
 Les 3 – Jozef 
 

 Lezen uit de Bijbel        Genesis 39: 20-24 

 

Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de H E E R  stond hem terzijde en bewees hem zijn 

goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg 

de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De 

gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de H E E R  hem 

terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen.  

 

Verklaring:  

bewees hem zijn goedheid  

Raar eigenlijk. Had de Heer Jozef niet beter zijn goedheid kunnen tonen door hem uit de gevangenis 

te houden? 

Nee, want die gevangenis en dat aangedane onrecht moest Jozef maken tot de onderkoning van 

Egypte. Dat was Gods plan. Zo moeten we soms door moeilijkheden gaan, maar God blijft bij je en 

leidt je tot je bestemming.  

Iemand zei eens: ‘Het geeft niet waar een lamp ingedraaid wordt, overal geeft hij licht.’ 

Als Jozef had gestolen was hij niet op zijn bestemming gekomen. Ook niet als hij op de verleiding in 

was gegaan.   

 

  

 

Kringgesprek         
 
Wat is jouw droom voor de toekomst? Hoe kun je eraan werken dat je droom 
uitkomt? Heb je er wat voor over? 
Wat moet iemand doen die later hardloopster wil worden? En een voetballer? Geen 
enkele beroemde pianist vond de muziekoefeningen in zijn jeugd leuk. Waarom kan 
hij niet zonder? 
Waarom zijn je jeugdjaren dan zo belangrijk? 
Zou een gebouw sterk worden als het fundament scheef en kapot is? 
Waarom denk je dat je jeugd het fundament van je leven is? 
  
 
  
 
 

   



 
Vertellen        
 
  

20 – De wijste man van het land 
 
Als je aan mensen in Egypte zou vragen: 'Wie is de wijste man van het land?' dan zouden ze zonder 
aarzelen antwoorden: 'Dat is onze Farao, want hij is de zoon van de goden. Hij regeert ons land met 
grote wijsheid.' 
Toch... weet de Farao niet altijd hoe hij een probleem op moet lossen. Dan roept hij de geleerden en 
wijzen van heel Egypte bijeen en vraagt hen om raad. Urenlang wordt er vergaderd en overleg 
gepleegd. Als men het dan tenslotte eens is, neemt de Farao een besluit. Ja, misschien zijn die 
geleerden, priesters en wijzen samen wel wijzer dan de Farao... 
Maar weet je wie nog wijzer was? Weet je door wiens wijze raad het hele volk werd gered? Dat was... 
Nee, lees zelf maar. 
'O, wat stom van mij!' zegt Ptah-En de schenker van de Farao half hardop. 
Even, heel even maar, trekt er een rimpel van ergernis boven de ogen van de Farao. De koning houdt 
er niet van als iemand ongevraagd het woord neemt in zijn nabijheid. En het past helemaal niet, dat 
een bediende spreekt als de raad der wijzen bijeen is. De Farao gaat rechtop zitten, het hoofd nog 
hoger geheven. Zijn gezicht, strak in de plooi, verraadt niet wat er in hem omgaat. O, er gaat veel in 
hem om. Het stormt in zijn binnenste. Er is die angst, die vreselijke angst voor wat komen gaat. Dat 
komt door die dromen vannacht. Hij heeft de wijzen en geleerden van heel Egypte bij elkaar geroepen 
en gevraagd de dromen uit te leggen, maar geen van de wijzen daar voor hem kan hem helpen. De 
Farao laat echter niet merken dat hij van streek is. O nee. 
'Vergeef mij, o grote heerser vol wijsheid!' smeekt Pta-En. Geknield ligt hij voor de Farao, het gezicht 
bijna op de grond. 
'Sta op, schenker en vertel wat je te zeggen hebt. Maar denk eraan. Je moet wel een heel goede 
reden hebben om ons zo te storen.' 
Ptah-En staat snel op. 'O, heerser van de Nijl, ik weet iemand die uw dromen uit kan leggen. Jozef 
heet hij. Hij is een helper van de gevangenisdirecteur. Het is dom van me dat ik daar niet eerder aan 
gedacht heb. U weet dat ik twee jaar geleden een tijdje in de gevangenis heb gezeten... eh... 
onschuldig overigens, zodat u mij in uw goedheid weer hebt aangenomen als uw schenker...' 
De Farao wuift met zijn linkerhand om aan te geven dat hij daarover niets wil horen. Ptah-En vervolgt: 
'Ik was daar zoals u weet, samen met de hofbakker. Op een nacht hadden wij beiden een droom. Die 
dromen leken een beetje op elkaar, zodat we het akelige gevoel kregen, dat ze iets met onze 
toekomst te maken hadden.' 
Toen Jozef ons, zoals altijd, water en brood kwam brengen, merkte hij onze verwarring. 
'Waarom kijkt u zo verdrietig?' vroeg hij. Wij vertelden hem van onze dromen, waarop hij zei: 'Alleen 
God kan iemand vertellen wat de droom betekent.' 
En... o grote zoon van de goden, tot onze verbazing verklaarde hij ons alles. Zoals hij het uitlegde 
gebeurde het ook. De hofbakker werd veroordeeld en ik werd door uw genade in ere hersteld...' 
'Ga ogenblikkelijk die Jozef halen,' beveelt de Farao. 'Als het waar is wat je me vertelt, Ptah-En, dan 
vergeef ik je dat je zo ongevraagd tot mij hebt gesproken.' 
De schenker buigt nogmaals diep en gaat dan vliegensvlug met een paar dienaren naar de 
gevangenis om Jozef te halen... 
Er valt een vreemde stilte als Jozef even later, netjes geschoren en in schone kleren, de troonzaal 
binnenloopt. Je hoort alleen het zachte heen en weer gaan van de grote waaiers in de hand van de 
slavinnen achter de troon. Iedereen rekt zich uit, benieuwd om die Hebreeuwse slaaf te zien die 
dromen uit kan leggen.  
En de Farao? Met onbewogen gezicht bekijkt hij Jozef vanaf zijn hoge troon. Hij ziet een knappe 
jongeman met pientere ogen en een lachende mond. Zou die hem kunnen helpen? 
'Ik heb een droom gehad...' begint hij dan. 
Zo hoort Jozef het hele verhaal. De Farao heeft gedroomd van zeven vette koeien en zeven magere 
koeien. De magere aten de vette op en werden geen grammetje dikker. In de tweede droom gebeurde 
ook zoiets. Toen waren er zeven magere korenaren die zeven dikke opaten. 
'Mijn raadgevers kunnen deze droom niet verklaren,' eindigt hij. 'Maar ik heb van jou horen zeggen, 
dat je een droom maar hoeft te horen of je kunt hem uitleggen.' 
Verschrikt doet Jozef een stap naar achteren en wuift met zijn hand.  
'Nee, nee, Heer van Opper en Neder Egypte, niet ik, maar God...' 



