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                                             96 Typen in Genesis 

                                                            Door:  Justin Johnson 

Typen zijn een vorm van profetie. Typen zijn niet het soort directe profetieën die op voorhand 

duidelijk maken wat er  zal gebeuren. 

Typen zijn een goddelijke voorafschaduwing van toekomstige gebeurtenissen, mensen, of relaties 

door de historische registratie van verschillende oude gebeurtenissen, mensen, of relaties. 

Waarom is dat een profetie? Omdat de inspiratie van dergelijke passages eeuwen voor de vervulling 

plaatsvindt. 

Hoe weten we wat een echt type is? Een type is onbekend terwijl het gebeurt en is opgeschreven. De 

enige manier waarop we een echt profetisch type kennen, is als later in de Schrift het expliciet wordt 

aangeduid als een schaduw van iets dat nog moet komen. 

                                                        *** WAARSCHUWING *** 

Wees voorzichtig met het identificeren van typen tenzij de Schrift ze expliciet identificeert, anders 

kan het leiden tot het volledige allegoriseren (= zinnebeeldig voorstellen = vergeestelijken) van de 

Schrift. 

De passages in de Bijbel die typen identificeren gebruiken het woord  "voorbeeld", "schaduw", of de 

vorm "gelijk ----- alzo------". 

De feestdagen van Israël zijn, volgens Paulus, schaduwen en typen van toekomstige gebeurtenissen. 

‘Kol.2:17: Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 

De tabernakel van het Oude Testament is een "voorbeeld" van de echte volgens Hebreeën 8:5; 9:24; 

10:1; 10:19-20. 

Let op de "gelijk---- alzo----" vorm in het volgende vers waarin Jona wordt beschreven als een type 

van Christus. 

“Matth.12:40: Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal 

de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. 

Jezus zei de Schriften te doorzoeken op zoek naar Hem (Johannes 5:39).  

Veel plaatsen die over Hem spreken, zijn te vinden in typen en voorbeelden die pas als profetisch 

worden gezien nu Christus is gekomen. Als we Christus kennen, kunnen we teruggaan en hem 

duidelijk zien in vele passages zoals het offerlam in het verslag van Izaäk en Abraham (Gen 22:7-8; 

Hebr. 11:19). 

Genesis bevat veel van dergelijke typen en profetieën. Een van de meest verbazingwekkende is te 

vinden in het leven en de geschiedenis van Jozef. 

Stefanus identificeert Jozef als een type van Christus in Handelingen 7:9 en Handelingen 7: 51-52: 
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“Hand.7:9: En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, om naar Egypte gebracht te worden; en 

God was met hem, 

“Hand.7:51-52: 51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den 

Heiligen Geest; gelijk uw vaders,(deden aan Jozef) alzo ook gij (aan Christus). 52 Wien van de 

profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd 

hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden 

zijt. 

Profetie is rijk aan beschrijvingen van de Heer Jezus Christus. Hieronder staan 96 typen en 

overeenkomsten tussen Jozef, Jacob en zijn broers; en Jezus, Israël en hun komende koninkrijk. 

Geniet er van! 

 

