45.

Genesis 45

Lees Genesis 45 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? Sta verrast want in dit hoofdstuk zitten wel 3 chiasmes verscholen!
Chiasme 1 is als volgt:
A (v1a) Jozef gebood de Egyptenaren de kamer te verlaten.
B (v1b) Jozef maakte zich aan zijn broers bekend.
C (v2) Jozef huilde zo luid dat zelfs de Egyptenaren verderop het konden horen.
D (v3a) Jozef vroeg (wederom) naar de welstand van zijn vader.
E(v3b) De broers waren sprakeloos en door schrik overmand.
F(v4a) Jozef vraagt zijn broers dichter bij te komen voor herkenning.
G(v4b) “ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkocht hebben”.
H(5a) Jozef tracht zijn broers gerust te stellen en duid het gebeuren als Goddelijke leiding.
I(5b) met als doel: tot behoud van de familie
Centrale as (v6) 2 jaren hongersnood zijn geweest en daar komen nog eens 5 jaren bij.
I(v7) Jozef’s positie was om de familie door een grote uitredding in leven te houden.
H(v8a) Jozef duid wederom het hele gebeuren als Goddelijke voorzienigheid.
G(v8b) Jozef beschrijft zijn door JHWH verkregen machts positie in Egypte.
F(v9-11) Jozef vraagt of zijn vader en de familie bij hem komen wonen in Egypte.
E (v12) Jozef geef wederom aan dat hij werkelijk hun broer is; te zien en te horen.
D (v13) Jozef gebied de broers met spoed hun vader te berichten en op te halen.
C (v14-16a) Jozef huilt met zijn broers en de Farao ving gerucht op van de komst van de broers.
B (v16b) De Farao werd op de hoogte gebracht en stemde in met de situatie
A (v17-20) Farao gebood Jozef zijn broers te instrueren alles en iedereen op te halen uit Kanaän.

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/B: Jozef openbaart zich identiteit privé aan zijn broers maar de identiteit van zijn broers
wordt publiekelijk bekend gemaakt aan de Farao.

Niveau C/D: Jozef huilde bij de hereniging en was erg bezorgd om de welstand van zijn vader.
Niveau E: De broers hadden er moeite mee Jozef te herkennen omdat ze hem al heel lang niet
gezien hadden en dachten dat hij dood moest zijn.
Niveau F: Jozef zoekt de nabijheid van de familie na zoveel jaren van gebrek aan intimiteit met hen.
Niveau G: Jozef was niet alleen hun verloren broer maar ook heerser over Egypte. Daarmee waren
de dromen uit zijn jeugd werkelijkheid geworden: zijn familie was hem nu ondergeschikt
Niveau H: Jozef trachtte uit te leggen dat JHWH hem vooruit had gestuurd naar Egypte en dat hun
foutieve handelswijze door JHWH ten goede was gekeert ten gunste van de hele familie.
Niveau I: Jozef was de redder van het huisgezin van Jakob.
Centrale as: Jozef werd na 2 jaar hongersnood geopenbaart aan de familie; er zouden nog 5 jaren van
hongersnood volgen. Jozef, typebeeld van de Messias en gescheiden van zijn broers staat voor de
afgelopen 2000 jaar dat Jesjoea welliswaar het brood des levens is voor de wereld maar gescheiden
is van zijn broeders; hij is immers in de hemel !

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 en 2 Petrus 1:16-21:
Als deze Torah-geschiedenis profetisch is voor het laatst der dagen kan het zo maar zijn dat Messias
zich na zo’n 2000 jaar bij Zijn wederkomst zal openbaren aan het nageslacht van Jakob na ‘2 jaar’ in
een periode van hongersnood die ‘7 jaar’ zal duren, maar niet in het bijzijn van de ongelovigen te
midden waarvan de geheiligden zich ophouden. Zou Hosea 6:2 deze Torah-profetie onderstrepen?
De 12 stammen zullen er mogelijk moeite mee hebben de Messias direct te herkennen. Hij zal Zijn
volk de behandeling vergeven, hem aangedaan bij zijn eerste komst op aarde. De Messias zal daarbij
aangeven dat Zijn dood juist moest plaats vinden om het volk leven te geven: 1 Johannes 4:9,10,14
De Messias zal volgens het profetisch beeld zijn ‘hervonden’ broeders met vreugde en tranen
ontvangen en hen introduceren bij de Vader.
Daarna zullen er mogelijk nog 5 jaren van hongersnood komen – de grote verdrukking: Amos 8:11;
Openbaring 6:5-6; 18:8 JHWH (farao) zal de Messias(Jozef) instrueren om te zorgen voor zijn familie
zodat ze ongeschonden door de hongersnood heen komen (in Gosen). Onmiskenbaar zijn de 5 jaren
die vermeld worden in de centrale as verbonden met de Messias die ook in die periode de mensheid
zal voeden zoals omschreven in de gelijkenis van de 5 broden waarmee 5000 mensen werden gevoed
in groepen van 50 en 100: Mattheüs 14:13-21; Marcus 6:31-46; Lucas 9:10-17 en Johannes 6:1-14
Jesjoea de Broodman voorziet van Brood in overvloed (zie ook Gen. 47) naar de wil van Zijn Vader:
Johannes 6:26-65 Waarbij het brood ook nog eens Zijn lichaam is dat gegeven wordt om de mens
heid te redden.

