
Het Woord gaat… 
 

Rondzendbrief gemeente kringen. 

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 26. woensdag 1 september 2021. 

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

Overdenking - Dromen komen uit. 

Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd 

aanrichtte, en hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden 

van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker 

weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun 

uitgelegd had.  

Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar vergat hem. Lezen, Genesis 40:20-23. 

Toelichting. 

Op de derde dag, de geboorte dag van de farao, werd er voor de dienaren een maaltijd aangericht. Bij de 

geboortedag van de farao kan gedacht worden aan de farao zelf die jarig was maar het kan ook zijn dat op 

die derde dag een koningskind geboren was en daarover feest gevierd werd. Bij een feest hoort ook wijn om 

de harten van allen die feest vieren, vrolijk te maken. Toen werd het hoofd van de schenkers uit de kerker 

gehaald en mocht hij de koning de beker met de wijn weer aanreiken. Hij had wel gezondigd tegen de farao 

maar de Farao had hem zijn zonde vergeven. Zo werd hij weer in zijn vroegere ambt hersteld, precies zoals 

Jozef hem de droom had uitgelegd. Ook het hoofd van de bakkers werd na drie dagen uit de kerker gehaald 

maar werd niet in zijn oude ambt hersteld. Hij werd opgehangen aan een paal, precies zoals Jozef hem de 

droom had uitgelegd. Hem werd zijn zonde niet vergeven 

Dit Bijbelgedeelte eindigt met de mededeling: Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, 

maar vergat hem. Het lijkt erop dat ook de schenker, nu hij zijn positie weer terug heeft, doet alsof er niets 

gebeurt is. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat zijn zonde hem vergeven is doet hij zijn werk 

weer als voorheen. Maar aan Jozef, die hem heeft gevraagd zijn zaak onder de aandacht van de koning te 

brengen, denkt hij niet meer. Jozef had het hem wel gevraagd maar de schenker had niet belooft dat hij dat 

zou doen. Dus bleef Jozef alleen in de kerker achter, wachtend om vrijgesproken te worden. 

Op het moment dat Jezus aan het kruis hing en de voorbijgangers hem bespotten, en Hij aan één van de 

medegekruisigden verlossing schonk, was Zijn dienstwerk op aarde, volgens het reddingsplan van God, nog 

niet geheel volbracht. Jezus moest nog wachten op vrijspraak en Koning zal worden, totdat ook de 

gemeente op aarde haar volheid heeft bereikt. Jezus riep dan ook, Mijn God Mijn God waarom hebt U Mij 

verlaten. Ondertussen werd de medegekruisigde in dat vooruitzicht al toegelaten tot de Vader.  

In dit gedeelte wordt steeds gesproken over het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. 

Wanneer hier staat, hoofd van, dan wordt hiermee een leider bedoeld, iemand die verantwoordelijk is voor 

alles wat er gebeurt door hen die hij moet dienen. Bij dit gedeelte wordt vaak de vraag gesteld: Welke zonde 

hebben ze bedreven en waarom wordt dan de schenker gerechtvaardigd en de bakker niet? Het antwoordt 

hierop kunnen we wel weten. Beide dienaren waren slecht en hebben gezondigd tegen de Farao. Dat wil 

zeggen; Ieder mens heeft tegen God gezondigd en is de dood schuldig. Echter de farao was de schenker 

genadig en de bakker had hij veroordeelt overeenkomstig zijn daden. Dat wil zeggen; Wie het evangelie van 

het getuigenis van Jezus Christus in geloof en naar waarheid uitdeelt, die wil God Zijn genade schenken 
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zoals Hij bij die genade aan de schenker bewees. Echter, deze vergeving kan niet worden verkregen door een 

kansberekening of door te denken daar ook recht op te hebben vanwege die gunst die God aan de ander 

geeft, zoals de bakker zich dat had voorgesteld. Want wie volhard in zijn zonde en zich niet bekeert, zal 

worden geoordeeld overeenkomstig zijn daden. Dat is Gods rechtvaardigheid. 

Als er staat dat binnen drie dagen, op de geboortedag van Farao, dit vonnis zal worden voltrokken, kan dat 

worden gezien als een heenwijzen naar de opstanding van Jezus. Jezus was mens geworden en naar de 

wereld gekomen om het Koningrijk van God te verkondigen en de zonde van de wereld te verzoenen. 

