
Dienst in de Pelgrimskerk op 24 oktober 2021 
Nelly Versteeg 

lezing uit de thora: Genesis 41: 14-36 
lezing uit het evangelie: Lucas 12:15-20 

inleiding: 

Midden in de verhalencyclus over Jozef (Genesis 37 - 47) staat hoofdstuk 41 / het verhaal dat we 
vandaag lezen: de droom van de farao.  
Jozef is de 11e zoon van Jakob; zijn moeder is Rachel. De (half)broers van Jozef zijn jaloers op hem, 
omdat hij de lieveling van hun vader is. Ook ergeren zij zich aan de dromen van Jozef, waarin zijn 
broers voor hem buigen. In plaats van hem te vermoorden, verkopen ze hem uiteindelijk als slaaf 
aan handelaren, die hem naar Egypte brengen. In Egypte komt Jozef in de gevangenis terecht, 
omdat de vrouw van zijn meester hem vals beschuldigt. In de gevangenis legt Jozef de dromen uit 
van de schenker en de bakker van de farao. Als de farao van Egypte op een nacht vreemde dromen 
heeU, herinnert de schenker zich de jonge Hebreeër Jozef die dromen uit kon leggen.  

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, lieve mensen hier in de Pelgrimskerk, 

Het is de Amerikaanse droom: van krantenjongen tot miljardair. 
Het verhaal van Jozef lijkt op die droom. Hij zat in de put, hij kwam zelfs in de gevangenis terecht, 
maar straks ontvangt hij uit handen van de farao ‘het bestuur van het paleis … (ja) het gezag over 
heel Egypte’ (Gen. 41:40-41). En hij krijgt de a\ributen die bij die posi]e horen: een zegelring en 
een ambtsketen.  
Is dit het verhaal van die zogenaamde Amerikaanse droom: van krantenjongen tot miljardair? Is 
Jozef een voorbeeld van de Amerikaanse vrijheidsdroom, van het moderne welvaartsgeloof, dat 
niets welvaart en succes in de weg hoeU te staan als je maar keihard werkt? Wie z’n best doet, 
komt er vanzelf. Rijkdom is een keuze, een eigen verdienste… Maar die droom is in werkelijkheid 
eerder een nachtmerrie. Want de keerzijde van deze droom is dat wie arm is of niet succesvol, dit 
helemaal aan zichzelf te wijten heeU, die heeU gefaald.  

Het bijbelverhaal wil iets anders duidelijk maken. Jozef is niet op deze hoge posi]e gekomen uit 
eigen verdienste, omdat hij zo goed is in het uitleggen van dromen, of in het geven van 
economische adviezen.  
Wat het verhaal enkele malen benadrukt, ook in de woorden van Jozef zelf, is dat het een gave van 
God is – hoe je dat verder ook wilt uitleggen. Het is God die zich meldt in de dromen van de farao. 
Het is God die Jozef gebruikt om zijn boodschap over te laten komen.  Jozef is vervuld van Gods 
Geest. Dat betekent niet dat hij er als mens niet meer toe doet en dat het allemaal van God 
aaangt. Integendeel. Het betekent dat het juist op de mens aankomt, hoe die de dingen doet. Uit 
het menselijke handelen blijkt of een mens alleen voor zichzelf leeU of ook rekening houdt met die 
andere dimensie, die wij God noemen. 

Jozef is niet zomaar op die hoge posi]e terecht gekomen uit verdienste. Het is niet zijn verdiende 
loon na zoveel ontberingen. Nee, in de bijbelse verhalen schept een hoge posi]e al]jd een grote 
verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid heeU in de Bijbel al]jd te maken met de rela]e 
tussen mensen en daarin met de rela]e tussen mens en God.  



Jozef zit daar op de troon, om straks op een geheel eigen manier de economie van het land en van 
de regio te leiden. Ten behoeve van wie verarmd dreigt te raken en van honger om te komen. 
Jozef zit daar op die troon, om straks in die posi]e op een onverwachte en geraffineerde manier 
zijn broers te kunnen helpen, door hen te laten ontdekken wat echte solidariteit is, wat instaan 
voor elkaar betekent, broederschap, gerech]gheid. Jozef zit daar om hen uit de put te halen. Zo 
werkt dat tenslo\e uit, God hee/ het ten goede gekeerd, zegt Jozef helemaal aan het einde van het 
verhaal (Gen. 50:20) tegen zijn broers. En al eerder: God hee/ mij voor jullie uit gestuurd, om jullie 
levens te redden (Gen. 45:5). 

Jozef geeU hier de wijze raad om in de jaren van overvloed niet alles op te eten, maar te sparen, 
zodat er te eten zal zijn in ]jden van tegenspoed. Hadden ze dat in Egypte niet zelf kunnen 
bedenken?  Misschien niet, in die topdown georganiseerde samenleving. Bovenaan de 
maatschappelijke ladder staat de farao, die als een god wordt vereerd. Dan een hele ]jd niets. Dan 
de ambtenaren, als Po]far, en dan pas het gewone volk en de slaven. Een maatschappij als een 
piramide. 
Dan krijg je al snel een mentaliteit waarin de rijkdom naar één punt vloeit, de rijken zichzelf 
verrijken, de kortetermijnwinst belangrijker is dan de gevolgen op langere termijn. 
Wat Jozef in alle eenvoud doet, leert, is een andere economische wetma]gheid. Hij helpt de farao 
en heel de Egyp]sche topdown maatschappij uit de droom. Jozef leert hen de wijsheid om af te 
zien van snel gewin – het opsouperen van de overvloed in de ve\e jaren – met het oog op het 
algemene belang in ]jden van schaarste en gebrek. 