In het 1ste chiasme zit een 2de chiasme verborgen met het thema “aarzel niet!”
A(v6) 2 jaren hongersnood zijn geweest en daar komen nog eens 5 jaren bij.
B(v7) Jozef is vooruit gestuurd om een overblijfsel door een grote redding in leven te houden.

C(v8) JHWH maakte Jozef tot vader voor Farao, heer van zijn huishouden en heerser over Egypte.
Centrale as (v9a) “maak haast, ga naar mijn vader”
C(v9b) JHWH heeft Jozef tot heer over Egypte gemaakt.
B(v10) Jozef garandeert verblijf en veiigheid in zijn nabijheid voor de hele familie.
A(v11) “er zal nog 5 jaar honger zijn”.
Niveau A: Jozefs familie wordt herenigd in het 2de jaar van de hongersnood maar die zal vervolgens
nog 5 jaar aanhouden.
Niveau B: Jozefs rol is de redding te bewerkstelligen van de generaties van de familie van Israël.
Niveau C: Jozef heeft bijna totale toegekende autoriteit over Egypte.
Centrale as: Israël moet zich haasten om verenigd te worden tot 1 familie onder Jozefs bescherming.

Profetische lessen
Als het huishouden van Jakob/Israël , omvattend Juda en Efraïm, herenigd zal worden na 2 jaren
hongersnood in een periode van totaal 7 jaar grote verdrukking dan zal de Messias voorzien in een
veilige plaats temidden de chaos op de aarde. Mogelijk wordt hierop gedoeld in Openbaring 12:1416 De sfeer in deze verzen past ook bij het profetische beeld uit de Torah waar Jozef in de centrale as
oproept tot haast. Ook Mattheüs 24:15-22 wijst in die richting.
De Messias zal totale controle over de aarde verkrijgen in de dagen van de laatste grote bazuin:
Openbaring 10:7 en 11:15

Genade en het getal 5
ste

We hebben bij het 1 chiasme al stilgestaan bij het getal 5 maar doen dat nogmaals. In deze hele
geschiedenis voorziet JHWH voor Zijn volk; dit wordt verschillende keren tot uitdrukking gebracht
door het getal 5:






Benjamin krijgt 5x zoveel voedsel opgediend (43:34)
Benjamin krijgt 5 paar kleding (45:22)
Jozef stelt 5 van zijn broers voor aan de Farao (47:2)
De hongersnood zou nog 5 jaar duren (45:11)
Farao draagt Jozef op 2 paar van 10(5x2) lastdieren te sturen voor Jakob (45:23)

Genade en liefdevolle vriendelijkheid zijn altijd al het keurmerk geweest van JHWH ten opzichte van
de mensheid al lijkt dit niet altijd zo op het eerste gezicht. Genade was geen nieuw begrip met de 1ste
komst van de Messias; het is altijd deel geweest van het wezen van onze hemelse Vader ten opzichte
van wie Hem wil dienen. Zelfs degenen die JHWH niet kennen ontvangen van Zijn genade als ze
vanuit het geweten of intuïtief het goede doen en Zijn volk goed behandelen: Exodus 34:6; Numeri
14:18; Nehemia 19:17; Psalm 86:5; Joël 2:13 en Jona 4:2

