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Joseph answered Pharaoh, "It is not in me;
God will give Pharaoh a favorable
answer."… It is as I told Pharaoh; God has
shown to Pharaoh what he is about to do…
And Pharaoh said to his servants, "Can we
find a man like this, in whom is the Spirit
of God?" (Gen. 41:16, 28, 38 LBLA)

Jozef antwoordde Farao, "Het is niet in mij,
God zal Farao een gunstig antwoord geven."
... Het is zoals ik Farao zei: God heeft aan
Farao getoond wat Hij gaat doen ... En Farao
zei tot zijn dienaars: "Kunnen we een man
als deze vinden, in wie de Geest van God is?
" (Gen. 41:16, 28, 38 LBLA)

Waarom werden Pharaoh’s dromen zo vaak herhaald?
With the Eternal’s help, Yosef gave
Pharaoh the interpretation of the dreams
just as he was telling them to Yosef. He
acknowledged that this ability wasn’t his,
but that it came from the Almighty.
Pharaoh recognized inside him that the
interpretation was correct because it agreed
with the impact that the Spirit of the
Eternal had given to his spirit. That’s why
he could also recognize the spirit in Yosef
and said that there was no other man with
the Spirit of Elokim like him.
Now, what catches my attention in this
narration is that not only Pharaoh dreamed
two different dreams that meant the same,
which means that it was fixed by the
Eternal and that He would bring them
about soon (v. 32), but also that both of
Pharaoh’s dreams were narrated twice in
the Torah. Why did HaShem want to
duplicate Pharaoh’s dreams if it was
enough to narrate them only once?
There is a hidden message here for the
last times before the coming of the
Messiah. There are several clues in the
Hebrew text that show that Pharaoh’s
dreams were not only to be fulfilled at
that time but also in the future, in
relation with the coming of the
Messiah, symbolized by Yosef in a
prophetic way.
The dreams of the chiefs speak, in a
codified message, about the death of the
Messiah and his resurrection three days
later. There are many details in the dreams
that reveal this.

Met de hulp van de Eeuwige, gaf Yosef
Farao de interpretatie van de dromen, net
zoals Hij ze Yosef vertelde. Hij erkende
dat dit vermogen niet van hem was, maar
dat het van de Almachtige kwam. Farao
herkende in hemzelf dat de interpretatie
juist was, omdat het overeenstemde met de
schok die de Geest van de Eeuwige aan
zijn geest had gegeven. Daarom kon hij
ook de geest in Yosef erkennen en zei dat
er geen andere man zoals hij was met de
Geest van Elokim.
Nu, wat in dit verhaal mijn aandacht trekt is
dat niet alleen Farao twee verschillende
dromen droomde die hetzelfde betekenen wat betekent dat het door de Eeuwige is
vastgesteld en dat Hij ze binnenkort zou
doen plaatsvinden (v. 32) - maar ook dat
beide dromen van Farao twee keer in de Tora
verteld waren. Waarom heeft God Farao's
dromen willen dupliceren als het voldoende
was om ze slechts één keer te vertellen?
Er is hierin een verborgen boodschap voor de
laatste tijden, vóór de komst van de Messias. Er
zijn verschillende aanwijzingen in de
Hebreeuwse tekst die aantonen dat Farao's
dromen niet alleen op in die tijd moesten
vervuld worden, maar ook in de toekomst, in
verband met de komst van de Messias, door
Yosef op een profetische manier
gesymboliseerd.
De dromen van de hoofden spreken, in een
gecodeerd bericht, over de dood van de
Messias en zijn opstanding drie dagen
later. Er zijn veel details in de dromen die
dit onthullen.

After three days when the dreams were
fulfilled, two years passed until the dreams
of Pharaoh. Two years symbolize 2000,
because a day symbolizes a thousand years
in the Scriptures (Ps. 90:4; 2 Pet. 3:8). This
gives us an indication that after the death
and resurrection of the Messiah there has
to be a 2000 year lapse before the great
final prophetic events in the program of the
Eternal for the world.

Na drie dagen, nadat het dromen waren
vervuld, verstreken twee jaar tot aan de
dromen van Farao. Twee jaar symboliseren
2000, omdat een dag duizend jaar in de
Schrift symboliseert (Psalm 90:4, 2 Petr.
3:8). Dit geeft ons een indicatie dat er na de
dood en opstanding van de Messias er zo’n
2000 jaar verstrijken moeten vóór de grote
finale profetische gebeurtenissen in het
programma van de Eeuwige voor de wereld.

