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Het leven van Jozef Genesis 37–40 
 

Hebreeën 11:22 (NBG1951)  

22 Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der 
kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. 

 
-Ook wij kunnen veel leren van Jozef 

-Daarom kijken wij vandaag naar 
  -Het leven van Jozef 

- Het is belangrijk om te kijken  
 -levens van anderen 
  -hierdoor kunnenen wij veel leren  
   -maar ook groeien  
    -Immiteer ze in alles wat godszalig is 
     -Ons grootste voorbeeld is natuurlijk  
      -De Here Jezus Christus 

I.Jozef de Begunstigde Zoon (37)  
Illustratie oma en zussen 
-Ik kreeg een zakje snoep  
 -Zussen dure poppen 
  -Was boos op oma 
   -En riep iets verkeerds 
    -En liep boos en verdrietig weg 
     -Later had ik hier erg spijt van 
      -Want ik hield zielsveel van oma 
       -Maar voelde me niet haar lieveling 
-Ken je ook dit gevoel?  
- Zo voelde de broers van Jozef zich ook.  
- Begrijpelijk dat ze neerkeken op Jozef 
 

A. Jacob’s liefde (vv. 1–4)  
a) Aangezien Rachel Jacob's favoriete vrouw was, 

b) en Jozef was haar eerstgeboren zoon (30:22–24),  
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  Genesis 30:22–24 (NBG1951)  

22 Toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot, 23 en zij werd 
zwanger en baarde een zoon. Toen zeide zij: God heeft mijn smaad weggenomen; 24 en zij gaf 
hem de naam Jozef, zeggende: Moge de HERE mij er nog een andere zoon bijvoegen.  

-Dat is pas een kinderwens 
 

c) Jacob gaf Jozef de voorkeur op zijn oude dag.  

d) Jozef op zijn zeventiende hielp met de schapen,  

e) Jacob maakte van hem een "opzichter" door hem een "op maat 

gemaakte jas" te geven.  

f) Jacob wilde van Jozef een heerser maken  

g) voordat hij echt had geleerd hoe hij een bediende 

moest zijn  

-Ook een probleem bij veel pasbekeerde Christenen 

 -Willen veel, denken alles al te weten 

  -Maar moeten eerst leren dienen 

-Belangrijke les als je 

kinderen opvoedt 

h) Het resultaat — De broers van Jozef 

haatten hem (v. 4)  

I) En benijdde hem (v. 11). 

-Misschien ben jij slecht behandeld  

 -door jouw familie 

  -hou vol  

   -God kent de situatie  

    -En als je trouw blijft  

     -Zal de beloning volgen 

De dromen van B. Jozef (vv. 5–11). 
Genesis 37:5–11 (NBG1951)  

5 En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten zij hem nog 
meer. 6 Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb.  
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7 Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld – daar richtte mijn schoof zich op en 
bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof 
neer. 8 Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms 
over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden.  

9 En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb 
ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. 
10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, 
en zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder 
en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? 11 Zijn broeders dan 
benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.  

a) Deze dromen kwamen van God  

b) Ze hielpen Jozef om trouw te blijven  

c) Merk op dat de eerste droom een aardse setting had,  

d) en de tweede droom werd in de hemel geplaatst. 

 -Wij weten ook dat Gods wil  

  -In de hemel alzo op de aarde zal geschieden 

   -Droom wordt dus dubbel bevestigd 

g) De broers van Jozef bogen op een dag voor hem! Zie ook 42:6; 43:26; en 44:14. 

 -De dromen die God jou geeft komen ook zeker uit 

  -Net als Jozefs droom 

-Alleen moet je soms net als Jozef  

    -Een ijzeren geduld hebben 

 
C.Jozef in de put (vv. 18–28). 
Genesis 37:18–28 (NBG1951) 18 En zij zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen 
was, smeedden zij een aanslag tegen hem om hem te doden.  

