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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Deze week lazen we de misschien wel overbekende geschiedenissen 
rondom het leven van Jozef. We lazen hoe de droom van Farao een nieuw hoofdstuk in het 
leven van Jozef opent. Hoe hij uit de gevangenis gehaald is, de droom mag uitleggen. Dat 
deze uitleg door de Heere gegeven wordt aan Jozef, dat hij daarna door Farao tot tweede 
man in het koninkrijk verheven wordt. Dat Jozef trouwt en kinderen krijgt. Dat de uitleg van 
de dromen van Farao ook werkelijkheid wordt. En tot slot, dat ook Jozefs dromen 
werkelijkheid worden. Zijn broers komen door hongersnood gedreven naar Egypte om koren 
en ze buigen zich voor Jozef neer.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Na twee volle jaren… Dat was Gods tijd om Jozef uit de gevangenis te verlossen. Na wat? 
Wel, nadat hij de droom van de schenker en de bakker had uitgelegd. Let op, het heeft in 
totaal 13 jaar geduurd van wegvoering naar verhoging. Wat zal er in die tijd allemaal door 
Jozef heengegaan zijn? Wie zal het zeggen. De Bijbel zwijgt over. Wel lezen we bij de 
naamgeving van zijn zoon Manasse iets van zijn bevindingen. Zie Genesis 41:51. Hij duidt het 
als moeite. Toch mag Jozef achteraf zeggen ‘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.’ Genesis 50:20. Het is daarom niet ondenkbaar dat dat 
ook in zijn hart lag, wat de Heere doet is goed. Mogen jij en ik dit Jozef nazeggen in al onze 
nood en smart? Ja, dat is genade! Nee, bid om die genade! 
 
Het is Gods oneindige goedheid dat Hij Farao laat dromen. Tot tweemaal toe. Dromen, om 
Zijn Goddelijke Raad, Zijn plan, ten uitvoer te brengen. Jozef moest verhoogd worden, het 
volk van Israël moest naar Egypte komen, om gered te worden van een gewisse 
hongersnood. De komst van de Christus, lag in de geslachtslijn van Juda. Maar als hij en de 
zijnen zouden sterven van de honger dan zou Christus naar de mens gesproken niet meer 
geboren kunnen worden. Op deze wijze bereidde de Heere de weg voor het volk van Israël 
voor naar een eigen plaats op deze aarde, en zo voorts. Door deze weg, wordt Gods heerlijke 
Naam verheerlijkt tot in het late nageslacht! Zo zien we dat dromen werkelijkheid worden. 
Zowel Farao’s dromen als Jozefs dromen. Want wat lezen we in Genesis 42:6? ‘en Jozefs 
broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde.’ Opvallend 
genoeg lezen we in Genesis 42:9 dat Jozef zich pas na het buigen van zijn broers voor zijn 
troon, zijn dromen over hen indachtig wordt. Zou hij de vervulling ervan niet meer verwacht 
hebben? We weten het niet. Gods wegen blijken ook in het leven van Jozef ondoorgrondelijk 
te zijn.  
 
In Psalm 33:9 staat: ‘Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.’ Hoe waar is 
dit ook geworden in het gedeelte wat we hebben gelezen deze week. In het bijzonder wil ik 
dan de aandacht vestigen op het feit hoe letterlijk de dromen van Farao uitkomen. Het 
laatste deel van Genesis 41 maakt dit duidelijk. Zie je hoe ook in deze week duidelijk is 
geworden, wat zondag 10 van de HC zo duidelijk schrijft over de voorzienigheid van God? Ik 
citeer het antwoord op de vraag wat wij onder de voorzienigheid van God verstaan, 
begrijpen. ‘Die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en 
aarde, mitsgaders (alsmede, dus ook) alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog 



onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare 
jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid (ziekte), rijkdom en armoede, en alle dingen, 
niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.’ Zie je hoe al deze dingen in 
elkaar haken? Dat leert mij ook een les in deze tijd van corona. God de Heere regeert. Niet 
wij samen krijgen corona eronder. Mag jij deze tijd zien als Vaderlijke kastijding/straf? Heb 
jij, heb ik leren buigen onder Gods slaande hand? Dan is er hoop en verwachting voor 
herstel. Hoe ik dat weet en waarom ik dat geloof? Dat zegt de Bijbel, in 2 Kronieken 7:14 ‘En 
Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn 
aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en 
hun zonden vergeven, en hun land genezen.’  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Farao verwachtte van Jozef een verklaring over zijn dromen. Hij meende dat dit wel in het 
bereik van het menselijke kunnen lag. Maar niets is minder waar. Sinds de zondeval zijn wij 
vreemdeling geworden van God en Goddelijke zaken. Als God door Zijn Geest wijsheid en 
inzicht geeft, dan kunnen wij dingen die we anders voor onmogelijk gehouden hadden. Ook 
Jozef was zich hiervan terdege bewust. Hoor maar eens wat hij zegt: ‘Het is buiten mij; God 
zal Farao’s welstand aanzeggen.’ Genesis 41:16. Zie eens welke een zegen eraan verbonden 
is voor Jozef. Hij ging in de weg van God, dat heeft God niet ongezegend willen laten. Laat dit 
jouw en mijn richting ook zijn, altijd weer naar Hem, die het antwoord al weet op mijn vraag, 
eer dat ik hem gesteld heb!  
 
Het viel mij op dat Farao luistert naar de schenker en naar Jozef. Ook hierin mogen we de 
hand van de Heere zien. Deze vorsten lieten zich wel adviseren door mensen, maar waren 
vaak bruut en bepaalden zelf wat ze wilden, ze speelden voor eigen rechter. Denk ook maar 
aan hetgeen we enige weken geleden lazen rondom koningin Esther en koning Ashasveros. 
Ik moet denken aan wat Salomo zei: ‘Des konings hart is in de hand des HEEREN als 
waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil.’ Spreuken 21:1.  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Openbaring, hoe God zich bekend maakt. In de tijd dat de Bijbel geschreven werd en dus 
niet nog compleet was, sprak God vaak door middel van dromen. Zo ook hier bij Farao, Jozef 
zegt het als volgt: ‘hetgeen God is doende, heeft Hij Farao te kennen gegeven.’ (Genesis 
41:25, zie ook 28). Daar vinden we vele voorbeelden van. Denk ook aan de dromen van Jozef 
waarover we gelezen hebben. Nu de Bijbel compleet is moeten we oppassen om uit dromen 
verregaande conclusies te trekken. De Heere spreekt nu door Zijn Woord tot ons. Dat Woord 
is compleet. Als de Heere nu op een andere wijze zou spreken dan door Zijn Woord, dan 
zouden we kunnen concluderen dat de Bijbel nog niet af is en dat we dus dingen kunnen 
missen over de bekendmaking, de openbaring van God aan ons mensen. Daarom houden we 
het bij Gods Woord. Leg alles in je leven langs die meetlat. Dat is enige betrouwbare Bron. 
Alles wat strijdig is met deze Bron, zal geen toekomst hebben.  
 
Nog even dit met betrekking tot het spreken van de Heere door dromen. Ik zei net, dit 
gebeurt onder ons niet meer. Wij hebben de Bijbel, daarin horen we Gods stem en lezen we 
Zijn wil over ons leven. We horen echter nog wel eens dat mensen, die geen toegang hebben 
tot de Bijbel, heel duidelijk ervaren hebben dat de Heere tegen hen sprak d.m.v. een droom. 
In die gevallen kan dit dus nog wel gebeuren.   



