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Jozef een type van... de zoon van Jozef.

* de geliefde van zijn vader

* broers beramen moord

* dood gewaand

* verkocht en naar buitenland

* in de gevangenis

* heerser over Egypte

* redder van Israël

verleden

heden

toekomst



  

39:20 En Jozefs heer (=Potifar) greep hem 
en wierp hem in de gevangenis de plaats 
waar de gevangenen van de koning 
gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de 
gevangenis. 

40:3
"het huis van de overste der lijfwachtde overste der lijfwacht"

39:1:
Jozef nu werd naar Egypte gebracht; en 
Potifar, een hoveling van Farao, de de 
overste der lijfwachtoverste der lijfwacht, een Egyptenaar, 
kocht hem...  



  

21 En de HERE was met Jozef; Hij bewees 
hem genade en deed hem de genegenheid 
van de overste der gevangenis winnen. 

vergelijk begin hoofdstuk 39

2 En de HERE was met Jozef, zodat hij een 
voorspoedig man werd (...) 3 Toen zijn 
heer zag, dat de HERE met hem was, en 
dat de HERE alles wat hij ondernam 
onder zijn hand deed gelukken, 4 won 
Jozef zijn genegenheid en (...) hij stelde 
hem aan over zijn huis, en alles wat hij 
had, gaf hij in zijn hand.



  

22 Daarom vertrouwde de overste der 
gevangenis al de gevangenen die in de 
gevangenis waren, aan Jozef toe, en al 
wat daar te doen was, deed hij. 

Efeze 4:8 (SV)

Daarom zegt Hij: Als Hij (=Christus) 
opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de 
gevangenis gevangen genomen en 
heeft de mensen gaven gegeven. 

de gevangenis = de Gemeente

> "gevangene in de Heer" (Efeze 4:1)



  

23 De overste der gevangenis keek niet om 
naar iets dat hem was toevertrouwd, 
omdat de HERE met hem was; en wat hij 
verrichtte, deed de HERE gelukken.

Psalm 1

1 Welzalig de man (...) 3 Want hij is als 
een boom, geplant aan waterstromen, die 
zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof 
niet verwelkt; al wat hij onderneemt, 
gelukt.



  

40:1 Hierna gebeurde het, dat de schenker 
en de bakker van de koning van Egypte 
zondigden tegen hun heer, de koning van 
Egypte. 2 En Farao werd toornig op zijn 
beide hovelingen, de overste der 
schenkers en de overste der bakkers. 



  

3 Hij zette hen in hechtenis in het huis van 
de overste der lijfwachtde overste der lijfwacht, in de 
gevangenis, de plaats waar Jozef 
gevangen zat. 



  

4 En de overste der lijfwacht stelde Jozef 
bij hen aan, om hen te bedienen. En zij 
waren geruime tijd in hechtenis. 

St. vert.:

... en zij waren [sommige] dagen in 
bewaring.



  

5 Zij nu hadden beiden een droom, ieder 
zijn eigen droom, in dezelfde nacht, ieder 
een droom met een eigen betekenis, 
zowel de schenker als de bakker van de 
koning van Egypte, die in de gevangenis 
gevangen zaten. 



  

een paar verzen verder...



  

9 Daarop vertelde de overste der 
schenkers aan Jozef zijn droom en zeide 
tot hem: In mijn droom, zie, er stond een 
wijnstok vóór mij. 10 Aan de wijnstok 
waren drie ranken, en nauwelijks begon 
hij te botten, of zijn bloesem was er, en 
zijn trossen droegen rijpe druiven. 



  

11 En Farao’s beker was in mijn hand. Ik 
nam de druiven, perste ze uit in Farao’s 
beker en gaf de beker in Farao’s hand. 



  

12 Toen zeide Jozef tot hem: Dit is de 
uitlegging ervan: de drie ranken, dat zijn 
drie dagendrie dagen; 13 binnen drie dagenbinnen drie dagen zal Farao 
uw hoofd verhogen en u in uw rang 
herstellen, en gij zult Farao de beker in 
de hand geven, zoals gij tevoren placht te 
doen, toen gij zijn schenker waart.



  

een paar verzen verder...



  

20 Op de derde dag nuOp de derde dag nu, de geboortedag 
van Farao, maakte hij een maaltijd voor 
al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd 
van de overste der schenkers en het 
hoofd van de overste der bakkers te 
midden van zijn dienaren. 



  

21 Want hij herstelde de overste der 
schenkers in zijn schenkersambt, zodat 
hij de beker weer in Farao’s hand gaf.
22  Maar de overste der bakkers hing hij 
op, zoals Jozef hun had uitgelegd. 



  

23 Doch de overste der schenkers dacht 
niet aan Jozef, maar vergat hem.
41:1 Na verloop van twee volle jaren 
droomde Farao...  



  

twee volle jaren in Handelingen 19

9 Maar toen sommigen verhard en 
ongehoorzaam bleven en ten aanhoren 
van de menigte kwaad bleven spreken van 
de weg, maakte hij (=Paulus) zich van 
hen los en zonderde zijn discipelen af, 
terwijl hij dagelijks besprekingen hield in 
de gehoorzaal van Tyrannus. 10 En dit ging 
twee jaar langtwee jaar lang zo voort, zodat allen, die in 
Asia woonden, het woord des Heren 
hoorden, Joden zowel als Grieken.



  

twee volle jaren in Handelingen 24

27 Maar toen de termijn van twee jaarde termijn van twee jaar 
voorbij was, kreeg Felix tot opvolger 
Porcius Festus; en (...) liet hij Paulus in 
gevangenschap achter.



  

twee volle jaren in Handelingen 28

28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods 
aan de heidenen gezonden is; die zullen 
dan ook horen! 30 En hij (=Paulus) bleef de de 
volle termijn van twee jaarvolle termijn van twee jaar in zijn eigen 
gehuurde woning, en ontving allen, die tot 
hem kwamen, 31 predikende het Koninkrijk 
Gods, en onderricht gevende aangaande 
de Here Jezus Christus met alle 
vrijmoedigheid, zonder enige 
belemmering.



  

de "twee dagen" en "twee jaren" spreken 
van de twee duizend jarende twee duizend jaren...

* dat Israël terzijde gesteld is

* van "niet zien" maar hóren

* dat het Evangelie 'ondergronds' is

* Christus verborgen onder de heidenen

* dat Christus Hoofd is ván en zorgt vóór 
   de Gemeente

* waarin geheimenissen worden 
   bekendgemaakt (>gevangenis-brieven)



  

na de twee jaren... 



  

Jozef wordt...

* onderkoning van Egypte

* redder van zijn broeders

* en tenslotte: 
   erkend door "het huis van Jakob"

Genesis 41:45

En Farao noemde Jozef: Safenat-paneach

= Redder der wereld
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