Een 3de chiastische structuur met het thema “getuigen”.
A(v1-4) “Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? De broers waren sprakeloos om te getuigen.
B(v5-7) “wees niet bedroeft.. want JHWH heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie”
C(v8-11) Jozef- vader voor de Farao; heerser over Egypte- “Ik zal jullie onderhouden dicht bij mij”.
D(v12) Jozef benoemd Benjamin speciaal als een getuige van zijn ware identiteit.
Centrale as: (v13) “vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben”.
D(v14-15) Jozef en Benjamin huilden samen. Jozef erkend al zijn broers.
C(v16-20) Farao gebied: breng je vader, familie en hun bezittingen naar Egypte.
B(v21-23) Jozef bevoorraad zijn familie en zegt: “maak onderweg geen ruzie”
Niveau A: Deze verzen functioneren als de fases van een Joodse procedure voor identificatie van
personen; de broers waren nog niet overtuigd bij het zien van Jozef (v3) maar wel bij zijn woorden
(v12). Jakob werd niet overtuigd door de woorden van zijn zonen, de broers van Jozef (v26) maar wel
door de woorden en fysieke bewijzen van Jozef zelf (v27).
Niveau B: Jozef gebood dat zijn broers onderweg geen ruzie mochten maken omdat JHWH zou
voorzien.
Niveau C: Farao gebood dat Jozef moest voorzien voor zijn familie. Jakob ontving daarop 10 ezels
met luxe producten en 10 ezelinnen met dagelijkse behoeften; een fysiek getuigenis naast het
bericht dat sowieso naar Jakob uit zou gaan dat Jozef nog leefde.
Niveau D: Benjamin vormt de verbinding tussen Jozef en de andere 10 broers. Hun warme
broederlijke band werd emotioneel gedemonstreerd voor de ogen van de andere broers.
Centrale as: Jozef gebood zijn broers om aan Jakob te getuigen over zijn positie en te getuigen van
alles wat ze gezien hadden en zich te haasten om Jakob en de hele familie in veiligheid te brengen.
Op dat moment wisten alleen de 12 broers van Jozef’s verlossingsplan- de meerderheid van hun
familie was nog steeds in Kanaaän en wist niet dat de redding in aantocht was middels Jozef in
Egypte.

Profetische lessen
Jesjoea openbaarde zich tijdens zijn eerste aanwezigheid op aarde slechts aan een klein aantal
“verlorenen” van het huis van Jakob. Velen kwamen tot geloof op basis van Zijn woorden en daden.
Jesjoea zal zich opnieuw fysiek openbaren in het laatst der dagen aan héél Israël. (Jesjoea openbaard
zichzelf nu al door de Heilige Geest en in dromen en visioenen). Dat zal zijn op een veilige plaats die hij
voor zijn volk bereid heeft (zonder te willen invullen of dit nu een letterlijke fysieke plek is of gezien
moet worden als een omgeving waar geheiligden een geestelijk thuis hebben en/of fysieke
bescherming).
Voor de wereld is het moeilijk te geloven wie Jesjoea is als onze daden niet ons geloof in Hem
weerspiegelen. We zijn geroepen om getrouwe getuigen te zijn en niet van “een ander evangelie”
met een verkeerd beeld van de Messias en ook niet als een hypocriet die wel geloof uitdraagt maar
het niet uit leeft: Kolossenzen 4:5,6; Titus 2:11-15; Jacobus 1:1 en 19-27
In vers 24 drukt Jozef zijn broers op het hart onderling geen ruzie te maken op weg naar huis! Jesjoea
en de Apostelen roepen ons ook op om geen ruzie te maken of ons onterecht zorgen te maken want
de Vader JHWH (Farao) gebied Jesjoea (Jozef) voor “Zijn Bruid” te zorgen en te leiden naar veilige
plaats Mattheüs 6:25-34; Lucas 22:24-26 en Kolossenzen 3:5-17

Jesjoea wordt in de hemel geëerd bij Zijn Vader en draagt het getuigenis van de Vader: Johannes 17
Als de Grote verdrukking begint zal het grootste deel van het huishouden van Jakob nog niet op een
veilige plaats zijn en de ware identiteit van de Messias kennen. Jesjoea zal echter zorg dragen voor
hun welzijn door het uitzenden van 12.. de 12.000 van elke stam volgens Openbaring 7.
De heilige rest die op wonderlijke wijze herverzameld zal worden (de 2de grotere Exodus – zie bv
Jesaja 11:11a) zal daarmee getuigen van de waarheid van het evangelie omdat JHWH onmiskenbaar
de eer zal moeten krijgen vanwege het feit dat Hij doet wat Hij zei te gaan doen: Jesaja 46:3-4; 49:523; Zefanja 3:20; Zacharia 10:6 (enkele voorbeelden uit velen!)

