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Jozef en Esther 
Les 5/13 - Jozef in en uit de gevangenis (Genesis 40-41) 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 
NL: http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling en bewerking door M.V. Update 9-1-2016 

Jozef en Farao’s gevangenen  
(Genesis 40) 

Twee van Farao’s beambten hadden tegen hem gezondigd (Genesis 40:1). Zij hadden tegen hem 
gezondigd door niet te doen wat hij van hen had verwacht en geëist. Zij hadden de heerser van 
Egypte mishaagd en als gevolg daarvan kwamen ze in de gevangenis, samen met Jozef! Het waren 
de schenker en de bakker. 
De schenker was een belangrijk iemand; hij diende wijn aan de koning. Hij kwam in zijn functie 
dikwijls in aanwezigheid van de koning. De schenker moest absoluut betrouwbaar en loyaal zijn 
aan de koning. Een man in zijn positie kon zich mogelijk tegen de koning keren en de beker van de 
koning vergiftigen. Dikwijls eiste de koning dat de schenker zelf van de wijn dronk vooraleer te 
serveren, om zeker te zijn dat die niet vergiftigd werd. 
Ook de koninklijke bakker was een vertrouwd iemand en verantwoordelijk voor het bakken van 
brood en gebak voor de Farao. 
Elk van deze mannen had een levendige maar verontrustende droom, terwijl zij in de gevangenis 
zaten. Jozef kwam ’s morgens bij de schenker en de bakker, en zij waren teneergeslagen (40:6)! 
Genesis 40:7 zegt letterlijk dat hun gezichten kwalijk gesteld waren (SV 1977; “treurig”, HSV). 
Jozef kon op hun gezichten precies lezen hoe zij zich voelden! 
De gevangenen van de Farao waren zo bedroefd omdat zij dachten dat er niemand was die hun 
dromen kon uitleggen (Genesis 40:8). Jozef kon de dromen ook niet uitleggen, maar hij kende Ie-
mand die dat kon: “Is de uitleg niet aan God?” (40:8). Ja, de Heer bezit de uitleggingen, en als we 
die willen kennen dan moeten we naar Hem gaan die ze bezit! Als God de dromen gaf, dan kon Hij 
ook de betekenis van de dromen geven! De verklaringen van de Heer van deze dromen, via Jozef, 
bewezen absoluut waar te zijn (Genesis 40:20-22; 41:13). 
In Genesis 40:14 vraagt Jozef de wijnschenker: “Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan; 
bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao, en maak dat ik uit dit huis kom”. 
Laat ons dit verzoek vergelijken met een gelijkaardig verzoek, namelijk dat van de rover die aan het 
kruis stierf naast Jezus, zoals weergegeven in Lukas 23:39-43: 

JOZEF 
Genesis 41 

DE ROVER AAN HET KRUIS 
Lukas 23 

Veroordeeld tot de gevangenis Veroordeeld tot de dood 

Jozef was helemaal onschuldig (vers 15). De rover was helemaal schuldig (verzen 40-41). 

Zijn verzoek: “denk aan mij” (vers 14) Zijn verzoek: “denk aan mij” (vers 42) 

Jozef wist dat de schenker levend en wel zou 
zijn, hersteld in zijn plaats in het koninkrijk, en 
dus in de positie om hem te helpen (vers 13). 

De rover geloofde dat de Heer levend en wel zou 
zijn, hersteld in zijn plaats in het koninkrijk, en 
dus in de positie om hem te helpen (vers 42). 

De schenker faalde te denken aan Jozef tot twee 
jaar later (40:23; 41:1,9-13) 

De Heer dacht onmiddellijk aan de rover (vers 
43: “heden”). 
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Jozef beschouwde zichzelf als gestolen bezit (Genesis 40:15). Hij wist dat hij zijn vader en het land 
van de Hebreeën toebehoorde. Hij werd van beide gestolen! Vanuit Goddelijk standpunt, echter, 
was Jozef precies waar hij hoorde te zijn! Hij moest in Egypte zijn, en ook in de gevangenis. God 
werkte Zijn volmaakte plan uit, niet enkel voor Jozef maar voor alle kinderen van Israël. Later reali-
seerde Jozef zich dat alhoewel mensen hem gestolen hadden, God hem zond (zie Genesis 45:7)! 

God kan goddeloze mensen gebruiken om Zijn volmaakte plan te vervullen – Handelingen 2:23-
24; Lukas 22:22; Handelingen 3:14-15,18 – en zo ervoor zorgen dat de toorn van mensen Hem 
tot lof zal zijn (Psalm 76:11)! 

