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Schriftlezing Genesis 41: 1-36 
 
Overweging 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God, 
 

Farao hoog op zijn troon 
droomt een wonderlijke droom. 
Daarom laat hij Jozef komen 
en dan worden alle dromen 
van de koe en korenaar 
en de maan en sterren waar. 

 
Het blijft bijzonder om dit te zingen, had ik al opgeschreven, maar ik ervoer het nog dieper, toen we 
het samen met de kinderen zongen. Zoals gezegd: een van die liederen die ik op de kleuterschool 
al leerde. Toen waren het nog nieuwe liederen, en nu nog altijd aansprekend in hun eenvoud. 
 
En dat terwijl het toch een heel complex verhaal is dat we hoorden vandaag, een complex geheel, 
met die dromen en hoe leg je ze uit...? Alle magiërs en alle wijzen van Egypte worden er bij 
geroepen om de dromen te duiden, maar er was er geeneen die de uitleg geven kon. 
 
Magiërs en wijzen, die hier tasten in het duister. Van huis uit moet Israël niet zoveel hebben van 
magiërs en wijzen, van hen die de natuurfenomenen bestuderen en daar een duiding aan geven. 
Israël verkondigt de God van Israël, de God van Abraham, Isaak, Jacob en nu dan ook Jozef. En 
we zullen zien: het is Jozef, dit kind van Israël, die de juiste uitleg geven kan, met een beroep op 
zijn God. Want hij antwoordt de Farao, en zegt, Het is buiten mij, God moge antwoorden wat de 
farao tot vrede is. 
 
Dus: in dat grote en machtige Egypte, waar Jozef terecht is gekomen, dat land van pyramiden en 
farao's met goddelijke kracht, dat land met magiërs en wijzen, dat land met de rivier de Nijl, die 
hoofdstroom van welvaart en geluk, die stroom met goddelijke macht, in dát land, gaat het licht op 
van een andere God, die dwars door de krachten en machten heen breekt met zijn licht, verlichting 
en inzicht. Dít verhaal zet neer: voor de juiste duiding, ga te rade bij de God van Jozef en wie voor 
hem waren en wie na hem kwamen. En Jozef, in hem is later iets van een Messiasgestalte gezien, 
een soort voorbode van Jezus, belichaming van de  Levende God, die Hij zijn Vader noemt. 
 
Nu is het heel bijzonder dat in het evangelie van Matteüs bij het vinden van het pasgeboren 
Koningskind in Juda -Jezus dus-, er magiërs en wijzen éérder doorkrijgen dat er iets bijzonders 
gebeurd is daar in Juda dan de eigen Schriftdeskundigen en lettergeleerden. Het is meer dan een 
toevalligheid: magiërs en wijzen in Genesis 41 en magiërs en wijzen in Mattheüs 2. Matteüs 
schreef zijn evangelie als een boodschap voor àlle volken, waarin hij duidelijk wil maken dat die 
volken méétellen, en dat Israël, dat misschien al te zeer dacht dat God zich alleen aan haar 
openbaarde, moet leren dat God zich in heel de wijde wereld kàn openbaren, op verschillende 
manieren, op verschillende wijzen. Zo geeft Matteüs dan dus ook een soort kritische noot op het 
denken dat de waarheid beperkt is tot een bepaald volk, of een bepaalde kring, of een bepaald 
gebied, of een bepaalde kerk, of een bepaalde invalshoek.  
 
Genesis vertelt ons dat God zich ook kan openbaren aan anderen, aan een farao bijvoorbeeld, en 
dat déze farao er ook open voor staat. Want: de farao in de tijd van Jozef was niet dezelfde als die 
ten tijde van Mozes. O nee, deze farao lijkt veel sympathieker en staat vele meer open voor een 



andere benaderingswijze. De farao van Jozef lijkt ruimdenkend en is hier een instrument van 
goddelijk inzicht, via zijn droom.  
 
