe vaak de religieuze leiders Hem wilden doden 
omwille van de bovennatuurlijke werken die Hij uitvoerde. Jozefs broeders dachten 
klaarblijkelijk niet dat zijn dromen van bovennatuurlijke oorsprong waren. Zo ook 
claimden de religieuze leiders uit Yeshua’s tijd dat Hij de demonen uitdreef door de kracht 
van hasatan. 

IX. De Messiaanse Betekenis van Jozefs Dromen—Waarom had Jozef profetische dromen, 
die zijn toekomstige positie van leiderschap over zijn broeders voorspelden? Omdat de 
Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis 
hiervan zouden begrijpen. Dit was om ons over de Messias te onderwijzen, van wie vele 
profeten hebben geprofeteerd aangaande Zijn Koningschap. Net zoals er bovennatuurlijke 
profetieën waren over Jozefs toekomstige autoriteit, zo ook zijn er talrijke profetieën 
geweest over het komende Koninkrijk en de autoriteit van Yeshua de Messias (zie Jesaja 
9:6-7). 

X. Jozef werd naar Shechem Gezonden om Zijn Broeders en de Kudden te Controleren—
Waarom zond Jacob Jozef om zijn broers en hun kudden te gaan controleren in Shechem? 
Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse 
betekenis hiervan zouden begrijpen. Net zoals Jozef gezonden werd, zo ook werd Yeshua 
door de Vader in de hemel naar Zijn broeders op aarde gezonden. Merk de voor de hand 
liggende thematische connectie op tussen Jacob die Jozef zond en de Vader die zijn zoon 
zond in Yeshua's parabel opgetekend in Marcus 12:1-12! 

XI. Zoekend naar Verloren Schapen—Jozef werd gezonden om het welzijn van zijn broers en 
hun kudden vast te stellen. Waarom was dit zo? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn 
Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. 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 (zie 
Johannes 10:1-21). 

XII. De Samenzwering tegen Jozef—Waarom complotteerden/zweerden Jozefs broeders in het 
geheim tegen hem samen als hij hen naderde in Dothan? Omdat de Heilige, gezegend zij 
Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. 
Net zoals Jozefs broeders complotteerden/tegen hem samenzweerden, zo ook 
complotteerden/zweerden de religieuze leiders samen tegen Messias Yeshua (zie Psalm 2; 
41:9 en Mattheüs 26:59; 27:1). 

XIII. Zij Wilden Jozef niet Zelf Doden—Waarom konden Jozefs broeders zich er niet toe 
brengen zelf Jozef te doden? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde 
dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Dit was om ons te leren dat 
Messias’ broeders Hem niet zouden doden. Hij werd overhandigd aan de Heidenen voor 
zijn terechtstelling (zie Joh. 18:28-19:42, in het bijzonder Joh. 18:31). 

XIV. Ze Wierpen Jozef in een Put—Waarom werd Jozef in een put gegooid? Omdat de Heilige, 
gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden 
begrijpen. De put was eigenlijk een soort van waterreservoir. Het was een gat, gegraven in 
de grond om water te verzamelen. Dit was ook het beeld van de begraafplaats van de 
Messias. Het was een gat in de aarde. Messias werd daarin geplaatst. 

 15

XV. Jozef was niet in de Put toen Ruben Hem wilde gaan Redden—Waarom was Jozef niet in 
de put toen Ruben ging om hem er uit te redden? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn 
Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Merk 
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op, Ruben was de enige broer die niet wilde dat Jozef vermoord werd. Bijgevolg 
vertegenwoordigt hij het overblijfsel van Yeshua's discipelen die niet wilden dat hij stierf. 
Ruben ging naar de put/bron (een profetisch graf) hij vond er Jozef echter niet in. Zo ging 
ook het gelovige overblijfsel (Yeshua's discipelen) en vond Yeshua niet in het graf. Want 
Hij was OPGESTAAN, Baruch HaShem YHWH! Merk ook op dat de put geen water 
bevatte. Water is essentieel voor LEVEN; bijgevolg is de Verwijzing naar water een hint 
(Remez) dat de put/bron een plaats was van DOOD—als een graf. 

XVI. Jozef werd Ontdaan van Zijn Kledingstuk—Waarom ontdeden Jozefs broeders hem van 
zijn mantel? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de 
Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Dit was om ons te leren dat ze zijn 
leiderschap hadden verworpen, gesymboliseerd door hem zijn koninklijk kleed te 
ontnemen. Zo ook ontdeden de Romeinen Yeshua van Zijn kledingstukken (zie Matth. 
27:26-33). Let op de thematische connectie tussen het ontdoen van de kleren en 
Koningschap! 