Farao vierde zijn verjaardag en het hoofd van de schenkers herstelde hij in zijn ambt, maar het 
hoofd van de bakkers hing hij op (Genesis 40-20-22)! Vergelijk hiermee de manier waarop Herodes 
zijn verjaardag vierde, zoals weergegeven in Mattheüs 14:6-12. Dit zijn de enige twee verjaardags-
feestjes die in de hele Bijbel genoemd worden, en kenmerkend is dat dit telkens iemands hoofd 
kostte! 
 

Jozef en farao’s dromen  
(Genesis 41:1-32) 

Jozef wilde onmiddellijk uit de gevangenis bevrijd worden (Genesis 40:14), maar God wilde hem 
daar nog twee jaar houden (Genesis 41:1). 

Gods wegen zijn niet de onze (Jesaja 55:8), en Gods tijd is niet onze tijd (Psalm 27:14). Gods 
vertraagde zegeningen (vertraagd voor ons, maar op tijd voor God) moeten aanzien worden als 
gepast in de tijd. Vertragingen gebeuren maar bevrijding is zeker. Druk niet op de paniekknop.  

Farao droomde twee dromen en werd daarna telkens wakker (Genesis 41:1-7). Wat was de beteke-
nis van die dromen? Wat was de betekenis van de details die in vers 21 gegeven worden? Waarom 
liet God de Farao twee dromen dromen (vers 32)? 
De magiërs (zij die bijzondere kennis bezaten, in het bijzonder occulte kennis) en wijzen konden de 
droom niet verklaren (Genesis 41:8), maar Jozef wel (Genesis 41:25 en verder). Wat had Jozef wat 
zij niet hadden? Intelligentie? Speciale opleiding? Aangeboren bekwaamheid? Geluk? Wat maakte 
het verschil? Vergelijk Daniël 2:2-12, 23-30. Kan God hetzelfde verschil maken in uw leven? 
Jozef was zo zorgvuldig om God de eer te geven voor wat Hij alleen kon doen. In Genesis 41:15 zei 
de farao in feite: “U kan de droom uitleggen”, maar Jozef verbeterde hem: “Dat is niet aan mij, 
maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient” (Genesis 41:16). Jozef wist dat alhoewel 
hij het niet kon, zijn God het kon! Doorheen de verklaring van farao’s dromen, noemde Jozef God 
en gaf Hem de volle eer: 

41:16: GOD zal antwoorden. 
41:25: GOD heeft de farao bekendgemaakt wat Hij gaat doen. 

41:28: GOD heeft aan de farao laten zien wat Hij gaat doen. 
41:32: De zaak staat bij GOD vast en GOD haast Zich om die uit te voeren. 

Waar het hart vol is van God, daar zal de mond over Hem spreken (vergelijk Lukas 6:45)! De 
woorden van de farao over Jozef in de verzen 38-39 zijn daarom geen verrassing voor ons!  
 

Jozef in het paleis - Zijn verhoging 
(Genesis 41:33-44) 

Het was Gods doel Jozef op te richten als een heerser over Egypte (Genesis 45:8) opdat de natie 
Israël kon behouden worden doorheen de zevenjarige hongersnood (Genesis 45:7). Hoe deed de 
Heer dit? Hij zond Jozef eerst in een put en later in een gevangenis, want dit was de weg die naar 
het paleis leidde! God beweegt zich mysterieus om Zijn wonderen uit te voeren! 
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Wanneer denkt u dat Jozef voor het eerst Gods doel begreep van hem naar Egypte te zenden? 
Ook wijzelf kunnen in een put van zielsbenauwdheid zitten (Genesis 42:21) of in een kerker van 
ongenade (Genesis 40:15). Maar we kunnen er zeker van zijn dat God bij dit alles een doel 
heeft, alhoewel verborgen voor onze ogen. Hoe zullen wij dan wandelen? (2 Korinthiërs 5:7): 
“door geloof, niet door aanschouwing”. 

Jozef stelde een overlevingsplan voor, voor de komende voedselnood, en hij moedigde de farao aan 
om een bekwame leider te vinden die daarmee belast kon worden (Genesis 41:33-36). De farao 
keurde Jozefs plan goed, en hij kende de geknipte man voor die taak (Genesis 41:37-40)! Geen an-
dere man was zo getekend door Gods aanwezigheid. Zie Genesis 41:38 en vergelijk Genesis 39:3 
(Potifar) en Genesis 39:23 (het hoofd van de gevangenis). 

Zien de mensen Gods Geest werkzaam zijn in u (Galaten 5:22-23; Efeziërs 5:9) of zien zij de le-
lijke manifestatie van ons zondige vlees (Galaten 5:19-21)? 

