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Overdenking – De schenker en de bakker.
Na verloop van tijd zondigden het hoofd van de schenker en de bakker van de koning van Egypte tegen hem
zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen. Hij liet hen in hechtenis nemen in het huis van het
hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis waar ook Jozef gevangen zat. En het hoofd van de lijfwacht stelde
Jozef bij hen aan om hen te dienen. Zij zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden zij beiden, de
schenker en de bakker een droom, ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. Toen Jozef 's morgens bij
hen kwam, keek hij hen aan, en zag dat zij terneergeslagen waren. Hij vroeg aan de hovelingen van de
farao: Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem: We hebben een droom gehad
en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen: Is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan
mij. Lezen, Genesis 40:1-8.
Toelichting.
Jozef was door de vrouw van Potifar vals beschuldigd en zijn heer had hem gevangengenomen en gebracht
naar de gevangenis waar ook de gevangenen van de koning vastzaten. Ondanks dat hij eerst een slaaf en
dienaar was van zijn heer Potifar, had hij daar wel alle vrijheid. Alles in dat huis was in zijn hand gelegd en
hij bepaalde wat en hoe het werk dat hem was opgedragen gebeurde. Nu zit Hij gevangen in het huis van
het hoofd van de lijfwacht van de koning en is hem die vrijheid ontnomen. Daar zit hij te wachten totdat de
koning hem roept om over hem te oordelen.
Na verloop van tijd gebeurde het dat er twee gevangenen, hovelingen, het hoofd van de schenkers en de
bakkers van de koning bij hem in de gevangenis werden ondergebracht. Deze twee hadden gezondigd tegen
de koning waardoor hij erg kwaad op hen was. Ook Jozef zat daar gevangen en het hoofd van de lijfwacht
van de koning stelde Jozef aan om hen te dienen. In één en dezelfde nacht krijgt de schenker en de bakker
een droom die hen beide verontrust. Ondanks dat deze twee dromen verschillend zijn lijken ze dezelfde
boodschap uit te dragen. Omdat er in de gevangenis niemand is die hen hun de droom kan uitleggen, zitten
ze de volgende morgen somber en terneergeslagen voor zich uit te staren. Als Jozef komt en hen daar zo
terneergeslagen en zonder hoop zit zitten, spreekt hen aan. Hij zorgde niet alleen lichamelijk voor hen, maar
hij was ook begaan met hun geestelijke welzijn.
Toen jezus naar de wereld kwam was Jezus vrij om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen.
Maar ze hebben Hem gedood en in een nieuw graf neergelegd van een rijk man, Jozef van Arimathea dat in
een rots was uitgehakt. Daarna hebben ze een steen voor de opening van het graf gewenteld. In die
gevangenis van de dood zit Jezus als het ware te wachten totdat God Hem roept om Hem Koning te maken.
Alle mensen hebben gezondigd tegen God, daarom is God kwaad op heel Zijn schepping die voor Hem
verloren is. Daarom heeft God deze wereld aan de dood prijsgegeven waardoor alle mensen van alle tijden
gevangen zitten in deze gevangenis van de dood. Ieder mens kent het verschil tussen goed en kwaad. Ieder
mens kan god kennen uit Zijn werken, Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te
verontschuldigen zijn. Elk mens kent dan ook wat de wil van God en weet dat hij schuldig staat voor God.
Deze twee gevangenen, het hoofd van de schenkers en de bakkers, staan voor de mensen van alle tijden.
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Toen Jezus op het kruishout hing riep Hij: Mijn God, Mijn God waarom hebt U mij verlaten. Toen kwam er
een diepe duisternis over heel de aarde van drie uur. Dat is het moment dat Jezus door God werd verlaten
en bij de misdadigers in de gevangenis van de dood werd geworpen. Er staat dan ook over Jezus geschreven:
Hij werd tot de misdadigers gerekend. Daar in die gevangenis komen alle mensen terecht wanneer ze
