
Slaven worden vrij – Les 1 
 
Introductie     

   

 
  
Je kunt beginnen om een marionetpop te laten zien, die kan niets uit zich zelf maar als je 
aan een touwtje trekt beweegt hij. Hij heeft geen eigen wil.  
God wil niet dat we zo zijn, maar vrij.  
  
Met de symbolen ga je elke week rond vanuit het midden naar links boven en dan naar beneden en naar 
rechts. Hang de voorplaat op of plak hem op een stuk karton. Gebruik hem bij elke les, zodat de korte 
(reclame)boodschap er goed in komt. De korte reclame boodschap is als volgt:  
Jezus, onze redder is gekomen om ons vrij te maken van de slavernij van de zonde. 

1. Jozef. We waren slaven van de zonde, een slaaf kan niet doen wat hij zelf wil.  
      Je kunt ook verslaafd zijn.  
2. Mozes. Jezus ziet je ellende en komt te hulp.  
3. Uittocht. Het Lam van God betaalde de prijs, zodat je vrij kunt zijn.  
4. Manna. God zorgt voor je. De bijbel is het brood voor onze ziel.  
5. De Tien Geboden, regels geven ons veiligheid.  
6. Amalekieten. Onze vijanden worden verslagen  
7. Twaalf verspieders. Bij God is alles mogelijk. Hij verslaat de reuzen.  
8. Intocht. We moeten blijven gedenken.    

  
  

  



 
  
  

 

 

 

 



 Lezen uit de Bijbel       

     Genesis hoofdstuk 39 vers 3 t/m 6 

  

Omdat zijn meester zag dat de HEER  Jozef ter zijde stond  
en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen,  
was hij Jozef goedgezind:  
hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende,  
liet de gang van zaken in huis aan hem over  
en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat.  
En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte  
met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen,  
zegende de HEER  het huis van die Egyptenaar  
omwille van Jozef.  
De zegen van de HEER  rustte op alles wat hij bezat,  
in huis en daarbuiten.  
Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe;  
nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog  
om wat hij te eten kreeg. 
 
Verklaring: 
goedgezind:  
dat betekent, dat hij hem graag mocht.  
 
bediende,  
eigenlijk slaaf 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………………… 

Kringgesprek     
In deze les geen kringgesprek, maar introductie van de voorplaat.  
De volgende acht weken gaan we samen praten over Slaven worden vrij. 
We luisteren naar oude verhalen in de bijbel. 
Een heel volk werd in de slavernij gebracht, maar God haalde hen er uit en maakte het tot zijn eigen volk. 
Ook in onze tijd kunnen kinderen slaven worden van allerlei dingen, van sigaretten, drank, en drugs, of van 
chatten of computerspelletjes. 
Deze lessen zijn ervoor om te zien hoe Jezus je helpt vrij te worden of te blijven. 
Kom dus elke week, anders mis je een belangrijke les voor een gelukkig leven.   
Doe een rondje met de vraag: Heb je wel eens van slaven gehoord? Of van kindslaven? 
Wanneer ben je eigenlijk een slaaf? Wat kan die baas allemaal met je doen? (hard laten werken, je een 

naam geven, verbieden te trouwen, je kind verkopen, slaan, in een vies hok laten slapen of geen dokter erbij 

halen als je ziek bent.)  

  



Verhaal  
   

19 -  De gevangen slaaf 

Iedereen is het erover eens: het huis van Potifar, de lijfwacht van de Farao, is het mooiste huis van de stad. 

Over een marmeren tegelpad kom je in een schitterend voorportaal met uitzicht op de binnenplaats vol 

bloemen. De grote rijk gemeubileerde kamers zijn heerlijk koel. De badkamer is betegeld met kleurige 

mozaïeksteentjes. Toch weten maar weinig mensen dat het niet fijn is om in dat huis te leven. Er wordt heel 

wat ruzie gemaakt. De bedienden zijn lui en onbetrouwbaar. Ze stelen wat ze kunnen. Als je goed kijkt zie je 

veel dorre blaadjes zitten tussen de bloemen. Op veel plaatsen in huis is het een bende en de boontjes op 

het veld moeten ook nodig geplukt worden. 

Op een goeie dag echter komt daar verandering in. Dat is de dag dat Jozef er binnenkomt, die Hebreeuwse 

slaaf, die Potifar voor een flink bedrag heeft gekocht van kooplui uit Midjan. 

'Een nieuwe slaaf!... Daar komt'ie!' schreeuwt een jongetje, terwijl hij de binnenplaats van de 

slavenverblijven oprent. Hij struikelt bijna over zijn eigen benen in zijn enthousiasme om het nieuwtje bekend 

te maken. Uit alle deuren, hoeken en gaten komen de slaven aangelopen om naar de nieuwe te kijken. 

