
 Les 2 – Jozef 
 

 Lezen uit de Bijbel        Matt. 4:1-12 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 

proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote 

honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan 

die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: 

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 

Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt 

van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 

Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te 

dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook 

geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam hem opnieuw mee, nu 

naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en 

zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen 

hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 

hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te 

zorgen.  

 

door de Geest: de Heilige Geest bracht Jezus op de plek waar hij beproefd zou worden.. 

 

de beproever: zoals je even verder lezen kan is dat de duivel. 

 

De Heer Jezus werd op drie grote hoofdlijnen beproefd:  

1. Honger. Als je moet kiezen tussen brood en de bijbel wat kies je dan? 

2. Roem en eer, magische kracht. Verkies je roem en eer boven God? 

3. Macht! Politieke macht? De hele wereld of God? Al kon ik de hele wereld winnen, maar 

lijdt schade aan mijn ziel, wat ben ik dan? Een opgeblazen luchtballon.  

 

Let er eens op, dat de duivel eerst de wereld van God had gestolen en dan biedt hij hem aan. Als 
iemand je wat geven wil wat hij heeft gestolen, wat doe je dan? Als je het aanneemt ben je een heler, 

die is net zo erg als een steler.   
 

Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.  

Wat mooi is dat, vrede in je hart en verzorging vanuit de hemel. Dat is heel kostbaar!  

 

 

 

 



Kringgesprek         
 

 
 
Wat is eigenlijk: in verleiding komen? 
Je ziet wel eens in een stripverhaal een figuurtje dat een 
duiveltje op zijn ene schouder heeft en een engeltje op de 
andere. Hoor jij ook wel eens zulke stemmetjes? Doen of niet 
doen, goed of slecht? 
Heb je wel eens last van je geweten? 

Word je wel eens verleid om verkeerde dingen te doen op het internet? 
Hebben jullie thuis een camcorder?  Is het gevaarlijk om met vreemden te chatten? 
Kan iemand zich anders voordoen dan hij is?  
Als je alleen bent en niemand ziet je, ben je dan gauwer geneigd om de fout in te 
gaan? 
Hoe wordt ons geweten gevormd? De Tien Geboden? 
Praat je wel met je ouders over je geheime verleidingen? 
 
  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vertellen        
 

 19 – De gezegende 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. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEBED 
 
   
  

 
  Onze Vader, die in de 

hemelen zijt, 
Uw koninkrijk kome, uw 
wil geschiede. 

 

 Geef ons heden 
ons dagelijks 
brood en vergeef 
ons onze schulden 
Gelijk ook wij  
vergeven onze 
schuldenaren. 

 

  

 En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos 
ons van de boze 

 Want van U is het 
koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in 
der eeuwigheid. Amen.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

Je kunt verleid worden om het verkeerde te doen, maar ook om het goede te doen. 

We hebben het nu over verleid worden om het verkeerde te doen. 

God geeft ons daarvoor defensieve wapens en offensieve. Die moeten we gebruiken. Een 

schild is defensief, verdedigend,  en een zwaard is offensief, dat betekent aanvallen. Dit 

doe je met je woorden. We hebben beide nodig. 

Zet onderstaande zaken eens in het goede rijtje. 

 

 

 

 

Defensief… een schild 

 

 

Offensief…. Een zwaard 

 Met goede vrienden omgaan  

 Ouders die op je letten  

 Zeggen: Ben je gek 

geworden? 
 

 De computer in de 

woonkamer zetten 
 

 Niet te uitdagend gekleed zijn  

 Zeggen: Hier komt alleen 

maar rottigheid van. 
 

 Weglopen van het gevaar  

 Zeggen: Zou ik zondigen en 

zo’n groot kwaad doen? 
 

 Het durven vertellen als er 

iets fout gegaan is tegen je 

ouders of een volwassene. 

 

 Weten dat God van je houdt 

en dat hij je mooi vindt zoals 

 



je bent. 

 Weten dat God een plan voor 

je leven heeft 
 

 Weten dat je lichaam een 

tempel van de Heilige Geest 

is. 

 

 

 Het woord van God kennen 

door teksten te leren 
 

 Zeggen: Daar doe ik niet aan 

mee 
 

 Je niet op gevaarlijke plekken 

begeven 
 

 Zeggen: Je mag niet stelen  



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst       

 

Psalm 37:27 

 

Vermijd het kwade en doe het goede,  

en je zult voor eeuwig wonen in het land,  

 

Geef alle kinderen een blaadje en een pen. 

Laat ze met de letters van deze tekst een woord maken. 

Als je stop zegt mag ieder op z’n beurt zijn woord noemen. Daarna zeggen we de tekst weer op. Wie 

had het langste woord? We zeggen de tekst dus even vaak op als er kinderen zijn, mits er teveel 

kinderen zijn, dan doen we het per groepje.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Activiteit      
 

*De spijker op zijn kop slaan.  