Jozef, de zoon van herder Jakob weet dat maar al te goed. 
'God maakt Farao duidelijk wat Hij zal gaan doen. Er komen zeven jaren van overvloed en daarna 
zeven jaren van grote hongersnood. Dat u dit tweemaal droomde, betekent dat het spoedig zal 
gebeuren. U kunt dus maar het beste zo gauw mogelijk maatregelen nemen. Al het voedsel dat over 
is in de goede jaren, zou in schuren moeten worden bewaard tot de tijd van de hongersnood. U zou 
een wijs en verstandig man moeten zoeken, die dit alles regelt.' 
Kaarsrecht heeft Farao zitten luisteren. Alleen zijn ogen verraden hoe gespannen hij is. Nu glimlacht 
hij bewonderend. Plechtig staat hij op van de troon en spreekt: 'Waar zouden wij iemand kunnen 
vinden met zoveel wijsheid? Hij moet het zijn, deze jongeman in wie de Geest van God woont. Ik 
verklaar hierbij dat hij onderkoning van mijn land zal zijn.' 
'Lang leve de Farao!' roepen alle aanwezigen. 
'En lang leve de redder van ons volk...' zegt de Farao, terwijl hij zijn eigen zegelring aan Jozefs vinger 
schuift.  
In dichte drommen staan die middag de inwoners van Memfis te kijken naar de koninklijke koets. 
Daarin rijdt in een veelkleurig kleed van fijn linnen Jozef, de wijste man van het land. Als zijn vader dat 
eens wist. 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEBED   

 We danken u Jezus dat 
u kinderen zo belangrijk 
vindt. We begrijpen dat 
het een belangrijke fase 

in ons leven is. 

 

We horen Jezus 
dat er veel 

kinderen zijn die 
geen school 

bezoeken en die al 
heel jong moeten 

werken. 
We snappen best 
dat het heel fijn is 

om in Nederland te 
wonen. 