Zijn droom, zijn dromen, het zijn er twee, maar eigenlijk is het een en dezelfde droom. Maar, zegt 
Jozef, doordat u hem tweemaal gedroomd hebt, is dat een teken dat God u iets zeggen wil. Het is 
niet zomaar een droom, het is een boodschap èn een waarschuwing. Weer, overigens, een 
bijzondere link met het verhaal over de wijzen uit het oosten, waarin  ook gedroomd wordt als een 
soort van waarschuwing, om een andere weg in te slaan. 
 
En voor al het geval u zich had opgewonden over pepernoten in de winkel, en u hoort nu al over 
wijzen uit het Oosten... ja, Kerst leeft al enorm voor mij, zal ik maar zeggen.  
 
En voor farao is de droom een waarschuwing om zijn economische beleid te wijzigen. Bij het 
voorbereiden van deze ontmoetingsdienst zochten we naar betekenis van dit verhaal voor het hier-
en-nu. Hoe maak je dat verhaal actueel? Een richting zou kunnen zijn om het economisch in te 
vullen. Dat je in tijd van overvloed en voorspoed zuinig moet zijn op je voorraden en niet alles moet 
consumeren, maar ook spaarzaam moet zijn, iets achteruit leggen, investeren in later, sparen. 
Maar ja, sparen, maar dat is momenteel zo onaantrekkelijk, met zo'n lage rentestand. En toch: 
economisch vertaald kan de droom ons leren: laat je niet overvallen en verrassen door schraalheid 
en recessie. Wees alert, zeker in tijd van voorspoed, en consumeer niet alles. En houd het ook niet 
alleen voor jezelf, zorg er ook voor dat een minder goede tijd al die voorafgaande welvaart niet 
teniet zal doen, niet op kan vreten, want als een scharminkelkoe een vette koe opeet, blijft er van 
die vette koe niets over.  
 
Ga wijs om met je voorraden, dus.  
 
Wij kwamen er op uit dat je dat ook geestelijk naar dit verhaal kunt kijken, dat het ook geestelijk 
kunt vertalen. Hoe gaan wij om met onze voorraden aan positiviteit en goeds in tijd van nood en 
tegenslag? Want is er niet de neiging dat het nare, het leed, het goede als het ware op kan eten en 
dat er dan niks overblijft van wat er was? 
 
Het horen dat je ernstig ziek bent kan een zo grote schaduw werpen over je bestaan dat alles 
duister lijkt. Het verliezen van iemand die je heel dierbaar was, of iets dat je heel dierbaar was, kan 
alles heel donker maken. De glans is er af, hoor ik wel eens. Het wordt nooit meer zoals het was. 
En als ik dat hoor, kan ik dat ook wel meevoelen.  
 
En hoe werkt het met meningen van anderen? Je hebt negen prachtige complimenten gehoord, 
maar net die ene kritische, nare opmerking kan dat alles teniet doen. Want over die opmerking blijf 
je misschien almaar malen, die ene nare opmerking vrat als het ware al die andere mooie en 
goede op.  
 
De farao staat aan het hoofd zijn land, en dat is een machtig land. Zijn land met die machtige Nijl is 
de graanschuur van de bewoonde wereld. En het was al Abraham die er naar toe gevlucht was in 
tijden van schaarste en veel later zouden de zonen van Jacob er heen gaan in tijden van 
hongersnood. Farao staat aan het hoofd van het huishouden dat zijn land is. Hij is het opperhoofd 
van de economie, de oikonomos, de huiswet. Hij is het opperhooft, maar de vraag is nu: is hij zich 
eigenlijk wel bewust van zijn rol, van zijn mogelijkheid om die economie ook te kunnen sturen en 
om daar ook invloed op te hebben en om hem heel misschien ook een beetje te sturen? 
 