Wanneer het hier gaat over de geboortedag van de koning, verwijst dat naar de dag dat Jezus Koning wordt 

Jezus zit nu wel aan de rechterhand van God maar Hij is nog geen Koning over het Koninkrijk van God. Dat 

wacht nog tot Zijn wederkomst. Dan zal Hij Zijn koningschap ontvangen en Koning zijn over Zijn Vrederijk. 

Tot de tijd dat Hij terug komt geeft Hij Zijn volgelingen de opdracht om samen het avondmaal te vieren en 

er bij Zijn Vader op aan te dringen om Jezus naar de aarde te zenden om Zijn gemeente te verzamelen voor 

de maaltijd van het Lam. In dit gedeelte spreekt de wijn over het vergoten bloed van Christus tot verzoening 

van de zonde van de wereld. Zo is zijn bloed voor ons geworden als een vreugde drank en getuigenis om 

voor God uit te schenken. Het gebak van de bakker spreekt over het lichaam van Christus dat verbroken is 

tot een volkomen verzoening. Christenen moeten strijd leveren tegen de vogels in de lucht, het kwaad, die 

het evangelie en geloof van Zijn volgelingen wil wegpikken, voordat ze voor God verschijnen. 

Toepassing. 

Dit gedeelte doet denken aan het avondmaal dat Jezus hielt met Zijn discipelen als Hij zegt over het brood: 

Dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken is; doet dit tot Mijn gedachtenis’. Evenzo ook de drinkbeker na de 

maaltijd: ’Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed; doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot Mijn 

gedachtenis’. Jezus vraagt daarin van zijn gemeente, vergeet mij niet. Bidt dan tot de Vader dat Hij mij 

verhoogt en Ik daardoor verlossing voor de wereld kan brengen. Terwijl de gelovigen bij de Vader zijn, blijft 

Jezus als het ware onschuldig opgesloten in de kerker achter totdat de Vader Hem roept om Koning te 

worden. Jezus zegt van Zichzelf: Ik ben de ware wijnstok. Zodra Jezus Zijn dienstwerk, dat is de gemeente op 

aarde dienen door Zijn Geest, heeft volbracht, wordt de wijn van het verbond opnieuw gedronken in het 

Koninkrijk van God. Jezus nodigt ieder mens uit, die Hem heeft als Zijn Heer, om maaltijd met Hem te 

houden en om het werkt dat Hij voor ons heeft gedaan te gedenken.   

Net zoals bij de schenker, gaat het ook vaak met ons. We kunnen onszelf soms in bepaalde gebeurtenissen 

verliezen waardoor we het even niet meer zo zien zitten. Zodra dan de problemen zijn opgelost wordt vaak 

al snel vergeten wie het is die ons heeft gered uit een vervelende situatie en pakken dan vervolgens ons 

dagelijks leven weer op. Echter, God vraagt van Zijn volgelingen om Zijn Zoon bij alles te betrekken en heel 

ons doen en laten voor zijn aangezicht te brengen. Doen! dat hebben we Hem immers beloofd. Sta recht 

tegenover God en mensen en buig alleen voor Hem. Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat.  

• Welke belofte aan Hem moet jij nog inwilligen? 

Shalom, Wim. 
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I can’t begin to comprehend. 

Vertaling van dit lied 

Ik kan het niet bevatten,  

Ik ben schuldig. 

Er is een lange lijst van zonden,  

van alles wat ik heb fout gedaan. 

Ik schaam me zo diep,  

ik kan me nergens verstoppen. 

Dit is het moment dat ik verantwoording moet afleggen. 

Mijn lot is in de handen van de Rechter. 

Dan keert Hij zich om en zegt:  

Ik ken jou, 

Ik hou van jou, 

Ik gaf Mijn leven voor jou, 

Liefde betaalde de kosten voor genade, 

Mijn oordeel: niet schuldig. 

Hoe is het mogelijk,  

ik kan het niet bevatten. 

Wat voor genade neemt de plaats in voor mijn zonde. 

Ik sta vol ontzag,  

nu ben ik vrijgesproken, 

En de tranen komen als ik opzie naar het kruis,  

omdat ik dat had moeten doen. 

Mijn lot was in de doorboorde handen. 

Hij strekte ze uit en zei:  

Ik ken jou,  

Ik hou van jou. 

Ik val op mijn knieën om U te danken, 

met alles wat ik ben prijs ik U, 

zo dankbaar over Uw woorden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADI6qxM4Pbo 
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