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Vayechi Be'resjiet 47: 28 - 50: 26
Hij zei: Ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei: Zweer het 
mij. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het 
hoofdeinde van het bed.  Be'resjiet 47: 30
Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef 
gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het 
uiteinde van zijn staf. Hebreeën 11: 21



Slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik 
tot twee kampen uitgegroeid. Be'resjiet 32: 11
De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël - hij was namelijk de 
eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, 
is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël 
gegeven, maar niet zo, dat deze in het geslachtsregister als 
eerstgeborene werd ingeschreven, want Juda werd machtig onder zijn 
broers en één uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht was 
van Jozef.                  1  Kronieken 5: 1 en 2



Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Be'resjiet 49: 8a
De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te 
boven....Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja op de schedel van de 
Nazoreeër/gewijde onder zijn broers . Be'resjiet 49: 26



En Jacob zegende Jozef en zei: de God voor Wiens aangezicht mijn 
vaderen, Abraham en Izaäk, gewandeld hebben, de God Die mij als 
herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de Engel, Die mij 
velost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens (Efraïm en 
Manasse), zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, 
Abraham en Izaäk genoemd zal blijven en zij in het midden van het land 
in menigte zullen toenemen. Be'resjiet 48: 15 en 16



En ik geef jou één deel meer dan je broers, een bergrug, die ik met mijn 
zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. 
Be'resjiet 48: 22
Dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Be'resjiet 50: 11
Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Be'resjiet
50: 19



Neem ik soms de plaats in van God....? Be'resjiet 30: 2
En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie 
omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. 
Be'resjiet 50: 25
En Jozef stierf toen hij honderdtien jaar oud was; ze balsemden hem en 
men legde hem in een kist, in Egypte. Be'resjiet 50: 26



1 Koningen 2: 1 - 12
Ook maakt de HEER u bekend, dat de HEER voor ú een huis zal maken. 
Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal 
Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en 
Ik zal zijn koningschap bevestigen....uw huis en uw koningschap zullen 
voor uw ogen voo eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker 
zijn.         2 Samuël 7: 11b, 12 en 16



Oorlogsbloed vergoten in vredestijd. 1 Koningen 2: 5c
Vervloeking van David. 1 Koningen 2: 8
En aan koning Salomo werd bekend gemaakt, dat Joab naar de tent van 
de HEER was gevlucht, en zie, hij bevond zich bij het altaar. 1 Koningen 
2: 29



Koning Salomo zei tegen Benaja: Doe zoals Joab gesproken heeft, steek 
hem dood en begraaf hem, en neem zo het bloed dat Joab zonder 
redenen vergoten heeft, van mij en van het huis van mijn vader weg. Zo 
zal de HEER zijn bloed op zijn hoofd doen  terugkeren. 1 Koningen 2: 
31, 32a



Hij vervloekte mij met een verschrikkelijke vloek, op de dag, dat ik naar 
Mahanaïm ging. Hij kwam echter ook naar de Jordaan, mij tegemoet. 
Toen zwoer ik hem bij de HEER: Ik zal u niet met het zwaard doden. 
Maar nu, houd hem niet voor onschuldig, want je bent een wijs man. 1 
Koningen 2: 8b, 9a

Openbaring 7: 1 - 17
Boven het oordeel als de Vader, onder het oordeel als de Zoon en binnen 
in ons het oordeel als de Heilige Geest.
Boven het oordeel als de Vader.



We lezen: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee 
en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd 
verzegeld hebben. Openbaring 7: 3
De 144.000 kinderen Israëls worden verzegeld.
Onder het oordeel als de Zoon



We lezen: En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze 
God, Die op de troon zit, en van het Lam. Openbaring 7; 10
De verlosten uit alle volken zijn verzegeld.
En binnen in ons het oordeel als de Heilige Geest.
We lezen: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 7: 
17b
Uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld....Openb.7: 8c 