Jozef, die 13 jaren (vergelijk Genesis 37:2 met 41:46) het leven doorstond van een nederige slaaf en 
gevangene, werd plots verheven tot een bijzonder hoge positie! Hoe hoog werd Jozef verheven (be-
schouw Genesis 41:40-44; 42:6, 30, 33; 44:18; 45:8-9, 13, 26)? Hij werd aangesteld over heel 
Egypte. Hij was de hoogste na de farao. 
Wie verhief Jozef tot zo’n hoge positie, volgens Genesis 41:41-43? De farao. Wie was in werkelijk-
heid verantwoordelijk voor het verheffen van Jozef, volgens Genesis 45:8? God. Het is interessant 
dat dezelfde Jozef, die eens ontdaan werd van zijn kleurrijk kleed, (Genesis 37:23), en die zijn kleed 
moest achterlaten bij een immorele Egyptische vrouw (Genesis 39:12), nu gekleed werd in het fijn-
ste Egyptische linnen (Genesis 41:42)! 

Onder welke omstandigheden verhoogt God een mens? Hoe bereikt een mens de top en een 
hoogste plaats? Zie Ezechiël 21:26; Mattheüs 23:11-12; Lukas 1:52; 14:11; 18:14; Jakobus 
4:10; Markus 9:34-35; 10:31. Zeker, bij God is de weg naar boven de weg naar beneden, en de 
weg naar beneden is de weg naar boven. Satan trachtte zich te verhogen en werd neergehaald 
(Jesaja 14:12-15). De Heer Jezus ging naar beneden en werd hoog verheven (Filippenzen 2:5-
11). “Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt” (1 
Petrus 5:6). 
 

Jozefs wijze beheer 
(Genesis 41:45-57) 

Net zoals God Jozef wijsheid gaf in interpretatie (Genesis 41:16, 25, 28, 39), zo gaf Hij Jozef 
wijsheid in administratie of beheer. Had Jozef enige ervaring in overheidsleiderschap? Nee. Hoe-
veel jaren ervaring had hij wel als een slaaf en als gevangene (37:2; 41:46)? Dertien jaren. 

De Heer kan u leiden naar een nieuwe taak, verantwoordelijkheid of activiteit die u nooit eerder 
hebt gehad. U zal in staat zijn dit tot een goed resultaat te brengen indien u uw vertrouwen op 
God stelt. Zie Filippenzen 4:13,19; Spreuken 3:5-6; 2 Korinthiërs 9:8. 

Jozefs interpretatie van farao’s dromen werd precies vervuld (zie Genesis 41:47-49, 53-57). 
Hoe kan een correcte kennis en begrip van Gods Woord u helpen als voorbereiding op de toe-
komst? Jozef wist dat een verschrikkelijke zevenjarige periode van hongersnood over Egypte en 
de omliggende landen zou komen. Vertelt de Heer ook ons van een verschrikkelijke zevenjari-
ge periode die nog over de aarde zal komen? Zie Daniël 9:27 and Openbaring 11:2-3; 12:6, 14. 

Jozef werd gehaat en afgewezen door zijn broers (Genesis 37:20), maar later werd hij verheven 
(Genesis 41:40) en hem werd een heidense bruid gegeven (Genesis 41:45). Dit is een beeld van wat 
met de Heer Jezus gebeurde. De Heer Jezus werd gehaat en afgewezen door zijn broeders (Johannes 
1:10-12); Hij werd verheven (Filippenzen 2:9-11); Hij ontving een bruid (Efeziërs 5:31-32). De 
Kerk is de bruid van Christus, vooral bestaand uit gelovige heidenen (de natie Israël tijdelijk terzij-
de gesteld). 
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Merk de namen op van Jozefs zonen (zie Genesis 41:51-52): Manasse (“vergeten” – Jozef was in 
staat zijn moeiten en problemen te vergeten) en Efraïm (“vruchtbaar” – Jozef was vruchtbaar in het 
land Egypte). God “verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid te-
genover de farao, de koning van Egypte” (Handelingen 7:10). Jozef begon te begrijpen dat God een 
doel had met hem naar Egypte te zenden, en die grote tegenspoed zou gevolgd worden door grote 
zegen. 

Wat is Gods doel met u te redden en door toe te laten dat u door de beproevingen en moeilijk-
heden van het leven gaat? Zie Romeinen 8:28-29; Galaten 4:19; 1 Johannes 3:2. God wil u meer 
op Zijn Zoon laten lijken. 

Gaf Jozef de Egyptenaren gratis voedsel (Genesis 41:56-57); zie ook 47:13-26)? Nee, hij verkocht 
het. 

Er komen problemen wanneer overheden gratis onderhoud geven aan mensen die weigeren te 
werken. Zie 2 Thessalonicenzen 3:6-12 en Efeziërs 4:28. 
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