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Deel I: Jozefs Levensverhaal 
 
In het eerste deel wil ik een chronologisch overzicht geven over Jozefs ongewone leven. Daarvoor zijn 
stap voor stap alle verzen opgezocht, waar de Bijbel tijdsaanduidingen geeft – de leeftijd van een persoon 
of de tijdsduur van een gebeurtenis. 
 
 

(1) 
Jozef leeft met zijn familie 17 jaar in Kanaän. Dan wordt hij verkocht en komt in Egypte. 

Gen. 37:2  Dit zijn Jakobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van zeventien jaren, weidde de 
kudde met zijn… 28 Als nu de Midianitische kooplieden voorbijtogen, zo trokken en hieven zij Jozef 
op uit den kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor twintig zilverlingen; die brachten 
Jozef naar Egypte.  

 

 

(2) 
In Egypte wordt Jozef dienaar in het huis van Potifar, later komt hij door een intrige in de gevangenis. Als 
hij door Farao uit de gevangenis is gehaald en tot zijn rechter hand gemaakt wordt, is hij 30 jaar.  

Gen. 41  46 Jozef nu was dertig jaren oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van 
Egypte; en Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans Egypteland. 

De tijd bij Potifar en in de gevangenis was samen 13 jaren lang. 
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(3) 
Noch een keer terug naar Jozefs tijd in de gevangenis: Op een dag hebben twee medegevangenen, de 
schenker en de bakker van Farao, beiden een droom, die Jozef hen uitlegt en die drie dagen later in 
vervulling gaat. 

Gen. 40  20 En het geschiedde op den derden dag, den dag van Farao's geboorte, dat hij voor al 
zijn knechten een maaltijd maakte; en hij verhief het hoofd van den overste der schenkers, en het 
hoofd van den overste der bakkers, in het midden zijner knechten.  21En hij deed den overste der 
schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den beker op Farao's hand gaf.22Maar den 
overste der bakkers hing hij op; gelijk Jozef hun uitgelegd had. 

Precies twee jaren later had de Farao dromen. Hij zorgde ervoor dat Jozef uit de gevangenis werd 
gehaald en maakte hem tot onderkoning van Egypte. 

Gen. 41  1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde… 

De vervulling van de twee dromen van de schenker en de bakker gebeurt ook precies twee jaren voordat  
Jozef onderkoning werd. De 13 jaren zijn verdeeld in 11 jaren (Potifar / gevangenis) en 2 jaren 
(gevangenis). 

 

 

(4) 
Op de dag dat Jozef uit de gevangenis gehaald wordt, interpreteert hij de twee dromen van de Farao (over 
de koeien / aren). De vervulling (7 vette en 7 magere jaren voor Egyptes landbouw) begint direct, want 
„God haast, om dezelve te doen“: 

Gen. 41  29 Zie, de zeven aankomende jaren, zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte 
zijn.  30 Maar na dezelve zullen er opstaan zeven jaren des hongers …  32 En aangaande, dat die 
droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat de zaak van God vastbesloten is, en dat 
God haast, om dezelve te doen.  
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(5) 
Tijdens de 7 „vette“ jaren maakt Jozef in heel Egypte graanopslagen waarin hij het koren verzamelt. Als de 
7 „magere“ jaren zijn begonnen, trekken Jozefs broers naar Egypte, om graan te kopen. Bij het tweede 
bezoek maakt Jozef zich bekend en nodigt zijn vader Jakob met zijn hele familie uit om naar Egypte te 
verhuizen. Tot dit punt duurt de hongersnood al twee jaren. Jakobs verhuizing naar Egypte is dus na twee 
magere jaren. 

Gen. 45  6 Want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden des lands; en er zijn nog vijf jaren, in 
welke geen ploeging noch oogst zijn zal. … 9 Haast u en trekt op tot mijn vader, en zegt het hem: Alzo 
zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld; kom af tot mij, en 
vertoef niet.  

 

 

(6) 
Een kleine stap terug: Kort voor de verhuizing van Jakob naar Egypte, in hetzelfde jaar, is ook het tweede 
bezoek van Jozefs broers in Egypte, waarbij ze ook Benjamin meebrengen. Als Simeon uit de gevangenis 
komt, buigen de 11 broers zich voor Jozef neer, als hij hen ontvangt. Daarin vervullen zich de twee 
dromen uit Jozefs jeugd (11 schoven / 11 sterren buigen zich voor hem): 

Gen. 37   5 Ook droomde Jozef een droom, dien hij aan zijn broederen vertelde; daarom haatten zij 
hem nog te meer. 6 En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen droom, dien ik gedroomd heb.7 En ziet, wij 
waren schoven bindende in het midden des velds; en ziet, mijn schoof stond op, en bleef ook staande; 
en ziet, uw schoven kwamen rondom, en bogen zich neder voor mijn schoof…  9 En hij droomde nog 
een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom 
gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder. 

Gen. 43  26 Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij [de 11 broers] hem het geschenk, 
hetwelk in hun hand was, in het huis, en zij bogen zich voor hem ter aarde. 
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(7) 
Als Jakob naar Egypte verhuist, is hij 130 jaren oud. Jozef kan nu nog 17 jaren verenigd met zijn familie in 
Egypte leven, voordat Jakob met 147 jaren sterft. 

Gen. 47  9 En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd 
en dertig jaren… 

Gen. 47  28 En Jakob leefde in het land van Egypte zeventien jaar; zodat de dagen van Jakob, de 
jaren zijns levens, geweest zijn honderd zeven en veertig jaren. 

 

 

 

 

Deel II: Spiegelbeelden 
 
In het tweede deel wil ik de betekenis van Jozefs levensverhaal onderzoeken. De chronologische structuur 
heeft twee chiasmen – spiegelbeelden op de tijdslijn, die links en rechts dezelfde, of zeer 
overeenkomende elementen (afloop / getallen) laten zien.  
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Chiasmen zijn veel voorkomende literaire schrijfmethodes in de Bijbel. Komt chiasme naar voren, dan wil 
de schrijver daarmee zeggen dat het element of de gebeurtenis in het midden van de structuur een 
bijzondere betekenis heeft. 

Als voorbeeld Gen 1:27: 
 

(A) En God schiep de Mens  
(B) naar Zijn beeld,  
(B’) naar het beeld van God   
(A’) schiep Hij hem 
 

(A) en (A’) zijn gelijk („God schiep“ / „schiep Hij“), en (B) en (B’) zijn gelijk („naar zijn beeld“ / „naar het 
beeld van God“). In het middelpunt staat B; dat wil zeggen dat de schrijver met dit spiegelbeeld het 
evenbeeld van de mens en God benadrukt. Een chiasme kan ook alleen één element als middelpunt 
hebben, bijv.: (A) – (B) – (A). 

Geordende structuren zoals spiegelbeelden, geven een bevestiging dat een tekst - of hier in dit geval een 
biografie - bewust door God is gecomponeerd. Hoe meer elementen een chiasme bezit, des te duidelijker 
komt naar voren, dat hier geen toeval in het spel is. Het is de „Goddelijke vingerafdruk“ in de geschiedenis 
van de mensen, of de wereld; het bewijs dat Hij de afloop van de dingen stuurt en alles betekenis geeft. 

Structuren en ook getallen hebben vaak een typologische uitdrukking. Daarom krijgen zij een profetische 
betekenis, aangezien de „typen“ op de toekomst wijzen, waarin de „antitypen“ zich vervullen. Een type is 
een „afbeelding“ en een „voorzegging over de toekomst. Een antitype is het „origineel“ en de „vervulling“ 
van het type. (Bijvoorbeeld: het offerlam in de dienst in het heiligdom, was een afbeelding van Jezus en 
voorzei Zijn dood; Jezus was het origineel, het ware „Lam van God“, en Zijn dood aan het kruis vervulde 
de typologische voorzegging/aankondiging.) Het verzamelvat van alle typologieën is de eindtijd – “En deze 
dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op 
dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.“ (1Kor 10:11) 

 

(2) 
Het eerste spiegelbeeld behelst de 2 – 7 – 2 jaren, met de 7 jaren overvloed in het midden (vet afgebeeld). 
Door deze chiastische opbouw wordt bevestigd, dat aan de uiteinden links en rechts een vergelijkbare 
gebeurtenis ligt: Twee dromen gaan in vervulling. De twee dromen aan het linker einde draaien zich om 
het lot van de schenker en de bakker (Gen 40), de twee dromen rechts om het knielen van de broers voor 
Jozef (Gen 37:5-10).  

Over het midden van dit chiasme (het midden van de 7 jaren overvloed) hebben we geen precieze  
informatie. De Bijbel zegt alleen dat Jozefs zonen Manasse en Efraïm zijn geboren in die periode: “En 
Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam” (Gen 41:50). We laten dus 
eerst nog even open, wat er met dit spiegelbeeld uitgelicht zal worden. 
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(3) 
Het tweede spiegelbeeld bestaat uit twee delen van 17 jaren, die de Bijbelse tekst nadrukkelijk benoemd: 
Ten eerste de leeftijd van Jozef, als hij naar Egypte verkocht wordt, en ten tweede de tijd die Jakob in 
Egypte leeft. (Het heeft altijd een betekenis, als de Bijbel bepaalde gegevens of details nadrukkelijk in de 
tekst vastlegt.) Als we het midden van de tijdlijn zoeken, komen we in het jaar van de twee dromen over 
de schenker en de bakker. We zien dan een chiasme ontstaan van 17 – 11 – 11 – 17 jaren. 

Het spiegelbeeld wordt door de overeenkomende gebeurtenissen binnen de parallelle tijdsvakken 
bevestigd: In de 2 x 17 jaren is Jozefs familie beide keren samen op een plek, in de 2 x 11 jaren 
daartussen zijn ze van elkaar gescheiden. 

Nog een ander element verbindt de twee spiegelbeelden inhoudelijk met elkaar. Op de vraag, wanneer de 
wissel tussen Kanaän en Egypte heeft plaatsgevonden, zijn er namelijk twee verschillende antwoorden te 
vinden: Als we even niet naar Jozef kijken, dan gebeurde de wissel na het tweede hongerjaar met de 
verhuizing van Jakob. Kijken we wél naar het gegeven dat Jozef al eerder in Egypte aankwam, dan 
ontstaat er een overgangsfase van 22 jaren (2 x 11 jaren), waarin de familie deels in Kanaän, deels in 
Egypte was. Wil men vanuit dit oogpunt een markering in de tijd voor de wissel aanwijzen, dan moet men 
het midden van de overgangsfase kiezen, precies tussen de eerste deelverhuizing (Jozef) en de tweede 
deelverhuizing (Jakob en familie). Dit tijdstip is tussen de 2 x 11 jaren, waar ook de eerste chiasme begint. 
Dat laat een extra spiegelelement zien voor de eerste chiasme, want hoe we het ook bekijken, er is aan 
het begin en aan het einde een keerpunt te zien tussen Kanaän en Egypte. 

Het tweede chiasme heeft in het midden een keerpunt tussen Kanaän en Egypte. Op deze manier geeft 
het dit thema een bijzondere betekenis. Waarom dat zo is, dat zullen we – evenals  bij het eerste chiasme 
– later in deze studie vaststellen. 
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Deel III: Van Abraham tot Exodus 
 
De hoge maat van orde en symmetrie in de biografie van Jozef is verrassend en fascinerend. Om de zin 
erachter te ontdekken, moeten we Jozefs leven vanuit vogelvluchtperspectief bekijken – in verbinding met 
de grotere historische afloop in de eeuwen voor én na hem. Dit derde deel zal daarom de tijd van het 
vreemdelingschap van de patriarchen in Kanaän en Egypte tot aan de Exodus (uittocht uit Egypte) 
onderzoeken. 