 

 

Leer ons genieten van het 
leven, niet door verkeerde 

dingen, maar leuke 
gezellige dingen. 

Dankuwel dat u ons 
gelukkig wilt zien. 

 We beloven u ook wat 
van ons zakgeld apart te 

leggen om arme 
kinderen te helpen. 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

Kijk eens welke gevangenen er onschuldig zijn? 

 

Ik had een 

bijbelwinkel in Gaza. 

Ze hebben mij 

vermoord. Mijn vrouw 

en drie kinderen zijn 

gevlucht naar 

Bethlehem. 

 

 

Ik ben voorganger van een 

evangelische gemeente in 

Eritrea. Ik zit al vijf jaar in 

een container opgesloten, 

omdat mijn kerk verboden 

is.   

Ik heb een 

vrachtwagen 

overvallen en spullen 

gestolen.  

 

Ik heb mensen geld 

afgeperst en iemand laten 

vermoorden door een 

huurmoordenaar. 

 

Ik ben schooljuffrouw. 

De kinderen uit mijn 

klas hadden een 

knuffel meegenomen 

en we hebben een 

naam bedacht. De 

klas koos de naam 

Mohamed. Ik ben 

veroordeeld tot de 

doodstraf 

 

 

Ik had een wietplantage in 

Polen en nu zit ik in de 

gevangenis. 

 

 

Ik heb een meisje 

verkracht op een 

avond in november 

 

Ik heb anderen van Jezus 

verteld en dat is in Noord 

Korea verboden. Nu zit ik 

in een streng strafkamp.  

 

Mijn vader, is 

geslagen door een 

groep jonge mannen, 

omdat hij in de Here 

Jezus gelooft. Hij 

moest naar het 

ziekenhuis. (India) 

 

Onze moeder zit in de 

gevangenis. Ze was 

leidster op een 

zondagsschool. Hier 

kwamen moslimkinderen.   
 

 

 

  

 



Tekst       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tekstkaartjes bij 2 Kor. 5:17 
  

  

 

  

Daarom ook is iemand 
die één met Christus is, 
een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen. 2 

Kor.5:17 
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Romeinen 12:21 
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.  

 

 

 Activiteit    *Zoek de koning 

(Een soort: Alles doen wat moeder doet) 

  

Eén wordt als koning aangewezen, wanneer een ander kind op de gang staat. 

Die koning start steeds een bepaalde beweging. Als hij iets doet gaan ze het allemaal doen.  

Hij doet het natuurlijk erg sneeky, wijst op zijn hoofd, tikt met zijn vinger op zijn hand, enz. 

Degene die hem is moet raden wie de koning is.  

*Vlek maken 
Laat de kinderen eens een lekkere vlek maken op een stuk papier. Vouw dubbel en weer open. Zo’n vlek 

lijkt op een vlinder of zo. Wat zie je er in? Kun je van een vlek ook iets moois maken? 

Er was eens, in de tijd dat de kinderen op school met inkt schreven, een kind dat een vlek in haar schrift 

had gemaakt. Ze dacht dat de meester wel boos zou zijn, maar toen ze de volgende keer haar schrift 

opendeed, had de meester van de vlek een leuke tekening gemaakt. In plaats van de lelijkste bladzijde in 

het schrift was het de mooiste geworden.  

*Maak een tekening van een droedel 

Een droedel is een tekeningetje dat je maakt tijdens het telefoneren of tijdens een saaie les. Maak nu een 

grote droedel op een a-viertje, kijk er goed naar en maak er dan iets moois van.  

 

* 



 
  

  



 Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat droomde de Farao op een keer?  1 Hij werd uit de gevangenis gehaald   

2 Wie herinnerde zich ineens Jozef?  2 Niet op aarde, maar Hij is koning der 

Koningen en Heer der Heren.   

3 Wat gebeurde er met Jozef?    3 De schenker  

4 Wie bleek de wijste man van het land te 

zijn?   

4 Hij maakte Jozef onderkoning   

5 Wat deed de Farao  5 Redder van het volk  

6  Wat betekent Safenat Paneach?  6 Bewaar het koren tijdens de overvloed in 

schuren voor tijden van droogte.   

7  Wat was de raad van Jozef?  7 Van vette en magere koeien  

8 Wie was de redder van de wereld?   8 Ja, eigenlijk is de dood een gevangenis, 

maar Jezus stond op uit het graf.   

9 Was Jezus in de gevangenis?   9 Jezus   

10 Werd Jezus ook koning?   10 Jozef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