XVII. Verkocht voor Twintig Zilver Stukken—Waarom werd Jozef verkocht voor twintig 
zilverstukken? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de 
Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Net zoals Jozef in slavernij verkocht werd 
voor twintig zilverstukken, zo ook werd Yeshua verraden voor dertig zilverstukken (zie 
Mattheüs 27:3-10). 

XVIII. Zijn Koninklijke Mantel was in Bloed Gedoopt—Waarom werd Jozefs identiteit 
onmiskenbaar door zijn mantel die in bloed was gedoopt? Omdat de Heilige, gezegend zij 
Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. 
Dit is om ons te leren hoe de Messias te identificeren als Hij terugkeert in Zijn Koninklijke 
gewaden, want zij zullen met bloed bevlekt zijn (zie Openbaring19:11-16, in het bijzonder 
Openbaring 19:13). 

XIX. Jacob Scheurde Zijn Kleren toen Hij Hoorde dat Jozef Gestorven was—Waarom 
scheurde Jacob zijn kleren? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde 
dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Dit was 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? 
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XX. Judah en Tamar—Judah had DRIE (hint) zonen, genaamd Er, Onan, en Shelach. Hij gaf 
Tamar tot vrouw aan Er; Er stierf echter omwille van zijn eigen zonden. Het was toen de 
gewoonte dat de levende broer huwde met de vrouw van de overleden broer als deze geen 
erfgenamen naliet. Zo werd Tamar aan Onan tot vrouw gegeven. Onan stierf ook een 
vroege dood, tengevolge van zijn eigen zonden. In zijn geest had Judah het gevoel dat 
Tamar de dood van zijn zonen veroorzaakte, dus gaf hij zijn jongste zoon Shelach niet als 
echtgenoot aan Tamar, vrezend dat ook hij zou sterven. Merkend dat Judah haar Shelach 
niet tot echtgenoot zou geven, vermomde zij zichzelf als een hoer en had gemeenschap met 
Judah, die niet wist dat de hoer waar hij mee sliep zijn schoondochter was! In Genesis 38, 
staat dat na DRIE maanden (hint) Judah vernam dat Tamar zwanger was. Hij eiste dat zij 
verbrand zou worden tot de DOOD (hint) omdat zij een hoer was. Zij had echter DRIE 
voorwerpen; zijn zegelring, koord en staf als onderpand genomen toen ze gemeenschap 
hadden. Zij bracht deze naar voor als bewijsmateriaal dat Judah de vader van het 
verwachtte kind was en haar DOOD vonnis kwam tot staan, haar LEVEN werd behouden. 
Waarop Judah zich realiseerde dat zij meer rechtschapen was geweest dan hij. Zij wilde 
gewoon het zaad laten opkomen in Er’s naam. Aangezien Judah zijn laatste zoon had 
weerhouden, voelde zij zich geroepen om hem te misleiden haar te bevruchten. Aldus was 
zij geen DODELIJKE vrouw. Zij barstte uit van LEVEN in haar schoot! Zij ging verder en 
gaf leven geven aan tweelingen Perez and Zerah genaamd. Zie je het teken van de Messias 
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in dit verhaal?37 Wat is dan de Messiaanse betekenis? Lees Mattheüs 1:3. Daar zien we dat 
haar kind Perez wordt vernoemd als een voorouder van de Messias!!! 

XXI. Jozef en Potifars Vrouw—Waarom werd het verhaal, waarin Jozef met Potifars vrouw 
betrokken was, voor ons opgetekend? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke 
Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Net zoals Jozef 
valselijk beschuldigd was, zo was Messias Yeshua eveneens valselijk beschuldigd 
(Mattheüs 26:59-60). 

XXII. Jozef de Dienaar/Slaaf—Eerder lazen we dat Jozef een afdaling in status ervaarde evenals 
een fysieke afdaling in Egypte. En waarom ervaarde Jozef DRIE afdalingen in status? 
Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse 
betekenis hiervan zouden begrijpen. 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, waarnaar theologisch verwezen wordt als de 
Zelf-Kenosis van de Messias, is in detail beschreven in Filippenzen 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. 

XXIII. Jozef in de Gevangenis—Terwijl hij in de gevangenis is (Genesis 40), verklaart Jozef de 
dromen van twee van Farao’s dienaren, de hoofdbakker en de butler. Merk op hoe dikwijls 
we het getal DRIE lezen. 

