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Overdenking - De dromen van Jozef.
Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen
hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het
binden; en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem
heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over
ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen
en vanwege zijn woorden.
Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een droom
gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn
broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt?
Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te
buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Genesis 37:6-11.
Toelichting.
De broers van Jozef konden niet uitstaan dat Jakob Jozef meer lief had dan hen. Toen Jozef ook nog vertelde
wat hij had gedroomd en zij daaruit opmaakten dat zij allen voor hem zullen moeten buigen, sloeg de vlam
in de pan. Wat dacht hij wel wie hij was. Zij waren de oudsten en daarom de belangrijksten en hadden dan
ook het meeste recht op de aandacht van hun vader maar de eerste liefde van hun vader ging uit naar Jozef.
Dat konden ze niet verkroppen en verlangden zelf zo behandeld te worden als Jozef. Echter, Jozef blokkeerde
die positie door zijn oprechtheid. Zij kregen die plaats niet omdat Jakob hen die positie niet toevertrouwde
vanwege hun slechte gedrag.
Toen Jozef nog een droom kreeg en ook die aan zijn broers en aan zijn vader vertelde, trad Jakob Jozef
verwijtend tegemoet. Nu Jozef voor de tweede keer ongeveer dezelfde droom heeft gedroomd vraagt ook
Jakob zich af, wat deze dromen kunnen betekenen. Zou het dan werkelijk kunnen zijn dat ook zij, zijn vader
en moeder, naar hem toe moeten gaan om zich voor hem neer te buigen? Daarvan wordt Jakob toch wat
onrustig. Op de manier waarop Jakob zijn verontwaardiging tegen Jozef uit, zit een ondertoon van
verwondering. Bij Jakob dringt het echter nog niet goed door dat dit wel eens, een van God gegeven visioen
zou kunnen zijn. Bijzonder is dat niet Jozef maar dat zij zelf, de broers en zijn vader, deze uitleg aan de
dromen van Jozef geven. Op de eerste droom lijkt Jakob niet te reageren, maar wanneer ook hij in tweede
droom van Jozef wordt betrokken, bestraft hij Jozef over wat hij heeft gedroomd. Toch blijft Jakob
regelmatig aan die dromen van Jozef denken.
Bijzonder is dat door Jakob met geen woord wordt gerept over de slechte daden van zijn zonen. Zo is God,
zo’n God hebben wij. God bestraft Zijn kinderen niet voor dat wat zij verkeert hebben gedaan. Daarvoor
heeft God Zijn Zoon naar de wereld gezonden om in onze plaats de straf te dragen die wij hebben verdiend.
Wat een genade.
Zoals de broers hun positie opeisten bij hun vader, zo eisten de leiders van het volk van Israël in de dagen
van Jezus hun positie op in Israël. Zij hadden de voornaamste plaats gekregen, midden op de akker van Gods
Koninkrijk. Zij waren aangesteld om die akker te bewerken, maar wel tot Zijn eer. Daarmee namen ze echter
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geen genoegen. Zij wilden zelf heerschappij voeren over die akker en de opbrengst niet afstaan aan de
rechtmatige eigenaar en eisten die akker en de eer voor zichzelf op.
Door de dromen van Jozef zien we de liefde van God voor Zijn volk Israël weerspiegeld. Met regelmaat heeft
God profeten naar Zijn volk gestuurd om hen de belofte, Zijn droom zou je kunnen zeggen, de wereld redden
van zonde en schuld, van de komst van de Messias aan te kondigen. Israël had de opdracht om
voorbereidingen te treffen voor Zijn komst naar de wereld, maar de leiders van het volk hadden een andere
droom. Zij verwachten een aardse koning die hen zou verlossen van hun overheersers. Omdat de droom van
Jezus anders was paste die niet in hun verwachtingen die zij hadden van het komende Koninkrijk van God.
Daarom kon Jezus in hun ogen de Messias niet zijn en moest die droom worden verijdeld, want in dat geval
zouden zij hun positie aan Hem moeten afstaan. De Leiders van het volk Israël wilden niet voor Jezus buigen
maar zelf heerschappij voeren.
God de HEERE, houdt als het ware Zijn droom in gedachten en gaat door met Zijn reddingsplan voor de
wereld. Eens zullen Zijn broers moeten erkennen dat Jezus de Messias is die komen zou. Dat is op het
moment wanneer zij Hem zien komen op de wolken. Dan zal God Zijn heerschappij overdragen aan zijn Zoon
Jezus. Dan zal niet alleen Israël, samen met de Gemeente van Christus, maar heel de wereld zich voor Hem
neer moeten buigen. Wat een blij vooruitzicht voor die mens die gelooft en Jezus kent als zijn Heer.
Toepassing.
De meeste dromen die we dromen zijn we bij het wakker worden vaak alweer vergeten. Ook droomt ieder
mens wel eens een droom die niet gemakkelijk vergeten wordt. Misschien heb jij ook wel eens een droom
gedroomd waar je steeds aan wordt herinnerd en die je onrustig maakt. Dan blijf je vaak zoeken naar een
verklaring of probeert die droom in te vullen in een bepaalde gebeurtenis. Om van die onrust af te komen
kan het ook zijn dat je aan die droom dan zelf betekenis gaat geven. Een slechte droom die je in een positie
plaats die je niet wenst houd je het liefst voor jezelf in gedachten. Maar wanneer een droom onschuldig lijkt
en je iets moois in vooruitzicht stelt, die wil wel delen, want stel je voor!
Tegenwoordig wordt het een ‘gewoonte’ ook in de Gemeente van Christus, om elkaar de vraag te stellen:
wat is jouw droom? Met die vraag wordt dan bedoeld; is er iets waarvan je hoopt dat eens te zullen
bereiken. Een droom waar je hard voor werkt om die droom werkelijkheid te laten worden. Sommigen
hebben genoeg doorzettingsvermogen om zo’n droom ook werkelijk te verwezenlijken. Maar er worden ook
dromen gedroomd die je juist in verwarring brengen omdat die daarin aan je vragen om ergens een
persoonlijke keuze voor te maken. Dat is de droom die God jou geeft over jouw leven. Om die droom te
kunnen verwezenlijken is geloof en een persoonlijke relatie met God nodig. De mens die dat verlangt kiest
voor Jezus en kan niet meer zwijgen en zal de uitkomst van zijn droom doorvertellen aan een ieder die het
maar wil horen.
•

Verhoging begint bij nederigheid. Hoe ga jij om met dromen die van je vragen zelf een stapje terug
te doen om de ander voor te laten gaan ten koste van je eigen verlangens?

•

Welk aandeel heb jij in de oogst voor Gods Koninkrijk?

Shalom, Wim.
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Ik kom in uw heiligdom binnen,

Jezus overwinnaar.

Ik kom in uw heiligdom binnen,
'T voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
Vrucht van wat U deed in mij.
***
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
'T Gaat nu alleen om uw eer.
'T Reukwerk van mijn lofgezang
Stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
Ook mijn handen op tot U,
Het loflied komt diep uit mijn hart.
***
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van 't heelal.
***

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
***
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
***
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
***
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel
gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
***
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
***
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