- Afgunst  
o Stelt zelfs in staat om te doden 

 Denk maar aan Kain en Abel 
 
19 Zij zeiden tot elkander: Zie, daar komt die aartsdromer aan. 
 20 Nu dan, komt, laten wij hem doden en in een van de putten werpen, en laten wij dan 

zeggen: een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien, wat er van zijn dromen 



 
4 

 

terechtkomt. 21 Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden, en zeide: Laten 
wij hem niet doodslaan. 22 Verder zeide Ruben tot hen: Vergiet geen bloed; werpt hem in 
deze put, die in de woestijn is, maar slaat de hand niet aan hem – met de bedoeling hem uit 
hun hand te redden en naar zijn vader terug te brengen.  

-Ruben redt Jozefs leven 
 -Hij heeft de moed  

-om tegen de groep in te gaan. 
 
23 Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het 

pronkgewaad, dat hij droeg. 24 En zij namen hem en wierpen hem in de put; de put nu was 
leeg, er stond geen water in. 25 Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen 
opsloegen – daar zagen zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen 
gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. 26 Toen zeide Juda tot 
zijn broeders: Wat voordeel is erin gelegen, wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed 
verbergen? 27 Komt dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de 
hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven 
daaraan gehoor. 28 Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef 
omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de 
Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte.  

- Archeologische fondsen  
o hebben bewezen dat 20 zilverstukken  

 Prijs van een slaaf 

-Ja, nou en? 

 -Dit is heel belangrijk 

  -De Heilige Bijbel 

   -Is geheel waar  

- God hatende Archeologen dachten de Bijbel  

 -Te kunnen ontkrachten 

  - Maar dat viel ze vies tegen 

   -Er zijn meer dan 25000 archeologische fondsen 

-en er komen er nog steeds veel bij 

 -Die de Bijbel bevestigen als waar 

      -Er is er geen 1 die de Bijbel als onwaar achter laat1 

 
1 https://logosherald.com/2018-biblical-archaeological-evidence-archaeology-findings-prove-bible/ bezocht op 17-
08-2021. 

https://logosherald.com/2018-biblical-archaeological-evidence-archaeology-findings-prove-bible/
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       -Toeval? 

-Nee, Gods werk door de Geschiedenis 
heen 

a) Omdat Simeon, Jozefs inbreuk op de rechten van de eerstgeborene verafschuwde  

 -Ruben was de oudste, maar verloor zijn eerstgeboorterecht 

  - Simeon had hier nu kans op2 

b) Was Jozef later nogal hard tegen Simeon.  
Genesis 42:24 (NBG1951) 24 Toen wendde hij zich van hen af en weende. Daarna keerde hij tot hen 
terug en sprak met hen; hij nam Simeon uit hun midden en liet hem in hun bijzijn binden. 

 - Als wij iets doen 
o Onthouden mensen dat 

• Daarom zaai goede zaden van tevoren 

c) Rubens verdienste dat hij het leven van Jozef probeerde te sparen 

d) God verwierp de haat van de mensen,  

e) en Jozef werd verkocht in slavernij  

-in plaats van in koelen bloede te worden gedood. 

 -God heeft jou ook tegen kwade planen beschermt 

-Vrije wil van de broers 

 -Toch grijpt God wel in  

  - Als mensen te ver willen gaan 
Illustratie vrouw beschermt door gebed 
- Een man wilde een vrouw iets ergs aan doen 

 -Hij was onderweg  

  -Met het plan om haar kapot te maken 

   -Onderweg reed hij te snel  

    -De politie greep hem  

     -En de vrouw ontkwam aan deze man 

 
2 https://www.saltoftheearth.nl/eerstgeboorterecht-van-ruben/ bezocht op 22/08/2021. 
Notitie, Simeon was zich natuurlijk goed bewust van het feit dat Jacob ook als tweede zoon het geboorte recht had 
gekregen van Esau die als eerste geboren was. 

https://www.saltoftheearth.nl/eerstgeboorterecht-van-ruben/
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      -Achter de schermen waren  

       -Christenen voor haar aan het bidden 

   -Hoevaak ben jij wel niet bovennatuurlijk beschermt  

    -Zonder dit te weten 

D.Jacob's verdriet (vv. 29–36). 

a) Jaren eerder misleidde Jakob zijn vader Isaak (27:9ff), 

b) en nu bedrogen zijn zonen hem 

c) We oogsten wat we zaaien 

 -En wat opkomt moeten we ook eten 

d) Jacob bracht de volgende tweeëntwintig jaar in verdriet door 

e) denkende dat Jozef dood was.  

f) Hij dacht dat alles tegen hem werkte (Gen. 42:36),  
 Genesis 42:36 (NBG1951) 

36 En hun vader Jakob zeide tot hen: Gij berooft mij van kinderen; Jozef is niet meer, en Simeon is er 
niet meer, en Benjamin wilt gij meenemen; dit alles is tegen mij. 

g) in werkelijkheid werkte alles voor hem (Rom. 8:28).  