 
• Er waren DRIE takken aan de wijnstok, wat gelijk stond aan DRIE dagen. 
• Er waren DRIE manden, wat gelijk stond aan DRIE dagen. 
• 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. En waarom benadrukt de 
Torah het getal DRIE en het thema van LEVEN en DOOD? Omdat de Heilige, 
gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse betekenis hiervan 
zouden begrijpen. LEVEN, DOOD en het getal DRIE zijn de tekenen die ons vertellen 
dat Jozefs leven(en dit incident in het bijzonder) een voorafschaduwing is van de 
Messias. Nog steeds niet overtuigd? Volgens Jesaja 53 werd Yeshua gevangen gezet als 
een misdadiger. Hoe is dit feit thematisch verbonden met Jozefs leven?38 Hoe is het feit 
dat twee criminelen samen met Yeshua gekruisigd werden, thematisch gerelateerd aan 
Jozefs ervaring in Genesis 40?39 Hoe is het feit dat één crimineel LEVEN ontving, 
terwijl de andere DOOD ontving thematisch verbonden met Yeshua’s terechtstelling?40 
Hoe werd de bakker terechtgesteld in Genesis 40?41 Hoe zijn de beroepen van de twee 
misdadigers in Genesis 40 profetische symbolen van het werk van de Messias?42 Zie je 
nu dat Jozefs leven een profetische schaduw was van het werk van de Messias? 
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XXIV. Jozef, de Egyptenaar—Waarom maakte de Heilige dat Jozef aan de Egyptenaren verkocht 
werd? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij de Messiaanse 
betekenis hiervan zouden begrijpen. Net zoals Jozef verworpen werd door zijn broeders en 
in de handen van Heidenen gegeven werd, zo ook werd Yeshua door Zijn broeders 
verworpen en overgeleverd aan de Romeinen. En waarom verslaat Genesis 39-41 twintig 
jaar van Jozefs leven? Omdat de Heilige, gezegend zij Zijn Glorierijke Naam, wilde dat wij 
de Messiaanse betekenis hiervan zouden begrijpen. Hierdoor leert Hij ons dat de Heidenen 
gedurende 2000 jaar de Messias zouden kennen als een Verlosser. Tijdens Jozefs 
twintigjarige verbanning uit zijn familie, leken al zijn kenmerken Heidens—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 
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werden na twintig jaar van scheiding. Zo ook is Yeshua doorheen de hele Heidense wereld 
gekend als Jezus. Zijn transformatie in een Heiden was zo volkomen dat de meeste niet-
Joodse gelovigen Hem zelfs niet meer zien als een Torah gehoorzame Rabbijn. Bovendien 
zien Zijn Joodse broeders Hem zelfs als een Heidense valse God. 

 
Samengevat, Yeshua’s woorden lijken vandaag meer waar dan ooit voorheen. 

 
Want als je Mozes geloofde, zou je Mij geloven; want hij schreef over Mij 
(Johannes 5:46, mijn benadrukking). 

 
 
 

Shabbat Shalom! 
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1 Wat plaatshad was een Goddelijke berisping toen Leah in plaats van Rachel aan Jacob gegeven werd, ook al 
had hij zeven jaar voor Rachel gearbeid/geploeterd. We weten dat dit waar is omdat Jacob op dezelfde manier 
misleid werd als hij zijn vader misleidde. Dit is een voorbeeld van een leer om leer tuchtiging. 
 
2 De Torah doet dit om hun vleselijke, zinnelijke natuur te benadrukken. 
 
3 Ja, het zinspeelt er op dat er onenigheid in de familie was. 
 
4 Ja. De zonen van de andere vrouwen (Leah, Bilhah en Zilpah) zijn overduidelijk ook niet gediend van het 
favoritisme. 
 
5 Haat. 
 
6 The Prince and the Prison, by Rav Chanoch Waxman, http://www.vbm-torah.org/parsha.62/09vayeishev.htm. 
 
7 Het belangrijkste woord dat twee maal herhaald wordt in twee verzen is liefde. 
 
8 Ja, dit herinnert me aan de liefde van Abraham voor Izaak, Genesis 22:1-3. 
 
9 Haat, dat twee maal gebruikt word in deze paar verzen. 
 
10 Neen. Ik bespeur een beetje trots in hem. Hij weet al dat zijn broeders hem haten. Dit is nu precies niet het 
soort dingen (ik ga over jullie heersen) die je mensen die je haten moet blijven vertellen, tenzij je probeert 
iemand een paar steken te geven. 
 
11 Jaloezie. 
 
12 Jozefs dromen. 
 
13 The Torah is er goed in geslaagd een portret van de familie te schilderen door herhaaldelijk het woord haat te 
gebruiken. Daarom zou ik zeggen dat het algemene thema iets zou zijn als Twist of Chaos in de Opkomende 
Natie. 
 
14 Dit is een beeld van Jozef wiens koningschap hem ontnomen wordt. 
 
15 Hij is weg van zijn familie, afgedaald naar een gebied ver van de rest van de familie. 
 
16 Neen dat heeft hij niet. 
 
17 Zij handelde niet slecht. Zij wilde gewoon veilig stellen dat de naam van haar eerste man in stand gehouden 
werd. Zij handelde naar de normen van die tijd. 
 
