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Overdenking - De droom van farao. 

En het gebeurde, na verloop van twee volle jaren, dat de farao droomde, en zie, hij stond aan de Nijl. En zie, 

uit de Nijl kwamen zeven koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees, en ze graasden in het rietgras.  Maar 

zie, na hen kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees, en ze gingen 

bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees 

waren, aten de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de farao wakker. Daarna 

sliep hij weer in en droomde voor de tweede maal. En zie, zeven aren kwamen op in één halm, dik en mooi. 

En zie, daarna kwamen er zeven dunne en door de oostenwind verschroeide aren op. De dunne aren 

verslonden de zeven dikke en volle aren. Toen werd de farao wakker, en zie, het was een droom!  

En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden en liet al de magiërs 

van Egypte en al zijn wijzen roepen, en de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem 

aan de farao kon uitleggen. Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao: Vandaag moet ik mijn 

zonden in herinnering brengen. De farao was indertijd erg kwaad op zijn dienaren en liet mij in hechtenis 

nemen in het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers. In dezelfde nacht hadden 

wij allebei een droom, ik en hij; elk hadden wij onze eigen droom met zijn eigen betekenis. En er was daar 

een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. Wij vertelden ze hem, en hij legde 

onze dromen aan ons uit; aan ieder van ons legde hij zijn eigen droom uit. En zoals hij ze ons uitlegde, zo is 

het gebeurd: mij heeft de farao in mijn ambt hersteld en hem heeft hij opgehangen. Lezen Genesis 41:1-13. 

Toelichting. 

Nadat het hoofd van de schenkers door de Farao in zijn ambt was hersteld vergat hij Jozef die in de kerker 

was achtergebleven. Al met al verbleef Jozef op dat moment al dertien jaar in gevangenschap in Egypte. Na 

verloop van twee jaren, nadat Jozef de droom van de schenker en de bakker had uitgelegd, droomde de 

farao twee keer een droom waarvan hij de uitleg wilde weten. De farao droomde over koeien. De koe was in 

die tijd het werkpaard van de boer en zorgde verder voor vlees, melk en leer. Ook droomde hij over koren. 

Dat is een teken van vruchtbaarheid en het dagelijks voedsel. De farao was verantwoordelijk voor de 

welstand van zijn volk, daarom verontrusten deze dromen de farao.   

Zodra de farao wakker wordt stuurt hij boden door heel het land en laat al de magiërs en wijzen uit Egypte 

bij zich komen en vertelt hen zijn dromen. Er is echter niemand die ze hem kan uitleggen. Op dat moment 

moet het hoofd van de schenkers denken aan zijn zonde die de koning hem heeft vergeven. Hij bekent dat 

hij schuldig is en zegt tegen de koning dat er in de gevangenis een Hebreeër gevangen zit die zijn droom en 

de droom van het hoofd van de bakkers had uitgelegd en het precies zo was gebeurt als hij had uitgelegd. In 

deze periode van twee jaar blijft het stil rond Jozef. Maar hij zal zeker met verlangen hebben uitgezien naar 

het moment waarop hij uit deze kerker zal worden bevrijd.   

Dit Bijbelgedeelte begint met; Na verloop van twee volle jaren. De “twee” staat voor Waarheid. Op een 

verklaring van twee getuigen staat de zaak vast. Die verklaring maakt scheiding tussen goed en kwaad. Dat 

is ook een verwijzing naar Jezus Die de Ware Getuige en de Waarheid is. De “volle jaren” verwijzen naar tijd. 
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Zoals Jozef nog een tijd moest wachten op verlossing uit de kerker, zo heeft Jezus tijdens de rustdag, de 

sabbat die gelijk viel met het paasfeest gewacht in het graf, om door God daaruit te worden verlost.  

Zoals de farao droomt, zo ‘droomt’ God ook. God zit niet stil, Zijn droom is: Zijn volk redden van de dood. 

