
40. Herinner mij bij de Koning   Genesis 40  

Lees Genesis 40 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-4) De schenker en de bakker werden gevangen gezet; Jozef moest hen dienen. 

   B (v6-8) Hun gezichten waren terneergeslagen en treurig vanwege hun onbegrepen dromen. 

     C (v9-13) De schenker vertelde Jozef zijn droom en Jozef gaf de interpretatie. 

Centrale as (v14-15) Jozef vroeg de schenker aan hem te denken bij de Farao en voor hem te pleiten. 

    C (v16-19) De bakker vertelde Jozef zijn droom en Jozef gaf de interpretatie. 

  B (v20) 3 dagen na de dromen verhoogde de Farao de hoofden van de schenker en de bakker. 

A (v21-23) De schenker en de bakker werden ‘in vrijheid’ gesteld; Jozef werd vergeten. 

 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A: De goede daden van Jozef in de gevangenis werden niet direct beloont; een vergeten man. 

Niveau B: De dienaren van Farao werden gevangen gezet; de een werd bevrijd, de ander gedood. De 

Farao beschikt eover leven en dood 

Niveau C: Jozef gaf beide dienaren een profetie over hun toekomst. 

Centrale as: Jozef, de onschuldige en geplaagde man, vroeg om een verzoek tot bevrijding aan 

degene die over dood en leven beschikt. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens 

over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Net als Jozef werd ook Jesjoea in zijn onschuld niet in het gelijk gesteld door de heersende 

autoriteiten in Judea ondanks zijn goede daden: Markus 14:48,49 



Net als Jozef werd ook Jesjoea schuldig bevonden hoewel hij juist onschuldig was: Lucas 22:37; 2 

Petrus 2:22 

Zoals Jozef aan 2 bedienden een profetie gaf over hun toekomst gaf Jesjoea aan het kruis aan 2 

misdadigers een profetie over hun toekomst. Slechts 1 van beiden zou het paradijs bereiken: Lucas 

23:23,33,43 

Zoals Jozef ver weg was van zijn geliefde vader, zo was Jesjoea verlaten door Zijn hemelse Vader: 

Markus 15:34 

Zoals de Schenker na 3 dagen in ere werd hersteld en zo van dood naar leven ging, zo werd Jesjoea 

na 3 dagen opgewekt uit de dood: Markus 16:2; Mattheüs 12:38-40 De mensheid zal opstaan uit de 

dood voor het laatste oordeel aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk,  3 millenia ná de dood en 

opstanding van Jesjoea: Openbaring 20:11-15 

De schenker en de bakker of: brood en wijn! 
Het kan bijna niet anders dan dat de schenker en de bakker geen toevallige personages zijn! Brood 

en wijn zijn producten die opgediend worden om een sterke en duurzame relatie van vrede en 

broederschap te vieren. Die trend is gezet in Genesis 14:18 waar Abraham brood en wijn deelt met 

Melchizedek. Brood en wijn staan vervolgens in relatie tot Jozef die de dromen van de schenker en 

de bakker uitlegt. Jozef is op zijn beurt een typebeeld van Jesjoea die zijn lichaam en bloed vergelijkt 

met brood en wijn tijdens de Pesachviering en de maaltijd des Heeren. Bedenk daarbij dat brood en 

wijn pas genuttigd kunnen worden als een verbondsmaaltijd als struikelblokken zijn opgeheven 

tussen de deelnemende partijen. De Farao nam pas weer brood en wijn nadat uitgezocht was wie er 

schuldig en onschuldig was. Jesjoea gebiedt ons pas brood en wijn te nemen als we onderscheiden 

waarom we dat doen (Zijn verlossing aanvaarden door Zijn offer) en wie daar onachtzaam mee om 

gaat eet en drinkt tot zijn eigen oordeel 1 Korinthe 11:23-29 

 

De Bijbel en geboorte dagen 
De paar geboortedagen die expliciet vermeld zijn in de Schrift worden allen gelinkt aan een executie. 

We zagen dat in Genesis 40 met betrekking tot de bakker die gedood werd op de verjaardag van de 

Farao en ook in Marcus 6:14-29 valt te lezen dat Herodus op zijn verjaardag Johannes de Doper liet 

vermoorden. De geboorte van Jesjoea is daarnaast het hoofdthema van het christelijke feest 

Kertsmis. Het feest dat zowel door christenen en heidenen wereldwijd gekoesterd wordt terwijl de 

Bijbel nergens aangeeft dat de geboorte van de Messias gevierd moet worden als een officieel feest. 

Natuurlijk is de geboorte van de Messias een bijzondere gebeurtenis geweest en staat niet voor niets 



beschreven in de evangeliën, maar wil je daar bij stilstaan, dan zou je dat moeten doen rondom het 

Loofhuttenfeest. Mogelijk is Jesjoea geboren op de 1ste dag van het Loofhuttenfeest en op de 8ste dag 

besneden. In iedergeval zijn er in die periode nog schapen te vinden in de velden van Efrata. Die zijn 

daar niet eind december. Zelfs de geboorte van Jesjoea is gelinkt aan executie: Herodus liet vele 

jongentjes ombrengen in Bethlehem in een poging de geboren Koning te doden. Zou Galaten 4:8-10 

ook op het vieren van verjaardagen doelen behorend tot het vieren van momenten op basis van 

heidense oorsprong? 

 
 

Vele Messiaanse gelovigen en ook Jehova-getuigen vieren daarom geen verjaardag meer. Werner 

Stauder heeft echter een uitgebreide studie over de verjaardag (yom huledet) op zijn website staan 

waarin hij een aantal tegen-argumenten ontkracht en een positief pleidooi houdt voor het gedenken 

van je geboortedag. In het verhaal van vandaag laat de Farao welliswaar de bakker doden, maar dat 

is omdat hij schuldig is bevonden. Hij laat de schenker leven omdat die onschuldig is. De Farao is 

hiermee rechtvaardig en geeft in Genesis 41:38,39 de God van Jozef eer als hij Jozef leert kennen. 

Herodes liet welliswaar Johannes doden maar dat betreurde hem zeer: vs 26 Hij is eigenlijk er in 

geluisd maar dat staat los van zijn verjaardag. Wat zegt de Torah als basis van de Schrift over het 

vieren van een feest ter ere van jezelf? Er is geen verbod op het vieren van verjaardagen maar ook 

geen gebod. Maar we lezen wel vele malen in de Schrift over de leeftijd van allerlei personen, dus dat 

werd wel bijgehouden. Een verjaardag is een blijde gebeurtenis, een simcha, een dag om je Schepper 

te danken voor het nieuwe jaar dat Hij aan je leven heeft toegevoegd. Psalm 90:12 zegt: leer ons zó 

onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Het Woord staat vol met opdrachten om alle 

zegeningen van onze hemelse Vader in dankbaarheid te gedenken en ook de geboorte van kinderen 

wordt vaak als een blijde zegen beschreven. 

 

 

 

 

 