 

(1) 
De tijd van de patriarchen Abraham, Izak en Jakob begint wanneer God met Abraham een verbond sluit: 

Gen. 12  1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit 
uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u 
zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en 
vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. 4 En Abram 
toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en 
zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.  

Al voor die tijd had Abrahams vader Terach met zijn familie zijn thuisland Ur der Chaldeeën verlaten. Maar 
pas met het vertrek uit Haran voldoet Abraham aan de eisen, zijn “land” en “uws vaders huis” te verlaten. 
Daarom begint hier het verbond met God.  

 

 

 

(2) 
Als Abraham 100 jaar is, wordt Izak geboren. 

Gen. 21   5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd. 

 

 

 

(3) 
Als Izak 60 jaar is, wordt Jakob geboren. 

Gen. 25   26 En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield; daarom noemde 
men zijn naam Jakob. En Izak was zestig jaren oud, als hij hen gewon. 

 

Abraham 75: 
vertrek uit 
Haran 

Abraham 75: 
vertrek uit 
Haran 

25 

Abraham 100: 
Geboorte Izak 



 8 

 

 

(4) 
Als Jakob 130 jaar is, verhuist hij met zijn familie naar Egypte. 

Gen. 47  9 En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd 
en dertig jaren; weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest … 

 

 

 

 

(5) 
De Bijbel zegt, dat het volk Israël precies 430 jaren „in Egypte“ was, voordat de uittocht „uit het land 
Egypte“ (de „Exodus“) heeft plaats gevonden. 

Ex. 12  40 De tijd nu der woning, dien de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 
vierhonderd jaren en dertig jaren. 41 En het geschiedde ten einde van de vierhonderd en dertig 
jaren, zo is het even op denzelfden dag geschied, dat al de heiren des HEEREN uit Egypteland 
gegaan zijn. 
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Verstaat men deze tekst zo, dat met „Egypte“ het land Egypte bedoeld is, dan beginnen de 430 jaren met 
Jakob zijn verhuizing tijdens de 7 jaren hongersnood. Maar dan komt men daarmee in conflict met drie 
andere Bijbelverzen:  

(1) De aankondiging van God aan Abraham, dat zijn nakomelingen 400 jaren vreemdelingen, 
slaven en onderdrukten zijn. 

(2) De stamboom van de generaties tussen Jakobs verhuizing naar Egypte en de Exodus. 

(3) Paulus zijn uitspraak over 430 jaar in de brief aan de Galaten. 

Deze teksten willen we nu nauwkeuriger gaan bekijken. 

 

(6) 
Het eerste conflict, als we de 430 jaren in „Egypte“ met de verhuizing van Jakob willen beginnen, is de 
profetie aan Abraham. God kondigt aan dat zijn nageslacht 400 jaren vreemdelingen, slaven en 
onderdrukten zijn. 

Gen. 15  13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat 
het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. 

 

 

 

Als we de 400 jaar alleen betrekken op de tijd die Gods Volk in Egypte is dan zijn er twee problemen: 

(1) Er is een verschil van 30 jaar in verhouding met de 430 jaar hierboven. Het is niet mogelijk dat 
te verklaren met het idee dat de onderdrukking van de Israëlieten door de Egyptenaren al 30 jaren 
na de verhuizing van Jakob begon, want: 

(2) Gods Woord geeft aan dat, voor de tijd van onderdrukking het volgende gebeurde: 

 Jozef stierf met 110 jaren. Het is ondenkbaar, dat men toen Jozef nog in leven was, de 
familie van een machtig en geëerd man, zoals hij, zou onderdrukken. 

Gen. 50  26 En Jozef stierf, honderd en tien jaren oud zijnde; en zij balsemden hem, 
en men leidde hem in een kist in Egypte. 

Jozef was bij de verhuizing van Jakob (Israël) naar Egypte 39 jaar en leefde nog 71 jaar. 
Dat betekent dat de onderdrukking op zijn vroegst na 71 jaar verblijf in Egypte kon 
beginnen. En dat had dan (als men van 430 jaar verblijf uitgaat) hoogstens 430 – 71 = 359 
jaar kunnen duren i.p.v. 400 jaar. 
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 Jozefs hele generatie stierf. 

Ex. 1  6 Toen nu Jozef gestorven was, en al zijn broeders, en al dat geslacht... 

 Uit Israël komt een buitengewoon groot volk, “talrijker” dan de Egyptenaren! Toen pas 
kwam er een níeuwe Farao op de troon, die de Israëlieten met dwangarbeid onderdrukte, 
zoals God het aan Abraham voorspeld had.  

Ex. 1  7 Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig, en zij 
vermeerderden, en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd 
8 Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had; 9 Die 
zeide tot zijn volk: Ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. 10 
Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelve handelen, opdat het niet 
vermenigvuldige… 11 En zij zetten oversten der schattingen over hetzelve, om het te 
verdrukken met hun lasten; want men bouwde voor Farao schatsteden, Pitom en 
Raamses.  

Er was meer tijd nodig, voordat de Israëlieten méér in aantal waren dan de Egyptenaren en 
de onderdrukking begon. Als we de tijd laag inzetten en van 100 – 150 jaar uitgaan, blijft er 
een tijdspanne van 300 jaar over voor de onderdrukking i.p.v. 400. 

 

 

 De Farao, die de onderdrukking startte, vaardigde blijkbaar ook het doodsdecreet tegen de 
mannelijke Hebreeuwse zuigelingen uit, waaronder Mozes is geboren. 

Ex. 1  8 Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend 
had… 15 Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der 
Hebreïnnen… 16 En zeide: Wanneer gij de Hebreïnnen in het baren helpt, en ziet 
haar op de stoelen; is het een zoon, zo doodt hem… 

Later wilde de Farao Mozes doden, omdat hij een Egyptische opziener geslagen had. 

Ex. 2  11 En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij 
uitging tot zijn broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man 
een Hebreeuwsen man uit zijn broederen sloeg. 12 En hij zag herwaarts en 
gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand was, zo versloeg hij den Egyptenaar… 
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15 Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden; doch Mozes vlood 
voor Farao's aangezicht, en woonde in het land Midian, en hij zat bij een waterput. 

Na de dood van Farao roept God Mozes, om het volk uit Egypte te laten trekken. Op dit 
moment was Mozes 80 jaar oud. 

Ex. 2  23 En het geschiedde na vele dezer dagen, als de koning van Egypte 
gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchtten en schreeuwden over den dienst; 
en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. 24 En God hoorde hun gekerm, en 
God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak, en met Jakob. 

Ex. 4  19 Ook zeide de HEERE tot Mozes in Midian: Ga heen, keer weder in Egypte, 
want al de mannen zijn dood, die uw ziel zochten. 

Ex.  7  7 En Mozes was tachtig jaar oud, en Aaron was drie en tachtig jaar oud, toen 
zij tot Farao spraken.  

De tijd van de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte begon toen Farao de troon 
besteeg. Onder de regering van deze Farao werd Mozes geboren. De onderdrukking 
eindigde kort na de dood van deze Farao, toen Mozes door God was geroepen en het volk 
uit Egypte leidde. De tijd van onderdrukking was ongeveer met de regeringstijd van deze 
Farao gelijk. De tijd kan daarom niet meer dan 100 jaar hebben geduurd – dat is heel veel 
minder dan de voorspelde 400 jaar. 

 

 

 

Wanneer de 400 jaar niet alleen over de tijd van slavernij en onderdrukking kan gaan, dan is de enige 
andere mogelijkheid de tekst zó te begrijpen, dat deze tijd ook over de tijd der vreemdelingschap gaat. Dat 
is dan als volgt bedoeld: 

Gen. 15  13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat 
het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. 

a) vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, 
b) en zij zullen hen dienen,  
c) en zij zullen hen verdrukken [:] 

[Dat alles zal] vierhonderd jaren [duren]. 

Dan is de tijd makkelijk in de 430 jaar in Egypte onder te brengen. Maar deze verklaring is nog niet 
werkelijk bevredigend. Want waarom spreekt God over 400 jaar i.p.v. 430 jaar? Men kan zeggen, de 
hoeveelheid is bijna gelijk, maar dat is niet typisch voor profetische voorspellingen.  

Er is ook nog een tweede vraag: Als het vreemdelingschap van Abrahams nakomelingen in de 400 jaar 
zijn inbegrepen, waarom zal die tijd dan pas met de verhuizing van Jakobs familie naar Egypte beginnen? 
Jakob benoemt tegenover de Farao zijn héle leven nadrukkelijk als “vreemdelingschap”.  

Gen. 47  9 En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd 
en dertig jaren… 

En Abraham was al een vreemdeling vanaf het moment dat hij Gods roeping volgde om zijn land te 
verlaten: 
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Gen. 12  1  De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, … naar het land, dat Ik u 
wijzen zal! 

God Zelf noemt, als Hij aan Mozes verschijnt, Kanaän “het land hunner vreemdelingschappen”, terwijl 
Egypte in combinatie met de dienstbaarheid benoemd wordt: 

Ex. 6  3En ook heb Ik Mijn verbond met hen opgericht, dat Ik hun geven zou het land Kanaän, het 
land hunner vreemdelingschappen, waarin zij vreemdelingen geweest zijn.4 En ook heb Ik gehoord 
het gekerm der kinderen Israels, die de Egyptenaars in dienstbaarheid houden, en Ik heb aan Mijn 
verbond gedacht.  

Als we de tijd van Abrahams nakomelingen willen laten passen in de tijd, dan moeten we bij zijn eerste 
nakomeling beginnen: Izak. Zoals we nog zullen zien, is dat daadwerkelijk de beste uitleg voor de 400 
jaar. 

 

(7) 
Het tweede conflict - als we de 430 jaar in „Egypte“ met de verhuizing van Jakob beginnen - is de 
stamboom van de generaties die in Egypte leefden. De Bijbel beschrijft de volgende generaties (en hun 
leeftijd) na de stamvader Jakob: Levi (137) – Kehath (133) – Amram (137) – Mozes. 

Ex. 6  15 Dit nu zijn de namen der zonen van Levi, naar hun geboorten: Gerson, en Kehath, en 
Merari. En de jaren des levens van Levi waren honderd zeven en dertig jaren. 16 De zonen van 
Gerson: Libni en Simei, naar hun huisgezinnen. 17 En de zonen van Kehath: Amram, en Jizhar, en 
Hebron, en Uzziel, en de jaren des levens van Kehath waren honderd drie en dertig jaren.18 En de 
zonen van Merari: Machli en Musi; dit zijn de huisgezinnen van Levi, naar hun geboorten. 19 En 
Amram nam Jochebed, zijn moei, zich tot een huisvrouw, en zij baarde hem Aaron en Mozes; en 
de jaren des levens van Amram waren honderd zeven en dertig jaren.  

Levi was een zoon van Jakob, Kehath een kleinzoon. Kehath was bij de verhuizing naar Egypte al in 
leven, want hij wordt onder de zonen Israëls meegerekend: 

Gen. 46  8 En dit zijn de namen der zonen van Israel, die in Egypte kwamen: Jakob en zijn zonen. 
De eerstgeborene van Jakob: Ruben.…  11 En de zonen van Levi: Gerson, Kehath en Merari. 