'En hij kan niet eens goed praten...' krijst de jongen. 

'Zeg eens goedendag net als daarnet op de markt... Goe- den- dag!' roept hij tegen Jozef. 

'Koetentak,' zegt deze. 

Haha. Iedereen schiet meteen in de lach. Maar de hoofdbediende snauwt, terwijl hij het knellende touw van 

Jozefs handen lossnijdt: 'Sta niet zo dom te lachen, ezels. Nogal logisch dat hij onze taal niet spreekt. Het is 

een Hebreeër. Vooruit, luie varkens, aan je werk allemaal!' 

Druk pratend en omkijkend gaat iedereen weg. Waar zou die nieuwe slaaf moeten slapen? Is hij voor op het 

land of voor in het huis? En wat is hij knap om te zien, zeg! 

Die avond slaapt Jozef voor het eerst van zijn leven niet in een tent of onder de open hemel, maar in een 

huis. Door de broeierige warmte en de zoemende muggen kan hij niet direct slapen. Met de handen onder 

zijn hoofd gevouwen, staart hij in het donker. O, als vader eens wist dat hij hier was... 

Jozefs gedachten gaan terug naar die laatste keer dat hij hem zag. Dat was net voordat hij zijn broers ging 

opzoeken. 

'Kom kind,' had vader gezegd, 'laat mij je nog de zegen van God meegeven.' 

Vader zegende hem altijd voor ze aan een tocht begonnen. Hij hechtte erg veel waarde aan de zegen van 

God. Nog voelt Jozef in gedachten de warme vertrouwde handen van vader op z'n hoofd... 

Tranen van heimwee branden achter Jozefs ogen. 

'Vooruit, flink zijn,' vermaant hij zichzelf, 'Vader is er niet, maar de zegen blijft.' 

Hij draait zich op z'n zij en probeert te gaan slapen. 

'Hoe bevalt de nieuwe slaaf?' vraagt Potifar een tijdje later aan zijn hoofdbediende. 

'Uitstekend, heer! Hij is vlug van begrip en snel klaar met zijn werk...' 

'Mmm,' bromt Potifar, 'dan zal het wel slordig gedaan worden.' 



'O, nee, heer. Alles wat Jozef doet is keurig in orde. U heeft werkelijk een goede keus gedaan. Jozef is 

eerlijk en nooit uit zijn humeur. Toen ik hem vroeg hoe het toch zo kwam dat hij zo anders was dan de 

anderen, antwoordde hij glimlachend, dat zijn God altijd met hem was. 

'Zozo?' zegt Potifar verwonderd, 'En over welke God heeft hij het dan wel? Er zijn er zoveel.' 

Hij speelt gedachteloos met de gouden ketting die om zijn nek hangt. 

'Die Hebreeën hebben maar één God, heer. Ze hebben geen enkele afbeelding van Hem. Hij heeft alles 

gemaakt, zeggen ze. Zelfs de zon.' 

Dat kan Potifar zich niet voorstellen. De zonnegod, die elke dag in een gouden koets langs de hemel rijdt en 

alles laat groeien? Hij haalt zijn schouders op en wenkt met zijn hand om te beduiden dat het gesprek 

afgelopen is. Maar hij blijft doordenken over die merkwaardige slaaf. Als die knaap echt zo goed is... als zijn 

God hem zegent in alles wat hij doet, dan kan hij hem best wat meer laten helpen bij de leiding over zijn 

huis. 

Zo wordt Jozef al spoedig de belangrijkste persoon in Potifars huishouding. Wat wordt het nu gezellig in het 

grote huis. Alles is keurig netjes op orde en de ruzies zijn over. Dat komt allemaal door die gezegende slaaf 

Jozef. Potifar is zeer tevreden. 

Weet je wie ook tevreden is? 

De vrouw van Potifar. Zij vindt Jozef ook ijverig en vriendelijk, maar boven alles knap, heel knap. Veel 

knapper dan haar eigen man. Ze zoekt Jozef heel vaak op en doet dan poeslief tegen hem. Op een keer als 

Potifar voor zaken wegmoet, denkt ze: 'Dit is mijn kans. Ik wil Jozef.' 

Ze kleedt zich mooi aan en gaat Jozef haar plan vertellen. Natuurlijk voelt Jozef er niets voor om zijn goede 

meester te bedriegen. 

'U denkt toch niet dat ik dat doe?' roept hij verontwaardigd uit. 'Dan zou ik wel heel erg zondigen. Ik kijk wel 

uit.' 