The Hebrew phrase that is at the
beginning of this narration, mikets
shnatayim yamim – מקץ שנתים ימים,
literally reads: “at the end of a couple of
years of days” – is an indication that this
text speaks prophetically of the things that
will happen at the end of two thousand
years. The expression mikets –  – מקץhas
several implications. It can indicate that
things happen after a determined period of
time, as in this chapter and several others
(Gen. 4:3; 8:6; 16:3 etc.). It can also
indicate a limited period of time at the end
of a longer period of time, as in the case
of the seventh year (Deut. 15:1; 31:10;
34:14).
In the Hebrew text, in verse 28, it is written
that the Almighty has shown the Pharaoh
what He does – oseh  – עשהin present
tense. This detail takes us out of time
placing us in a higher setting. What the
Almighty does, without time and space
limitations, is what the Pharaoh has been
shown.
Putting these details together, and with
some other evidence in the Scripture, we
can come to the conclusion that what
happened in the days of Yosef will happen
again, two thousand years after the death
and resurrection of the Messiah Yeshua,
son of Yosef, so that the second narration
in the Torah of Pharaoh’s dreams has a
reason to be there.

De Hebreeuwse zin die aan het begin van
dit verhaal staat, mikets shnatayim Yamim מקץ שנתים ימים, luidt letterlijk als volgt: "aan
het einde van een paar jaar van dagen" - is
een aanwijzing dat deze tekst profetisch van
de dingen spreekt die aan het einde van
tweeduizend jaar zullen gebeuren. De
uitdrukking mikets -  מקץ- heeft
verschillende bijgedachten. Het kan
aangeven dat dingen na een bepaalde tijd
gebeuren, zoals in dit hoofdstuk en
verschillende andere (Gen. 4:3; 8:6; 16:3,
enz.). Het kan ook duiden op een beperkte
tijdsduur aan het einde van een langere tijd,
zoals in het geval van het zevende jaar
(Deut. 15:1, 31:10, 34:14).
In de Hebreeuwse tekst, in vers 28, staat
geschreven dat de Almachtige farao heeft
getoond wat Hij doet - oseh  עשה- in de
tegenwoordige tijd. Dit detail brengt ons
buiten de tijd, plaatst ons in een hogere
kader. Wat de Almachtige doet, zonder
beperkingen van tijd en ruimte, is wat aan
de Farao werd getoond.
Als we deze gegevens samenbrengen, en met
enkele andere aanwijzingen in de Schrift,
kunnen we tot de conclusie komen dat wat er
gebeurde in de dagen van Yosef, opnieuw zal
gebeuren, tweeduizend jaar na de dood en
opstanding van de Messias Yeshua, zoon van
Yosef, waardoor het tweede verhaal van de
dromen van Farao in de Tora een reden heeft
om daar te staan.

Dear disciple of the Messiah, prepare
yourself, mentally, spiritually and
physically to go through the seven years of
great tribulation that will come upon the
world before the coming of the Messiah,
our deliverer.

Beste discipel van de Messias, bereid
jezelf voor, mentaal, geestelijk en fysiek
om door de zeven jaren van grote
verdrukking te gaan die over de wereld
zullen komen vóór de komst van de
Messias, onze verlosser.

According to my understanding of the
Scriptures and the testimony in my spirit,
the teaching of a pre-tribulation rapture of
a alleged gentile church is false. The
Messiah has only one congregation and it
is made up by Jews and also by non-Jews
that have come together with the Jews.
There is no such thing as a sanctified
people apart from Israel. Therefore those
who live and are of the Messiah will have
to go through the great tribulation as it is
written in Matthew 24:21-31 and Mark
13:19-27. The rapture is mentioned in
Matthew 24:31 and Mark 13:27 and will
happen after the great tribulation in the end
of times. The rapture will only be to the air
– not further than the sun – according to 1
Tes. 4:17, with the purpose of reuniting the
sanctified ones from the four corners of the
earth so they can come down to be with the
Messiah in the city of Yerushalayim during
the thousand years of his worldwide
kingdom.

Volgens mijn begrijpen van de Schrift en het
getuigenis in mijn geest, is het onderwijzen
van een vóór-verdrukking opname van een
zogenaamde niet-joodse kerk vals. De
Messias heeft slechts één gemeente en die
bestaat uit joden en ook niet-joden die bij de
joden zijn gekomen. Er bestaat niet zoiets als
een geheiligde volk, los van Israël. Daarom,
degenen die leven en van de Messias zijn
zullen door de grote verdrukking hebben te
gaan zoals het is geschreven in Matteüs
24:21-31 en Marcus 13:19-27. De opname
wordt genoemd in Mattheüs 24:31 en Marcus
13:27 en zal gebeuren na de grote
verdrukking in het einde der tijden. The
opname zal alleen naar de lucht zijn - niet
verder dan de zon - volgens 1 Tes. 4:17, met
het oog op het hereniging van de geheiligden
vanuit de vier hoeken van de aarde, zodat ze
kunnen naar beneden komen om met de
Messias in de stad Yerushalayim te zijn
gedurende de duizend jaar van zijn
wereldwijde koninkrijk.

May no one deceive us in anyway.

Moge niemand ons op eender welke wijze
misleiden.
Ketriel

