
Kringmateriaal week 6 en 7 
Genesis 41 

 

Dit kringmateriaal heeft betrekking op de preek van 12 februari. Afhankelijk van de 
week waarin de kring wordt gehouden kan dat dus betekenen dat dit kringmateriaal 
een voorbereiding is op de preek, of  dat het een verwerking van de preek is.  

In Genesis 41 zijn we getuige van de 'verhoging van Jozef': van de gevangenis naar het 
onderkoningschap. Het begint allemaal met de twee dromen van de farao waarin 
zeven dikke koeien worden opgegeten door magere koeien en zeven dikke korenaren 
worden opgeslokt door dunne, verschroeide korenaren. Onheilspellende dromen die 
de farao 'hevig verontrusten'. In de eerste plaats misschien omdat koeien in de regel 
niet 'uit de Nijl' komen of  elkaar eten. Maar ik denk ook omdat zowel de koeien als 
het koren Egyptische (goddelijke) macht en welvaart symboliseren. De achteruitgang 
die zichtbaar wordt geeft te denken en verontrust.  

Dagelijks zie je beelden en berichten over achteruitgang in de media: 
klimaat, economie, vrede in de wereld enzovoort. Ervaar je dat als 
verontrustend? Wil je weten wat er speelt? Of  sluit je je af ? Wat doe je 
met dat soort berichten en beelden?  
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Als de geleerden en magiërs van Egypte niet weten wat de dromen te zeggen hebben 
herinnert de schenker zich opeens Jozef. Twee volle jaren zijn er voorbijgegaan sinds 
hij uit de gevangenis was gekomen. Daarvoor heeft Jozef  al een jaar of  tien 
vastgezeten. Hij is in ieder geval al 13 jaar in slavernij/gevangenschap als de farao 
hem bij zich laat komen. In Psalm 105 kijkt de psalmist terug op dit gebeuren:  

17 Hij zond een man voor hen uit: Jozef  werd als slaaf  verkocht. 18 Men drukte zijn 
voeten vast in de boeien, hijzelf  kwam in de ijzers. 19 Tot de tijd dat Zijn woord 
uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd. 20 De koning stuurde boden en 
liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los." (Ps. 105:16-20 HSV) 

"Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd." 
In de periode van slavernij en gevangenschap heeft Jozef  geleefd met de 'belofte van 
de HEERE', een belofte die van zijn gevangenschap een 'louterende' periode heeft 
gemaakt.  

Wat denken jullie dat de psalmist hiermee bedoelt? Op welke belofte 
doelt de psalmist? Wat is 'loutering'? Geeft dit zicht op situaties in je 
eigen leven? Kun je hier iets van delen?  

Prediker 9:15 zegt: ‘Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met 
zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die 
onbeduidende persoon’ Wat de Prediker schrijft is vaker de politieke praktijk. Maar 
niet in Genesis 41! Het wonder is dat Jozef  uit de gevangenis wordt gehaald en een 
kans krijgt om door te geven wat hij van God ontving. (Gen. 41:16) 

De koeien en korenaren staan voor zeven vette jaren en zeven magere jaren. Ik denk 
dat dit wel een bekend beeld is van het heen en weer gaande getij dat onze levens op 
allerlei vlakken (economisch, relationeel, spiritueel) kenmerkt: goede tijden en slechte 
tijden wisselen elkaar af. Jozef  stelt voor om te verzamelen in de goede tijd zodat de 
slechte tijd overleefd kan worden. De raad van Jozef  leert ons om vooruit te kijken en 
in de goede tijden te anticiperen op de slechte tijden. Jezus leert ons echter in de 
Bergrede om te leven bij de dag, 'want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf.' (Matt. 6:34)  

Hoe kun je de wijsheid van het advies van Jozef  combineren met de 
wijsheid van Jezus? Heb je daar voorbeelden van?  
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De farao erkent in Jozef  de 'Geest van God' (Elohiem) Het is de Geest van God die 
Jozef  als een soort crisismanager het benodigde inzicht en de wijsheid geeft om de 
komende crisis het hoofd te bieden. Dit mag ons inspireren: in ons dagelijkse werk 
mogen we weten dat de Geest van God in ons woont en ons het inzicht en de wijsheid 
geeft om te doen wat we moeten doen.  

In hoeverre lukt het jou om je werk te zien als 'voor de Heer'? (Kol. 
3:23-24) Ervaar je de aanwezigheid van God door Zijn Geest in je 
dagelijkse werkzaamheden?  

Jozef  wordt verhoogd. Zijn dromen (Gen. 37) komen uit. Hij krijgt de zegelring van de 
farao, nieuwe kleding, een gouden ketting en hij wordt rondgereden op de een na 
mooiste wagen. In het OT zien we meer van dit soort verhalen: denk aan Mordechai 
uit het boek Esther of  aan Daniël aan het hof  van Nebukadnessar. Jozefs leven is een 
prelude van de weg die Israël zal gaan: vanuit de slavernij naar hun Beloofde Land. 
Jozefs leven is een prelude van de weg die de Here Jezus zal gaan: een slaaf, tot in de 
dood, maar verhoogd tot het Koningschap.  

Welke gemeenschappelijke eigenschappen worden zichtbaar bij Jozef, 
Mordechai, Daniël en de Here Jezus in hun vernedering en verhoging? 
Welke toepassing krijgt dit bij Paulus in Filippenzen 2?  
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