Opvallend genoeg zit er tussen Kehath en Mozes maar één enkele generatie! Dat zorgt voor een korte tijd, 
wat het oponthoud van de kinderen Israëls ín het land Egypte betreft – te kort voor 430 jaar. Laten we toch 
proberen de tijd zo ver mogelijk uit te rekken als de Bijbelse gegevens het ons toe laten: 

a) We nemen aan dat Kehath pas geboren was op het moment dat Jakob naar Egypte ging, en in 
zijn laatste (= 133e) levensjaar Amram gekregen had, dan is Amram na 133 jaren verblijf in 
Egypte geboren. (Wij negeren dan het gegeven, dat Kehath nog één, en Amram nog drie 
jongere broers had – wat de tijdspanne nog meer zou inkorten!) 

b) Verder nemen we aan dat Amram Mozes kreeg in zijn laatste (= 137e) levensjaar. Dan zou 
Mozes na 133 + 137 = 270 jaar verblijf in Egypte geboren worden. 

c) Omdat Mozes bij de uittocht uit Egypte 80 jaar was, had het verblijf van Israël in Egypte 
maximaal 270 + 80 = 350 jaren kunnen duren. 
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De volgorde van de generaties, zoals de Bijbel het weergeeft, laat een verblijf van maximaal 350 jaar in  
het land Egypte toe – d.i. 70 jaar te weinig voor de benoemde 430 jaar. Daaruit volgt dat de 430 jaar 
„Egypte“ eerder moeten beginnen dan Jakobs verhuizing en dat de Bijbel „Egypte“ in een bredere 
betekenis plaatst dan het eigenlijke „Egypteland“. 

 

(8) 
Het derde conflict - als men de 430 jaar in „Egypte“ met de verhuizing van Jakob wil beginnen - is Paulus’ 
opmerking in de brief aan de Galaten, waar hij het begin van de 430 jaren bij Gods verbondssluiting met 
Abraham plaatst. 

Gal. 3  15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad 
gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is 
Christus. 17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door 
de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis 
te niet te doen.  

Paulus wil hier duidelijk maken, dat de verbondssluiting van God en Abraham op beloftes is gegrond, niet 
op de wet, die kort (50 dagen) na de uittocht uit Egypte op de berg Sinaï is gegeven. Het woord 
„bevestigen“ in vers 17 heeft dezelfde woordstam als het woord “bevestigd” in vers 15 (kuroo). Het drukt 
de rechtsgeldigheid uit.  

Zoals eerder gezegd, beschrijft de Bijbel in Gen 12:1-4 dat het verbond met Abraham “rechtsgeldig“ werd 
met zijn vertrek uit Haran . Waarom? Omdat Abraham op dat moment zijn verplichting nakwam om zijn 
land en het huis van zijn vader te verlaten. Paulus zegt hier, met andere woorden, dat de 430 jaar de tijd 
van Abrahams vertrek uit Haran tot het ontvangen van de wet op de berg Sinaï omvatten. 

 

 

(9) 
Daarmee is duidelijk dat de 430 jaar, (die in Exodus 12:40 als het verblijf van de zonen van Israël “in 
Egypte“ beschreven worden,) niet pas met de verhuizing van Jakob naar Egypte begint, maar met het 
verbond tussen God en Abraham. De Bijbel benoemt de 430 jaar als “Egypte“, maar bedoelt daarmee 
zowel de tijd van de patriarchen als vreemdelingen in Kanaän als ook Israëls verblijf in Egypte. 

De werkelijke tijd die het volk Israël in het land Egypte was, krijgt men door van de 430 jaar de tijd van de 
patriarchen in Kanaän af te trekken. Vanaf Abrahams vertrek uit Haran tot de verhuizing van Jakob naar 
Egypte vergaan 25 + 60 + 100 = 215 jaar. De tijd die overblijft, die Israël in het land Egypte doorbracht, 
bedraagt dan 430 – 215 = 215 jaar. Interessant: de 430 jaar vreemdelingschap zijn precies in het midden 
verdeeld, namelijk in 2 x 215 jaar. 
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(10) 
Als deze uitleg over de 430 jaar correct is, dan moet óók de van God gegeven profetische tijd van 400 jaar 
zinvol passen. God had aangekondigd, dat het volk na 400 jaar het land van verdrukking zou verlaten: 

Gen. 15  13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat 
het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren.14 Doch 
Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have. 

Als de 400 jaar met de uittocht eindigt, is het begin 30 jaar nadat Abraham naar Kanaän was vertrokken. 
Op dit moment was Izak 5 jaar oud. 

 

 

 

We hebben geen gegevens, dat er in het 5e levensjaar van Izak iets specifieks is gebeurd. Maar de Bijbel 
geeft een gebeurtenis, die ergens in de eerste levensjaren van Izak moet hebben plaatsgevonden, 
namelijk zijn ontwenning aan de borstvoeding. 

Gen. 21  8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd 
op den dag, als Izak gespeend werd. 

Op dit feest gebeurt het, dat de 14 jaar oudere Ismaël openlijk Izak bespot. Voor Sara is het conflict tussen 
de twee zonen van Abraham zo ernstig, dat ze erop staat dat Ismaël vertrekt. 

Gen. 21  9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, 
spottende.… 

Als men de 400 jaar niet als afgerond, maar als exacte tijdsaanduiding ziet, dan moet Izak bij zijn 
ontwenning 5 jaar oud zijn geweest – dat is goed mogelijk, zoals het verhaal van een andere kleine jongen 
ons laat zien: Samuël. Zijn moeder Hanna had beloofd, haar zoon na zijn ontwenning naar het heiligdom 
te brengen. 
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1Sam. 1  21 En die man, Elkana toog op met zijn ganse huis, om den HEERE te offeren het 
jaarlijkse offer, en zijn gelofte.  22 Doch Hanna toog niet op; maar zij zeide tot haar man: Als de 
jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des HEEREN verschijne, 
en blijve daar tot in eeuwigheid… 

Samuël moet al een bepaalde zelfstandigheid hebben gehad, toen zijn moeder hem naar het heiligdom 
bracht, want Eli kon als hogepriester niet steeds op hem passen. De Bijbel zegt dat hij “diende” , d.i. in de 
taken van het heiligdom mee hielp: 

1Sam. 2  11 Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis; maar de jongeling was den HEERE 
dienende voor het aangezicht van den priester Eli. 

In het boek “Patriarchs and Prophets” lezen we, dat Hanna haar zoon naar het heiligdom bracht, “zodra de 
kleine oud genoeg was, van zijn moeder te worden gescheiden” (p. 570). Het was zeker moeilijk, een 
twee- of driejarig kind voortdurend van zijn moeder te scheiden. Het begrip “spenen” slaat klaarblijkelijk 
niet alleen op de borstvoeding; het omvat een zekere zelfstandigheid. Het is voor te stellen, dat Samuël 
een leeftijd van vier, vijf of meer jaar had, toen hij bij Eli kwam. Zo zou het ook niet ongebruikelijk zijn, als 
ook Izak pas met vijf jaar officieel “gespeend” werd. 

Omdat profetische tijden altijd met bepaalde sleutelgebeurtenissen beginnen (en ook eindigen), is het 
logisch om de 400 jaar “Lijdenstijd” van Gods volk (anders gezegd: Abrahams nakomelingen) te beginnen 
bij het conflict tussen Ismaël en Izak op zijn feest. Paulus ziet het in dit conflict als een symbool dat tussen 
de kinderen “naar het vlees” (= de heidenen) en de kinderen “van de belofte” (= Israël) “vervolging” heerst: 

Gal. 4  22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit 
de vrije. 23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, 
die uit de vrije was, door de beloftenis; 24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben;…  29 
Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest 
geboren was, alzo ook nu. 30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; 
want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. 

Concluderend: het meest zinvolle begin van de 400 jaar vreemdelingschap, dienst en onderdrukking van 
Abrahams nakomelingen is het “spenen” van Izak: 

- Omdat Izak de eerste nakomeling van Abraham was die het verbond verder zou dragen en 
daarmee de eerste persoon is op wie de voorspelling wijst; 

- Omdat zijn „spenen“ de eerste stap was in een zekere zelfstandigheid (zoals bij Samuël) en hij 
daarmee als “eigen persoon“ meetelt;  

- Omdat (volgens Paulus) de vervolging van Izak door Ismaël symbolisch is en daarmee een 
passend begin voor de 400 jaar, die, onder andere, door onderdrukking gekenmerkt zou zijn; 

- En, omdat het jaar van het „spenen“ van Izak op zijn meest kort voor de 400 jaar lag (dan moet 
men de 400 jaar als afgeronde tijd opvatten, om niet in tegenspraak met de Bijbel te komen), maar 
waarschijnlijk viel het precies met het begin van de 400 jaar samen (dan is de “400” een exacte tijd 
– de beste variant, omdat Bijbelse profetische tijd anders ook altijd exact is). 
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(11) 
Nog even terug naar Jozefs biografie. We hebben al gezien, dat er twee keerpunten te vinden zijn – beide 
vanuit een ander gezichtspunt – die een wissel tussen Kanaän en Egypte markeren. Nu wordt daarbij 
duidelijk dat beide keerpunten met een tijdsboog verbonden zijn, die ze precies in het midden verdeeld. 
Laten we nog een keer het diagram bekijken: 

De tijd die Jakobs familie deels nog in Kanaän en deels al in Egypte is, wordt door het keerpunt in 11 jaar 
Kanaän en 11 jaar Egypte verdeeld. Datzelfde patroon hebben we nu ook bij de 430 jaar kunnen 
vaststellen, want het was precies in het midden (na het tweede hongerjaar) dat Jakob naar Egypte trok! 
Deze parallelle patronen zijn een andere bevestiging, dat het correct is, de 430 jaar te verdelen in 215 jaar 
Kanaän en 215 jaar Egypte. (Daarnaast zijn er ook inhoudelijke parallellen tussen deze beide gehalveerde 
tijdsbogen te vinden – daarover later meer.) 
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Deel IV: De Assyrische Gevangenschap 
 

Een verdere bouwsteen om Jozefs leven typologisch te verklaren, is de geschiedenis van Israël na het 
innemen van het land Kanaän. God had vooruitgezien en het in de boeken van Mozes laten vastleggen, 
dat de twaalf stammen geheel van Hem zouden afvallen en als gevolg daarvan onder Zijn toornige 
oordeel zouden komen. Het dieptepunt van deze treurige geschiedenis was de volledige verwoesting van 
de hoofdstad en de wegvoering van het volk naar het buitenland. 

Deut. 31  16 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal 
opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het 
midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve 
gemaakt heb. 17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en 
Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen 
het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn 
God in het midden van mij niet is?  

Onder de zoon van Salomo, Rehabeam is Israël in twee onafhankelijke rijken opgedeeld: het Noordrijk 
met de 10 stammen, dat de naam „Israël“ droeg, en het Zuidrijk met de twee stammen, dat “Juda” werd 
genoemd. De voorzegde afval en ook de bijbehorende vloek van God vervulde zich dubbel: één keer voor 
Israël, en één keer voor Juda. In dit deel willen we de Assyrische gevangenschap van het Noordrijk 
“Israël“ bekijken. 
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(1) 

De 70-jarige ballingschap van Juda in Babylon en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 
586 v. Chr. is bij velen bekend. Jeremia had over Juda geprofeteerd: 

Jer. 25  11 En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken 
zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren.  

 

 

 

  

(2) 

Het is minder bekend, dat 140 jaren daarvoor het Noordrijk al hetzelfde lot was ondergaan: De hoofdstad 
Samaria was door de Assyriërs verwoest en het hele volk in ballingschap gestuurd. Historisch wordt deze 
gebeurtenis tussen 724 – 721 v. Chr. geplaatst. Voor Juda was er na de 70 jaren terugkeer en herstel 
beloofd, voor de 10 stammen van Israël is er nooit een terugkeer in het land Kanaän geweest. Zij 
vermengden zich met de volkeren van het Assyrische rijk en gingen in hen op, zodat de stammen tot 
vandaag de dag niet meer te vinden zijn. 