Romeinen 8:28 (NBG1951)  

28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God 
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.  

h) voor het behoud van Israël als natie. 

 -Waar de Messias zelf uit kwam 

  -Dus de redding van alle gelovigen 

   -Zo belangrijk is Gods plan 

-Misschien dat jij steeds tegengewerkt wordt in dit leven 

 -Hou vol  

-want God  

-gaat jou boven verwachting zegenen 
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II.Jozef de Trouwe Rentmeester (38–39) 

a) Hoofdstuk 38 laat zien dat Juda zich overgeeft aan de begeerten van het vlees 

b. Lees dit hoofdstuk thuis maar eens na 

a. Het is best een heftig verhaal  

i.  Een contrast met de zuiverheid van Jozef (39:7–13).  

-Jozef slaagt waar Juda faalt 

ii. Juda was bereid zijn broer te verkopen als slaaf.  

1. Maar hij was zelf een "slaaf van de zonde" (Johannes 8:34).  

Johannes 8:34 (NBG1951)  

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een 
slaaf der zonde.  

a. Jacob had geprobeerd Jozef te bevrijden van zijn 

werktaken  

i. Maar God wilde dat Jozef eerste een dienaar 

was voordat hij een heerser zou zijn (Matt. 

25:21). 

Matteüs 25:21 (NBG1951)  
21 Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij 
getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.  
 

-Eerst weinig 
 -Daarna veel  
  -Wie trouw is in het kleine 
   -is dat ook in het grote 
  

Illustratie van Luther  
De duivel verleidt ons in eerste instantie door alle aantrekkingskrachten van de zonde,  
om ons daarna in wanhoop te storten: hij verwent het vlees, opdat hij door en door de 
geest kan neerbuigen. We voelen geen pijn in de daad van zonde, maar de ziel erna is 
verdrietig en het geweten verstoord. 
 -De zonde proeft heerlijk 
  -Maar laat een bittere bijsmaak achter 
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1) God gebruikte drie disciplines in het leven van Jozef: 
1. Dienstbaar zijn 

2. Zelfbeheersing 

3. Lijden 

 -Lessen voor ons 

  -Als wij ook als Jozef willen heersen 

1.  De discipline van de dienst (39:1–6). 
 

Genesis 39:1–6 (NBG1951)  

Jozef in Potifars huis  

39 Jozef nu werd naar Egypte gebracht; en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der 
lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. 
2 En de HERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis 
van zijn heer, de Egyptenaar. 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 
mocht hem bedienen; hij stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn 
hand. 5 Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, 
zegende de HERE het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil: de zegen des HEREN rustte op alles 
wat hij had, zowel in huis als op het veld. 6 En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem 
naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte 
en schoon van uiterlijk.  

 

a) Jozef ruilde zijn "op maat gemaakte jas" in voor het gewaad van een dienaar,  

b) God dwong hem om te leren werken.  

c) Hij leerde nederigheid (1 Petrus 5:5–6) 

1 Petrus 5:5–6 (NBG1951)  

5 Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander 
met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 
genade.  

6 Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.  
 

d) Jozef was trouw in de kleine dingen,  
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e) God bevorderde hem tot grotere dingen. Zie Spr. 22:29 en 12:24. 

Spreuken 22:29 (NBG1951)  

29 Ziet gij een man, vaardig in zijn werk,  

hij zal ten dienste van koningen gesteld worden;  

ten dienste van onaanzienlijken wordt hij niet gesteld.  