Vergeleken met de verhalen over Abraham en Jakob is de verteller terughoudend over God in de 
verhalen over Jozef. Jozef heeU geen directe gesprekken en confronta]es met God. In de verhalen 
over Jozef wordt God pas genoemde op het moment dat Jozef - als tot slaaf gemaakte - in Egypte 
terecht gekomen is. Vanaf het moment dat Jozef bij Po]far in huis is, wordt verteld dat God met 
Jozef is (Gen. 39:2). Daar mag geen misverstand over bestaan. In de verhalen over Jozef hoor ik dan 
ook een aanmoediging om als je God alleen maar van horen zeggen kent, toch te blijven hopen dat 
God de dingen in zijn barmhar]gheid ten goede keert.  

De dingen ten goede keren, betekent vaak een omkering van hoe het in de wereld toegaat. Zoals 
we zongen in lied 1001: God wil deze wereld omgekeerd: geen honger en dorst, geen 
vluchtelingen, alleen mensen met een toekomst. Dat kun je een ‘droom’ noemen (couplet 2), in de 
betekenis van een visioen, waarin een wereld van vrede en recht zichtbaar wordt. In het verhaal 
van droom van de farao is dat de manier waarop God bekendmaakt, laat zien wat hij gaat doen 
(Gen. 41: 25,28). Wat doet God?  
Het ‘doen’ van God is niet dat hij overvloed en droogte zendt. Dat doen de goden (met een kleine 
le\er), dat is de grilligheid van de natuur.  
De Nijl treedt jaren achtereen buiten zijn oevers treedt en bevrucht zo de grond. Maar goede 
]jden worden gevolgd door slechte ]jden. De Nijl zal ook geruime ]jd niet buiten zijn oevers 
treden en de grond zal dor worden en geen oogst meer opbrengen. Dit is wat buiten de invloed 
van de mens ligt. 

Wat God doet is Jozef de moed geven om de komende rampspoed aan te zeggen. De magiërs van 
de Farao konden de droom van de farao niet uitleggen. Konden ze het niet of durfden ze het 
misschien niet? Er zal hongersnood uitbreken en alle welvaart die er was zal in de magere jaren 
worden opgevreten. En Jozef geeU naast de uitleg van de droom ook een wijs bestuurlijk en 
economisch advies. Een waarschuwing heeU zin als door een verstandige reac]e een ramp 



voorkomen kan worden. Dat is wat God hier bij monde van Jozef hier doet. Dat is wat God bij 
monde van Jezus doet.  

De gelijkenis van de rijke dwaas houdt een spiegel voor aan ieder die, toen en nu, zich zorgen 
maakt over bestaanszekerheid, terwijl hun voorraadschuren goed gevuld zijn en hun banksaldo 
gezond genoeg om ruim in  levensbehoeUen te kunnen voorzien. De gelijkenis heeU kri]ek op een 
levenshouding van ‘meer is al]jd beter’, een leven waarin je je onaaankelijk probeert te maken 
van anderen, van het lot, van God. Want het gaat om: leven in gemeenschap, een leven van geven 
en delen. Dat is het bijbelse besef van verantwoordelijkheid en gerech]gheid.  

Er zijn ve\e en er zijn magere jaren. De natuur laat zich niet al]jd dwingen. Maar het is aan 
mensen om daar op in te spelen. Kiezen we voor eigen gewin en korte termijn, of dragen we 
verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met bronnen en goederen, met mensen en 
met dieren? Denken we alleen aan onszelf of ook aan toekoms]ge genera]es? 
Het zijn nauwelijks open vragen. U kent het antwoord wel. 
De uitdaging is en blijU om tegen onze natuurlijke impulsen in de wijsheid te ontwikkelen die past 
bij een verantwoordelijke levenshouding. 

Daarover gaat ook lied 719 dat we zo dadelijk zingen. Het is een modern lied van Brian Wren met 
de opdracht dat in onze wijze van bestaan Gods kracht zichtbaar wordt. Hij wilde een danklied 
schrijven voor de oogst dat niet blijU steken bij tradi]onele en soms wat roman]sche beelden van 
de oogst, maar ons bepaalt bij het globale karakter ervan en behalve bij de produc]e ook bij het 
proces van verpakking en distribu]e én bij andere vormen van goddelijke gaven, directe of 
indirecte, zoals industriële toepassingen, kennis, poli]ek, liefde en geduld.  
Zo heb ik vandaag willen s]lstaan bij de dankbaarheid voor de mogelijkheden die wij mensen 
hebben gekregen om ons te voeden en te ontwikkelen; dat het uitmaakt hoe we met elkaar 
omgaan en waardoor, door Wie we ons laten leiden in onze keuzes.  
AMEN 

s]lte 
lied 719 

1. Loof God voor de vruchten van boomgaard  
en land, 
loof God voor de boer, op vooruitgang 
gebrand, 
de oogst met de hulp van machines volbracht, 
geduldig gedaan met verenigde kracht 

2. Loof God voor de vruchten van over de zee, 
van ver nemen schepen de oogst met zich 
mee: 
verzonden door buren, hun naam onbekend, 
gegeven door God die ons allemaal kent. 

3. Loof God voor de vruchten uit aarde en 
mijn, 
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn: 
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud, 
loof God die ze geeU omdat Hij van ons houdt.  

4. Loof God voor de vruchten van kennis en 
brein, 
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn: 
voor dromen en daden en alles dat leidt 
tot een wereld van hoop en van menselijkheid. 

5. Loof God voor de vruchten van liefde alom, 
an leiders naar volgers maar ook andersom: 
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed, 
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed. 


