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Hoofdstuk 27       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik ken een vrouw van over de tachtig. Toen zij een meisje van ongeveer dertien 

jaar oud was lag zij ziek op bed lag. Ze moest steeds huilen en zei tegen haar 

moeder dat haar hele lichaam pijn deed. De huisarts werd erbij gehaald. Hij 

onderzocht dat meisje en zei tegen haar: ‘Lieve grote meid, lichamelijk ben jij 

niet ziek. Maar jij bent heel verdrietig omdat jouw papa niet meer leeft en steeds 

aan hem moet denken,’ 

‘Ja,’  fluisterde heel zacht dat meisje. 

‘Weet je wat we gaan doen?’ zei de dokter. ‘Jij gaat nu uit bed, je gaat je 

wassen en daarna ga je naar buiten en maakt een flinke wandeling. Dat ga je 

elke dag doen. En weet je wat we nog meer gaan doen? Binnenkort gaan mijn 

vrouw en ik met onze kinderen een dagje uit. Met onze auto maken we een lange 

rondrit, gaan ergens lekker eten en dan mag jij ook mee.’ 

 

Maar die dokter vergat zijn belofte aan dat meisje of wilden zijn vrouw en 

kinderen dat meisje niet mee hebben? Dat zou ook kunnen…. 

 

Maar dat meisje van nu over de tachtig heeft die belofte van haar huisarts haar 

leven lang niet vergeten…. 

 

 

Hoofdstuk 27      -       Dromen komen uit-     Genesis  40 

 
Langzaam gingen in de sombere gevangenis de dagen voorbij. Na al zijn drukke 

bezigheden in het grote huis van Potifar, kwam Jozef in een grote stilte terecht.  

Na zijn druk bestaan was hij nu tot nietsdoen gedwongen. Hij had niets meer te 

doen. En al die lege uren en dagen zat hij daar maar te denken en te denken. 

Hoe kon dat nu dat hij hier in de ijzeren boeien onschuldig opgesloten zat, 

terwijl de vrouw van Potifar in weelde leefde en in hoog aanzien stond bij de 

mensen? Waarom ging het steeds maar weer de kwaden goed en de goeden 

slecht? Waarom gaf God de slechteriken een beloning en strafte Hij de goede 

mensen? 

Soms was het alsof een stem in hem sprak: Jozef, wat ben je toch dom geweest 

om NEE tegen zo’n rijke vrouw te zeggen. Wist je dan nog nooit dat een slaaf 

het altijd verliest van zo’n belangrijke vrouw? Had toch die vrouw haar zin 

gegeven… Dan was alles goed gekomen. 

 

Maar wanneer hij dan weer tot bezinning was gekomen, dan wist Jozef dat die 

zogenaamde stem in hem het niet bij het rechte eind had. Het speet hem niet dat 
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hij trouw aan zijn God was gebleven. Bij al zijn ellende geloofde hij nog steeds 

dat God hem ook nu zou helpen. Eens zou er een blijde omkeer komen. 

Hij kon niet geloven dat hij zijn hele verdere leven in dit donkere gat in de grond 

zou moeten blijven. Was hij niet de zoon van Jacob die engelen had gezien en 

die met God geworsteld had!  En diende hij niet met heel zijn hart diezelfde 

God?  Nog steeds kon Jozef niet geloven dat de dromen die hij in zijn jeugd had 

gehad geen betekenis hadden….  

 

Terwijl Jozef in de gevangenis in de ijzeren boeien zat viel zijn gedrag en 

houding op. Zijn bewaker sprak met zijn baas over hem. Die zag ook in dat 

Jozef in de ijzeren boeien te zwaar gestraft werd. Jozef kreeg verlichting van 

zijn zware straf. Het duurde niet lang of Jozef mocht zelfs meehelpen om zijn  

medegevangen eten te brengen. 

Ook in de gevangenis deed hij zijn werk zo goed dat de gevangenisbewaarder er 

met Potifar over sprak. Potifar vond het goed dat zijn slaaf Jozef in de 

gevangenis verantwoordelijkheid kreeg. Hij kende Jozef en wist maar al te goed 

dat alles wat Jozef deed gezegend werd. En op deze manier was het geld dat hij 

voor deze slaaf betaald had ook niet helemaal weggegooid! Of wist hij intussen 

dat zijn vrouw ook niet zo’n mooie rol had gespeeld in die affaire met Jozef? 

Dat zij niet zo onschuldig was als zij wel wilde doen voorkomen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef in de gevangenis. 
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Het duurde niet eens zo heel lang of Jozef regelde alles in de gevangenis. Al het 

eten dat de gevangenen kregen en de hele administratie, ja hij werd de baas over 

al het personeel dat in de gevangenis werkte. 