                                
                               Type 
 
1. Jozef was een herder - Gen 37: 2 
 
2. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader - 
Gen 37: 3 
 
3. Jozef werd gehaat om zijn woorden - Gen 37: 
4 
 
4. Jozef getuigde wat hij in dromen zag en van 
God hoorde - Gen 37: 5 
 
5. Jozef profeteerde over zijn toekomstige 
regering - Gen 37: 7 
 
6. Het was geprofeteerd dat Jozefs broers zich 
voor hem zouden neerbuigen - Gen 37: 7 
 
7. Jozef werd bespot omdat hij zei dat hij zou 
regeren over Israëls zonen - Gen 37:8  
 
 
8. Hij zou heersen over de zon en de maan - Gen 
37: 9 
 
9. Jozef (de zoon) zou groter zijn dan zijn vader 
die voor hem zou buigen - Gen 37:10 
 
10. Jozef werd benijd door mannen die 
probeerden hem te doden - Gen 37:11 
 
11. Jakob stuurde Jozef naar de zonen van Israël 
die op hun kudden letten - Gen 37:14 
 

   
                             Antitype 
 
Jezus was de Herder - Johannes 10:11 
 
Jezus was de geliefde Zoon van God – Matt. 3:17 
 
 
Jezus werd gehaat om zijn woorden - Johannes 
15: 25; 17: 14 
 
Jezus getuigde wat hij zag en hoorde van God – 
Joh. 3:32; Joh. 8:26 
 
Jezus profeteerde over zijn toekomstige regering 
- Matt 19:28 
 
Er werd geprofeteerd dat allen zich zouden 
buigen voor de Heere Jezus Christus – Jes. 45:23 
 
Ze bespotten Jezus als de Koning der Joden - 
Lukas 23:  
36-37; Matt 27:29 
 
Jezus is de Heer van hemel en aarde – Matth. 
28:18 
 
David zou zijn zoon (Messias) 'Heer' noemen - 
Matt 22:45 
 
Jezus werd benijd door mannen die probeerden 
hem te doden - Matt 27:18 
 
God stuurde zijn Zoon naar de verloren schapen 
van het huis Israëls - Matt. 15:2 
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12. Toen Jozef naar zijn broers ging, waren zij  
afgedwaald - Gen 37:15-17 
 
13. Toen Jozef bij zijn broers kwam, ontvingen zij 
hem niet - Gen 37:18 
 
14. De zonen van Israël spanden samen om hem 
te doden - Gen 37: 18-20 
 
15. Jozef had een speciaal kleed die hem werd 
afgenomen door zijn ontvoerders - Gen 37:3,23 
 
 
16. Zijn broers keken naar hem terwijl hij leed - 
Gen 37:25 
 
17. Een man genaamd Juda zweerde samen om 
Jozef te verkopen - Gen 37: 26-27 
 
18. Jozef werd verkocht voor zilver (20 stuks) - 
Gen 37:28 
 
19. Jozef leed voor de zonden van de zonen van 
Israël - Gen 37:28 
 
20. De vader zag Jozefs bloed toen zijn zonen het 
bloed van een dier aanboden - Gen 37: 31-33 
 
 
21. Jozef ging naar Egypte - Gen 37:36 
 
22. De HEERE was met Jozef - Gen 39: 2 
 
 
23. Jozef werd een gehoorzame dienaar - Gen 
39: 4 
 
24. Mensen werden gezegend omwille van Jozef 
- Gen 39: 5 
 
25. Jozef groeide in gunst bij God en mensen - 
Gen 39:6 
 
26. Jozef weerstond verleiding - Gen 39: 7-9 
 
27. Jozef gaf geen antwoord toen hij werd 
beschuldigd - Gen 39: 18-19 
 
28. De zonden die Jozef niet had begaan werden 
hem toegerekend - Gen 39: 19-20 
 
29. Jozef ging naar de gevangenis - Gen 39:20 

Toen Jezus naar Israël kwam, waren ze 
afgedwaald - Matt 9:36; 
 
Toen Jezus bij de zijnen kwam, ontvingen de 
zijnen hem niet - Johannes 1:12 
 
De heersers van Israël spanden samen om Jezus 
te doden - Johannes 11:53 
 
Jezus had een speciaal kleed die zijn ontvoerders 
van Hem wegnamen - Johannes 19:23; Matt 
27:28 
 
De mensen keken toe terwijl Hij leed - Matt 
27:36 
 
Een man genaamd Judas zweerde samen om 
Jezus te verkopen - Lukas 22: 4-5 
 
Jezus werd verkocht voor zilver (30 stuks) - Matt 
26:15 
 
Jezus leed voor de zonden van Israëls zonen - 
Jesaja 53: 3-5 
 
God de Vader zag het bloed van Christus toen 
Israël het bloed van stieren en bokken aanbood - 
Heb 9: 12-14 
 