-Leer dus goed jouw dienst  

 -te vervullen 

  -Wil jij voor de koning werken 

   -Of voor een waardeloos bedrijf 

 

2.  De discipline van zelfbeheersing (39:7–18). 

 
Genesis 39:7–18 (NBG1951)  

7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 
8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij 
naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand 
gegeven; 9 niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen 
u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? 10 En 
ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen 
en omgang met haar te hebben.  

 -Continue verleiding 
  -1 keer zwak 
   -En je valt in de zonde 
11 Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van 

de huisgenoten daar in huis was. 12 Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij 
liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. 13 Toen zij nu 
zag, dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, 14 riep zij 
haar huisgenoten en zeide tot hen: Ziet toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht 
opdat deze zijn spel met ons drijve; hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb 
met luider stem geroepen; 15 en toen hij hoorde, dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn 
kleed bij mij achter, vluchtte en liep naar buiten. 16 Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, 
totdat zijn heer thuiskwam. 17 En zij sprak tot hem in dezer voege: Die Hebreeuwse slaaf, die 
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gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. 18 Maar toen ik mijn 
stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht.  

a) Egyptische vrouwen stonden bekend om hun ontrouw. 

b) God testte Jozef, 

c) Hij had kunnen zeggen: "Niemand zal het weten!" of " 

d) Iedereen doet het!"  

 -Net als vele in onze tijd 

c) Maar hij leefde om God te behagen  

e) Jozef voorzag niet in zijn vlees (Rom. 13:14).  
Romeinen 13:14 (NBG1951)  

14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten 
worden opgewekt.  
 
f) "Vlucht voor jeugdige lusten!"  

(2 Timoteüs 2:22 (NBG1951)  

22 Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede 
met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.  
 

g) Jozef behield zijn karakter. 

 -Daar wordt God blij van 
Spreuken 16:32 (NBG1951)  

32 Een lankmoedig mens overtreft een held,  

wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.   

h) Te veel mensen hebben gefaald in deze discipline,  

en God heeft ze op de plank moeten leggen (1 Kor. 9:24–27).  

 Waar ze alleen nog maar stof kunnen happen 
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3. De discipline van het lijden 

(Genesis 39:19–23 (NBG1951)  

19 Zodra zijn heer de woorden hoorde, die zijn vrouw tot hem sprak: zo en zo heeft uw slaaf 
mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. 20 En Jozefs heer 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.  

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

 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.  

a) Jozef was in staat zichzelf onder controle te houden, 

b) EN zijn tong; 

c) want hij heeft geen ruzie met de officieren  

d) Niet het blootleggen van de leugens van Potiphar's vrouw  

e) Controle over de tong is geestelijke volwassenheid (Jakobus 3) 

  -Wat een wapen is dit kleine lichaamsdeel  

   -Kan oorlogen starten  

    -Maar ook zielen tot de Heer leiden 

     -Gebruik het dus ten goede 

f) De trouw van Jozef bracht hem een gunst bij de officieren. 

  -Dit kan ook gebeuren op jouw werk of op school  

g) " Het belangrijkste was dat de Heer met Jozef was"  

h) Dat is de sleutel tot zijn succes (39:2, 5, 21) 

I) Jozef moest lijden als gevangene (2 jr)  

 -Twee lange en eenzame jaren in de gevangenis 

J) Het hielp om een man van hem te maken 
Illustratie gebedsavond  

  - Ik organiseerde met mijn goede vriend Isaak 

   -Bidden voor vervolgde Christenen 
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    -Mannen gingen voetbal kijken 

     -Alleen Christerlijke vrouwen kwamen 

      -Waar zijn de echte mannen in de kerk?  
   

K) Zeker, Jozef leerde geduld (Jakobus 1:1–5)  

L) Een dieper geloof in Gods Woord en Zijn beloften (Hebr. 6:12). 

M) Dit lijden was niet plezierig MAAR noodzakelijk, 

N) en op een dag veranderde het in glorie. 