Dat hij droomt dat ie aan de oever van die stroom staat is niet zo raar. Want dagelijks gaat hij naar 
de oever van de Nijl om als ochtendritueel de godin van de vruchtbaarheid en de koningin van zijn 
land te eren. Farao stelt zich daarmee afhankelijk op van alles wat er komen zal aan voorspoed of 
aan tegenslag. De natuur bepaalt en daarachter zitten de goden die met voorspoed het land 
zegenen en met tegenslag het land straffen. Je moet die goden dus te vriend houden. En je lot ligt 
in hun handen.  
 
Maar Israël verkondigt niet het lot, maar God, die ons mensen geschapen heeft met een voorraad 



aan verstand en aan vele mogelijkheden om in wijsheid te handelen met datgene waar we in ons 
leven mee geconfronteerd worden. En tot die mogelijkheden die wij gekregen hebben behoren ook 
dromen, inzichten, intuïties. We hebben een groot instrumentarium voor handen en voorradig, lieve 
mensen, soms veel meer dan we voor mogelijk houden. En we hebben een groot palet aan 
mogelijkheden om ze te kunnen gebruiken. Wij zijn niet die willoze marionetten in een Goddelijk 
spel, we zijn schepselen die de opdracht gekregen hebben om de aarde, de schepping die ons 
gegeven is te mogen bewerken.  
 
En dat is wat anders, dat bewerken, dan die schepping naar onze hand te zetten of naar hartenlust 
mee aan de haal te gaan en te doen alsof we zelf Schepper zijn door het leven te gaan klonen. 
Hoe zo'n wetenschappelijk en technisch hoogstandje dat ook mag zijn, de mens kan de ziel niet 
klonen en dus het wezen van het leven niet vatten.  
 
Maar! De mens is wèl gezegend met de mogelijkheden om het leven in te richten en wel zo dat het 
leven leefbaar mag zijn en blijven, voor onszelf, onze naaste en ook voor wie na ons komen. 
 
Farao leert dat hij los mag komen van de grillen van de vruchtbaarheidsgodin en dat het in zijn 
eigen vermogen is om wijs om te gaan met de voorraden van de overvloed van de zeven vette 
jaren, in tijden van schaarste en gebrek in de zeven magere jaren. 
 
In zijn spoor mogen wij iets leren over onze omgang met het leven. Ons leven met haar licht, met 
haar geluksmomenten, met haar schoonheid, met haar verwondering. Ons leven met haar 
duisternis, ongeluk, lelijkheid en verbijstering. Wanneer we die laatste, het negatieve, het nare, het 
lijden zouden zien als een lot of als een straf of als iets dat ons aangedaan wordt door God, dan 
staan we niet veraf van het denken dat wij afhankelijk zijn van de grillen van de godenmachten. En 
ja, dan sta je machteloos. En ja, dan gaat het negatieve, het nare, het goede verslinden. En blijft er 
weinig licht meer over.  
 
Maar het kan ook anders. Vertaal het advies dat Jozef aan Farao gaf eens als een advies aan 
jezelf. Door de positieve kanten van je leven, het mooie, het goede niet alleen te consumeren, 
maar het ook te bevestigen. Door er dankbaar voor te zijn en er dankbaar mee om te gaan en het 
te benoemen en in het herinnering te houden. Door die negen complimenten een vaste plek te 
geven in je zelfvertrouwen en door een tegenwicht te bieden aan al het nare, negatieve.  
 
'Wat je aandacht geeft groeit', hoorde ik kortgeleden. Geef je alleen aandacht aan de duisternis, 
dan zàl de duisternis je in haar greep krijgen, net als die scharminkelkoeien en die schrale aren. 
Maar geef je ook aandacht en ruimte aan alles wat wel goed en mooi is, of geweest is, dan zal de 
duisternis je licht niet overmeesteren.  
 
En dan komt nog veel dieper binnen wat de evangelist Johannes zei over de komst van Christus in 
deze wereld. In het Woord was leven en het leven was het licht  voor de mensen. Het licht schijnt 
in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