Jezus ging naar Egypte - Matt 2: 14-15 
 
Het Woord was bij God; God was in Christus - 
Johannes 1:1; Matt 1:23; 2 Cor 5:19 
 
Christus Jezus werd een gehoorzame dienaar - 
Fil 2: 7-8 
 
Mensen zijn gezegend omwille van Jezus – Ef. 1: 
3; Ef 4:32 
 
Jezus groeide in gunst bij God en mensen - Lukas 
2:52 
 
Jezus weerstond verleiding - Matt 4: 3-9 
 
Jezus gaf geen antwoord toen hij werd 
beschuldigd - Matt 27:12; Markus 15:3; Jes. 53: 7 
 
De zonden die Jezus niet had begaan, werden 
hem toegerekend - Lukas 23: 14-15; 2 Kor 5:21 
 
Jezus ging naar de gevangenis - 1 Petr. 3:19; Jes. 
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30. Jozef kreeg gezag over degenen in de 
gevangenis - Gen 39: 22-23 
 
31. Jozef werd tot één van de twee overtreders 
gerekend - Gen 40: 1-3 
 
32. Jozef legt de betekenis van het brood en de 
beker, van de dromen, uit - Gen 40: 11-13; Gen 
40:16-19 
 
33. Eén overtreder werd, door Jozef, gezegend 
en de ander werd vervloekt - Gen 40: 20-21 
 
34. De vervloekte hing aan een boom - Gen 
40:19 
 
35. Na drie dagen werd de gezegende bevrijd en 
verheven - Gen 40:13 
 
36. De gezegende bediende werd hersteld in zijn 
eerdere glorie met Farao - Gen 40:21 
 
37. Jozef geeft God de eer voor zijn oordeel en 
niet zichzelf - Gen 41:16 
 
38. Jozef profeteert over een komende 
verdrukking gevolgd door een tijd van overvloed 
- Gen 41: 27-31 
 
39. Na de wonderbaarlijke interpretatie van 
Jozef geloven velen - Gen 41:37 
 
40. Nadat hij Jozef heeft gehoord, stopt Farao 
met zoeken naar een man: "Kunnen we zo 
iemand vinden als deze?" - Gen 41:33; Gen 
41:38 
 
41. Er is getuigd dat Jozef de Geest van God had 
- Gen 41:38 
 
42. Er was niemand zo discreet en wijs als Jozef - 
Gen 41:39 
 
43. Jozef regeerde over een huis - Gen 41:40 
 
44. Farao maakt Jozef heerser over alles - Gen 
41: 40-41 
 
 
45. Jozef zal heersen door zijn woord - Gen 41:40 

53: 8 
 
Jezus heeft de sleutels van de dood en de hel 
gekregen - Openbaring 1:18 
 
Jezus werd gerekend tot twee overtreders – Jes. 
53:12; Markus 15:28 
 
Jezus verklaart de betekenis van het brood en de 
beker van het Pascha - Lukas 22:17-19 
 
 
Eén overtreder werd, door Jezus, gezegend en 
de ander werd vervloekt - Lukas 23: 39-43 
 
Jezus werd een vloek voor ons gemaakt en werd 
gehangen aan boom  - Gal 3:13 
 
Na drie dagen stond Jezus op en werd ten 
hoogste verheven - Lukas 24:46; Fil 2: 9 
 
Jezus werd hersteld tot zijn vroegere glorie met 
God in de hemel - Johannes 17: 5 
 
Jezus geeft eer aan God en niet aan zichzelf 
vanwege zijn oordeel - Johannes 5:30 
 
Jezus profeteert over een komende verdrukking 
gevolgd door het koninkrijk - Matt 24:21; Mark 
1:14 
 
