
W e e k  v a n  G e b e d  v o o r  d e  e e n h e i d  |  2 0 - 2 7  j a n u a r i  2 0 1 9

Jozef
Jullie hebben mij veel
onrecht aangedaan…

RECHT V R OGEN
K I N D E R W E R K P A K K E T

Kin
d

e
rp

r o
g r a m m a  v o o r 

gro
ep 

1-8

Geef je mijn 

kleding een 

kleurtje?



Inhoud

Routeplanner 3

Welkom 4

Bijbeltekst: zie bijlage 1A, 1B, 1C 6

Themalied: Doen wat Jezus zegt 13

• > Gebed

Kringgesprek 4

• > Gebed

Verhaal 4 
Zie bijlage 2A, 2B, 2C, 2D 9

• > Gebed

Verwerking 5

Zie bijlage 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H 16

Afsluiting 5

Bijbeltekst

Themalied: Doen wat Jezus zegt  13

• > Zegen

Colofon 

© 2019 Dit pakket is ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. 
Voor meer info AnnetteDoggen@ibb.nu. 

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal 
© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

© 2019 Dit lespakket is van MissieNederland, Driebergen en Raad van Kerken, Amersfoort.

LIJM

Colofon 

© 2019 Dit pakket is ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. 

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal 
© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

© 2019 Dit lespakket is van MissieNederland, Driebergen en Raad van Kerken, Amersfoort.

Geef je 
mijn kleding 

een kleurtje en 
ga je lekker 
puzzelen en 

kleuren?



3

Routeplanner

Maak voor de uitvoering van het programma 
de volgende keuzes:
•  voor alle kinderen van de basisschool samen (ALL);
•  voor de kinderen uitgesplitst in onderbouw (OB), middenbouw (MB), bovenbouw (BB)
•  voor de vorm waarin het verhaal wordt aangeboden: rollenspel, beeldverhaal (PowerPoint),
  film, anders… 
•  voor een bepaalde tijdsduur.

Welkom 
Bijbeltekst  10 minuten OB/MB/BB

Themalied  3 minuten ALL

• > Gebed 3 minuten ALL

Kringgesprek 5 minuten  5 minuten OB/MB/BB

• > Gebed 2  minuten ALL

Verhaal  
•  Rollenspel + liedjes 20 minuten ALL

•  Vertelling met PPP 15-20 minuten ALL

Bijbelvragen/lezen 15-20 minuten BB

•  Film  75 minuten OB/MB

• > Gebed 5 minuten OB/MB/BB

Verwerking 15-40 minuten OB/MB/BB/ALL

Afsluiting  

Bijbeltekst 3 minuten ALL

Themalied 3 minuten ALL

• > Gebed 1 minuut ALL

  Totaal  65-150 minuten

Heb je maar een half uur de tijd? Kies dan bijvoorbeeld voor het themalied, de vertelling, 
de bijbeltekst en gebed.

VerwerkingVerwerking

AfsluitingAfsluiting

• >• >

  

Welke route 

nemen we? 

Wat gaan we 

allemaal doen?
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Welkom
Ontvang de kinderen in een uitnodigende ruimte en 
verwelkom ze bij de start van de Week van Gebed 2019!  

Bijbeltekst
  10 minuten; bijlagen 1A-C

Vang de kleuters op en oefen de tekst met gebaren. Het gaat om 
het spelen met de tekst, niet direct om hem uit het hoofd te 
leren. 

Geef de oudere kinderen bij binnenkomst het puzzelblad met de 
tekst uit Psalm 33. Of gebruik grote vellen papier met de puzzel 
die ze met een groepje samen op kunnen lossen. 

Themalied
  3 minuten; bijlage 2B

Laat het themalied Doen wat Jezus zegt horen en meezingen 
voor zover de kinderen het al kennen.

• >  Gebed
  3 minuten

Ga in een kring staan en open het samenzijn met gebed waarbij 
je je gebed verbindt aan de bijbeltekst uit Psalm 33.  Vraag ook 
of enkele kinderen willen bidden voor jullie samenzijn.

Kringgesprek
5 minuten

Kies gespreksvragen die passen bij de leeftijdsgroep. 