Waarom was er voor het Zuidrijk een nieuwe start en voor het Noordrijk niet? Is God Israël vergeten? Nee, 
natuurlijk niet – God volgde alleen een ander plan. Er zou ook een verzameltijd zijn voor de verstrooide 10 
stammen, maar die zal „aan het einde der dagen“ zijn, zoals de profeet Hosea schrijft. 
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(3) 

Voordat we deze profetie lezen eerst een kleine inleiding over de grondleggende interpretatie van het 
Oude Testament. Als we de geschiedenissen en voorspellingen van het Oude Testament uitleggen, is het 
van grote belang de Bijbelse uitleg te hanteren, dat het hele Oude Testament een type is voor de tijd van 
het Nieuwe Testament en in het bijzonder voor de eindtijd: 

1Kor. 10   11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot 
waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.  

 

 

De oudtestamentische voorspellingen waren, voor zover ze op het toenmalige volk Israël waren 
betrokken, geconditioneerd (in hun vervulling afhankelijk van de trouw of ontrouw van de Israëlieten). Voor 
zover ze op het geestelijke Israël betrekking hebben, zijn ze een ongeconditioneerde profetie  (in hun 
vervulling onafhankelijk van de omstandigheden en daarom absoluut zeker). Gods plan met het volk Israël 
onder het oude verbond ging niet, of alleen deels in vervulling, Gods plan met geestelijk Israël onder het 
nieuwe verbond zal volledig in vervulling gaan, en alle oudtestamentische profetieën zullen in deze tijd hun 
vervulling vinden – weliswaar op geestelijk en globaal niveau, niet letterlijk en lokaal. 

Zoals de profeten de begrippen en leefwereld van het toenmalige Israël hebben gebruikt, zo heeft de 
Bijbelse profetie naast een letterlijke, ook altijd een typologische, symbolische betekenis – en dat tweede 
niveau is het belangrijkst! Profetieën zijn bovenal “Gelijkenissen voor de eindtijd” – “voor ons, over welke 
het einde der tijden is gekomen” (1Kor. 10,11). Ellen White drukt het zo uit: 

“Alle oude profeten spraken minder voor hun eigen tijd, maar meer voor de onze, zodat hun 
profetieën van kracht zijn voor ons. “En al deze dingen zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; 
en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.” 1 
Korinthe 10:11. “Dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn 
bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel 
gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.” 1 Petrus 1:12 … De Bijbel heeft 
haar schatten voor de laatste generatie bijeengebracht en samengebonden. Alle grote 
gebeurtenissen en ernstige voorvallen in de geschiedenis van het Oude Testament hebben zich 
reeds en zullen zich nogmaals herhalen in de gemeente van de laatste dagen.” (Selected 
Messages bd.3 p.338-339)  

Alle nieuwtestamentische geschriften zijn doortrokken van het principe van het typologisch uitleggen van 
het Oude Testament (OT). Alle schrijvers grijpen op deze manier terug op het OT. Het oude verbond vindt 
daadwerkelijk zijn voortzetting en verbreding in het geestelijk Israël, de door Christus gegrondveste 
gemeente. Als wij de betekenis van de Bijbelse profetieën voor de eindtijd verstaan, dan moeten we ze 
typologisch uitleggen, en dat betekent: als gelijkenissen van wereldwijde betekenis en betrokken op het 
geestelijk Israël. 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis van Israël 
Gods volk in de 

eindtijd 

IS EEN TYPE 
VOOR 

(„Voorbeeld“) De geschiedenis 
herhaalt zich. 
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(4) 

Terug naar Hosea en de Assyrische gevangenschap van de 10 stammen. De profeet voorspelt de 
verzameling van het Noordrijk met volgende woorden: 

Hos. 3  4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, 
en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. 5 Daarna zullen zich de 
kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen 
vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.  

Wanneer is “in het laatste der dagen”? Hoofdstuk 11 geeft ons een verdere aanwijzing over de 
verzamelingstijd: God zal “brullen als een leeuw”. 

Hos. 11  10 Zij zullen den HEERE achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij 
brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. 11 Zij zullen bevende 
aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van Assur; en Ik zal hen doen 
wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.  

Het brullen in dit vers is zo belangrijk, dat Hosea het herhaalt: “wanneer Hij brullen zal”. 

 

 

 

Er zijn in de Bijbel maar twee andere plaatsen waar God met een brullende leeuw wordt vergeleken. Eén 
daarvan is in Amos 3,8 te vinden: 

Amos 3  8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie 
zou niet profeteren?  
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Amos was net als Hosea een profeet voor het Noordrijk (Amos 7:12-15) en kondigt hier Gods oordeel over 
Israël aan. Het brullen van de leeuw is een symbool, wat aangeeft dat God op het punt staat het volk als  
een prooidier “te verscheuren” (Hos. 5:14). Het parallelisme in dit vers zegt eigenlijk: De Heer heeft 
gesproken als een brullende leeuw, en daarom vreest Amos voor het dreigende oordeel en hij waarschuwt 
het volk door te “profeteren”, d.i. als profeet dát te verkondigen, wat God hem als waarschuwing 
geopenbaard heeft. Dit vers heeft alleen niets te maken met de voorspelde verzameltijd van het Noordrijk, 
want het gaat over het tegendeel (oordeel en verstrooiing) en spreekt over de tijd vóór de Assyrische 
gevangenschap. 

Die tweede plaats, waar God als een leeuw brult, vinden we in Openbaring: 

Opb. 10  1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met 
een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn 
voeten waren als pilaren van vuur.  2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij 
zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde. 3 En hij riep met een grote stem, 
gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun 
stemmen.  

De hemelse boodschapper hier is Christus zelf. Hij is te “herkennen” aan het feit dat Hij met dezelfde  
eigenschappen afgebeeld wordt als in het begin van het boek, namelijk met voeten die “blinkend koper 
gelijk waren, en gloeiden als in een oven”; (Opb. 1:15) en “Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in 
haar kracht” (vers 16). Wat betreft de inhoud van dit hoofdstuk heerst er eenheid onder de adventistische 
uitleggers, namelijk dat hier de Adventbeweging tussen 1798 en 1844 wordt beschreven: het geopende 
boekje in de hand van de Engel is het boek Daniël, van wie de profetieën nu zijn ontzegeld en worden 
begrepen; de zoet-bittere smaak van het boekje, nadat Johannes het in het visioen gegeten had, is de 
vreugdevolle verwachting van de Millerieten van een spoedige wederkomst, die zich na 22 oktober 1844 in 
een bittere teleurstelling veranderde. 

Openbaring 10, met de Engel die uit de hemel komt, beschrijft ook de vervulling van de profetie van 
Hosea, dat God “als een leeuw brult“, om Zijn volk na de Assyrische gevangenschap weer te verzamelen. 
Daarbij mogen we de regel voor de profetische uitleg niet vergeten: in het OT letterlijk-lokaal, in het NT 
geestelijk-wereldwijd. Het  begin van de Assyrische gevangenschap betrof het letterlijke Israël (de 10 
stammen in het noorden) in Palestina, maar het einde van deze gevangenschap – omdat het in de tijd van 
het nieuwe verbond valt – betreft het geestelijk Israël wereldwijd. De verzameling van de 10 stammen aan 
het einde van de “Assyrische ballingschap“ is een verzameling van alle ware gelovigen uit alle landen van 
de wereld. Deze verzameltijd begint ergens tussen 1798 en 1844, geïllustreerd door het beeld van de 
Engel (Christus) in Openbaring 10, die „als een leeuw brult“. Verder is de door de profeet Hosea 
voorspelde verzameling van het „Noordrijk“ vervuld in het ontstaan van de Adventbeweging, die ook in dit 
hoofdstuk van de Openbaring wordt beschreven. De Adventgemeente is Gods (in het Oude Testament 
voorspelde) wereldwijde verzamelingsbeweging van de eindtijd. 

 

 

(5) 
Een ander gegeven, dat ons helpt, om het einde van de Assyrische gevangenschap nog beter in de tijd te 
plaatsen, is de eed van Jezus in Openbaring 10. 

Opb. 10  5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den 
hemel.6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en 
hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen 
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tijd meer zal zijn; 7  Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo 
zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd 
heeft.  

Deze eed herinnert sterk aan de woorden van de man bekleed met linnen, die in Daniëls laatste visioen 
boven op het water van de rivier Hiddekel was: 

Dan. 12  6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot 
hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?7 En ik hoorde dien Man, 
bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn 
linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, 
bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen 
volks, al deze dingen voleind zullen worden.  

De man in het boek Daniël heft beide handen naar de hemel op; in de Openbaring heft Christus alleen de 
rechter, omdat Hij in Zijn andere hand het “geopende boekje” vasthoudt (Opb. 10:2). 

 

(6) 
Maar wie is de “in linnen geklede man” uit Daniël? Zijn beschrijving komt opvallend overeen met de 
verschijning van Jezus in de Openbaring: 

Dan. 10  5 En ik hief mijn ogen op, en zag, en ziet, er was een Man met linnen bekleed, en Zijn 
lenden waren omgord met fijn goud van Ufaz. 6 En Zijn lichaam was gelijk een turkoois, en Zijn 
aangezicht gelijk de gedaante des bliksems, en Zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en Zijn armen en 
Zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper; en de stem Zijner woorden was gelijk de stem ener 
menigte.  

Opb. 1  13 …den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en 
omgord aan de borsten met een gouden gordel; 14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte 
wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; 15 En Zijn voeten waren blinkend koper 
gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren. 16 En Hij had zeven 
sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn 
aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn 
voeten; en Hij leidde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de 
Laatste;  

Alle parallellen tussen Daniël en Johannes laten heel duidelijk zien, dat beide dezelfde persoon 
ontmoeten, namelijk: de Zoon van God in Zijn heerlijkheid. 

 

(7) 
Waarom is de eed in Openbaring 10 en Daniel 12 zo gelijk? Gaat het mogelijk in beide situaties om 
hetzelfde thema? Laat ons eerst bekijken welke inhoud de eed bij Daniël heeft. 

Dan. 12  6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot 
hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?  7 En ik hoorde dien Man, 
bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn 
linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, 
bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen 
volks, al deze dingen voleind zullen worden.  

Om deze uitspraak in de totale samenhang te kunnen plaatsen, moet men begrijpen, dat Daniel 10 – 12 
een eenheid bouwt, omdat het één en dezelfde verschijning is. Waar hoofdstuk 11 een uitvoerige 
beschrijving van de profetische geschiedenis is, bouwen hoofdstuk 10 en 12 het kader. In hoofdstuk 10 
wordt de ontmoeting met Christus als de verklarende Engel voorgesteld, in hoofdstuk 12 vinden we een 
samenvatting en een slot. 

Als in Daniël 12:6 wordt gevraagd: “Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal 
wezen?” , zo is met de “wonderen” eigenlijk de inhoud van Daniëls visioen bedoeld, namelijk wat de Engel 
in hoofdstuk 11 verteld heeft (hoofdstuk 12:1 inbegrepen). Het is een teruggrijpen op dat wat kort daarvoor 
is gehoord. Het Hebreeuwse woord voor „wonderen“ is pele en staat voor iets, waarover men perplex is – 
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omdat het zo wonderbaarlijk is, of omdat het zo verschrikkelijk is. In het bericht van de Engel komt dit 
woord noch een keer in zijn stamvorm pala voor en gaat daar over de lasterlijke woorden van de koning 
van het noorden tegen God: 

Dan. 11  36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot 
maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal 
voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal 
geschieden.  

De 3½ tijd in Dan 12:7, waarin het wonderlijke gebeurt en Gods volk verslagen wordt, heeft betrekking op 
de koning van het noorden, die volgens het vers hierboven in deze tijd “voorspoedig” zal zijn, omdat het de 
tijd van een “vastelijk besloten” vervloeking is. 

 

 

 

(8) 
Ook zonder uitvoerige uitleg van Dan 11 is de koning van het noorden goed te identificeren op basis van 
twee gegevens. Eerst dient dit vers waarschijnlijk als basistekst voor de beschrijving van Paulus over de 
“wetteloze mens”, er is een vergelijkbare formulering: 

Dan. 11  36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot 
maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken… 

2Thes. 2  3 … en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. 4 Die zich 
tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den 
tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.  

