
 Les 4 – Jozef 
 

 Lezen uit de Bijbel        Romeinen 12:17 

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover 
het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, 
geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer 
zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem 
dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. 
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

 

Verklaring: 

Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd 

Ja, niet echt natuurlijk. Dit is een spreekwoord, dat betekent: Dan doe je iets dat hij niet verwacht had, 
iets goeds in plaats van iets gemeens.   

 

 
  
 

Kringgesprek         
 
Wanneer heb je wel eens wraak genomen? 
Heeft wraak met rechtvaardigheidsgevoel te maken? 
‘Ik krijg je nog wel. Ik wacht buiten op je. Wacht maar, jouw tijd komt nog wel. Ik ga 
mijn grote broer erbij halen. Mijn vader is politieagent, die pakt je wel.’ Hoor je deze 
uitspraken wel eens op school? Ken je nog meer van die dreigende uitspraken? 
Welke instantie zorgt er in ons land dat er recht gedaan wordt? De rechterlijke 
macht? Wat houdt dat in? 
Heeft de politie er iets mee te maken? 
Wat zeggen je ouders als je op school gepest wordt? 
‘Sla er maar op. 
Geef die persoon een grote bek terug. 
Ik zal wel eens naar school gaan?’ 
Sommige kinderen lijden er onder omdat niemand het voor hen opneemt. Neem jij 
het wel eens voor zo’n kind op? 
Bid je wel eens voor je vijanden? Bid je wel eens samen met een ander kind?  
  
 
  
 
 

   



 
 
Vertellen        
 

21 – Jozefs dagboek 
 
Sommige mensen hebben een dagboek. Daarin schrijven ze alles wat ze meemaken. Later is het leuk 
om die oude belevenissen te lezen. Stel je nou eens voor dat Jozef een dagboek had. Zou het dan als 
volgt gaan? 

Eerste dag van de bloeimaand.  

Vandaag maakte ik een rijtoer naar de stad Tanis. Tsjongejonge, wat is het land droog. Er zitten diepe 
scheuren in de grond. Het koren ligt geel en dor op de aarde. En stoffig dat het overal is. Mijn mooie 
paarden joegen wolken stof op tijdens het rijden. Ik zat zelf ook onder het stof. Wat heerlijk dat ik thuis 
een geurend bad kon nemen. Steeds weer geniet ik van al die luxe. Soms denk ik nog wel eens terug 
aan die gevangenistijd. Ik dank God dat Hij mij eruit verlost heeft. 

Vijfde dag van de groeimaand.  

Het blijft droog. Het gaat precies zoals God gezegd heeft. De zeven jaren van overvloed zijn nu echt 
voorbij. In het paleis komt niemand iets te kort, maar op het land lijden de mensen honger. Het zal wel 
niet lang meer duren of de eerste aanvragen voor koren zullen binnenkomen. Weet je wat ik heb 
gehoord? Dat er in Kanaän ook hongersnood heerst. Ik hoop maar dat God mijn familie bewaart. 

Eerste dag van de oogstmaand.  

Ja, het is oogstmaand. Overal zou er nu de drukte moeten heersen voor het binnenhalen van de 
oogst. Maar nee hoor! Er valt niks binnen te halen. In plaats daarvan komen de mensen bij honderden 
tegelijk naar onze voorraadschuren. Ik moet er zelf bij zijn, anders wordt er te veel geld gevraagd aan 
de arme boeren. Tientallen soldaten zorgen voor een goede orde. Ik heb een draagbaar rieten dak 
laten maken tegen de zon, zodat ik niet de hele dag in de hitte hoef te lopen. 

Eerste dag van de wijnmaand.  

Raad eens wat er gebeurd is? Ik ben op bezoek geweest bij de Farao. Hij was heel vriendelijk voor 
me. Ik heb hem zelfs mogen zien zonder dat zijn gezicht opgeverfd was en zonder kroon. Zo ziet 
alleen zijn eigen familie hem maar. Wat is het dan een gewoon mens, zo klein en kwetsbaar. Zou hij 
nog bange dromen hebben? Het moet haast wel met al die enge waarzeggers in de buurt. Wat ben ik 
blij dat God mijn leven leidt. Weet je wat de Farao zei tijdens de maaltijd? 

'Jozef, mijn zoon. God heeft je hierheen gezonden om ons volk te redden. Als ik klaar ben met mijn 
studie over de zonnegod Aton zal ik meer willen leren over jouw God.' 

Als vader me hier eens zou zien... 

Zevende dag van de vloeimaand. 