• Wie is er altijd bij je om je te helpen?
• Vind je het fijn dat de Heer bij je is?
• Denk je dat Hij je helpt als je bang bent? 
 Als je verdriet hebt? Als je boos of blij bent?
• Hij is bij je, elke dag van je leven. 

Mensen uit de Bijbel hebben dat meegemaakt. De Here God was 
er altijd bij in moeilijke en verdrietige tijden. Over hun leven 
staan verhalen in de Bijbel, zodat wij nog meer durven te 
vertrouwen dat het waar is wat God doet en zegt. 

• >
  2 minuten

Bid voor je aan het verhaal begint dat God jullie wil helpen om 
te luisteren en nog meer te gaan vertrouwen op Hem. 
Geef ook enkele kinderen de gelegenheid om daar voor te 
bidden.

Verhaal
15-75 minuten – afhankelijk van de vorm waar je voor kiest; 
bijlagen 2A-D

•  Vertelling (met powerpoint)
•  Rollenspel
•  Film
•  Lezen uit de Bijbel in Gewone Taal + bijbelvragen

• >  Gebed
  5 minuten 

Sluit het verhaal af met gezamenlijk gebed.

• >• > Gebed
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In de hele wereld zijn mensen zoals Jozef. Mensen die niet 
eerlijk en onrechtvaardig worden behandeld.
Wij mogen voor hen bidden, want God wil bij hen zijn en hen 
helpen zoals Hij Jozef geholpen heeft.
God heeft ook een plan met hun leven. En Hij heeft een plan 
met jou leven.

Laat de kinderen zelf gebedsonderwerpen aandragen en vul 
die aan met andere actuele onderwerpen.
Neem de tijd om samen, of in kleine groepjes te bidden.
Geef ook een ogenblik de tijd om kinderen in stilte te laten 
bidden en te laten luisteren wat God in hun gedachten brengt.

Verwerking
15-40 minuten; bijlagen 3A-F

Bied de groep verschillende werkvormen aan waar de kinderen 
uit mogen kiezen. Maak eventueel een kleurindeling bij de tafels 
voor verschillende leeftijdsgroepen.
In de bijlagen vind je een aantal werkbladen en kleurplaten die 
je ook zou kunnen gebruiken.

•  Werken met textiel en textielstiften
 20 minuten MB/BB

Zorg voor T-shirts (2de handswinkel) of laat de kinderen er zelf 
een meenemen dat ze mogen versieren.

Gebruik draden wol, (textiel) stiften, lapjes (bijvoorbeeld 
schoonmaakdoekjes), en wat je maar wilt. Maak er een jas vol 
kleuren van!

In plaats van een shirt, kun je ook een vuilniszak gebruiken. 
Knip er een gat in voor je hoofd en twee gaten voor je armen, 
en knip de voorkant open zoals een jas. 

•  Droom schilderen op canvas
15 minuten ALL

Zorg voor canvasdoeken, ongeveer 30x30 cm, en acrylverf.

De kinderen krijgen een canvasdoek en mogen daar een droom 

van Jozef, van de schenker of de bakker, van de farao, of van 
zichzelf op schilderen.

•  Beeldverhaal maken - groepswerk
 40 minuten MB/BB

Zorg voor verkleedkleren en wat toepasselijke attributen om 
scènes uit het leven van Jozef uit te beelden.  Fotografeer de 
scènes (kinderen uit de bovenbouw kunnen dat ook zelf)  om er 
een beeldverhaal van te maken.
Zet de foto’s in een PowerPoint en presenteer die bijvoorbeeld 
over een week aan het begin of het einde van de kerkdienst.

•  Ketting rijgen
 15 minuten ALL

Toen Jozef onderkoning werd, kreeg hij een mooie ketting, 
zoals ook een burgemeester een ketting draagt bij zijn werk.
Zoek op internet naar ‘ketting knutselen’ en je komt vele 
werkvormen tegen; kettingen van: kralen, paperclips, 
wasknijperklemmetjes, macaroni, wc-rolletjes, rietjes, 
papierringen, knopen, enzovoort.

Kies werkvormen die bij de kinderen passen.