Nadat Jezus wonderen heeft verricht, geloven 
velen - Johannes 2:23 
 
Na het horen van Jezus stopten velen met het 
zoeken naar een Messias - Johannes 6:68; 
Johannes 7:31 
 
 
Er werd getuigd dat Jezus de Geest van God had 
- Johannes 1:32 
 
Er was niemand zo discreet en wijs als Jezus - 
Matt 12:42 
 
Christus regeerde over een huis – Heb 3:6 
 
Christus wordt alle macht gegeven in hemel en 
op aarde, ver boven alle heerschappij en macht - 
Mattheüs 28:18; Ef 1:21 
 
Christus zal heersen door zijn woord - Johannes 
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46. Jozef is gelijk aan Farao, behalve in positie - 
Gen 41:40 
 
47. Joseph ontvangt nieuwe koninklijke kleding 
met gouden accessoires - Gen 41:42 
 
48. Allen bogen hun knie voor Jozef - Gen 41:43 
 
 
49. Zonder Jozef konden ze niets doen - Gen 
41:44 
 
50. Jozef is een openbaarder van geheime 
dingen van God - Gen 41: 15-16, 45 
 
51. Joseph begon zijn werk voor Farao toen hij 
dertig jaar oud was - Gen 41:46 
 
52. Jozef leverde brood aan de natie Egypte - 
Gen 41:54 
 
53. Toen mensen  honger hadden, zei Farao: "Ga 
naar Jozef; doe wat hij u zegt"- Gen 41:55 
 
54. Alle naties kwamen naar Jozef in Egypte om 
te voorzien - Gen 41:57 
 
55. Jozef kende de mens - Gen 42: 7 
 
56. Jozef openbaart zichzelf niet aan hen voordat 
zij om hem rouwen - Genesis 42: 7 
 
 
57. Israël moet Benjamin (de zoon van smarten) 
terughalen om leven te ontvangen - Gen 42:15 
 
58. De zonen van Israël waren schuldig aan 
Jozefs bloed - Gen 42: 21-22 
 
59. Jozef weende om de zonen van Israël - Gen 
42:24 
 
60. Jozef zorgt voor hun reis - Gen 42:25 
 
 
61. Jakob ervaart een tijd van moeite met het 
overblijfsel van zijn zonen - Gen 42: 36-38 
 
62. Ze kunnen niet naar het koninkrijk van de 
Heer gaan zonder Benjamin - Gen 43: 3-5 

12:48 
 
Jezus is gelijk aan God, Hij en de Vader zijn één, 
behalve in positie - Fil 2: 6; Joh 10:30 
 
Christus ontvangt nieuwe koninklijke kleding 
met gouden accessoires - Openbaring 1:13 
 
Elke knie zal zich buigen voor de Heer Jezus 
Christus - Filippenzen 2:10 
 
Zonder Christus konden ze niets doen - Johannes 
15: 5 
 
Jezus is een openbaarder van de verborgen 
dingen van God - Matt. 13:35 
 
Jezus begon zijn bediening op dertigjarige 
leeftijd - Lukas 3:23 
 
Jezus leverde brood voor de natie Israël - Matt 
15: 32-37 
 
Toen de mensen dorstten, zei Maria over Jezus: 
"Wat hij u ook zegt, doe het." - Johannes 2: 5 
 
Alle naties zullen naar Jezus, in Israël, komen om 
te voorzien – Jes.2:2; Zach.8:23; Op.22:2 
 
Jezus kende de mens - Johannes 2:24 
 
Jezus zal zichzelf niet aan hen openbaren als 
Koning totdat zij om hem rouwen - Zacharia 
12:10 
 
Israël moet de Man van Smarten ontvangen om 
leven te ontvangen - Jesaja 53: 3; Johannes 14: 6 
 
Israël was schuldig aan het bloed van Christus - 
Matt 27:24 
 
Jezus weende om de zonen van Israël - Johannes 
11:35; Lukas 19:41 
 
Jezus voorzag voor hun reis - Lukas 9:3; Matt 
6:33 
 
Het overblijfsel van Israël gaat door een tijd die 
Jakobs benauwdheid wordt genoemd – Jer. 30: 7 
 
