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Overdenking - Het advies van Jozef aan de farao. 

Jozef zei: Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte 

aanstellen. Laat de farao het volgende doen: Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de zeven 

jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten zij alle voedsel van 

de komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan, als voedsel in de steden, 

en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in 

het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt. Lezen, Genesis 41:33-36 

Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao 

tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? 

Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo 

verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen; alleen 

wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: Zie, ik stel u hierbij 

aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij 

liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de 

tweede wagen die hij had, en ze riepen voor hem uit: Kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. 

De farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand 

zijn hand of zijn voet optillen. Lezen, Genesis 41:37-44. 

Toelichting. 

Het vorige gedeelte eindigde met: God maakt haast om dit uit te voeren. De uitleg van de droom is duidelijk, 

de farao wist nu wat er zal gebeuren en dat eist een plan van aanpak. Voor Jozef staat vast, als God haast 

maakt dan kan er niet meer worden getreuzeld om de juiste maatregelen te nemen. Daarom moeten  in de 

goede jaren verspilling worden tegengegaan en een deel van de overvloed worden opgeslagen om daardoor 

in de magere jaren de schade zoveel mogelijk te beperken. Bijna zonder adem te halen geeft hij dan ook de 

farao raad waardoor de farao niet eens de gelegenheid krijgt om zelfs maar te reageren op de uitleg van de 

dromen zegt Jozef: Nu dan, laat de farao uitzien naar een verstandig man en die over het land aanstellen,  

Laat de farao opzichters aanstellen en één vijfde deel van de opbrengst van het land opeisen, dat opslaan 

als voedsel in de steden, en dat uitdelen in de jaren van schaarste, zodat het land niet omkomt van de 

honger. Zo geeft Jozef aan de farao na de uitleg ook de uitkomst. Daarna hoor je als het ware een zucht van 

verlichting van zowel de farao als van al Zijn dienaren. Want, blij dat ze zijn dat het mysterie is opgelost, 

richten zij zich niet op de oorzaak, maar op de oplossing van het probleem dat zal ontstaan en zegt de farao 

tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? De 

farao ziet in Jozef de Geest van God weerspiegeld zoals Jakob die zag in Ezau, toen die hem in liefde 

tegemoet trad. Daarop zegt de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekend gemaakt, is er 

niemand zo verstandig en wijs als u. Vervolgens geeft hij Jozef heel het beheer over zijn huis in handen door 

Jozef aan te stellen als hoofd over heel het land Egypte. Farao ziet zichzelf als een opvolger van de zonnegod 

ra die op de troon zit. Tegen Jozef zegt hij dat Jozef ook een zoon van God is en slechts alleen in rang onder 

hem staat. Dan neemt de farao zijn ring en geeft die aan Jozef. Op die manier geeft hij zijn vertrouwen en 
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draagt hij zijn macht over zijn rijk over aan Jozef. Jozef wordt een nieuw gewaad van fijn linnen 

aangetrokken en ontvangt een gouden keten om zijn hals als teken van koninklijke eerbiedwaardigheid. 

Daarna liet de farao hem rondrijden op zijn tweede wagen en werd voor hem uitgeroepen, kniel! Niemand 

in Egypte kan nog om Jozef heen als machthebber, alleen de farao staat boven hem. Zonder de goedkeuring 

van Jozef kan niemand in Egypte iets doen. 

Nadat Jezus Zijn dienstwerk op aarde heeft volbracht roept God Hem tot Zich om Gods ‘droom’ uit te leggen 

en de oplossing aan te bieden voor de redding van de wereld. Wanneer Jezus dat heeft gedaan zegt God 

tegen Zijn hemelse machten: Bestaat er iemand anders in Wie Mijn Geest is, Die Hem dit alles heeft bekent 

gemaakt en Die zo verstandig en wijs is dan deze Jezus? Hier zien we God als de Vader, Jezus als de Zoon en 

Heilige Geest Die wijs maakt. Jezus zit aan nu de rechterhand van God de Vader en God heeft het beheer 

over Zijn huis aan Hem overgedragen. Jezus onze Heer, Hij heeft de bevoegdheid ontvangen om over de 

wereld te heersen. Jezus hoeft aan niemand verantwoording af te leggen van wat Hij doet dan alleen aan 

God. Alleen God de Vader staat boven Jezus. Niet God, maar Jezus moet alle eer ontvangen voor het werk in 

het Koninkrijk van God. Vanaf nu kan niemand in de wereld meer om Jezus heen, alle knie zal zich voor Hem 

neer moeten buigen. Jezus is het koren dat over de wereld wordt uitgezaaid in de wereld totdat Hij weer 

komt op de wolken om Zijn deel van de opbrengst daarvan op te eisen. Jezus stuurt Zijn opzichters, dat is 

Zijn gemeente op aarde erop uit om van de overvloed van de opbrengst, het evangelie dat over de wereld 

wordt verkondigd, een vijfde deel op te eisen voor God. Dat deel zal Jezus aan ieder mens uitdelen bij Zijn 

komst. Jezus wordt verhoogd en omkleed met zuiverheid en reinheid. Hij ontvangt de keten met de zeven 

schakels van rechtvaardigheid waardoor Hij zijn gemeente met Hem en met de troon van God verbindt. Hij 

zit nu aan de rechterhand van God de Vader om Zijn gemeente te voeden met het brood des levens dat Hij 

nu nog overvloedig uitdeelt aan een ieder die daarom vraagt, om dat wat het evangelie voor ieder mens in 

de tijd van overvloed heeft opgeleverd aan een ieder uit te delen wanneer de hongersnood aanbreekt.  

Toepassing. 

Zoals Jozef hier is aangesteld over het huis van de farao en over het land Egypte, zo is Jezus door God de 

Vader aangesteld over alles wat er in de hemel, en op de aarde is. God zaait Zijn Woord nog steeds gratis en 

overvloedig uit in de wereld, niemand hoeft nu nog om te komen van honger naar dat brood. God eist 

slechts een klein deel van die opbrengst op voor Hemzelf, om dat voor ieder van ons als loon op te slaan in 

de voorraadschuren van Zijn stad, om dat uit te delen bij Zijn komst. Jezus zei: Dit Evangelie van het 

Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde 

komen. Daarna is de tijd van overvloed voorbij en zal dat evangelie niet meer klinken en zal er honger zijn 

naar dat evangelie. Dan zal Jezus Zijn voorraadschuren openen en krijgt ieder mens de gelegenheid om van 

dat wat Hij van jou en mij heeft opgeëist, bij Hem te kopen. Dan zal ieder mens zich voor Jezus neerbuigen 

en vragen wat we met dat evangelie hebben gedaan, wat is je deel? Van dat deel van onze werken zal het 

afhangen of daarvoor moet worden betaalt of dat de schuld daarvoor al is betaalt.  

• Wat is het deel van de oogst die jij verzameld en in Zijn voorraadschuren wordt opgeslagen?  

Shalom, Wim. 
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Jezus overwinnaar. 

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 en 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 
*** 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in 
Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
Naam boven alle namen 
*** 
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