De vijf feestdagen zijn weer voorbij. Gelukkig maar. Al die dronken priesters die met hun 
godenbeelden door de stad lopen te dansen. Wat hebben die Egyptenaren toch veel vreemde goden. 
Er is een God met een stierenkop en nog veel meer. Ik ben thuisgebleven. Zo bleef er fijn tijd over om 
met mijn twee zoontjes te praten. Efraïm en Manasse. Ik ben maar wat trots op ze. Zou ik ooit wel zo'n 
goeie vader voor hen worden als Jakob voor mij was? Ik heb me voorgenomen elke dag wat tijd vrij te 
maken, om hen te leren over God. Dan kunnen ze later alles weer aan hun kinderen doorvertellen. 
Dadelijk gaan we het nieuwe schip van de Farao bekijken. Het wordt door 26 roeiers geroeid en heeft 
een zeil van wel tien meter. Wie weet nodigt hij ons uit voor een verkoelend tochtje. 

Zesde van de maand nachtnevels.  

Vandaag is er iets ongelofelijks gebeurd. Terwijl ik langs die lange rij wachtende mensen keek, zag ik 
daar ineens bekende gezichten. Eerst geloofde ik m'n ogen niet, maar toen... Mijn hart sloeg drie 
slagen over! Daar stonden mijn broers!! Alle tien. Alleen Benjamin zag ik nergens. Wat zijn ze oud 
geworden! Simeon was al zo grijs en Naftali, die wilde ezel van vroeger, liep nu zo bedaard. Ik wilde 
natuurlijk gelijk naar ze toerennen en zeggen: 'Ik ben Jozef, jullie broer!' Maar toch deed ik het niet. 
Eerst wil ik namelijk weten of ze betere mensen geworden waren. Zouden ze nog zulke grote monden 



hebben? Dus snauwde ik: 'Hé, jullie daar... Waar komen jullie vandaan?' (In het Egyptisch natuurlijk. 
Mijn tolk vertaalde het wel.) Heel onderdanig antwoordden ze: 'Uit Kanaän om voedsel te kopen, 
eerbiedwaardige redder van het volk.' 

Ze knielden neer, bijna met hun neuzen op de grond. Ik moest gelijk aan die dromen van vroeger 
denken. 'Dat geloof ik niet!' schreeuwde ik, zogenaamd erg kwaad. 'Jullie zijn verspieders.' 

Van schrik sprongen ze op en deinsden een paar stappen achteruit. 

'Nee, Heer van de Nijl, U bent wel zo wijs als Farao zelf. Ziet u niet dat wij broers zijn? We waren met 
z'n twaalven, maar één broer is dood en één broer is thuisgebleven...' 

'Jaja,' dacht ik, 'en plagen jullie Benjamin netzo als mij vroeger?' Dus zei ik tegen de officier: 'Zet die 
leugenaars in de gevangenis. Het zijn spionnen. Ze willen kijken waar ze ons land kunnen 
binnenvallen om ons koren te roven.' 

En zodoende zitten ze nu in de gevangenis, dezelfde als waarin ik ook heb gezeten. Zouden ze bang 
zijn? Zouden ze bidden? 'k Zou best eens om een hoekje willen kijken. 

Elfde dag van de maand nachtnevels. 

Mijn broers zijn weer weg. Na drie dagen kreeg ik medelijden. Ik dacht aan hun vrouwen en kinderen 
en vooral aan vader. Wat zou hij in de zenuwen zitten als zijn zoons niet terugkeerden. 

'Ga jullie jongste broer halen. Dan zal ik jullie geloven.' beval ik. 'En... die daar (Ik wees op Simeon) 
blijft hier tot jullie terugkomen.' 

Ze waren zo onzeker als wat. Even kon ik m'n tranen bijna niet bedwingen toen ik Ruben hoorde 
zeggen: 'Dit overkomt ons allemaal omdat we Jozef vroeger aan die kooplui hebben verkocht.' 

Ze hadden niet in de gaten dat ik alles verstond. Nou, ik ben benieuwd wanneer ze terugkomen. O ja, 
nog wat. Voor de gein heb ik hun geld weer bovenin de zakken laten leggen. Wat zullen ze gek 
opkijken. Reken maar dat ze in hun piepzak zitten. Ik ga zo even tegen de gevangenbewaarder 
zeggen dat hij Simeon heel goed moet behandelen. Het is toch per slot van rekening mijn broer en 
voor je familie behoor je goed te zorgen. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEBED   

   Dankuwel, Here God, 
dat er aan het eind van 
elke tunnel weer licht 
is. 
Soms duurt het wel erg 
lang voordat we uit de 
ellende zijn.  
Wilt u die kinderen 
helpen die er geen gat 
meer in zien. 

 

 Kinderen plagen 
elkaar vaak. Dan 
wordt er gelachen 
om een 
andermans 
verdriet. Ik belijd 
dat ik daar ook wel 
eens aan mee 
doe. Maar ik wil 
dat niet meer! 

 

  

 Heer, zo vaak denk ik aan 
mijzelf, maar een ander 
heeft ook gevoel en kan 
ook gekwetst worden. Leer 
me dat begrijpen. 