 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
We lezen in de Bijbel vaker van hongersnoden en mensen die op zoek moeten naar eten. 
Weet je nog bij wie? De geschiedenis van Naomi en haar man Elimelech. We vinden deze 
geschiedenis in het boek Ruth. De gelijkenis van de verloren zoon gaat ook over een 
hongersnood met verstrekkende gevolgen voor die verloren zoon.  
 
Verder lezen we in de Bijbel van vaker over mensen die dromen droomden, waar geen uitleg 
bij was. Denk aan de geschiedenissen in het Bijbelboek Daniël, de droom van Nebukadnezar 
over het grote beeld en de steen die het beeld verwoestte. Opvallend trouwens, 
Nebukadnezar gaf een eigen draai aan de uitleg en liet een gouden beeld van zichzelf 
oprichten en Farao luisterde geheel naar Jozefs uitleg.   
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 
Voordat Jozef naar Farao gaat, vanuit de gevangenis, werd hij geschoren en kreeg schone 
kleren aan. En reken maar dat hij ook gewassen werd. De gevangenissen van die tijd waren 
niet zulke schone en prettige plaatsen. Wilde men voor een koning, in dit geval de Farao, 
verschijnen, dan diende men netjes gekleed te zijn. Ook Mordechai, mocht niet in zak en as 
gekleed in de poort van de koning zijn (Esther 4:2). Blijkbaar was het in die tijd heel 
gebruikelijk om netjes voor de dag te komen als je voor een hooggeplaatst iemand 
verschijnt. Tot op de dag van vandaag is dit gebruikelijk. Stel dat je op de koffie wordt 
uitgenodigd bij koning Willem-Alexander, nou, ik weet zeker dat je er alles aan doet om dan 
goed voor de dag te komen. Al schrijvend hierover, moest ik aan de vraag denken: hoe 
verschijnen wij voor God, de Allerhoogste Koning? Als wij bijvoorbeeld door Hem in Zijn Huis 
uitgenodigd worden. Zijn wij dan ook netjes gekleed? Uit eerbied voor deze Koning? 
Besteden we dan zorg en aandacht aan de voorbereidingen voor deze ontmoeting? Hebben 
we ons dan net zo druk gemaakt als voor een aardse koning? Hebben we om een onmisbare 
Zegen gesmeekt? Hebben we voor de dominee, die in Naam van God, Gods woorden tot jou 
spreekt, gebeden? Ik hoop dat je aanvoelt dat dit alles noodzakelijk is, wil er met zegen 
gekerkt worden. 
 
Jozef is een middel in Gods hand om een groot volk in het leven te behouden, zie Genesis 
41:56-57. Door een diepe weg van lijden gaat dit heen. Wat schittert Jozef hier als een type 
van Christus. Hoe was ook Hij in een weg van onpeilbaar diep lijden, daar was het lijden van 
Jozef maar een zwakke afschaduwing van, tot eeuwige zegen voor een schare (een menigte) 
die niemand tellen kan. Hij stierf een smartelijke dood, opdat Zijn uitverkorenen het 
eeuwige leven konden ontvangen. Allen die met een geestelijke honger en dorst naar Hem 
vervuld zijn geworden, ontvangen van Hem het goed dat nimmer meer vergaat! Van Hem 
Die van Zichzelf zei in Johannes 6 dat Hij het Brood des Levens is. Dat is Hij nog. Voor wie? Ik 
zei het net al, voor allen die een geestelijke honger naar Hem hebben. Wat is dat voor 
honger? Wel, dan ben je er door Gods genade diep van overtuigd geraakt dat alle voedsel 
van de wereld de eeuwige dood met zich meebrengt. Dan ben je ervan overtuigd geraakt dat 
het leven en de zaligheid buiten jezelf ligt in een Ander. Dat jij dood bent en Hij het Leven is. 
Mag je dat kennen in je leven? Heb je zo honger gekregen naar Hem die het Leven is? Dan 
zegt de Heere Jezus tegen jou: ‘En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij 
komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’ Johannes 6:35 
 



Graag tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen. 