Wat is de vrouw kwaad dat ze haar zin niet krijgt. 

'Kom hier,' schreeuwt ze. 'Jij bent mijn slaaf en je moet doen wat ik zeg.' 

Ze pakt zijn kleed vast, maar Jozef maakt gauw het gespje los en vlucht. 

'Wacht maar!' dreigt ze gemeen, 'Ik krijg je wel!' 

Als Potifar thuiskomt vertelt ze het hele verhaal precies andersom. 

'Die slaaf Jozef heeft mij lastig gevallen. Kijk maar. Hier ligt zijn jas nog.' 

Potifar is woedend. Zonder te onderzoeken of het waar is laat hij Jozef in de gevangenis gooien. 

Daar zit Jozef nu in een vieze donkere cel. Zijn voeten zitten vast in ijzeren boeien. Is hij nu nog gezegend? 

Jazeker wel, want God heeft een plan met hem. 

 

 

 

 

 



 Eerbied   

   

    Vader, dankuwel dat we in een 
vrij land leven. Dankuwel, dat 

we mogen geloven wat we zelf 
willen. Ook dat we goede wetten 

hebben. 

    

  Wilt u ons 
helpen om 

goede keuzes te 
maken, zodat 

we nergens aan 
verslaafd raken, 

niet aan 
sigaretten of 

drank en zeker 
niet aan drugs of 
andere dingen. 

  

 

Wij bidden u voor 
kinderen in arme 

landen, die elke dag 
van ’s morgens vroeg 

tot ’s avonds laat 
moeten werken voor 

een paar centen. 

  

  

    Wij houden veel van U, Jezus, 
omdat u ons vrijgemaakt hebt 

van de zonde. Amen 
 
 

  

    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
  

Hier heb je de 

UNIVERSELE VERKLARING  

VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 

 Ga even in groepjes zitten en zoek uit welke artikelen over slavernij gaan.  

 Artikel 1  

Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld. 

Artikel 2 

Iedereen heeft recht op àlle rechten ongeacht of je jongen of meisje, man of vrouw bent, welke huidkleur je hebt, welke 

godsdienst je hebt of welke taal je spreekt.  

Artikel 3  

Je hebt recht op leven en recht op leven in vrijheid en veiligheid. 

Artikel 4  

Slavernij is verboden. 

Artikel 5  

Je mag niemand martelen. 

Artikel 6  

Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen. 

Artikel 7  

De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden. 

Artikel 8  

Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de wetten van je land niet goed wordt 

behandeld. 

Artikel 9  

Niemand heeft recht je zonder goede reden gevangen te zetten of je het land uit te sturen. 

Artikel 10  

Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die je berechten, mogen zich niet door 

anderen laten beïnvloeden. 

Artikel 11 

Je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen beschuldigingen. 

Artikel 12  

Je hebt recht op bescherming als iemand je lastig valt, je brieven opent of kwaad van je spreekt. 

Artikel 13 

Je hebt het recht om te gaan en staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland. 



Artikel 14 

Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen heb je het recht om naar een ander land te gaan en dat land te 

vragen jou te beschermen. 

Artikel 15 

Je hebt het recht een eigen naam en nationaliteit te hebben, d.w.z. tot een land te behoren. 

Artikel 16 

Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten. 

Artikel 17 

Je hebt het recht om dingen te bezitten en niemand mag die bezittingen zonder goede reden afpakken. 

Artikel 18  

Je hebt het recht om je eigen godsdienst te kiezen en daarvoor uit te komen. 

Artikel 19 

Je hebt het recht te denken en te zeggen wat je wilt. 

Artikel 20 

Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt. Niemand kan je dwingen om bij een groep te horen. 

Artikel 21 

Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land, door zelf politicus te worden of om via eerlijke 

verkiezingen op anderen te stemmen.  

Artikel 22  

Je hebt het recht om jezelf te ontwikkelen en te profiteren van de gunstige omstandigheden (werk, cultuur, sociale zorg) 

in je land. 

Artikel 23 

Je hebt recht op werk in het beroep dat je zelf kiest; je hebt ook recht op loon voor het werk dat je doet. Mannen en 

vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald krijgen. 

Artikel 24  

Je hebt recht op vrije tijd en vakantie. 

Artikel 25 

Je hebt recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger of dorst hebt en een dak 

boven je hoofd hebt; als je ziek of oud bent, moet je worden geholpen.  

Artikel 26 

Je hebt het recht om naar school te gaan. 

Artikel 27 

Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschap voortbrengen. Als kunstenaar, schrijver of 

wetenschapper heb je recht op bescherming. 