Afsluiting

Zing het themalied nog een keer.

Herhaal de bijbeltekst uit Psalm 33 nog een keer en geef
  daar een korte samenvatting van het programma bij.

Geef de kinderen een zegen mee: 

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 

De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’
Numeri 6:24-26

Geef de kinderen het kindergebedsboekje RECHT voor OGEN
mee voor deze Week van Gebed.
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BIJLAGE 1A

TEKST MET GEBAREN (OB)
Herhaal de tekst een paar keer en laat steeds meer woorden weg op de plekken van de gebaren.

De Heer (wijs omhoog)  wil 

 eerlijkheid (hand op je hart) 

 en 

 recht (arm recht vooruit),

overal op aarde  (wijs om je heen en draai een rondje) 

 zie je zijn goedheid (duimen omhoog). 

 Psalm 33 vers 5
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BIJLAGE 1B

REBUS  (MB)

Psalm 33 vers 5

-N

M=K

O=VE –B –D .....

KN=Z –MEIS KON=Z H=G ON=EI

-P –AAN

H+ +D

V=H P=W ST=E



Kraak jij de 
code?
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H = A
M = C
t = D
V = E
W = G

x = H
u = I
i = J
w = K
B = L

K = N
Z = O
y = P
Y = R
k = T

D = V
X = W
U = Z

BIJLAGE 1C

LETTERCODE (BB)
Breek de lettercode!

tV  xV VY   XuB   V VYBuiwxVut 

VK YVMxk

_ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _

ZDVYHB Zy HHYtV UuV iV 

UuiK WZVtxVut

_ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

Psalm 33 vers 5
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BIJLAGE 2A

Rollenspel JOZEF
20 minuten

Er zijn verschillende mogelijkheden met dit rollenspel:
• Studeer het spel in met een groepje kinderen en/of 

volwassenen en voer het op voor de hele kindergroep of in 
de kerkdienst.

• Geef de kinderen met een rol de tekst mee naar huis om zich 
voor te bereiden, laat ze zich eventueel aankleden als het 
personage, en lees/draag het verhaal voor.

• Deel ter plekke de teksten uit en laat de rollen voorlezen – 
maar zonder voorbereiding zal het minder goed uit de verf 
komen.

Optie
Er zijn vier liedjes in het verhaal verwerkt. Je kunt ze samen 
zingen of je kunt ernaar luisteren tijdens het spel.

Rollen
 1. Verteller - liefst door een volwassene , 13 beurten
 2. Jozef - 12 beurten
 3. Broer 1 - 2 beurten
 4. Broer 2 -2 beurten
 5. Ruben - 2 beurten
 6. Juda - 1 beurt
 6. Potifars vrouw - 3 beurten
 7. Schenker - 2 beurten
 8. Bakker - 3 beurten
 9. Farao - 3 beurten
 10. Jakob - 1 beurt

Verteller:
Ik ga jullie uit de Bijbel de geschiedenis van Jozef vertellen. 
Een paar van de hoofdrolspelers zullen mij helpen.

12Op een keer waren de broers van Jozef met de schapen en de 
geiten naar de stad Sichem gegaan. 13-14Toen zei Jakob tegen 
Jozef: ‘Je broers zijn met de kudde naar Sichem. Ga eens naar 
hen toe en vraag hoe het met hen gaat. Kijk ook of het goed
 gaat met de dieren. En kom dat dan aan mij vertellen.’ Jozef zei: 
‘Dat is goed.’
18De broers zagen Jozef al in de verte aankomen. Voordat hij bij 
hen was, bedachten ze een plan om hem te doden. 19Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Kijk, daar heb je die dromer! 20Kom, laten we 

hem vermoorden en in een put gooien. Dan zeggen we dat hij 
opgegeten is door een roofdier. Dan zullen we wel eens zien of 
zijn dromen uitkomen!’
21-22Toen Ruben dat hoorde, zei hij: ‘Nee, laten we hem niet 
doodslaan. Een moord is niet nodig. Gooi hem in één van de 
putten hier in de woestijn, maar vermoord hem niet.’ Ruben 
was van plan om Jozef te redden en om hem terug te brengen 
naar zijn vader.
23-24Toen Jozef bij zijn broers kwam, grepen ze hem vast. 
Ze trokken zijn mooie gekleurde jas uit en ze gooiden hem in 
een put. Het was een waterput, maar er stond geen water in. 
25Daarna gingen ze zitten eten.  (Genesis 37:12-14 en 18-25)

Broer 1:
We mochten hem niet doden van Ruben.