 O) groter lijden voor God  

  P) grotere beloningen 

   -Engels No pain, no gain 

-Waar als je echt iets wilt bereiken 

-Studie 

-Taal  

 -Instrument 

 -Is er vaak moeite nodig 

 
Jozef de vergeten dienaar (40) 

A) Jozef was nu een dienaar in de koninklijke gevangenis (41:12),  

a. Op een dag werden twee nieuwe gevangenen toegevoegd 

b.  - de bekerdrager aan Farao en zijn belangrijkste bakker. 

i. Jozef interpreteerde hun dromen 

1. Zijn interpretatie van de dromen kwam uit:  

a. De bekerdrager werd hersteld  

i. en de bakker werd opgehangen.  
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Genesis 40:14 (NBG1951)  

14 Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan; toon mij toch uw dankbaarheid 

door van mij gewag te maken bij Farao, en breng mij uit dit huis.  

B) Toch werd Jozef achtergelaten in de gevangenis!  

a. God heeft Zijn plan en Zijn eigen tijd. 

i. Het hangt gelukkig niet van mensen af 

C) Er is ontmoediging en ongeloof bij Jozef 

a.  Leunde Jozef op de arm van het vlees?  

i. Als dat zo is, heeft de arm van het vlees hem in de steek gelaten.  

1. Toch vergat de bekerdrager Jozef (voor twee jaar) volledig. 

D) Jozef leerde op de harde manier 

a.  nooit op geheel op mensen alleen te vertrouwen.  

i. Jozef was maar 17 jaar oud toen hij naar Egypte ging 

1. Voorbeeld voor onze jeugd in de kerk 

a. Zou jij dit kunnen? 

-En pas 30 jaar oud toen hij uit de gevangenis werd afgeleverd (41:46).  

-Hij bracht dus ongeveer 13 volle jaren door als bediende en gevangene 

 -Lange en harde jaren  

  Toch was God steeds bij hem 

-God bereidt ons voor op Zijn plan 

 -Niet alleen voor ons leven 

  -Maar voor Zijn Glorie 

   -Soms is de weg wel erg zwaar 

    -Toch zal juist daar de zegen zijn. 

-Door alle pijn en moeite heen 

 -Geef dus niet op 

  -Ga door  

   -Aan het einde van de tunnel 

    -Schijnt het licht 



 
14 

 

 

IV. Jozef is een beeld van onze Heer Jezus Christus, 
 

A) Jozef was een geliefde zoon  

a. -Jezus was Gods geliefde Zoon 

b. Hij werd gehaat door zijn eigen broers. 

i.  – Jezus door vele broers naar het vlees  

ii. Ze verkochten hem als een slaaf  

- Judas verkocht ook Jezus voor wat geld 

B) En op een dag was Jozef hun koning. 

a. Straks is Jezus onze eeuwige Koning. 

-Jozef moest lijden voor zijn glorie.  

- Eerst het kruis 

a. Dan de Kroon 

ii. Hij overwon de verleiding.  

- Wij horen dat ook te doen 

a. God zal ons helpen 

i. Wij zullen ook zeker winnen 

b. Jozef werd gearresteerd 

i.  en ten onrechte behandeld. 

- Net als Jezus 

-Jozef was een trouwe dienaar en diende juist anderen. 

 -Niemand heeft ooit zo gediend als Jezus de Dienaar Koning 

ii. Jozef redde de naties tijdelijk van de hongersnood.  

- Jezus redt de naties van de eeuwige verdoemenis. 

C) Zijn broers herkenden Jozef de eerste keer niet.  

i. de tweede keer  

- toen zij naar Egypte kwamen. 

a. Toen pas herkende ze hem 
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D) Zo zal het ook met Israël zijn: 

a.  De meeste kenden Christus niet 

i.  toen Hij de eerste keer kwam, 

E)maar iedereen zal Hem zien 

 - en wanneer Hij weer komt 

- zal iedereen voor Hem buigen. 

-En Hem beleiden als Heer3 

-Daarom als je Jezus Christus nog niet kent 

 -Leer Hem vandaag nog kennen 

  -Geloof in Hem  

   -En wordt gered                                     

 

Dank u Jezus Amen 

 
3 Warren W. Wiersbe, Wiersbe’s Expository Outlines on the Old Testament (Wheaton, IL: Victor Books, 
1993), Ge 37–40. 

https://ref.ly/logosres/expolnot?ref=Bible.Ge37-40&off=7628
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