Laat ze een spijker in hout slaan. In hoeveel klappen slaan ze hem in het hout? 

Of 

 

Uitspelen van het verhaal. Je hebt de mantel van Jozef nodig 

Of  

  
 

  



 

  

  



Ganzenbordspel over Jij bent een tempel 
  

Nodig: leuke hoed/pet, snoepsleutel, 2 leuke boekenleggers, evenveel droppoppetjes als er 

kinderen zijn, katoenen draadjes van twintig centimeter, evenveel als er kinderen zijn, een 

sterke plastic beker, cadeautje voor de winnaar. 

  

  

1. Je bent geschapen als tempel van God. Stel je pion op. 

3. Uit welke drie afdelingen bestond de tempel in Jeruzalem? (voorhof, heilige en heilige der 

heiligen) 

Als je drie dingen weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan. 

7. David mocht van God de tempel niet bouwen, zijn zoon Salomo wel.  Wat betekent de naam 

Solomo? (koning van vrede) Ga een plaats vooruit. 

10. De tabernakel moest ingepakt en gedragen worden. Dat kost tijd. Beurt overslaan dus. 

13. Mozes moest zijn schoenen uitdoen bij de brandende braambos, want God is heilig. Loop 

een rondje op blote voeten rond de tafel. Ga maar gauw door naar 23. 

16 Ons offerlam Jezus stierf voor ons in de plaats. Ruil van pion met een van je medespelers. 

20 Wie hoort in het centrum van ons leven te staan? (Jezus) Ga naar het middelste vakje, 

maar zet dan wel deze hoed/pet op, zolang je daar staat. 

23. Wat kunnen we God altijd offeren, ook als we geen geld hebben? (lof) Lof is de sleutel 

om een relatie met Jezus te hebben. Trakteer iedereen op een snoepsleutel. 

26. Wat doet Ware Liefde? (wacht) Iedereen moet op je wachten, want je mag nog een keer 

gooien.  

30. Wat word je als je vaak wisselt? (kleingeld) Trek jouw leeftijd af van dat van je buurman 

en ga zoveel stappen terug.  

33. Hoe duur ben jij? (even duur als de prijs die voor mij werd betaald, het bloed van Jezus) 

Ga naar het plaatsje met hetzelfde getal als de datum van je geboorte. 

 36. O, wat stom, je hebt je laten overhalen om softdrugs te roken. Terug naar af.  

40. Je hebt vanmorgen samen met een vriendje/vriendinnetje stille tijd gehouden. Goedzo! 

Je krijgt twee boekenleggers voor in je bijbel. Geef er een aan een van je medespelers. 

44. Er zijn liegbeestjes in je tempel gekomen. Alle kinderen binden een touwtje om een 

droppoppetje zijn nek en leggen de droppoppetjes in een kring op tafel, het andere einde van 

het touwtje in hun hand. Gooi met de dobbelsteen tot je zes gooit. Bij zes moet je snel je 



bekertje op die droppoppetjes plaatsen. De anderen moeten dan hun poppetje terugtrekken. 

Hoeveel je er gevangen hebt, zoveel plaatsen ga je vooruit.  

46. Nee kan een heel sterk woord zijn. Wie zei er nee tegen verleiding? (Jozef, Jezus). Ga 

handjedrukken met iemand die jij uitkiest. Wie wint mag er 2 vooruit.  

49. Je gaat nooit meer naar de kerk. Ja, zo kom je niet verder met God. Wacht tot je wordt 

afgelost door iemand anders.  

50. Jezus heeft voor jou een plaatsje klaargemaakt in de hemel. Jij bent meer dan 

overwinnaar.  

  

Reserve opdrachten:  

 een liedje zingen.  
 Noem de namen van vijf kinderen.  
 Vertel vijf leuke dingen over je lievelingsdier.  
 Zeg een tekst op.  
 Probeer met je tong het puntje van je neus te raken.  
 Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?  
 Zeg de Tien Geboden op.  
 Wat rijmt er op zee?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Bij wie kwam Jozef in dienst?  1 Hij kreeg de leiding over Potifars huis   

2 Door wie was Jozef als slaaf verkocht?  2 Jozef vluchtte weg  

3 Hoe zegende God Jozef bij Potifar?    3 Zou ik zo’n groot kwaad doen en zondigen 

tegen God? 

4 Wie kreeg een oogje op Jozef?   4 Zijn jas   

5 Wat deed Jozef toen hij verleid werd?  5 Jozef wilde mij verleiden  

6 Wat bleef er achter in de handen van de 

vrouw van Potifar?   

6 Zijn 10 broers   

7 Wat zei de vrouw van Potifar tegen haar 

man?   

7 Potifar  

8 Wat voor straf kreeg Jozef hierna?   8 Jozef werd in de gevangenis gegooid  

9 Wat zei Jozef tegen de vrouw van Potifar?   9 Jezus  

10  Wie werd er jaren later verleid door de 

satan?  

10 De vrouw van Potifar 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