Ten tweede worden zowel de koning van het noorden als ook de mens der zonde pas bij de wederkomst 
van Christus door Gods bovennatuurlijke ingrijpen geëlimineerd:  

2Thes. 2  8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal 
door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;  

Dan. 11  45 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen 
sieraads; en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.  12  1 En te dier tijd zal 
Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der 
benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is… 

De tijd van bevrijding van Gods volk uit de handen van de koning van het noorden, die “zal uittrekken met 
grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen” (Dan 11:44), is de tijd, waarin Michael 
“opstaat”, om Zijn middelaarswerk neer te leggen en naar de aarde te komen. Het zal een tijd der 
benauwdheid zijn die er nog niet is geweest, maar aan het einde zal de koning van het noorden 
geëlimineerd worden, en „niemand zal hem kunnen helpen, omdat God zelf het oordeel tegen hem 
uitvaardigt.  

Het totale profetische beeld van Daniël en de Openbaring laten ons overduidelijk zien, dat de laatste 
macht op aarde voor de wederkomst Rome is, wat een mix is van kerk en staat. Die als “hoer Babylon” 
1260 jaren de wereld regeert, een dodelijke wond ontvangt en aan het einde der tijd noch één maal 
opstaat, om kort daarna voor altijd geëlimineerd te worden. De koning van het noorden is diegene, die zich 
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“verheft boven al wat God genaamd” en dezelfde als de “mens der zonde”, die zich voor God uitgeeft – 
namelijk het pausdom. 

 

 

 

(9) 
Terug naar de vraag uit Daniël 12: “Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal 
wezen?” (vers 6). Op basis van de parallellen tussen de woorden “wonderen” (pele) en “wonderlijke” (pala) 
woorden van de koning van het noorden, die we als de paus hebben geïdentificeerd, kunnen we 
vaststellen, dat deze vraag hoofdzakelijk betrekking heeft op de verwoestende en aanmatigende 
machtsuitoefening van de Rooms-Katholieke Kerk in de middeleeuwen (dit machtsbolwerk is de 
erfgenaam van de machten Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome). 

Anders geformuleerd luidt de vraag als volgt: “Hoe lang mag het pausdom op zo onbegrijpelijke en 
godslasterlijke manier woeden?” Christus, de Man in linnen boven de rivier Hiddekel, antwoordt: „Drie en 
een halve tijd.“ (Dan 12,7) Deze tijd past helemaal bij de andere gegevens in Daniël en de Openbaring 
over de tijd die het pausdom regeert en die eindigt in 1798, wanneer de Paus op bevel van Napoleon door 
de  Franse generaal Berthier zijn macht verliest, gevangen genomen en verbannen wordt. 

 

 

 

(10) 
Er eindigt nog iets anders volgens de woorden van Jezus, met de gevangenneming van de paus in 1798: 
“als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks” (vers 7). Waarom laat God toe, dat 
Zijn volk door goddeloze machten “onderdrukt” wordt? Omdat het onder een vloek staat: 

Dan. 11  36 … en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk 
besloten, het zal geschieden. 

Over Gods volk is een tijd der „vervloeking … vastelijk besloten“, en de koning van het noorden, het 
pausdom, was zo lang “voorspoedig” als deze vloek zou duren. En de benoemde vloek in dit vers eindigt 
in 1798. Daniël laat ons weten, om welke vloek het gaat: 
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Dan. 9  11 Maar geheel Israël heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet 
gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet 
van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben. …  13 Gelijk als in de wet 
van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen…  

De reden, waarom het pausdom zo lang over Gods ware volk heersen kan, is de vervulling van de vloek 
uit de wet van Mozes. Op dezelfde manier is de reden van de val van het pausdom in 1798, dat “de 
gramschap voleind zij” (Dan 11:36), dat dus de van God “vastelijk besloten” (vers 36) straf nu niet meer 
geldt. 

 

 

(11) 
De Bijbelse achtergrond van zegen en vloek is heel belangrijk om het boek Daniël te begrijpen. Men kan 
Daniëlsvisioenen samenvatten als een profetische wegwijzing van de geschiedenis van Gods volk 
(letterlijk en geestelijk Israël) tot aan het einde der tijden, wanneer alle oudtestamentische beloften van 
bevrijding en herstel hun laatste ware en wereldwijde vervulling vinden. De tijd, waarin dat gebeurt, is de 
tijd van het nieuwe verbond, en het goddelijke middel om dit verbond volledig werkelijkheid te maken is de 
hemelse verzoendag, waar Christus als onze hogepriester dient. 

De profeet Hosea nam de woorden uit Mozes geschriften, God kondigde het Noordrijk aan: “Ik zal ze 
tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering.” (Hos 7:12) Gelijk gehoord is in hun vergadering – namelijk 
in het voorlezen van de zegen en de vloek, hoe ze in de boeken van Mozes uitvoerig beschreven zijn (met 
name in Lev. 26 en Deut. 28). “Aan het einde der dagen” zullen de stammen van het Noordrijk – een type 
voor Gods volk onder alle naties van de aarde – naar de HEERE “omkeren” (Hos 3:5). Tot deze tijd zal Hij 
“als een leeuw brullen” (Hos 11:10) en hen verzamelen, uit “Egypte” en uit het “land Assyrië“ (vers 11). 
zodra de tijd van vloek en de daaruit volgende verstrooiing ten einde is, zal de tijd der verzameling komen. 

 

(12) 
Het is nu goed te herkennen, dat Daniël 12 en Openbaring 10 daadwerkelijk over dezelfde gebeurtenis en 
dezelfde tijd spreken. In Daniël 12 zweert Christus, als de Man in linnen, dat de „Assyrische 
gevangenschap“ van Zijn volk, die tot in de eindtijd zal duren, na de drie en een halve tijden van pauselijke 
heerschappij eindigen zal, namelijk in 1798. 

Kort daarna ontstaat de Adventbeweging, en als soort bevestiging, dat deze tijd en deze beweging de 
vervulling van de oude profetie van Hosea over de verzameling van de tien stammen is, komt Christus in 
de gestalte van een Engel opnieuw naar de aarde, „brult als een leeuw“ als signaal voor de beloofde 
verzameling en vernieuwt zijn toenmalige eed, dat verder „geen tijd meer zal zijn“, omdat de vastgestelde 
tijd van vervolging voorbij is en God Zijn verbond met Zijn (geestelijk) volk vernieuwt. Dit nieuwe verbond 
is de “verborgenheid Gods” die “vervuld zal worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, 
verkondigd heeft” (Op 10:7) als goede Boodschap [Grieks. Evangelie]. 
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(13) 
Opmerking ter uitleg: het klopt, dat de uitspraak “geen tijd meer“ in Openbaring 10:6 uiteindelijk over het 
begin van de zevende bazuin in 1844 spreekt. Dat het verwijst naar zowel 1798 als 1844 hangt ermee 
samen, dat er ook voor Judea een symbolische vervulling van de tijd van de vloek is. Een “Babylonische 
gevangenschap“, die zogezegd tot in de eindtijd duurt, namelijk tot 1844. De 2300 jaar uit Daniël 8:14 zijn 
deel van deze vloek, want de Engel verklaart Daniël in dit visioen “wat er geschieden zal ten einde dezer 
gramschap [za’am = hetzelfde woord als in Dan 11:36] (vers 19). Ook de  vraag-antwoord-vorm in Daniël 
8:13-14 is een parallel met hoofdstuk 12:6,7. 

De Bijbel spreekt over twee verschillende symbolische vloektijden, waarbij er één in 1798 eindigt (einde 
van de 3½ tijden uit Dan 12:7) en één in 1844 (einde van de 2300 jaren uit Dan 8:14). De dubbele 
vervulling komt ook naar voren in de formulering van de goddelijke Engel in Openbaring 10, die twee 
verschillende tijdsaanduidingen bevat: “Er zal geen tijd meer zijn, maar (1) in de dagen der stem des 
zevenden engels, (2) wanneer hij bazuinen zal, zal de verborgenheid Gods vervuld worden…” (vers 6,7) 
De „dagen der stem des zevenden engels” is de tijd vanaf 1844, maar „wanneer hij bazuinen zal” (letterlijk:  
op het punt staat te bazuinen) is kort ervoor – en de beste uitleg is naar mijn mening, dat deze 
uitdrukking op het “eerste einde van de tijd” in het jaar 1798 heen wijst. 

Deze aanwijzing, wat de samenhang tussen de tijdspunten 1798 en 1844 zoals de dubbele vervulling van 
de vloektijden voor Israël en Judea aangaat, zijn voor nu afdoende. Ik focus mij op de „Assyrische 
gevangenschap“, omdat die typologisch met Jozefs leven verbonden is en omdat die ook historisch veel 
duidelijker te herkennen is dan deze vorm van „Babylonische gevangenschap“, die tot in de eindtijd reikt. 
(de vroege Adventgelovigen waren overigens heel vertrouwd met deze leer, want het was deel van Millers 
verkondiging en stond op de profetische tafelen (Hab. 2:2) van 1843 en 1850). 

 

(14) 
Het Bijbelse thema van de Assyrische gevangenschap en de verstrooiing van het Noordrijk en de 
bevrijding in de eindtijd en de verzameling in vorm van de Adventbeweging, die tussen 1798 en 1844 
ontstond en Gods kinderen uit alle landen wereldwijd omvat, heeft in de Adventgemeente weinig 
bekendheid. Ondanks dat is deze uitleg niet werkelijk nieuw, want haar grondlegging vindt men al in de 
geschriften van Ellen White. In Profeten en Koningen schrijft ze over het door Hosea voorspelde lot van de 
10 stammen: 

„De tien stammen, die lang opstandig en onboetvaardig waren geweest, kregen geen belofte van 
volledig herstel in hun vroegere positie in Palestina. Tot het eind zouden ze omzwerven onder de 
volken. Maar door Hosea werd een profetie gegeven die hun het voorrecht voorhield dat ze deel 
mochten hebben aan het laatste herstel van Gods volk, tegen het einde van de geschiedenis van 
deze wereld, wanneer Christus zal komen als Koning der koningen en Heer der heren. De profeet 
zei, dat de tien stammen vele dagen “zonder koning en zonder vorst” zouden zijn, “zonder offer en 
zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.” “Daarna”, ging de profeet door, zullen de Israëlieten 
zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here 
en tot zijn heil – in de dagen der toekomst.” (Hosea 3 : 4,5) In figuurlijke taal hield Hosea de tien 
stammen Gods plan voor, om elke berouwvolle ziel, die zich met zijn kerk op aarde zou willen 
verenigen, de zegeningen te schenken die aan Israël geschonken waren in de dagen toen ze aan 
Hem trouw waren in het beloofde land… In de laatste dagen van deze wereldgeschiedenis zal 
Gods verbond met het volk dat zijn geboden bewaart, vernieuwd worden.“ (PK 298) 

 Einde pausdom (Dan 12:7) 
 Einde vloek (Dan 11:36) 
 „Geen tijd meer“ (Op 10:6) 
 „Leeuw brult“  verzameling begint (Op 10:3) 
 „Vervulling van Gods verborgenheid“ begint (Op 10:7) 

1798 

PAUSDOM 

538 

Medo-Perzië        Griekenland        Rome     

Daniël 10 – 12: koning van het noorden 
en het zuiden 

1260 

-    -    -         v      l      o      e      k         -    -    - 
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Ik vat het nog een keer samen: De Geest der profetie zegt hier, dat het einde van de Assyrische 
gevangenschap – het „omzwerven onder de volken“ (Hos 9,17) – in de laatste tijd van de 
wereldgeschiedenis valt, waar God zijn volk zal herstellen en weer een “gemeente op aarde” zal hebben, 
een “volk”, dat de geboden bewaart en met wie Hij “Zijn verbond vernieuwt”. De door Hosea voorspelde 
“bevrijding” van Israël uit de Assyrische gevangenschap bestaat daaruit, dat “iedere berouwvolle zich bij 
Zijn gemeente aansluiten” kan. Het is niet te missen dat met deze eindtijdgemeente de tussen 1798 en 
1844 ontstane Adventbeweging bedoeld is. De wereldwijde Adventgemeente is dé plek, waar zich de 
voorspelde verzameling van het Noordrijk tot in onze tijd vervult. 

