Jozef typebeeld van de Messias bij zijn 1ste komst en wederkomst
De man en onderkoning Jozef wijst vooruit naar de man Jesjoea- Messias ben Jozef- en nog verder
vooruit naar Jesjoea als Koning der Koningen: Messias ben David
JHWH opende de baarmoeder van Rachel (Genesis 30:22,23)waarop Jozef werd geboren. Ook Jesjoea
werd geboren door Goddelijk ingrijpen.
Jozef was de favoriete zoon van Jakob (Genesis 37:3). Jesjoea is de eniggeboren zoon van de Vader.
Jozef werd gehaat door zijn broers om zijn voorkeurspositie en voorkennis van de toekomst middels
zijn dromen en Jesjoea werd gehaat door een deel van de (gezagdragende) Joden om wie hij was en
wat hij deed en wat hij voorzag.
Vader Jakob stuurde Jozef op pad om zijn broers te zoeken (Genesis 37:13,14) Vader JHWH zond
Jesjoea naar zijn broers om hun welstand na te gaan, voornamelijk het huis van Juda, de Joden. De
ontmoeting met het huis van Juda en het huis van Israël krijgt ook meer en meer gestalte in het laatst
der dagen zoals Jozef al zijn broers ontmoette toen die naar Egypte kwamen om graan te kopen
vanwege de hongersnood (grote verdrukking).
Jozef kon zijn broers niet vinden zonder de hulp van een man, zo vind Jesjoea ‘zijn broers’ door
bijstand van de Ruach Haqodesh
Jozef werd door zijn broers verworpen als toekomstig leider en zo werd ook Jesjoea verworpen als de
Messias bij zijn 1ste komst.
De broers beraamden een samenzwering tegen Jozef; De Joden beraamden een samenzwering tegen
hun medebroeder en Jood Jesjoea
Jozef werd een gevangene van zijn broers toen hij hun opzocht in het veld, Jesjoea werd een
gevangene van zijn broeders, het Sanhedrin.
Jozef werd overgeleverd aan de Mideanieten/Ismaëlieten omdat de broers hem niet zelf wilden
doden(Genesis 37:27). Zo werd Jesjoea overgeleverd aan de Romeinen die het doodsvonnis gingen
voltrekken.
Jozef werd verkocht aan de Ismaëlieten voor 20 zilverstukken (Gen 37:28) Jesjoea werd verraden
voor 30 zilverlingen en overgedragen aan Pilatus.
Ruben vond de put leeg waar Jozef in was gegooid (Genesis 37:24 en 29) De vrouwen en de
discipelen vonden een leeg graf waar Jesjoea eerder in was gelegd.
Jozef werd ontdaan van zijn mantel (Genesis 37:23)- teken van zijn status en voorkeur van zijn vaderwaarna de met bloed besmeurde mantel getoond werd aan zijn vader(Gen 37:31). Zo werd ook
Jesjoea zijn kleed afgenomen voor zijn kruisiging maar zal Jesjoea bij zijn wederkomst een mantel
dragen, gedoopt in bloed (Openbaring 19:13.)
Jozef daalde af in een put, naar Egypte als slaaf en in de gevangenis- synoniemen voor een gewisse
dood of zonder toekomst; zo werd Jesjoea vernederd tot de dood en daalde af in het graf.
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JHWH was met Jozef (Genesis 39:2) en vond genade in de ogen van Potifar (Genesis 39:4). Zo was
JHWH met Zijn geliefde zoon en moest Pilatus erkennen dat in Jesjoea geen schuld was.
Jozef werd verzocht (o.a. door de vrouw van Potifar) maar weerstond dit. Jesjoea werd verzocht door
de Satan in de woestijn maar die moest hem laten gaan.
Jozef werd vals beschuldigd en werd zo onschuldig in de gevangenis gestopt met geen zicht op
bevrijding (dood). Zo werd Jesjoea ook vals beschuldigd en onschuldig veroordeeld tot de dood aan
het kruis.
Jozef diende 2 verdachten in de gevangenis en voorzag de redding van de schenker. Jesjoea hing
tussen 2 criminelen en sprak verlossing uit over de ene.
Jozef profeteerde gunstig over het lot van de schenker bij hem in de gevangenis en Jesjoea deed het
zelfde ten opzichte van 1 van de gekruisigden naast hem.
Jozef werd vrijgelaten uit de gevangenis om de Farao te dienen. Jesjoea triomfeerde over de dood en
werd verheerlijkt tot de Vader om hem te dienen.
Jozef werd zo de rechterhand van de Farao en Jesjoea is gezeten aan de rechterhand van de Vader.
Jozef werd aangesteld tot gouverneur over Egypte en kreeg meer en meer controle over alles.
Jesjoea is bezig alles aan zich ten onderwerpen.
Jozef kreeg een troon, een nieuwe naam en respect als koning.
Jesjoea heeft een troon gekregen, de titel Koning der Koningen en grote eer in de hemelse gewesten.
Jozef ontving een bruid van de Farao; Jesjoea zal zich een ‘Bruid’ verwerven van zijn hemelse Vader.
Farao gaf de Egyptenaren opdracht Jozef te gehoorzamen; JHWH instrueerde de Joden om Jesjoea de
Koning te gehoorzamen. Mattheüs 16:28; 17:5; Handelingen 3:22,23
Jozef werd de levens reddende brood-man in Egypte tijdens de hongersnood over de wereld (Genesis
47) Jesjoea is het Brood des levens in een wereld stervende van gebrek aan het Woord van JHWH.
Lucas 22:19; Johannes 6:32-35
Jozef (Egyptische heerser) voedde zijn broers terwijl ze hem niet herkenden.
Jesjoea (Torah getrouwe Jood) voedde zijn broeders maar werd door velen niet herkend als de
verwachtte Messias tijdens zijn 1ste komst op aarde.
Jesjoea (als Jezus, die staat voor genade zonder wet) is door vele christenen nog niet herkend als de
Joodse Messias.
Jozef openbaarde zichzelf aan al zijn broers bij de tweede ontmoeting.
Jesjoea zal zich openbaren aan de beide huizen van Israël bij zijn wederkomst.
Tenslotte werd Jozef wel erkend door al zijn broers als leider en zo zal ook Jesjoea bij zijn
wederkomst door heel Israël erkend worden als de Messias.
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Jozef nam verantwoordelijkheid als de eerstgeborene voor het welzijn van zijn hele familie.
Jesjoea de Koning zal het gehele huis van Jakob, de 12 stammen – Zijn Bruid- beschermen. Jesaja
54:4-8; Openbaring 19:6-10
Jozef onderwierp zich aan de autoriteit van de Farao.
Jesjoea leeft in onderwerping aan de hemelse Vader. 1 Korinthe 15:22-28
Jozef leefde tenslotte in shalom in de nabijheid van de Farao maar ook van zijn familie. (Genesis
47:11-12,27) Jesjoea de Koning zal tot in eeuwigheid leven met de Vader en zijn Bruid: Openbaring 21
Jozef wordt in Efraïm gezegend met veel nageslacht-een menigte van volken (Genesis 48:17-19 en
49:22). Jesjoea is de goede Herder met een menigte van schapen (o.a. Ezechiël 34).
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