sterven totdat God hen roept om door Hem te worden geoordeeld naar hun werken. Als Jezus dan ziet dat
er nieuwe gevangenen komen die ongerust zijn over wat er hierna met hen zal gebeuren, dan spreekt hij
hen aan. Dan zal het gaan zoals het ging met het hoofd van de schenkers en de bakkers en zal Jezus vragen:
Vertel me wat je hebt gedaan, God weet wat de uitkomst is. Ieder mens krijgt één van deze twee dromen
wanneer hij sterft en bij Jezus in de gevangenis komt. Ieder mens weet van zichzelf dat hij gezondigd heeft
tegen God en daardoor de dood schuldig is. Daar in die gevangenis zal Jezus vragen naar je droom en die
droom uitleggen en vertellen wat hierna met je zal gebeuren als God je roept. Het definitieve oordeel wordt
door God pas uitgesproken op het moment dat Jezus door God wordt geroepen.
Toepassing.
Dit is best wel een moeilijk gedeelte om je in te verplaatsen. Stel je eens voor dat je met al je inzet het werk
hebt gedaan dat je was opgedragen, in het geval van Jozef zou je beoordeling zijn, een tien met een griffel.
En vervolgens door een meerdere op grond van valse voorwendsels en zonder te worden gehoord wordt
veroordeeld omdat je niet bent zoals zij zijn. Dan zal je er toch alles aan doen om je onschuld te bewijzen?
Jozef en Jezus deden dat niet. Jezus stierf daarom op het kruis van Golgotha voor de zonde en schuld van de
wereld. Wie dat wil kan door het geloof in Hem worden gered van de dood en vrijgesproken van schuld.
Alle mensen zitten in beginsel gevangen in de macht van het kwaad. Er zijn er velen die nadenken over hun
leven en zich afvragen wat er na de dood zal gebeuren en het einde daarvan zal zijn. Ieder mens heeft
daarover wel een droom maar bij de mensen is er niemand die hen deze droom kan uitleggen. Ondanks dat,
zoeken veel mensen alsnog het antwoordt bij waarzeggers, tovenaars, wichelaars enzovoort, die zeggen
dromen tot leven te kunnen brengen. Echter, die stelen je leven. Die geven je valse hoop die gebaseerd is op
een leven voor de dood en niet op een leven na de dood. Alleen God kent de afloop van de droom van je
leven dat je hebt geleefd uitleggen, die Hij Zelf aan het einde van het leven aan ieder mens geeft.
Ieder mens die bij Jezus komt om redding schenkt Hij genade. Bij elk mens die Hem toelaat in zijn leven komt
Hij binnen en vraagt: Waarover heb jij verdriet, vertel Mij toch wat je gevangen houdt. Wie dat doet en hulp
zoekt bij Hem, wil Hij redden van de dood. Niet de wereldweldoeners, maar alleen God kan verlossen uit de
gevangenis van de dood. Er is geen mens die goed doet, zelfs niet één. Alle mensen staan schuldig voor God
en mensen. Jezus is gekomen om alle mensen die uit deze boze droom gered willen worden, een toekomst
van hoop te bieden. Maar dan moet je wel je leven aan Hem geven door je aan Hem toe te vertrouwen.
Jezus staat in een directe relatie met Zijn Vader en bied je de hoop die redding biedt. Jezus kijkt niet eerst
naar de omstandigheden waarin wij verkeren, maar Hij ziet ons hart aan. Hij weet wat er in ons leeft. Houd
je wat je bezig houdt niet voor Hem verborgen maar vertrouw je toe aan hem, dan is je leven gered.
•

Met welke droom kom jij bij Jezus?

Shalom, Wim.

Kringouderling Wim Boer - E-mail kringen@hervormdzuidwolde.nl tel. 06-46206250. Pesserstraat 15 - 7901 LB Hoogeveen.

Het Woord gaat…
Rondzendbrief gemeente kringen.
De geschiedenis van Jozef – Aflevering 24. woensdag 18 augustus 2021.

Mijn verlosser hangt aan ’t kruis,
Mijn verlosser hangt aan ’t kruis,
hangt ten spot van snode smaders,
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw Goddelijke glans?
***
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij
en Zijn sterven zaligt mij.
***
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven,
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn,
met U in gemeenschap zijn.
***
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