De jongen wiens
dromen allemaal
uitkwamen
Genesis 37 & 39-45
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Jozef had tien oudere broers. Zijn vader Jakob behandelde
Jozef anders dan zijn broers. Jakob gaf Jozef meer aandacht,
en hij kreeg mooie cadeaus van zijn vader.
Jozefs broers waren heel jaloers op hem, omdat ze wisten dat
hun vader meer van Jozef hield dan van hen.
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Toen Jozef nog heel jong was, gaf God hem een bijzondere
droom. In de droom boog zijn hele familie voor hem neer, net
zoals mensen buigen voor een machtige koning. Toen hij zijn
broers over deze dromen vertelde, haatten ze Jozef nog meer.
Ze zeiden: ‘Denk je echt dat wij ooit voor jou zullen buigen?’
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Op een dag ging Jozef naar het veld waar zijn broers aan
het werk waren. Toen ze hem aan zagen komen, zeiden ze:
‘Laten we voor eens en altijd afrekenen met die dromer!’ Ze
gooiden hun broertje in een opgedroogde put. Toen ze weer
weg wilden gaan, zagen ze een groep handelaren aankomen.
De broers besloten om Jozef uit de put te halen en hem te
verkopen als slaaf. Jozef werd meegenomen naar Egypte.
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Toen Jozef in Egypte aankwam, ging hij werken voor de
machtige man Potifar. Jozef was niet alleen, want God was bij
hem. Potifar zag dat Jozef succesvol was in alles wat hij deed.
Omdat Jozef altijd zo goed zijn best deed en een harde werker
was, gaf Potifar hem de leiding over alles wat hij had.
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Maar toen Potifars vrouw Jozef
beschuldigde van iets wat hij niet
had gedaan, gooide Potifar hem in
de gevangenis.

11
KOKT_1803_SlaaplekkerBijbel_BW_01.indd 11

29-03-18 16:56

Twee jaar lang zat Jozef in de gevangenis. Op een dag had de
farao van Egypte een vreemde en enge droom, die hij niet
begreep. Een van de dienaren van de farao vertelde hem over een
slaaf die in de gevangenis zat en dromen kon uitleggen: Jozef.
Hij werd direct naar het paleis gebracht. God gaf Jozef de wijsheid
om de droom van de farao uit te leggen.
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‘In uw droom zag u zeven vette koeien en zeven volle aren
graan,’ zei Jozef. ‘Dit betekent dat er zeven jaar heel veel eten in
Egypte zal zijn. Toen zag u zeven magere koeien en zeven kale
aren. Dit betekent dat er daarna zeven jaar lang hongersnood
zal komen.’ Jozef gaf de farao het advies om een grote voorraad
aan te leggen in de zeven goede jaren, zodat iedereen in het land
genoeg te eten zou hebben in de zeven slechte jaren.
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De farao vond dit idee van Jozef zo goed dat hij Jozef de leiding
gaf om genoeg eten te verzamelen voor alle Egyptenaren.
Na zeven jaar, toen de hongersnood in Egypte was begonnen,
kwamen Jozefs tien oudere broers naar Egypte om ook eten te
kopen. Ze herkenden Jozef niet en ze bogen voor hem neer, net
zoals Jozef lang geleden in zijn droom had gezien.
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Jozef was helemaal verbaasd toen hij zijn broers zag en deed
alsof hij hen niet herkende. Hij wilde graag weten of zijn broers
nog steeds zo gemeen waren als vroeger, of dat ze veranderd
waren en spijt hadden van wat ze hem hadden aangedaan.
Daarom zei Jozef: ‘Als jullie goede mensen zijn en geen
spionnen, breng dan ook jullie jongste broer hier.’
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