 

(15) 
God gaf de Adventbeweging zowaar door een visioen de mededeling dat die door de profeten voorspelde 
verzameling was begonnen. In het jaar 1851 schreef Ellen White: “Op 23 september toonde de Heer mij, 
dat Hij voor de tweede maal Zijn hand had uitgestrekt om het overblijfsel van Zijn volk te verzamelen (zie 
hoofdstuk 21) en dat de pogingen verdubbeld moesten worden in deze tijd van inzameling. In de tijd van 
de verstrooiing was Israël geslagen en gewond geworden; maar thans in de tijd van de verzameling zal 
God Zijn volk helen en verbinden. (Early Writings, 74) 

Zuster White citeert hier indirect twee Bijbelteksten, die beide deel uitmaken van profetische aanwijzingen 
over de verzameling van Gods volk in de eindtijd. De eerste tekst komt uit de profeet Jesaja: 

Jes. 11 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand 
aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn 
van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en 
van Hamath, en van de eilanden der zee.  

In welke context staat het vers? In dit hoofdstuk schildert Jesaja een beeld over de komende Messias. 
“Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid 
bestraffen … en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden” (vs. 4). In Zijn vrederijk “zal de 
wolf met het lam verkeren “ (vs. 6) “en de leeuw zal stro eten” (vs. 7). “Men zal nergens leed doen noch 
verderven op den gansen berg Mijner heiligheid“ (vs. 9) Deze beschrijving wijst op de tijd, waarin God Zijn 
rijk heeft opgericht en geen zonde meer is. 

De tweede helft van het hoofdstuk, vanaf vers 10, gaat nog een stap terug en laat zien, hoe God daarvoor 
Zijn verstrooide volk uit de hele wereld verzamelt, zoals vers 12 het zegt: 

Jes. 11  12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël 
verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. 

De banier, waardoor in die tijd alle ware gelovigen zullen worden verzameld (Israël, Judea en de naties), is 
“den Wortel van Isaï” (vs. 10) – Christus zelf. Deze gebeurtenis zal een symbolische herhaling van de 
uittocht uit Egypte zijn – en de vervulling van de beloofde “uittocht uit Assyrië”, het einde van de 
Assyrische gevangenschap! 

Jes. 11  15 Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand 
bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, 
en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. 16 En er zal een gebaande weg zijn 
voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde 
ten dage, toen het uit Egypteland optoog. 

Jesaja maakt hier een typologische verbinding tussen de uittocht uit Egypte en de uittocht uit Assyrië. 
Beide dienen als een beschrijving (“type”) voor de verzameling van Gods kinderen in de eindtijd. Laten we 
dit punt onthouden, want ik zal later nogmaals hierop terugkomen en laten zien, waarom het voor onze 
studie over het levensverhaal van Jozef van grote betekenis is. 

 

(16) 
“In de tijd van de verstrooiing was Israël geslagen en gewond geworden; maar thans in de tijd van de 
verzameling zal God Zijn volk helen en verbinden.” (Early Writings, 74) 

De tweede Bijbeltekst, die men in het citaat van Ellen White terugvindt, komt uit de profeet, waarmee we 
zijn begonnen: Hosea. 
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Hos. 6   1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons 
genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.  

Leest men deze tekst in zijn context, dan wordt duidelijk, dat hij de tijd van de bevrijding uit de Assyrische 
(en “Babylonische”) gevangenschap beschrijft: daarvoor gaat het om Gods oordeel tegen Israël en Judea 
(Hij verbergt Zijn aangezicht, „tot ze hun schuld bekennen“), dan wordt er over de tijd van ommekeer en 
genadig herstel gesproken, waarin Gods komst met de “late regen” vergeleken wordt – ook een aanwijzing 
voor de eindtijd. 

Hos. 5  14 Want Ik zal Efraim zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; 
Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn. 15 Ik zal 
henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn 
aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.  6  1 Komt en laat ons 
wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, 
en Hij zal ons verbinden. 2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons 
doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. 3 Dan zullen wij kennen, wij zullen 
vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons 
komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands. 

 

(17) 
Het laatste en bepalende punt, waar we nu naartoe gewerkt hebben, is: Wat heeft de Assyrische 
gevangenschap van het Noordrijk Israël met het leven van Jozef te maken? Wij hebben alreeds een 
belangrijke observatie gemaakt: er is een typologische verbinding tussen de “gevangenschap in Egypte” 
en de “gevangenschap in Assyrië” (zie hierboven, Jes. 11:15-16). Onderzoekt men de Bijbelse profeten, 
dan stuit men op een hele verzameling van verdere teksten, die deze verbinding bevestigen (voor Egypte 
en Babylon vindt met interessant genoeg geen vergelijkbaar voorbeeld): 

 

Jes. 10  24 … Vreest niet, gij Mijn volk, dat te Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal 
slaan, en hij zijn staf tegen u zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren;…  26 Want de HEERE 
der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de 
rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der 
Egyptenaren. 

Assyrië zal Gods volk “naar de wijze der Egyptenaren” slaan, zo zal ook de HEERE over Assyrië “naar de 
wijze der Egyptenaren” oordeel uitoefenen. 

 

Jes. 19  23 Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs 
in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs 
den Heere dienen. 24 Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de 
Assyriërs, een zegen in het midden van het land.  25 Want de HEERE der heirscharen zal hen 
zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner 
handen, en Israël, Mijn erfdeel! 

Dit hoofdstuk schijnt in samenhang over de eindtijd te spreken. Egypte, Assyrië en Israël symboliseren 
blijkbaar die gelovigen uit allen volken van de aarde.  

 

Jes. 27  12 En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE dorsen zal, van den stroom der 
rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gij 
kinderen Israëls!   13 En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal 
worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in 
het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.  

Een duidelijke beschrijving van de verzameling in de eindtijd van de “kinderen Israëls” uit “Assyrië” en 
“Egypte”. 
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Jes. 52   4 … In vorige tijden trok Mijn volk af in Egypte, om als vreemdeling aldaar te verkeren; en 
Assur heeft hetzelve om niet onderdrukt. 

De onderdrukking in Egypte wordt met de onderdrukking door de Assyriërs vergeleken. 

 

Hos. 11  10 Zij zullen den HEERE achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij 
brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen.  11 Zij zullen bevende 
aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van Assur; en Ik zal hen doen 
wonen in hun huizen, spreekt de HEERE. 

Dit hadden we al gelezen – God „brult als een leeuw“ en vergadert daarmee Zijn volk uit „Egypte“ en uit 
„Assyrië“. 

 

Mi. 7  11 Ten dage als Hij uw [Jeruzalems] muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre 
heengaan.  12 Te dien dage zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe; 
en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. …  15 Ik zal 
haar wonderen doen zien, als in de dagen, toen gij uit Egypteland uittoogt. 

De “vaste steden” betekenen een vesting, en zijn ook (hier) een beschrijving voor Egypte. “Van de 
vestingen tot aan de rivier” is hetzelfde als “van den stroom der rivier [Eufraat] af tot aan de rivier van 
Egypte” in Jesaja 27:12 (zie hierboven). Deze verzen drukken uit, dat God Zijn kinderen uit de hele wereld 
zal verzamelen, en Hij zal wonderen doen zoals toen bij de uittocht uit Egypte. 

 

Zach. 10  10 Want Ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, en Ik zal ze vergaderen uit Assyrie; en Ik 
zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen.  11 En Hij 
zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en al de diepten der 
rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden, en de scepter 
van Egypte zal wegwijken. 

Veel overeenkomsten: God verzamelt Zijn volk uit “Egypte” en uit “Assyrië”. Ze trekken „door de zee, die 
benauwende“, terwijl Hij de diepte van de rivieren opnieuw “verdrogen” zal – zoals bij de Exodus uit 
Egypte. Het is goed te zien dat hier (zoals ook in alle andere teksten) een symbolische herhaling van 
historische gebeurtenissen wordt beschreven, die typologisch moeten worden begrepen. 

 

(18) 
Om te begrijpen waaróm de Schrift Egypte zo vaak met Assyrië verbindt, mist nog maar één detail. Hoe 
lang duurde de Assyrische gevangenschap eigenlijk? We hebben gezien dat de beloofde verzameling van 
de tien stammen uit „Assyrië“, waar God als een leeuw brult, zich heeft vervuld met de Engel uit 
Openbaring 10, die in de tijd van de Advent beweging Zijn werk deed. Dat was tussen 1798 en 1844.  

De paralleltekst, die hier heel veel op lijkt, uit Daniel 10 – 12, waar Christus vergelijkbaar zweert, over hoe 
lang de vervolging van de gelovigen zal duren, wijst ook op het jaar 1798 als het einde van de 
„gevangenschap“, terwijl in dit jaar na “3½ tijden” de koning uit het noorden in de gestalte van het 
pausdom zijn politieke macht verliest. 

Wanneer we een tijdsboog plaatsen van 1798 terug in de tijd naar de wegvoering van het Noordrijk, die 
tussen 724 – 721 v. Chr. heeft plaatsgevonden, dan komen we op 1260 jaren pausdom en 1258 – 1261 
jaren blijven over, waarin de heidense wereldmachten regeerden. Het verbluffende hierbij is: Als Israël in 
het jaar 723 v. Chr. is veroverd, wat historisch probleemloos mogelijk is, dan heeft de “Assyrische 
gevangenschap” exact 2 x 1260 jaren geduurd, en deze tijdslijn is precies in het midden verdeeld tussen 
“heidendom” en “pausdom” – dezelfde structuur die we zien bij de 430 jaren van de “Egyptische 
gevangenschap”, die in het midden tussen “Kanaän” en “Egypte” verdeeld is! 
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Deze overeenkomst zou ook verklaren, waarom Egypte en Assyrië zo vaak samen in de Bijbel 
voorkomen: Beide zijn typen (voorbeelden) voor dezelfde gebeurtenis, namelijk de bevrijding en 
vergadering van Gods volk in de eindtijd. In de laatste tijd, vanaf 1798, is zogezegd de uittocht uit Assyrië, 
maar gelijktijdig herhaalt zich ook de Uittocht uit Egypte – deze verbinding wordt door de identieke 
structuur van de beide tijdbogen ook verduidelijkt. 

Voegen we deze typologische en structurele parallellen tussen de 430 jaren in Egypte en de 2520 jaren in 
“Assyrië” in de biografie van Jozef, komt de volgende tijdslijn tot stand: 

 

 

 

(19) 
Jammer genoeg is het zo dat, voor zover ik weet, men niet historische onweerlegbaar bevestigen kan dat 
723 v. Chr. het jaar van de verovering van het Noordrijk is– de meningen gaan, zoals gezegd, om weinig 
jaren uit elkaar. Maar het geweldige is: Gods Woord geeft ons op dit punt hulp uit een andere, geheel 
onverwachte hoek: uit het levensverhaal van Jozef! Deze geschiedenis is namelijk in vele gedetailleerde 
opzichten een voorafschaduwing van de komende Messias. In plaats van slechts een historisch bericht, 
vinden we op deze manier een typologische bevestiging voor de parallelle structuur van de Egyptische en 
de Assyrische gevangenschap. Hierdoor hebben we ook een betrouwbaar bewijs voor het jaar 723 als het 
begin van de verstrooiing van Israël. 
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Deel V: Jozef – een type van Christus 

 

(1) 
In Jozefs levensverhaal vinden we opvallend veel gebeurtenissen, die zich in het leven van Christus 
“herhalen”. Jozef is een type van Christus – dat betekent, dat veel van de dingen die Jozef heeft 
meegemaakt en de omstandigheden waarin hij zich bevond, een symbolische vertelling (d.i. een 
beeldende voorspelling) zijn van dat wat zich in het leven van de Messias – het “Antitype” – vervullen zou. 
Hier een overzicht (er zijn zeker meer parallellen te ontdekken):  

 

 Typologie Jozef Christus 

1 Zijn vader houdt van hem 
boven al de anderen. 

Gen. 37  3 En Israël had Jozef lief, 
boven al zijn zonen; want hij was 
hem een zoon des ouderdoms; en 
hij maakte hem een veelvervigen 
rok. 