De commandant van de gevangenis hoefde nergens meer aan te denken, niets te 

regelen en alles was nog nooit zo goed op orde geweest als nu. Maar daarom 

was het voor Jozef nog niet altijd gemakkelijk! Hij bleef een gevangene. Veel 

jaren lang kwam hij niet in de buitenlucht. Hij miste zijn vrijheid. Alle dagen 

moest hij hetzelfde werk doen. Gevangenen kwamen en sommigen werden weer 

in vrijheid gesteld. Maar voor Jozef bleef de grote gevangenisdeur gesloten. 

Soms dacht hij: ik zou wel willen dat hier eens iemand kwam die voor mij met 

de koning zou kunnen praten. Ja een persoon die bij de Farao voor mij eens een 

goed woordje zou kunnen doen. 

 

Toen de jaren voorbij gingen en Jozef moedeloos dacht dat hij geen toekomst 

meer had, gebeurde er iets waardoor hij toch weer hoop kreeg. 

Potifar zelf bracht twee gevangenen bij Jozef. Het waren de schenker en de 

bakker van de Farao, twee van zijn hoogste hovelingen. Jozef kreeg de opdracht 

heel goed op hen te passen. Maar ook om het hen in de gevangenis naar de zin te 

maken. Potifar wilde er zeker van zijn dat zij niet ontsnapten, maar ook dat zij 

geen klachten over hem hadden. Want stel dat de Farao hen weer in genade 

aannam, dat gebeurde vaker, dan wilde hij niet dat ze wraak op hem zouden 

nemen. 

 

Jozef deed zijn uiterste best om het de hoge heren zo goed mogelijk naar de zin 

maken, maar dat viel altijd niet mee. De beide mannen waren alle luxe gewend 

en een gevangenis in Egypte was nu eenmaal geen goed kosthuis. Maar al heel 

snel kon Jozef het heel goed met hen vinden en op en ochtend toen ze erg 

terneergeslagen aan tafel zaten vroeg Jozef direct wat eraan scheelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef praat met de schenker en de bakker. 
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Ze vertelden dat ze allebei een bijzondere droom hadden gehad en volgens hen 

waren dat dromen met een betekenis geweest. Waren ze nog maar in het paleis 

geweest, dan waren ze naar de waarzeggers van de koning gegaan. Maar hier in 

deze gevangenis was natuurlijk geen dromenuitlegger. Was het niet om uit je vel 

te springen wanneer je een boodschap uit de hemel had gekregen en niemand 

kon jou vertellen wat die droom betekende!  

Jozef begreep dat het deze dromen waren waar hij zo lang op gehoopt had. Ja, 

als God hem de betekenis van die dromen liet weten dan was dit de kans dat de 

Farao van hem zou horen. Zijn hart klopte hem in de keel, maar uiterlijk heel 

kalm zei hij: ‘Alleen God weet wat dromen betekenen. Maar vertel mij jullie 

dromen eens.’ 

Gespannen luisterde Jozef naar wat de schenker hem vertelde: ‘In mijn droom 

zag ik een druivenplant. Het was een plant met drie takken. Terwijl de takken 

nog groeiden, bloeide de plant al. En meteen hingen er ook rijpe druiven aan. Ik 

had de beker van de Farao in mijn hand. Ik plukte de druiven en ik perste ze uit 

in de beker. Daarna gaf ik de beker aan de Farao.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De droom van de schenker. 

 

Jozef zag de droom voor zich, terwijl de schenker zijn verhaal deed: de 

druivenrank die bloeide en de druiven, de gouden drinkbeker van de Farao, de 

drie ranken…. En ineens wist hij wat die droom betekende. God liet het hem 

weten en rustig zei hij: ‘Die droom betekent het volgende: Die drie takken zijn 

drie dagen. Binnen drie dagen zal de Farao u uit deze gevangenis halen. Hij zal 

u weer in dienst nemen. En u zult weer wijn voor hem inschenken, net zoals 

vroeger.  

Ik hoop dat u later aan mij denkt. Als het weer goed met u gaat, help mij dan. 

Vertel de Farao over mij. En zorg dat ik uit de gevangenis kom. Want ik ben 

ontvoerd uit het land van de Hebreeërs en daarna in de gevangenis gezet. Maar 

ik heb helemaal niets verkeerds gedaan!’ 
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Nog voordat de schenker kon antwoorden nam ook de bakker het woord: ‘Jozef, 

ook in mijn droom kwam het getal drie voor. Ik had drie manden met brood op 

mijn hoofd. In de bovenste mand zat het lekkerste brood. Dat was voor de Farao. 

Maar opeens kwamen er vogels aanvliegen en die aten alles op.’ 

En ook deze keer wist Jozef direct de betekenis van deze droom. Zijn stem was 

ernstig toen hij de betekenis aan de bakker vertelde: ‘Die drie manden zijn drie 

dagen. Binnen drie dagen zal de Farao u uit deze gevangenis halen en u laten 

onthoofden. Uw lichaam zal aan een paal opgehangen worden. Dan zullen de 

vogels het vlees van uw lichaam eten.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef legt de dromen uit. 
 