Israël zal het koninkrijk niet zien zonder Jezus 
Christus - Matt 21:43 
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63. Juda is borg voor een betere belofte aan 
Jakob - Gen 43: 9 
 
64. Jozef bereidt een plaats voor hen als hij hen 
terug ziet komen - Gen 43:16 
 
65. Jozef geeft de laatste broer meer zegen dan 
de eerste - Gen 43:34 
 
66. Juda neemt verantwoordelijkheid voor de 
beker van Jozef, voor zijn broer - Gen 44:16 
 
 
67. Juda neemt zelf de plaats in voor de zonen 
van Israël - Gen 44:33 
 
68. Jozefs broers waren bang toen hij zich levend 
aan hen openbaarde - Gen 45: 3 
 
69. Jozef werd door God gezonden om de wereld 
en Israël te redden - Gen 45: 5-7; Psalm 105: 17 
 
70. Jozef stuurt de zonen van Israël om te 
getuigen van zijn glorie, redding en koninkrijk - 
Gen 45: 9-13 
 
71. Jozef zegt tegen Israël dat ze hun spullen niet 
moeten aanzien wanneer ze komen - Gen 45:20 
 
 
72. De zonen van Israël prediken tot Jakob: 
"Jozef leeft!" - Gen 45:26 
 
73. Wanneer Jakob voor het eerst hoort, gelooft 
hij dat niet - Gen 45:26 
 
74. Jakobs geest herleeft na het horen van de 
woorden van Jozef en zag de wagens - Gen 45:27 
 
 
75. Jozef voorziet in wat zij van Farao nodig 
hebben om Jakob bij zich te brengen - Gen 46: 5 
 
 
76. Jozef wordt verondersteld te leven na de 
gedachte dat hij dood was - Genesis 45:28 
 
77. Jakob wordt naar het land Gosen gebracht 
door de wagens van Farao - Gen 46: 5 
 
78. Farao geeft Israël het beste van het land - 

 
Jezus is de borg van een beter testament voor 
Israël - Heb 7:22 
 
De vader bereidt een plaats voor de verloren 
zoon wanneer hij terugkeert - Lukas 15: 11-23 
 
Jezus leerde dat de eerste de laatsten zal zijn en 
de laatsten de eersten - Matt 20:16 
 
Jezus neemt de verantwoordelijkheid voor de 
beker van de Heer ter wille van zijn broeders - 
Matt 26:42 
 
Jezus neemt zelf de plaats in voor allen - Matt 
20:28 
 
De discipelen waren bang toen Jezus zichzelf 
levend aan hen openbaarde - Lukas 24:37 
 
Jezus werd door God gezonden om de wereld en 
Israël te redden - Johannes 3: 16-17 
 
Jezus stuurt zijn discipelen naar Jakob (Israël) om 
te getuigen van zijn glorie, zijn redding en het 
komende koninkrijk - Matt 28:19-20;  
 
Jezus vertelt het overblijfsel van Israël hun 
spullen niet aan te zien in het koninkrijk - Matt 6: 
25-32 
 
De twaalf discipelen prediken tot Israël: "Jezus 
leeft!" - Handelingen 2:32 
 
Wanneer de twaalf eerst horen dat Jezus leeft, 
geloven zij dat niet - Luk 24:41 
 
Israël ontvangt het leven wanneer zij het 
evangelie horen en de Geest zien werken in de 
apostelen - Handelingen 2: 38-41 
 
Jezus zendt de Geest naar de twaalf discipelen 
om Israël tot Christus te brengen - Handelingen 
1: 7-8 
 
Er wordt aangenomen dat Jezus leeft nadat hij 
dood was - Handelingen 25:19 
 
Israël wordt door de heidenen teruggebracht 
naar hun beloofde land – Jes. 60: 9 
 
Israël zal de rijkdommen der heidenen eten – 
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Gen 47: 6 
 