   U vergeeft ons 
dagelijks onze zonden. 
Leer ons dan ook om 
anderen te vergeven. 
Amen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

Je hebt sprookjes, bijbelverhalen, geschiedenisverhalen, stripverhalen en ga maar door. 

Wat is het verschil tussen een sprookje en een bijbelverhaal? 

Teken een toverstafje bij de sprookjes. Zijn er ook bij die bij bijbelverhalen en bij sprookjes 

voorkomen? Misschien moet je dat aan je leidster vragen. Het is leuk om er over te 

discussiëren.   

 

 

 

 

  

 

 

  

  



Tekst   

 

Spreuken 20:22 

Zeg niet: ‘Ik zal dat kwaad vergelden,’  

wacht op de H E E R , hij zal je helpen.  

 

Deze tekst is te zingen. Kijk bij onze liedjes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

*Zoek de broers van Jozef: 

Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali, Gat, Aser, Issachar, Benjamin, Juda, Zebulon. 

Verstop briefjes met hun namen erop in het lokaal/de kamer en laat de kinderen ze opzoeken.  

* Raad wie van de broers ik ben 

Speel met twee groepen. Er is één persoon die één van de broers speelt en de groep die aan de beurt 

is mag hem drie vragen stellen. Kunnen ze raden wie hij is? Zo niet dan mag de andere groep het 

antwoord zeggen. (Schrijf op een karton alle namen op, zodat ze kunnen zien waaruit ze kunnen 

kiezen) 

Doe de onderstaande vragen in een doosje. De groep die aan de beurt is mag een vraag pakken en 

die aan ’de broer’ stellen. Als het antwoord nee is gaat het briefje weer in de doos. Als het antwoord ja 

is en de kinderen de naam raden, heeft de groep een punt gemaakt.  

Bijv. Ruben 

Ben jij de oudste van Jozefs broers? 

Heb jij geprobeerd Jozef te redden uit de put? 

Komt er een u in je naam voor?  

Benjamin: 

Ben jij de jongste? 

Is jouw moeder Rachel? 

Had Jozef in jouw graanzak de beker verstopt? 

Simeon: 

Heb jij in Egypte in de gevangenis gezeten? 

Heet jouw moeder Lea? 

Komt er een s in jouw naam voor? 

Juda: 

Is uit jouw nageslacht de Heer Jezus geboren? 

Betekent jouw naam God loven? 

Heten alle Joden naar jou?  

Levi 
Hebben jouw nakomelingen dienst gedaan in de tempel als levieten? 

Komt er iemand uit jouw nageslacht voor in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? 

Komt er een v voor in jouw naam?  

 

 

 

 

 

 



 

*werkblad 8b 

 
 



* Maak een lijstje van je familieleden/vrienden en schrijf erachter wat ze voor je betekenen. Hoe laat je 

merken dat je van ze houdt? 

 

Familie/vrienden Wat betekenen ze voor me? Hoe kan ik laten merken dat 

ik van ze houd? 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* couponboekje 

 
 

 

 

 

 

Doel: om de kinderen te leren iets liefs te zeggen tegen mensen om hen heen. Knip de zes delen 

uit en maak ze met een nietje vast als een boekje. De kinderen kunnen de blaadjes kleuren en uit 

het boekje scheuren om aan iemand te geven. Moedig ze aan om het te doen en vraag later wat 

men ervan vond.  

 
 

* Spel: Wedstrijdje tussen twee groepen. Laat telkens twee kinderen van dezelfde groep met de 

rechter aan de linkerbeen gebonden rennen naar een bepaald punt en terug. Welke groep wint er?  

Hierdoor leer je dat je van de andere afhankelijk bent om de eindstreep te halen. Zonder zijn broers 

kon Jozef zijn taak op aarde niet afmaken, dat was om zijn volk te redden.  

 



Quiz       

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat ontdekte Jozef op een dag?  1 Dat zijn broers gekomen waren om graan 

te kopen   

2 Maakte Jozef zich meteen kenbaar?  2 Vader vergeef hen hun want ze weten niet 

wat ze doen   

3 Wie zette hij in de gevangenis?    3 Simeon  

4  Wie moesten de broers mee 

terugbrengen?  

4 Om wraak te nemen 

5 Welke droom van Jozef kwam hiermee uit?  5 Nee, hij deed net of ze spionnen waren 

6 Wat voor kans was dit voor Jozef?   6 Om de wraak aan God over te laten  

7 Wat leert de bijbel ons?  7 Het Onze Vader 

8 Wat riep Jezus aan het kruis?  8 Van de korenschoven die voor zijn schoof 

bogen   

9 Welk gebed gaat over vergeving?   9 Nee, je moet het gewoon willen   

10 Is vergeven makkelijk?   10 Benjamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