Artikel 28  

De autoriteiten in je land moeten ervoor zorgen dat er een 'orde' is die al deze rechten beschermt. 

 

Artikel 29 

Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrechten kunnen worden beschermd. De 

wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze mensenrechten.  

Artikel 30  

Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen, waar je zojuist over gelezen hebt.  



 Tekst    Galaten 5 vers 1 

 

 De  zinsdelen hiernaast 
staan staan door elkaar. 
 
Kun je de tekst in de 
juiste volgorde lezen? 

Opdat wij 
houdt dus stand 
en laat u niet opnieuw 
een slavenjuk opleggen. 
in vrijheid zouden leven, 
Christus heeft ons bevrijd, 

  

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………… 

Activiteit     
  

In  deze les kun je kiezen uit 2 activiteiten: 

   

 

 

Bijbelboeken Oude Testament 

Deze boeken staan niet in de juiste volgorde. Zet het juiste nummer op de stip ervoor.  

Begin met nummer 1. 

 Probeer ze eens in de juiste volgorde op te zeggen. 

  

. Jozua . 1 Kronieken . Daniël . Micha 

. Leviticus . Ezra . Klaagliederen . Haggai 

. 1 Samuël . 2 Kronieken . Hooglied . Jona 

. Genesis . 1 Koningen . Hosea . Habakuk 

. Numeri . Spreuken . Jesaja . Sefanja 

. Deuteronomium . Nehemia . Ezechiël . Nuhum 

. Rechters . 2 Koningen . Joël . Zacharia 

. Ruth . Psalmen . Amos . Maleachi 

. Exodus . Ester . Jeremia . Obadja 

. 2 Samuël . Job . Prediker     

   

Genesis Exodus Leviticus  Numeri Deuteronomium  Jozua   Rechters  Ruth  1 Samuël  2 Samuël  

1 Koningen  2 Koningen  1 Kronieken 2 Kronieken  Ezra  Nehemia  Ester  Job  Psalmen  Spreuken 

Prediker  Hooglied  Jesaja  Jeremia  Klaagliederen  Ezechiël  Daniël  Hosea Joël  Amos 

Obadja  Jona  Micha  Nahum  Habakuk  Sefanja  Haggai  Zacharia  Maleachi 

  



Spel 1     Pandverbeuren 
  
Nodig: een pand van elk kind, een doek, een gesloten doosje met opdrachten. 
Leg de naam uit. (Je raakt iets kwijt, een onderpand en je moet het terugkopen door er iets voor te doen) 
  
Alle kinderen leggen een pand onder een doek.  
De leider pakt een pand en zegt: PAND, PAND, VAN WIE IS DIT PAND? 
De EIGENAAR zegt: VAN MIJ, MENEER. 
De leider zegt: IK BEN GEEN HEER, IK BEN EEN MAN, DIE ALLES DOEN EN LATEN KAN. WAT MOET 
DEGENE DOEN VAN WIE DIT PAND IS?  
Een ander kind mag schudden met de doos en een briefje trekken waarop een opdracht staat. Als de 
opdracht volbracht is krijgt het eerste kind het pand terug. 
Ga zo de kring rond totdat alle panden weer terug zijn. 
  
(Men kan ook met groepjes werken.  
Een pand per groep, een opdracht voor de groep.)  
  
Suggesties voor opdrachten: 
Een liedje zingen 
Van tien tot nul tellen. 
Kopje duikelen. 
Een vraag over het onderwerp beantwoorden. 
Met je tong het puntje van je neus proberen aan te raken. 
Scheel kijken. 
Een bijbeltekst opzoeken 
Handen wassen, enz. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Quiz    

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ? 

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wie hebben Jozef verkocht als slaaf? 1 Een slaaf  

2 Wie had Jozef gekocht? 2 zonde 

3 Wat merkte Potifar aan Jozef? 3 Dat God hem zegende 

4 Wie wilde Jozef verleiden? 4 Zijn broers 

5 Waar werd Jozef voor straf ingegooid 5 De vrouw van Potifar 

6 Hoe heet iemand die niet vrij is? 6 In de gevangenis 

7 Hoe noem je het als je niet zonder 

drugs, alcohol of sigaretten kunt? 

7 Potifar 

8 Wie heeft ons werkelijk vrijgemaakt 

van de zonde? 

8 verslaafd 

9 Alle mensen zijn zonder Jezus, slaaf 

van de…. 

9 Jezus 

10 Waarin staat, dat slavernij is 

verboden? 

10 De universele verklaring van de rechten 

van de mens 

  

Antwoorden: 1-4    2-7    3-3   4- 5   5- 6   6-1   7-8   8-9   9- 2   10-10 

  

  

 

  

  

  

 