79. Mensen komen naar Jozef voor het brood 
des levens - Gen 47:15 
 
80. Jozef was een redder van mensen - Gen 
47:25 
 
81. Jozef koopt stervende mensen om hen te 
redden - Gen 47: 23-25 
 
82. Jozef bracht genade bij mensen - Gen 47:25 
 
 
83. Jozef leefde 34 jaar met Israël - Gen 37: 2, 
Gen 47:28 
 
84. Israël ontvangt kracht wanneer Jozef naar 
hem toe komt terwijl hij stervende is - Gen 48: 2 
 
85. Jozef wordt een vruchtbare rank genoemd - 
Gen 49:22 
 
86. Jozef wordt de steen Israëls genoemd - Gen 
49:24 
 
87. Jozef balsemde Israël (Jakob) - Gen 50: 2 
 
88. Jozef komt het land binnen, voor de eerste 
keer, in rouw en de volgende keer in 
overwinning - Gen 50: 10-11; Jozua 24:32 
  
89. De zonen van Israël belijden hun zonden 
voor vergeving - Gen 50:17 
 
90. Israël ontvangt vergeving door de belofte 
aan hun vader - Gen 50:17 
 
91. Jozef vertelde zijn broeders om niet bang te 
zijn - Gen. 50:19 
 
92. Jozef vergaf zijn broeders die hem onrecht 
aandeden - Gen 50:19 
 
93. Zijn broers dachten kwaad tegen Jozef, maar 
God keerde het ten goede - Gen 50:20 
 
 
94. Jozef beloofde troost en voeding aan zijn 
broers - Gen 50:21 
 
95. Jozef stierf en kwam in het graf van een rijk 

Jes. 61: 6 
 
Jezus is het brood des levens - Johannes 6:35 
 
 
Jezus is de Redder van alle mensen - Lukas 2:11 
 
 
Jezus kocht mensen met een prijs - 1 Pet 1: 18-
19 
 
Genade kwam door Jezus Christus - Johannes 
1:17 
 
Jezus woonde met Israël in zijn 34e jaar (tel de 
paasfeesten) - Lukas 3:23 
 
Israël zal herleven als Christus terugkeert; ook de 
gestorvenen - Johannes 11:24-25 
 
Jezus is de rechtvaardige rank en vruchtbare 
wijnstok – Jer. 23: 5; Johannes 15: 1 
 
Jezus is de steen des aanstoots en Israëls rots 
der ergernis - 1 Pet 2: 4-8; 1 Kor 10: 4 
 
Jezus bewaart Israël - Judas 1:1; Jes. 49: 6 
 
Jezus komt voor de eerste keer in Israël om te 
lijden, maar zal opnieuw komen om te 
overwinnen - Lukas 24:46; Openbaring 19:11 
 
Israël moet zijn zonden belijden voor vergeving - 
Lev 26:40; 1 Johannes 1:9 
 
Israël ontvangt vergeving door de beloften aan 
de vaderen – Rom. 11:27 
 
Jezus zei tegen zijn discipelen om niet bang te 
zijn - Matt 17: 7; Matt 28:10 
 
Jezus vergaf degenen die hem onrecht deden - 
Lukas 23:34 
 
Israël dacht Jezus kwaad te doen, maar God 
keerde het ten goede - Handelingen 2: 23-24; 1 
Pet 1: 3 
 
Jezus beloofde de Trooster aan de discipelen - 
Johannes 15:26 
 
Jezus stierf en kwam in het graf van een rijk man 
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man - Gen 50:26 
 
96. Jozefs botten werden niet gevonden waar hij 
stierf - Gen 50:25; 
 

- Matt 27: 57-60 
 
De beenderen van Jezus werden niet gevonden 
waar hij stierf (of werd begraven) - Matt. 28:6 
 

 