Mat. 3  17 En ziet, een stem uit de 
hemelen, zeggende: Deze is Mijn 
Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken 
Ik Mijn welbehagen heb! 

2 Zijn broers haten hem en 
zijn jaloers. 

Gen. 37  4 Als nu zijn broeders 
zagen, dat hun vader hem boven 
al zijn broederen liefhad, haatten 
zij hem, en konden hem niet 
vredelijk toespreken.… 8 … Zo 
haatten zij hem nog te meer, om 
zijn dromen en om zijn woorden… 
11 Zijn broeders dan benijdden 
hem; … 

Joh. 7  5 Want ook Zijn broeders 
geloofden niet in Hem. 

Joh. 15  25 « Zij hebben mij zonder 
oorzaak gehaat.» 

Joh. 12  19 De Farizeeën dan 
zeiden onder elkander: Ziet gij wel, 
dat gij gans niet vordert? Ziet, de 
gehele wereld gaat Hem na. 

3 Ze willen hem niet als 
koning. 

Gen. 37  8 Toen zeiden zijn 
broeders tot hem: Zult gij dan 
ganselijk over ons regeren: zult gij 
dan ganselijk over ons heersen? 

Joh. 19  15 De overpriesters 
antwoordden: Wij hebben geen 
koning, dan den keizer. 

4 Hij word door zijn vader 
naar zijn broers gestuurd, 
om voor hun onderhoud 
te zorgen. 

Gen. 37  13 Zo zeide Israël tot 
Jozef: Weiden uw broeders niet bij 
Sichem? Kom, dat ik u tot hen 
zende. En hij zeide tot hem: Zie, 
hier ben ik!  14 En hij zeide tot 
hem: Ga toch heen, zie naar den 
welstand van uw broederen, en 
naar den welstand van de kudde, 
en breng mij een woord wederom. 
Zo zond hij hem uit het dal 
Hebron, en hij kwam te Sichem. 

1Joh. 4  14 En wij hebben het 
aanschouwd, en getuigen, dat de 
Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot 
een Zaligmaker der wereld.  

 

5 Hij word door hen 
verkocht, die hem zeer 
nabij staan. 

Gen. 37  28 …en verkochten Jozef 
aan deze Ismaëlieten voor twintig 
zilverlingen; die brachten Jozef 
naar Egypte. 

Mat. 26  14 Toen ging een van de 
twaalven, genaamd Judas Iskariot, 
tot de overpriesters, 15 En zeide: 
Wat wilt gij mij geven, en ik zal 
Hem u overleveren? En zij hebben 
hem toegelegd dertig zilveren 
penningen. 

6 Het lot van zijn zoon 
bezorgt de vader 

Gen. 37  34 Toen scheurde Jakob 
zijn klederen, en legde een zak om 
zijn lenden; en hij bedreef rouw 

God leed samen met Zijn Zoon. In 
de verschrikking van Getsemané, 
in het sterven op Golgotha, 
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onuitsprekelijk veel leed. over zijn zoon vele dagen. betaalde de Bron van oneindige 
liefde de prijs voor onze redding.“ 
(ELLEN WHITE: SC 13.2) 

7 Hij betaalt zijn missie met 
zijn leven. 

Gen. 37  31 Toen namen zij Jozefs 
rok, en zij slachtten een geitenbok, 
en zij doopten den rok in het 
bloed.…  33 … Het is mijns zoons 
rok! een boos dier heeft hem 
opgegeten! voorzeker is Jozef 
verscheurd!  

Ps. 22  14 Zij hebben hun mond 
tegen mij opgesperd, als een 
verscheurende en brullende leeuw.  
…  17 Want honden hebben mij 
omsingeld; een vergadering van 
boosdoeners heeft mij omgeven; zij 
hebben mijn handen en mijn voeten 
doorgraven. [Een voorspelling over 
de kruisdood van Jezus.] 

8 Zijn ondergang is Gods 
middel ter redding van 
zijn eigen mensen. 

Gen. 50  20 Gijlieden wel, gij hebt 
kwaad tegen mij gedacht; doch 
God heeft dat ten goede gedacht; 
opdat Hij deed, gelijk het te dezen 
dage is, om een groot volk in het 
leven te behouden.  

Joh. 11  49 En een uit hen, namelijk 
Kajafas, die deszelven jaars 
hogepriester was, zeide tot hen: Gij 
verstaat niets;  50 En gij overlegt 
niet, dat het ons nut is, dat een 
mens sterve voor het volk, en het 
gehele volk niet verloren ga. 51 En 
dit zeide hij niet uit zichzelven; 
maar, zijnde hogepriester 
deszelven jaars, profeteerde hij, dat 
Jezus sterven zou voor het volk; … 

9 Zijn leven is vlekkeloos. Gen. 39  2 En de HEERE was met 
Jozef, zodat hij een voorspoedig 
man was.… 

Joh. 8  46 Wie van u overtuigt Mij 
van zonde?  

10 Om wille van hem komen 
andere onder Gods 
zegen. 

Gen. 39  5 … dat de HEERE des 
Egyptenaars huis zegende, om 
Jozefs wil … 

Hand. 3  26 God, opgewekt 
hebbende Zijn Kind Jezus, heeft 
Denzelven eerst tot u gezonden, 
dat Hij ulieden zegenen zou, daarin 
dat Hij een iegelijk van u afkere van 
uw boosheden. 

11 Na zijn diepste 
vernedering wordt hij tot 
de hoogste positie 
verheven. 

Gen. 39  20 En Jozefs heer nam 
hem, en leverde hem in het 
gevangenhuis, ter plaatse, waar 
des konings gevangenen 
gevangen waren; alzo was hij daar 
in het gevangenhuis. …  41  42 En 
Farao nam zijn ring van zijn hand 
af, en deed hem aan Jozefs hand, 
en liet hem fijne linnen klederen 
aantrekken, en leidde hem een 
gouden keten aan zijn hals;  43 En 
hij deed hem rijden op den 
tweeden wagen, dien hij had; en 
zij riepen voor zijn aangezicht: 
Knielt! Alzo stelde hij hem over 
gans Egypteland.  

Phil. 2  8 En in gedaante gevonden 
als een mens, heeft Hij Zichzelven 
vernederd, gehoorzaam geworden 
zijnde tot den dood, ja, den dood 
des kruises. 9 Daarom heeft Hem 
ook God uitermate verhoogd, en 
heeft Hem een Naam gegeven, 
welke boven allen naam is; … 

12 Met 30 jaar begint hij zijn 
missie tot redding der 
wereld. 

Gen. 41  46 Jozef nu was dertig 
jaren oud, als hij stond voor het 
aangezicht van Farao, koning van 
Egypte; en Jozef ging uit van 
Farao's aangezicht, en hij toog 
door gans Egypteland. 47 En het 

Mat. 1  21 en gij zult Zijn naam 
heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden. 

Luk. 3  23 En Hij, Jezus, begon 
omtrent dertig jaren oud te 
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land bracht voort, in de zeven 
jaren des overvloeds, bij 
handvollen.  48 En hij vergaderde 
alle spijze der zeven jaren… 

Gen. 45  7  Doch God heeft mij 
voor uw aangezicht henen 
gezonden, om u een overblijfsel te 
stellen op de aarde, en om u bij 
het leven te behouden, door een 
grote verlossing. 

wezen… 

13 Hij is aan de hoogste 
gelijk. 

Gen. 44  18 Toen naderde Juda tot 
hem, en zeide: Och, mijn heer! 
laat toch uw knecht een woord 
spreken voor mijns heren oren, en 
laat uw toorn tegen uw knecht niet 
ontsteken; want gij zijt even gelijk 
Farao!  

Joh. 10  30 [Jezus:] Ik en de Vader 
zijn een. … 33 … [De Joden:] Wij 
stenigen U niet over enig goed 
werk, maar over gods lastering, en 
omdat Gij, een Mens zijnde, 
Uzelven God maakt. 

14 De hele wereld kan 
alleen door zijn brood 
overleven. 

Gen. 41  57 En alle landen 
kwamen in Egypte tot Jozef, om te 
kopen; want de honger was sterk 
in alle landen. 

Joh. 6  51 Ik ben dat levende Brood, 
dat uit den hemel nedergedaald is; 
… En het Brood, dat Ik geven zal, 
is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal 
voor het leven der wereld. 

15 Hij koopt de wereld voor 
de koning. 

Gen. 47  19 Waarom zullen wij 
voor uw ogen sterven, zo wij als 
ons land? Koop ons en ons land 
voor brood; … 23 Toen zeide Jozef 
tot het volk: Ziet, ik heb heden u 
en uw land gekocht voor Farao; 
ziet, daar is zaad voor u, opdat gij 
het land bezaait.  

Opb. 5  9 Gij [Christus, het Lam 
Gods] zijt waardig dat boek te 
nemen, en zijn zegelen te openen; 
want Gij zijt geslacht, en hebt ons 
Gode gekocht met Uw bloed, uit 
alle geslacht, en taal, en volk, en 
natie; … 

 

 

(2) 
Bij de typologische parallellen tussen Jozef en Jezus valt een getal op: Beide zijn met 30 jaar de 
belangrijkste missie van hun leven begonnen – Jozef tot redding van Egypte, Jezus tot redding van de 
hele wereld. Maar niet alleen dat: de daarop volgende 7 jaar vormt ook een bijzondere tijd, die in de Bijbel 
nadrukkelijk benoemd wordt – bij Jozef de 7 jaar overvloed, bij Jezus de 7 jaar, waarin „hij velen het 
verbond zal versterken“: 

Dan. 9  27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het 
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester 
zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den 
verwoeste. 

In plaats van “het verbond versterken” vertaalt de Duitse Elberfelder 1905: “Hij zal een vast verbond 
sluiten”, de Engelse King James: “Hij zal het verbond bevestigen”. Welk verbond hier is bedoeld, wordt 
zichtbaar door wat er in het midden van de profetische week (= 7 letterlijke jaren) gebeurt: De Messias zal 
het offersysteem laten ophouden – een duidelijke aanwijzing op Zijn dood aan het Kruis. Daarmee lost 
God als verbondspartner datgene in, wat Hij al aan Adam en Eva heeft beloofd, namelijk voor hun zonden 
te betalen en een weg terug in het hemelse Kanaän te banen. Met de offerdood van Jezus werd het 
verbond tussen God en Zijn volk rechtelijk op een onbeweegbaar fundament geplaatst en voor alle 
oudtestamentische beloften het “Ja en Amen” uitgesproken: 

2Kor. 1  20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons… 
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Tot dusver past de woordkeus in de Engelse King-James-vertaling zeer goed, dat Christus in deze 7 jaren 
het verbond “bevestigt”. 

 

 

 

(3) 

De uitleg van deze 7 jaren behoort tot de standaard adventistische uitleg: Ze is het laatste deel van de 70 
weken = 490 jaren uit Daniël 9:24, die wederom het begin van de 2300 jaren uit Daniël 8:14 is. 

