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Overdenking - De farao wordt rijk. 

Er was in heel het land geen brood meer, want de honger was zeer zwaar, en het land Egypte en het land 

Kanaän raakten uitgeput door de honger. In ruil voor het koren dat men kocht, zamelde Jozef al het geld in 

dat in het land Egypte en in het land Kanaän te vinden was. Jozef bracht dat geld naar het huis van de farao. 

Toen nu het geld uit het land Egypte en uit het land Kanaän op was, kwamen alle Egyptenaren naar Jozef en 

zeiden: Geef ons brood! Waarom zouden we in uw aanwezigheid moeten sterven? Het geld is immers op! 

Jozef zei: Geef uw vee; ik zal u brood geven in ruil voor vee, als uw geld op is. Toen brachten zij hun vee naar 

Jozef, en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, kleinvee, runderen en ezels. In dat jaar voorzag hij hen 

van brood in ruil voor al hun vee. Toen dat jaar voorbij was, kwamen zij in het tweede jaar naar hem toe en 

zeiden tegen hem: Wij zullen het voor mijn heer niet verbergen dat, nu het geld op is en nu de veestapel aan 

mijn heer is toegekomen, er voor mijn heer niets anders overgebleven is dan ons lichaam en onze grond. 

Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Koop ons en onze grond in ruil voor 

brood, dan zullen wij en onze grond de farao dienstbaar zijn. Geef ons ook zaad, zodat wij in leven kunnen 

blijven en niet sterven, en de grond niet woest wordt. Genesis 47:13-19. 

Zo kocht Jozef voor de farao al de grond in Egypte, want de Egyptenaren verkochten allen hun akker, omdat 

de honger hun te sterk was geworden. Zo werd het land het eigendom van de farao. En wat het volk betreft, 

dat liet hij overbrengen naar de steden, van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde 

ervan. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet, want de priesters kregen een vaste toelage van de 

farao. Zij aten van hun vaste toelage, die de farao hun gaf. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. 

Toen zei Jozef tegen het volk: Zie, ik heb heden u en uw grond voor de farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, 

zodat u de grond kunt bezaaien. Maar met de opbrengsten zal het zo zijn, dat u het vijfde deel aan de farao 

zult geven, en dat de vier andere delen voor u zullen dienen tot zaad voor de akker, tot voedsel voor u en 

voor hen die in uw huizen zijn, en tot voedsel voor uw kleine kinderen. Zij zeiden toen: U hebt ons in leven 

gehouden. Laat ons genade vinden in de ogen van mijn heer, en wij zullen slaven van de farao zijn. En Jozef 

maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in Egypte, tot op deze dag, dat de farao een vijfde 

deel van de opbrengst kreeg; behalve dat alleen de grond van de priesters niet aan de farao toebehoorde. 

Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Gosen. Daar verwierven zij bezit. Zij waren vruchtbaar 

en werden zeer talrijk. Genesis 47:20-27. 

Toelichting. 

Nadat Jakob en zijn familie aan de farao waren voorgesteld en zij hun toegewezen plaats in Gosen hadden 

ingenomen, gaat deze geschiedenis even terug naar het begin van de zeven jaren van hongersnood. Toen 

die zeven jaren waren begonnen kwamen de Egyptenaren in het eerste jaar al bij Jozef om brood omdat er 

niets meer groeide. Om in leven te kunnen blijven moesten de Egyptenaren daarvoor al hun geld en hun vee 

dat ze hadden aan Jozef afstaan voor brood en bracht Jozef dat naar de farao. In het tweede jaar toen ook 

dat brood op was, kwamen ze weer bij Jozef en gaven hem hun grond en boden zichzelf aan als slaaf in ruil 

voor brood. Ze zeiden geef ons ook zaad zodat we niet sterven en de grond niet onvruchtbaar wordt. Zo 

werd ook het land eigendom van farao. Toen liet Jozef het volk overbrengen naar de steden. Maar de grond 
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van de priesters kocht hij niet, Zij kregen van de farao een vaste toelage om van te leven. Daarop gaf Jozef 

de Egyptenaren zaad om de grond te bewerken zodat de grond niet woest werd en om daarvan te kunnen 

leven en ze zeiden, u hebt ons in leven gehouden. En Jozef maakte een verordening ten aanzien van de 

grond, dat een vijfde deel van de opbrengt moest worden afgestaan aan de farao. Vier delen zullen voor 

hunzelf zijn en hun familie om van te leven. Zo heeft de farao alles in zijn bezit gekregen en de Egyptenaren 

zeiden: wees ons genadig, wij zullen slaven zijn van de farao. Maar de Israël woonde in de vruchtbaarste 

landstreek en werd daar tot een groot volk. 

