
18. Jozef komt vrij

In het paleis heerste grote opwinding. De Farao had twee vreemde

dromen in één nacht gehad. Ze leken zoveel op elkaar, dat iedereen

ervan overtuigd was dat deze dromen iets belangrijks te betekenen

hadden. Maar wat? De Farao was erg onrustig, en liet al de wijzen en

tovenaars komen om ze uit te leggen, maar niemand van hen kon het.

Iedereen in het paleis praatte erover. De schenker hoorde het ook en

dacht aan Jozef. Twee jaar was hij al vrij, maar hij had nooit meer

aan hem, die bijzondere slaaf in de gevangenis, gedacht. Hij schaamde

zich en ging direct naar de Farao, om hem te vertellen dat Jozef zijn

droom en die van de bakker had uitgelegd. En ook dat het precies zo

was gegaan als Jozef gezegd had.

Snel liet de Farao Jozef uit de gevangenis halen. Hij kon niet meteen

naar de Farao. Hij was vies en had een lange baard. Eerst moest hij in

bad en geschoren worden, daarna nieuwe kleren aan. Daarna werd hij

bij de Farao gebracht. “Ik heb twee dromen gehad, zei de Farao en ik

heb gehoord dat je die kunt uiteggen; daarom heb ik je uit de gevan-

genis laten halen”. Jozef antwoordde: “niet ik, maar de God die ik dien.

God zal Farao zeggen wat er in de toekomst zal gebeuren”. De Farao

begon zijn dromen te vertellen. “Ik stond aan de oever van de Nijl.

Daar kwamen zeven prachtige koeien uit het water, zij gingen heerlijk

grazen. Even later kwamen er weer zeven koeien uit het water, vrese-

lijke lelijke, magere beesten. Opeens aten die lelijke koeien de mooie

op. Toch bleven ze even mager. Ik was even wakker en droomde op-

nieuw. Ik zag een halm met zeven mooie, dikke, gezonde korenaren. Er

naast kwam een dunne lege korenaar tevoorschijn. Die boog over de

vette en slokte deze op”. Jozef mocht de uitleg met Gods hulp vertel-

len. “God stuurde u deze dromen o, Farao. Er zullen zeven jaren van

grote overvloed komen, alles zal heel goed groeien. Daarna komen er

zeven slechte jaren. Er zal niets meer groeien. U moet in de goede

jaren veel graan gaan sparen voor de slechte jaren. Dan zal er genoeg

zijn voor de slechte jaren. U moet een wijs man alles laten regelen”.

De Farao was zo indruk van het antwoord dat hij Jozef onderkoning

maakte. Jozef werd de op één na machtigste man van Egypte. Ieder-

een moest voortaan luisteren naar Jozef. Kwam er ook hongersnood?

Dat lees je de volgende keer.
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