Deze dromen geven aan wat er moet gebeuren voordat een mens tot God kan naderen. In de dromen wordt 

twee keer het getal zeven genoemd. Dat is een verwijzing naar God Die eerst alles heeft gedaan om voor 

Zichzelf een volk te bereiden en hen te voorzien in alles wat nodig hebben. Israël had Gods wet ontvangen 

waardoor ze zouden leven. God was in alle omstandigheden met hen en zorgde voor hen, waardoor ze niets 

te kort kwamen om van te leven. Dat is een verwijzing naar de zeven vette koeien en de zeven dik en volle 

aren. Maar Israël luisterde in de tijd niet naar de woorden van God en ging haar eigen weg. Daarom heeft 

God hen verlaten waardoor ze geen geestelijk voedsel meer kregen en dreigden te verhongeren. Dat is een 

verwijzing naar de zeven magere koeien en de zeven door de wind verzengde aren.  

Zo is het gesteld met het volk van God en daarover is God zeer verontrust. Daarom roept God dan ook Zijn 

dienaren bij Hem die in de hemel zijn, om Hem te vertellen hoe Zijn volk gered kan worden van de 

hongerdood. Maar daar is niemand die wijs genoeg is om dit geheimenis op te lossen. Op dat moment 

komen bij de verlosten van de aarde hun zonden in herinnering en erkennen voor God dat ze gezondigd 

hebben. Zij wijzen God op Jezus, die nog in de gevangenis zit en dat Hij hen daar heeft gediend. Hij heeft hen 

vertelt welk oordeel God over hen zal uitspreken en zo is het gebeurd. Door Hem zijn zij in hun oorspronkelijk 

staat hersteld. Maar zij die niet hebben gelooft zijn veroordeelt naar hun zonden en was het oordeel, 

schuldig. Ondertussen is Jezus nog geen Koning, dat wacht nog tot Zijn wederkomst.    

Toepassing. 

Net als de schenker, vergeten ook christenen vaak dat het Jezus Christus is Die hen in hun oorspronkelijke 

positie bij God heeft teruggebracht. Hij heeft voor hen de schuld betaald en de zonde verzoend op het kruis 

op Golgotha. Net als bij hen moet soms ook ons de zonde in herinnering worden gebracht waardoor het 

zicht op Christus weer helder wordt en waardoor de relatie met Hem kan worden vernieuwd. Ook christenen  

vaak eerst worden wakker geschud om zich te herinneren dat het werk van hun handen alleen 

eeuwigheidswaarde heeft indien dat wordt gedaan door en in de Naam van Jezus. Dan kan het gebeuren 

dat God ons even stil zet en vraagt: Is het wel met je ziel? Zo wil God zijn volgelingen weer bewust maken 

van de afhankelijkheid van Hem om te ontdekken dat een relatie met God pure genade is.  

Soms worden op bijzondere momenten door God de zonde bij ons in herinnering gebracht waardoor we 

worden aangesproken op de belofte van trouw die we hebben afgelegd voor God. God vraagt van ons om 

dat, wat we Hem hebben beloofd, ook te doen. Beproeving is een periode van bezinning, geduld oefenen en 

volharden in het geloof en wanneer er geen uitzicht is op verandering kan dat voor ons soms een 

eeuwigheid lijken.  Maar God beproeft niet boven vermogen en geeft met de verzoeking ook de uitkomst.  

• God spreekt door Zijn woord en de Kracht van Zijn Geest tot een gelovig hart en spoort aan tot 

daden. Wanneer heeft God jou stilgezet of maakt Zijn stem jou onrustig?  

Shalom, Wim. 
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Hij die rustig en stil 

 
Hij die rustig en stil 
zich steeds voegt naar Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft, 
die slechts hoort naar Zijn stem, 
zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 
*** 

Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

*** 
Loeit de levensorkaan, 
komt er zorg op ons aan: 
’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft. 
Klagen, zuchten, geween, 
vrees en twijfel gaan heen, 
als wij rustig vertrouwen in Hem. 
*** 
Wordt u moeite en strijd 
door de mensen bereid: 
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! 
Hij draagt u, ook uw kruis, 
brengt straks veilig u thuis, 
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’. 
*** 
Blijf getrouw tot de dood, 
zorg in voorspoed of nood, 
dat toch nimmer het vuur in u doov’! 
Wat Hij zegt, moet gedaan, 
waar Hij zendt, moet gij gaan, 
geen bezwaren; vertrouw en geloof. 
*** 
5 O, hoe groot is ’t genot, 
als men wandelt met God, 
hier door ’t leven gaat, eerlijk oprecht, 
als in droefheid of vreugd, 
men in Hem zich verheugt, 
en zijn al op 't altaar heeft gelegd. 
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