Jozef ging verder met zijn werk en liet de beide mannen achter. De één blij en 

gelukkig, de ander diep ongelukkig. 

 

Drie dagen later was het de verjaardag van de Farao. Er was voor hem en zijn 

vrienden een grote maaltijd klaargemaakt. Nog voor het feest van de Farao 

begon, kwam er in de gevangenis het bericht dat de schenker weer  in genade 

was aangenomen en dat hij zich klaar moest maken om weer aan het werk te 

gaan. 

 

Diezelfde ochtend was in alle vroegte de bakker opgehaald. Jozef zag hem gaan 

tussen de soldaten in die hem geboeid hadden. Angstig stonden zijn ogen. Hij 

wist wat er met hem ging gebeuren…. 

Toen Jozef later op de dag de naam van de bakker doorstreepte zag hij het bleke 

gezicht van bakker weer voor zich. Hij had medelijden met hem gehad. Maar 

hem helpen, nee dat kon niet.  
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Jozef had een heel blij gevoel. Ja, hij had vanmorgen nog met de schenker 

gesproken en het zou met hem zeer binnenkort goedkomen, had de schenker 

tegen hem gezegd. Ja, voordat hij onterecht in de gevangenis werd opgesloten 

waren de Farao en hij zulke goede vrienden geweest …. 

Jozef had hem later tussen al zijn buigende bedienden de gevangenis uit zien 

lopen. Hij leek de Farao zelf wel. Voor Jozef had hij slechts een genadig knikje 

overgehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat de schenker vrijgelaten werd, had Jozef nog met hem gesproken. 

 

En toen begonnen de dagen van het lange wachten en het hopen. De eerste paar 

dagen verwachtte Jozef nog niets, maar toen er een week voorbij was werd hij 

onrustig. Soms moest hij tijdens zijn werk even stil blijven staan, even tegen een 

muur aanleunen. Dan stelde hij zich voor hoe het zou gaan wanneer hij bevrijd 

zou worden: voetstappen op de binnenplaats, op de trap naar beneden. Vuisten 

die op de deur bonsden. Een soldatenstem die beval om de deur te openen en zei 

dat de gevangene Jozef ogenblikkelijk bij de Farao moest komen. Hij zag 

zichzelf al staan in de kamer van de commandant die tegen hem zei: ‘Het spijt 

mij dat je vertrekt, maar ik ben blij voor jou….’ 

Maar dan schudde Jozef zijn hoofd en lachte om zijn gedachten. Geduld moest 

hij hebben. Maar het was zo zwaar, zo moeilijk dit onrecht te dragen…. 

 

’s Avonds, wanneer hij in het donker op zijn slaapmat in slaap probeerde te 

komen, dacht hij hoe het zou zijn wanneer hij weer buiten de gevangenis zou 

zijn, hoe de zon weer warm op zijn gezicht zou schijnen, hoe hij de wind in zijn 

lange  haren zou voelen en hoe de vogels zongen. 

Maar de volgende ochtend was daar dan weer die diepe gevangeniskuil, het 

werk en de gesloten deuren. 
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Ook de tweede week gebeurde er niets. Ook niet in de derde en vierde week. 

Soms was het voor Jozef niet meer te harden. Dan kon hij er niet meer tegen. Hij 

deed zijn werk, deed niemand kwam te kort, maar alles deed hij met tegenzin. 

Soms werd hij bitter en dacht dan: wat wil God toch van mij? Waarom zegent 

Hij wel het werk dat ik doe, maar zegent Hij mijzelf niet? Wat voor zin heeft het 

dat Hij mij de wijsheid geeft om dromen uit te leggen en dat dromen uitkomen, 

behalve de droom van mijzelf? Buigende korenschoven….  O broers, wanneer 

jullie dit eens wisten…. O vader Jacob…. O broertje Benjamin…. 

 

Het duurde maanden, voordat Jozef van binnen weer rustig werd. God moest het 

maar weten hoe het verder met hem zou gaan! Hij deed zijn werk weer. Niet met 

plezier, maar wel nauwkeurig en in grote trouw. 

Soms hoopte hij, maar hij wist niet meer waarop en welk mens. In ieder geval 

niet op de schenker!  

Dat had hij wel geleerd in deze bittere maanden. Nee, op mensen je vertrouwen 

stellen? Dan kom je bedrogen uit…  

Potifar liet hem hier gevangen zitten. De vrouw van Potifar dacht niet eens meer 

aan hem en de schenker, die hoge hoveling had hem helemaal vergeten omdat 

hij maar een slaaf was. 

In deze donkere, ongezonde gevangenis gingen de beste jaren van zijn leven 

voorbij…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onschuldig in de gevangenis zitten en door iedereen vergeten worden… 

 

Pas na twee eindeloos lange jaren toen Jozef helemaal geen hoop meer had  

omdat de schenker hem vergeten was, toen was het Gods tijd. 
 