18 In beide verzen wordt van de broeders gezegd dat ze naar beneden gingen (of afdaalden). In beide verhalen 
werden de broeders gescheiden van hun familie. 
 
19 Deze twee verhalen zijn thematisch verbonden, want in beide gevallen wordt een zoon van Jacob 
verlokt/verleid om in seksuele relaties betrokken te raken. 
 
20 Hij is een dienaar/slaaf. 
 
21 In zijn eerste carrière werkte hij voor een rijke, vooraanstaande functionaris in het hof van Farao. In zijn 
tweede carrière werkte hij voor een lage gevangenisbewaarder. 
 
22 Ja. Jozefs bloedbevlekte mantel werd gebruikt om hem te identificeren bij zijn vader! 
 
23 Ja. Bijna aan het begin van deze Torah portie, had Jozef dromen die hij verklaarde. 
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24 Ja. Ze haatten hem omwille van zijn dromen (Genesis 37:18-20)! 
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25 Het zegt dat hij een man van geloof en doorzettingsvermogen is. 
 
26 Eén van de zonden van Israël is dat ze een rechtschapen man verkochten voor zilver. Zo ook werd Jozef voor 
de prijs van twintig zilverstukken in slavernij verkocht. 
 
27 Herinner je, in Parashat Vayeitzei, zagen we talrijke correlaties tussen Oom Lavan en Farao. We zagen dat 
Jacobs verblijf in Paddam Aram een ander beeld was van de Egyptische ballingschap. Daarom is Amos 2:10 
door het gemeenschappelijke thema van verlossing uit Egyptische slavernij verbonden 
 
28 Adonaï richtte een profeet op in hun midden. Dit staat gelijk aan het door Hem verheffen van Jozef te midden 
van zijn broeders. Denk eraan dat we in de les van deze week leerden dat Jozefs leven profetisch is. Hij is een 
profeet net als Abraham, Izaak en Jacob, omdat hun levens profetische schaduwen van de toekomst zijn. 
Bovendien waren Josefs dromen profetisch in wezen. Hij profeteerde van de toekomstige relatie tussen zichzelf 
en zijn broeders—hij zal opklimmen tot hun leider. 
 
29 Jozefs dromen waren profetieën van de toekomstige relatie tussen hem en zijn broeders. Hij bracht deze 
profetieën naar zijn broeders, maar zij wilden er niets mee te maken hebben. 
 
30 Adonaï richt zich tot de natie als tot een familie die Hij uit Egypte gevoerd heeft. Dit is exact de situatie voor 
de sidra van deze week. Bovendien rekent hij af met de zonden van de natie (familie). Zo ook in de sidra van 
deze week rekent de Heilige af met de zonde van elke persoon. 
 
31 Yeshua zei in Joh. 5:46 dat Mozes over Hem sprak. Psalm 40:6-8, sprekend over de Messias zei dat het boek 
over Hem geschreven is. Paulus zei dat al de feesten profetische schaduwen van  Messias Yeshua zijn. 
 
32 Verrijzenis! 
 
33 Een teken. 
 
34 Hij zou sterven (deze tempel vernietigen [van Zijn lichaam]) en tot leven opgewekt worden op de derde dag. 
 
35 Hij zou sterven en opgewekt worden op de derde dag. 
 
36 Zijn verrijzenis uit de dood. 
 
37 Ja. Judah sprak een doodvonnis uit over haar hoererij. Zijn doodvonnis werd echter veranderd en zij was in 
staat haar leven te behouden toen ze bewees dat zij geen hoer had gespeeld, maar gewoon had gedaan wat zij 
genoodzaakt was te doen om veilig te stellen dat de naam van Er zou voortbestaan door zijn zaad. Dit is 
vernieuwd leven als gevolg van bevrijding van dreigende dood. Het is het teken van de Messias en het wordt 
versterkt door het getal drie (drie zonen en het was drie maanden nadat ze zwanger werd dat Judah probeerde 
haar te laten verbranden)! 
 
38 Josef was ook gevangengenomen als een misdadiger. 
 
39 Net zoals Jozef gevangen werd gezet met twee misdadigers, zo ook werd Yeshua terechtgesteld met twee 
misdadigers. 
 
40 Tijdens Zijn terechtstelling wordt een crimineel eeuwig LEVEN beloofd terwijl de andere STERFT in zijn 
zonden! 
 
41 Door gehangen te worden aan een boom. Snap je het plaatje? 
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42 Eén was een bakker en de andere was de wijndrager. Dit zijn beelden van het brood en de wijn die Yeshua 
gebruikte om zijn verlossing te illustreren! 