Wat een indrukwekkende geschiedenis wordt ons hier getoond. Nadat Jezus naar de Vader is gegaan blijft 

de wereld achter als in hongersnood. Zonder het woord van God is er geen geloofsgroei mogelijk en heerst 

er honger in de wereld. Wie verlangt naar dat brood dat Jezus uitdeelt moet daarvoor ‘betalen’ door voor 

dat brood al ons geld en ons vee af te staan aan de wereld. Als dat brood op en opnieuw bij Hem komen zal 

Hij vragen om daarvoor ook onze vaste woonplaats aan de wereld te verkopen. Wie dat doet brengt Jezus 

voor Zichzelf uit de wereld bijeen en zorgt voor hen. Afgezonderd en geheel afhankelijk van wat God geeft 

wordt je daar door Jezus gevoed. De grond van de priesters, dat zijn zij die van de wereld zijn, kocht hij niet 

omdat die een bijdrage krijgen van de god van de wereld. De wereld wil het brood niet dat Jezus hen 

aanbiedt. Aan hen die zich aan God hebben toevertrouwd wordt het zaad van het evangelie van de Zoon 

van God gegeven om daarmee de grond in de wereld te bewerken, opdat in de wereld de stem van God zal 

blijven klinken. Eén vijfde deel van de opbrengst van dat zaad (evangelie) moet dan ook worden uitgestrooid 

in de wereld. Vier delen van de opbrengst van dat evangelie is bestemd om daar zelf en zij die met je zijn van 

te leven Wie dat doet zal zeggen: Dank U Here Jezus, U hebt mij in leven gehouden, schenk mij Uw genade 

dan zal ik met Uw gaven de wereld dienen. Zo wordt Zijn Gemeente in de wereld gebouwd. 

Maar het volk van God (Israël) heeft God afgezonderd van de wereld en een woonplaats gegeven in het 

vruchtbaarste deel van het land waar God voor hen zorgt en waar ze talrijk worden. 

Toepassing. 

Dit gedeelte laat ons zien dat wie Christus wil volgen alles af moet leggen om zich toevertrouwen aan Hem. 

Een volgeling van Jezus is wel in de wereld maar niet van de wereld. Maar iedere volgeling weet ook dat, 

hoe hij ook zijn best doet om in volledige afhankelijkheid van God te leven, hij daarin steeds weer faalt. In 

deze geschiedenis laat God je dan ook zien dat Hij dat wel weet. Daarom vraagt Hij dan ook aan je of Hij je 

op die levensweg mag bijstaan zodat wanneer je onderweg een lekke band fietst, Hij doe band voor je mag 

verwisselen zodat je weer verder kunt. De weg die God met je gaat is een weg van geleidelijkheid en Hij 

dringt Zich niet aan je op. Als je honger krijgt vraagt Hij alleen of Hij je mag voeden met het brood des 

levens. Wie naar dat brood verlangt die geeft Hij dat voedsel en die brengt Hij bijeen in Zijn Gemeente. Daar 

wordt iedereen voorzien van het zaad van het evangelie. Dan vraagt hij alleen van je om van de opbrengt 

één vijfde deel uit te delen aan de wereld. Vier delen daarvan zijn voor jezelf en voor allen die God je heeft 

toevertrouwd, om daardoor in deze wereld staande te kunnen blijven in het geloof. Dank God dat Hij ook 

jou daardoor in leven houdt en je genadig is in deze vijandige wereld. 

• Waarin is God jou genadig? 

Shalom, Wim. 
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Wie maar de goede God laat zorgen 

 

Wie maar de goede God laat zorgen 

en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 

is bij Hem veilig en geborgen, 

die redt Hij godlijk, wonderbaar: 

wie op de hoge God vertrouwt, 

heeft zeker op geen zand gebouwd. 

*** 

Blijf dan eerbiedig God verbeiden 

en zwijg de Heer ootmoedig stil; 

Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 

't is goed en heilig wat Hij wil. 

God die ons uitverkoren heeft, 

kent alle zorg die in ons leeft. 

*** 

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 

neemt zijn gebod getrouw in acht. 

't Wordt eindelijk alles u ten zegen, 

wanneer gij daarop biddend wacht. 

En wie gelovig op Hem ziet, 

weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

*** 


