
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 8.3: God is met Jozef 

 

Beginzin: 

Het is morgen. Farao komt ongerust uit zijn slaapkamer. Direct laat hij een aantal knechten 

komen. 

 

De eerste droom van de Farao 

• Alle tovenaars en wijze mannen van Egypte moeten komen. 

• Farao vertelt wat hij in zijn dromen gezien heeft. 

• “Ik stond aan de oever van de Nijl en zag 7 prachtige koeien uit het water klimmen”. 

• “Ze aten van het malse gras”. 

• “Daarna kwamen er 7 lelijke, magere koeien uit de Nijl”. 

• “Zij aten de 7 mooie en vette koeien op”. 

 

De tweede droom van de Farao 

•   “Ik zag 7 mooie, dikke tarwe-aren groeien op één halm. 

•   “Daarna zag ik 7 dunne, lelijke aren, zij aten de 7 dikke aren op”. 

•   Niemand kan de droom uitleggen. Niemand? 

•   De schenker komt naar voren, hij vertelt over Jozef in de gevangenis. 

 

Jozef wordt uit de gevangenis gehaald 

• Jozef wordt zo snel mogelijk uit de gevangenis gehaald. 

• Zijn baard wordt afgeschoren, Jozef moet zich wassen en dan krijgt hij mooie kleren aan. 

• Farao vertelt: “Ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem kan uitleggen. 

Maar nu heb ik horen zeggen dat u dromen kunt uitleggen”. 

• Jozef vertelt dat God alleen de dromen uit kan leggen. Jozef geeft God de eer! 

• Jozef vertelt vrijmoedig over de Heere. Zo mag jij ook spreken over Hem als daar 

gelegenheid voor is. 

 

Jozef legt de dromen uit 

• De Farao vertelt de dromen, ze betekenen hetzelfde. 

• De 7 vette koeien en 7 vette aren betekenen 7 jaren van overvloed. 

• De 7 magere koeien en 7 dunne aren zijn ook zeven jaren. Er zal dan niets groeien. 

• God heeft het Farao 2 keer laten zien, het zal daarom vast en zeker gebeuren.  

• Farao moet een verstandige man zoeken om voor al het koren van Egypte te zorgen. 

 

Jozef wordt onderkoning 

• Niemand is zo wijs als Jozef, daarom wordt hij onderkoning, hij is 30 jaar. 

• Jozef krijgt een ring, een gouden ketting, Egyptische kleren en een wagen met paarden 

van de Farao. 

• Jozef krijgt een nieuwe naam: Zafnath Paänéah en trouwt met Asnath. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ze krijgen twee zoons: Manasse (‘die doet vergeten’) en Efraïm (‘dubbele vrucht’) 

 

Het werk van Jozef 

• In de jaren van overvloed verzamelt Jozef het koren in schuren in iedere stad. 

• Het is zoveel dat het niet te beschrijven is. 

• Dan komt de hongersnood, het land blijft droog en hard. 

• `Ga naar Jozef!` Hij heeft genoeg koren voor iedereen. 

• De Heere heeft ervoor gezorgd dat niemand hoeft te sterven van de honger. 

 

Slotzin: Jozef lijkt op de Heere Jezus. Want alleen door de Heere Jezus kun je gered worden en 

verlost worden van de zonden. Ga daarom vandaag nog tot Hem!   

 


