41. Een Hebreeuwse slaaf Genesis 41
Lees Genesis 41:1-36 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) 1ste droom van de Farao: 7 mooie en vette koeien in een vruchtbaar land.
B (v3-4) 1ste droom van de Farao: 7 lelijke en magere koeien eten de mooie en vette koeien op.
C (v5) Farao droomde een 2de droom.
D (v6-7) 2de droom van de Farao: 7 volle aren graan worden verzwolgen door 7 dunne aren.
E(v7-8) De Farao deelde de dromen met zijn magiërs en wijzen maar die wisten geen uitleg.
F(v9) De schenker herinnerde zich zijn niet gehouden belofte aan Jozef.
G(v10)Zowel de schenker als de bakker waren in ongenade gevallen en in hechtenis genomen.
H(v11) Zowel de schenker als de bakker hadden een droom met een eigen interpretatie
Centrale as(v12a) De jonge Hebreeër was daar met ons, een dienaar van de kapitein van de wacht.
H(v12b) Jozef legde zowel de droom van de schenker als van de bakker uit.
G(v13) De schenker werd in vrijheid en ere hersteld maar de bakker werd terecht gesteld.
F(v14) Jozef werd uit de gevangenis gehaald en gereed gemaakt de Farao te ontmoeten.
E (v15-25) Farao deelde zijn 2 dromen met Jozef die vervolgens de uitleg gaf.
D (v26-31) De dromen-uitleg: 7 vruchtbare jaren zouden gevolgd worden door 7 magere jaren.
C (v32) De herhaling van de 1ste droom betekend dat het zéker zal gebeuren en wel spoedig.
B (v33-35) Advies van Jozef: stel een wijs man aan om graan te laten sparen in de goede jaren.
A (v36) Het voedsel van de goede jaren dient als reserve voor de slechte jaren om te overleven.

verontrustende dromen van de Farao die om uitleg vragen
Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A/B: De droom van de Farao staan in verband met een komende hongersnood en bied een
sleutel hoe dan te overleven.
Niveau C/D: De herhaling van de droom in een andere vorm benadrukt de ernst van de komende
hongersnood, dat die onafwendbaar is en zeker snel zal gaan plaats vinden, zoals het vervolg ook laat
zien.

Niveau E: Alleen Jozef was in staat de dromen te interpreteren door openbaring van JHWH. De
magieërs en wijzen van de Farao hadden het nakijken.
Niveau F: Als de schenker zich zijn vergeten belofte herinnert komt hij daarmee voor de dag, wat tot
de bevrijding leid van Jozef uit de gevangenis.
Niveau G/H: De schenker en de bakker waren beiden verdachten en om die reden gevangen gezet.
Maar de onschuldige krijgt tenslotte eerherstel terwijl de schuldige wordt gestraft geheel in lijn met
de uitleg van de dromen die Jozef hen verklaarde.
Centrale as: De ‘platte’tekst leest als een simpele beschrijving van wie Josef was, maar denk er om,
het is een uitspraak met enorme lading: “er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van
het hoofd van de lijfwacht.”
Dankzij de uitleg van de dromen van de Farao door Jozef wordt hij beloont. We lezen hierover in het
vervolg van het hoofdstuk: vers 37-57. Je zou deze verzen kunnen samenvatten als:
‘een beloning voor een man in wie de Geest van JHWH is’ (vs38).
Omdat de Farao de Geest van JHWH herkend in Jozef, beloont hij hem met:









Autoriteit over het huishouden van de Farao en de 2de positie in macht na de Farao(vs40).
Aanstelling over heel het land Egypte (v 41,43).
De zegelring van de Farao, kleding van fijn linnen en een gouden halsketting (v42).
Te mogen rijden op de 2de wagen van de Farao (v43).
Koninklijk respect; men moest buigen voor Jozef (v43).
Totale controle over geheel Egypte tot in de kleinste details (v44).
Een nieuwe naam: Zafnath Paäneh (v45).
Een vrouw: Asnath, dochter van een priester, (bij wie Jozef 2 zonen verwekt: vers 50-52)

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Profetisch gezien representeert de Farao JHWH. De man ‘in wie de Geest van JHWH is’ staat voor
Jesjoea de Messias. Zo is de beloning door JHWH voor ‘de Hebreeuwse getrouwe dienst-Knecht’ na
een periode van lijden:








Autoriteit over het huisgezin van JHWH als de rechterhand van de Vader JHWH.
Heerschappij over heel de wereld.
Toegekende autoriteit (zegelring), rechtvaardiging (fijn linnen) en Koninklijke eer en militaire
macht (gouden halsketting en de 2de wagen van Farao)
Elke knie zal buigen voor Jesjoea en elke tong zal belijden: Hij is Heer (Kurios = meester).
Totale controle over de hele wereld.
Een nieuwe naam: JHWH onze gerechtigheid: JHWH Tzadkenu* Zie ook Jeremia 23:5,6
Een bruid(de heilige rest van wederom geboren gelovigen IN Messias) en 2 zonen (de 2
huizen van Israël: Juda-2 stammen en Efraim-10 stammen).

*volgens Strong: heilige naam, symbolisch toegekend aan Jesjoea en aan Jeruzalem (Jeremia 33:16)
De rest van het hoofdstuk (v46-57) vertelt over de daadwerkelijke regering van Jozef over Egypte. Let
op dat Jozef 30 jaar oud was toen hij dat ging doen. (v46). Zo begon ook Jesjoea zijn reddingsmissie

op deze aarde toen Hij 30 was. Jozef werd de ‘brood-man’ in Egypte (v57) en Jesjoea werd ‘het
levende brood’ voor de hele wereld: Johannes 6:26-59 –vers 35 tevens onderwijs voor de Maaltijd
des Heeren.
Het brood waar Jesjoea over spreekt is ook een beeld van juist Torah onderwijs: Mattheüs 4:4 Hierbij
citeert Jesjoea Deuteronomium 8:3,4
De hongersnood die over de hele wereld kwam in de tijd van Jozef is waarschijnlijk ook een
profetisch beeld van een hongersnood die over de aarde zal komen in het laatst der dagen. Je kunt je
daar iets bij voorstellen in deze tijd door de klimaatsveranderingen maar ook door de rampen die
zullen gebeuren ten gevolge van de bazuinen, schalen en weeën waar het boek Openbaring over
spreekt. Het advies van JHWH in de droom aan de Farao en vertolkt door Jozef is hoogst
waarschijnlijk een hint voor ons in het laatst der dagen om na 7 jaren van ‘economische voorspoed’
te zorgen voor een voorraad eten in huis en/of een bepaalde mate van zelfvoorzienendheid om
voorbereid te zijn op de grote verdrukking die daarop zal volgen.

Doe wat Hij zegt
Toen de hongersnood (grote verdrukking) in heel het land (de wereld) was, schreeuwde het volk om
brood. Farao gaf alle Egyptenaren de instructie: ‘Ga naar Jozef, doe wat hij u zegt’ (v55). Deze
opdracht herhaald JHWH aan Mozes om uit te spreken in Deuteronomium 18:18 (lees v15-22);
Handelingen 3:22 en 7:37.
Zo zal Jesjoea in het laatst der dagen op het juiste moment op aangeven van de Vader de Naties
regeren en in iedergeval van geestelijk brood voorzien: Johannes 8:28,29; 12:49,50
Psalm 105:16-22 Hij riep een hongersnood over het land af, Hij liet het volledig aan brood ontbreken.
Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien,
hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van JHWH hem
gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. Hij stelde
hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorsten zijn wil op te leggen en
zijn oudsten wijsheid te leren.