Dan. 8  14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het 
heiligdom gerechtvaardigd worden. 

Dan. 9  24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad …  25 … van den 
uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, [= vanaf 457 v. Chr.], 
tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; [= 69 weken / 483 jaren] …  

Uitgaande van het jaar 457 v. Chr. als het begin van deze tijd, waarin het decreet van Artaxerxes tot 
wederopbouw van Jeruzalem gegeven wordt, komen we na 69 weken tot de “zalving“ van Jezus bij Zijn 
doop in de herfst in het jaar 27 n. Chr. Zijn dood viel in de lente van het jaar 31, het einde van de 70ste 
“week” viel in het jaar 34, toen Stefanus gestenigd werd. 

 

 

 

 

(4) 

Het is de vraag of de parallellen tussen Jozef en Jezus, wat de leeftijd van hun ambtelijke optreden betreft 
en de daarop volgende tijd van 7 noodlottige jaren, zo gewild zijn. Zijn de 7 jaar overvloed in Egypte een 
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typologische gelijkenis van de 7 jaar, waarin Christus “het verbond bevestigt”? We werpen een nauwere 
blik op de verbindingslijnen. 

 

 

 

(5) 

In Jozefs levensverhaal hebben we vastgesteld, dat de 7 jaren overvloed het middelpunt van een chiasme 
(spiegelbeeld) vormen: links en rechts zien we een tijd van twee jaren en er gebeuren vergelijkbare dingen 
aan de tegenoverliggende spiegelpunten (2 dromen vervullen zich / keerpunt tussen Kanaän en Egypte). 

Het staat nog open, wat deze spiegelstructuur eigenlijk benadrukken wil, want de Bijbel doet geen 
uitspraak over wat er in het centrum, in het midden, van de 7 jaren overvloed, gebeurde. Maar maken we 
een verbinding met de 7 jaren “ verbond versterken” in de tijd van Jezus, dan wordt duidelijk, waarop het 
chiasme in de 7 jaren overvloed doelt – namelijk op de dood van Jezus. 

In het “centrum van de overvloed” staat het kruis, of anders gezegd: het offer van Christus is de reden 
voor alles waarvan wij kunnen genieten, voor al het goede, wat deze wereld van God ontvangt en wat 
haar in leven houdt. Aan Zijn vrijwillige dood is te danken, dat God “Zijn zon doet opgaan over bozen en 
goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Mat. 5:45). 

 

 

 

(6) 
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De thematische parallel tussen de twee tijdbogen is „voedsel“. In de tijd van Jozef was er een overvloed 
aan graan – zo veel, dat het geen probleem was een groot deel daarvan voor toekomende tijden op te 
slaan. Toen de 7 magere jaren kwamen, verzekerde deze voorraad het overleven van de hele natie. 

Graan is in de Bijbel een symbool voor Gods Woord: „De zaaier is, die het Woord zaait.“ (Mar. 4:14). 
Jezus is, „dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is;“ (Joh. 6:51). Terwijl „in Hem al de volheid 
der Godheid lichamelijk woont“ (Kol. 2:9), was Zijn aardse werktijd een tijd van onvergelijkbare geestelijke 
overvloed. „En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn“ (Jes. 54:13) – deze voorspelling 
vervulde zich in Christus, Die het volk het ware manna uitdeelde. 

Zelfs toen Jezus na Zijn hemelvaart niet meer persoonlijk les gaf, hadden de Joden nog altijd het 
voorrecht de berichten van talrijke ooggetuigen en vooral die van de discipelen te horen, die nauw 
verbonden met hun Meester, alles uit eerste hand hadden meegemaakt. Daarbij was met Pinksteren de 
Heilige Geest in Zijn volheid uitgestort en getuigde van de waarheid met goddelijke macht. 

Pas na 7 jaren kwam het tot een radicale breuk tussen de oergemeente en het Jodendom. Met de 
steniging van Stefanus brak een zware vervolging uit, die (begonnen in Jeruzalem) de christenen steeds  
verder verdreef. 

Hand. 8  1 En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote 
vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de 
landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen… 3 En Saulus verwoestte de Gemeente, 
gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. 

Door Saulus breidde de vervolging zo sterk uit, dat hij op een dag zowaar de Syrische stad Damascus 
bezocht. Met deze “verwoesting van de gemeente”  werd ook het “voedsel” minder, want zoals bij alle 
vervolgingstijden kon Gods Woord alleen met groot gevaar worden doorgegeven. Er begon een 
geestelijke periode van droogte, zoals ook Jozef zijn jaren van overvloed door een hongersnood werden 
gevolgd. 

Hetzelfde beeld – dure tijden voor “brood” – zien we terug in het derde zegel uit de Openbaring, wat de 
verdrukking van de waarheid door de afval van de Christenheid voorspelt (tot ongeveer 538): 

Opb. 6  5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! 
En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.6 En ik 
hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, 
en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet. 

Ook het symbool de “woestijn” voor de tijd van het pausdom laat zien, dat Gods Woord – het Brood des 
levens – in deze tijd schaars is. En zoals bij Jozef is het God, die zelfs dan nog voor voedsel zorgt en 
daarmee het overleven verzekert: 

Opb. 12  6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, 
opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

De 7 vette jaren vinden dus een antitypische “vervulling” in de 7 jaar na de doop van Jezus tot de 
steniging van Stefanus. De 7 magere jaren, zijn een symbool voor de daaropvolgende vervolging van de 
oergemeente, wat min of meer tot het einde van het pausdom in 1798 voortduurt. 
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(7) 

We hebben nu wel inhoudelijke verbindingslijnen tussen de 7 hongerjaren in Egypte en de 
kerkgeschiedenis vastgelegd, maar is er ook een overeenkomst in de getallen? De 7 vette jaren bij Jozef 
passen direct in de 7 jaren, waarin Daniël het optreden van de Messias voorspelt. Wat de toepassing van 
de 7 magere jaren betreft, hebben we een veel grotere tijdslijn getekend. Is dat niet in tegenspraak? Nee – 
veel meer het verbazende bewijs dat deze typologie klopt. Dat wil ik in drie stappen uitleggen: 

a. Bij het uitleggen van getallen geldt hetzelfde principe als bij namen, plaatsen en overige gegevens: 
Wat in het OT letterlijk is te verstaan, heeft in de nieuwtestamentische tijd een verder reikende, 
symbolische betekenis. Daarom verstaan we de “70 jaren” gevangenschap in Babylon ook 
historisch als 70 jaren. De “2300 dagen” volgens het “jaar-dag-principe” (1 profetische dag = 1 
historisch jaar) als 2300 jaren. Omdat de antitypische vervulling van de 7 magere jaren in de tijd 
van het nieuwe verbond valt, is te verwachten, dat ze niet 7 historische jaren omvat, maar een veel 
langere tijd. 

b. De geestelijke “7 hongerjaren” omvatten in de huidige vorm de tijd van 34 tot 1798 = 1764 
historische jaren. Deze tijdspanne laat zich door 7 delen. Een symbolisch “hongerjaar” staat 
daardoor voor 252 historische jaren. We hebben daarmee niet de gebruikelijke “1 jaar = 360 jaren”, 
maar “1 jaar = 252 jaren”. Dit, geef ik toe, is heel ongewoon … 

c. … en toch correct, want we kunnen een betrouwbare test doen, die voor mijn begrip bewijst, dat de 
tijd van Stefanus’ steniging tot het einde van het pausdom daadwerkelijk de historische vervulling 
van Jozefs 7 magere jaren is: Jakobs verhuizing naar Egypte. Deze gebeurtenis vindt op een 
verbluffende manier een precieze tegenhanger in de kerkgeschiedenis. 

 

(8) 

Nog één keer terug naar Jozefs levensverhaal. Jakobs verhuizing van Kanaän naar Egypte vond na het 
tweede hongerjaar plaats. Deze eerste twee hongerjaren spiegelen zich in de twee jaren, die na de 
vrijlating van de schenker uit de gevangenis nog voorbij gingen, totdat Jozef zelf vrijkwam, en hierover 
zegt Gods Woord, dat het “twee volle jaren” waren (letterlijk: “dagjaren”, dus op de dag precies twee jaar). 
Als nu keerpunt 1 precies twee jaar voor het begin van de 7 vette jaren ligt, zo kunnen we op basis van de 
spiegelstructuur afleiden, dat ook keerpunt 2 – de gespiegelde tegenhanger – typologisch precies twee 
jaar na de 7 vette jaren is te plaatsen. 
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(9) 

In de typologische uitleg van de 7 hongerjaren in Egypte zijn we ervan uitgegaan, dat de tijd waarin het 
“Brood des levens” (Gods Woord) schaars is, met de vervolging van de oergemeente 34 na Chr. begint en 
met het machtsverlies van het pausdom 1798 eindigt. In Jozefs geschiedenis is na het tweede hongerjaar 
de verhuizing van Jakobs familie en dit markeert daarmee het keerpunt, tussen 215 jaren Kanaän en 215 
jaren Egypte – precies in het midden van de 430 jaren. 

Om de overeenkomst in de antitypische 7 hongerjaren te vinden (de vervulling in de kerkgeschiedenis), 
maken we de volgende eenvoudige rekensommen: 

a. Van 34 tot 1798 zijn er 1798 – 34 = 1764 jaren. 

b. Een hongerjaar in Egypte (type) staat voor 1764 : 7 = 252 hongerjaren in de kerkgeschiedenis 
(anti type). 

c. Jakobs verhuizing en daarmee de wissel tussen Kanaän en Egypte is na het tweede 
hongerjaar. In de kerkgeschiedenis zouden dat dan 2 x 252 = 504 jaren zijn vanaf het begin 
van de geestelijke hongersnood in het jaar 34. 

d. Het keerpunt in de kerkgeschiedenis tussen “Kanaän en Egypte” valt daardoor in jaar 34 + 504 
= 538. 
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(10) 

Ter herinnering: Het vorige deel van deze studie sloot met de vraag, of er tussen de 430 jaren in “Egypte” 
en de 2520 jaren in “Assyrië” een typologische samenhang is. Zo ja, dan kunnen we er zeker van uitgaan, 
dat beide tijdsbogen dezelfde structuur hebben (namelijk precies in het midden in twee verschillende  
“machtssystemen“ verdeeld) en dat de val van het Noordrijk daadwerkelijk, zoals we al vermoedden, in het 
jaar 723 v. Chr. heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

Dit bewijs is nu, aan de hand van de typologie, daadwerkelijk gegeven. Uitgaande van Jozef als een type 
voor Christus en de kerkgeschiedenis, in de 7 vette en 7 magere jaren, stellen we vast, dat het typische 
keerpunt tussen 215 jaren in Kanaän en 215 jaren in Egypte, het antitypische keerpunt tussen 1260 jaar 
heidendom en 1260 jaar pausdom beschrijft. 

‘Toeval’ als verklaring is uitgesloten. Deze absoluut opmerkelijke overeenkomst is naar mijn idee de 
“sluitsteen” van het gehele typologische gebouw, dat we tot op dit punt opgericht hebben en bewijst, dat 
we Bijbels en historisch op een geldig fundament gebouwd hebben. Ik hoop dat, de gewaardeerde lezer, 
tot hiertoe alle stappen kon volgen en dezelfde zekerheid mocht vinden!  
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Hier nog een keer de wezenlijke structuren van type en antitype in een overzicht: 

 

 

 

 

 

 

Slotopmerking: Er is een deel VI, waarin ik mij met de toepassing en het nut van deze structuur voor Gods 
eindtijdvolk uiteenzet. Bij interesse stuur ik het graag per E-Mail toe – stuur een kort bericht aan 
johannes@kolletzki.net sturen we u deze graag toe. 
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