Broer 2:
Dan is het toch een goede oplossing dat we hem verkocht 
hebben?

Broer 1:
En met het geld kunnen we leuke dingen doen! 
O, daar komt Ruben net aan…

Ruben:
De jongen is weg! Wat hebben jullie met hem gedaan?

Broer 2:
We zullen zijn jas in bloed dopen. Dan vertellen we vader dat 
Jozef verscheurd is door een wild dier.

Ruben:
Moeten we onze vader dan leugens vertellen?

Verteller:
31De broers pakten Jozefs gekleurde jas. Ze slachtten een bokje 
en haalden de jas door het bloed van het bokje. 32Daarna 
brachten ze de jas naar hun vader. Ze zeiden: ‘Kijk eens wat we 
gevonden hebben. Is dit niet de jas van Jozef?’
33Jakob keek goed en riep toen: ‘Ja, het is de jas van Jozef! Hij is vast 
en zeker opgegeten door een roofdier. Hij is dood, Jozef is dood!’



10

34Van verdriet scheurde Jakob zijn kleren. Hij deed rouwkleren 
aan en hij rouwde om zijn zoon, dagenlang. 35Al zijn zonen en 
dochters probeerden hem te troosten, maar Jakob wilde niet 
getroost worden. Hij zei: ‘Ik blijf verdrietig totdat ik Jozef 
terugzie in het land van de dood.’ Zo veel verdriet had Jakob om 
zijn zoon. (Genesis 37:31-35)

1Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars 
hem verkocht aan een Egyptenaar die Potifar heette. Potifar had 
de leiding over de lijfwacht van de farao. 2De Heer hielp Jozef, 
zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar 
werken.
3Potifar begreep dat de Heer Jozef hielp. Want alles wat Jozef 
deed, ging goed.4Daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd 
zijn persoonlijke dienaar. Potifar gaf hem ook de leiding over 
alles wat er in zijn huis gebeurde. Jozef zorgde voor al zijn 
bezittingen. (Genesis 39:1-4)

Zing of luister naar GEWOON MAAR EEN KNECHT

Potifars vrouw:
(fluistert) Jozef is zo knap… 
(hardop) Ik wil dat jij mijn man wordt!

Jozef:
(geschrokken) Maar u bent getrouwd!

Potifars vrouw:
Nou en – kom bij me!

Verteller:
Maar Jozef rukte zich los en vluchtte naar buiten. Zijn jas bleef 
achter bij de vrouw van Potifar.
13De vrouw zag dat Jozef zijn jas had laten liggen, en ze begreep 
dat hij gevlucht was. 14Ze riep haar dienaren en zei: ‘Mijn man 
heeft die Hebreeër in huis gehaald. En kijk nou hoe die ons 
beledigt! Hij kwam bij me en wilde met me naar bed! Maar ik 
begon hard te roepen. 15Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte 
naar buiten.’ (Genesis 39:12b-15)

Potifars vrouw:
(boos) Wel verdraaid! Voelt hij zich soms te goed voor mij?
Dat zal ik hem betaald zetten!

Verteller:
16Ze liet de jas van Jozef naast zich liggen totdat haar man 
thuiskwam. 17Toen vertelde ze hem hetzelfde verhaal: ‘Die 
Hebreeuwse slaaf van je is bij mij geweest. Hij heeft me 
beledigd. Hij wilde met me naar bed! 18Maar ik begon hard te 

roepen. Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte naar buiten.’
19Toen Potifar het verhaal van zijn vrouw hoorde, werd hij 
woedend. 20Hij liet Jozef oppakken en naar de gevangenis van de 
farao brengen.
Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. 21Maar de Heer hielp 
hem. Hij zorgde ervoor dat de bewaker van de gevangenis 
vertrouwen had in Jozef. 22De bewaker gaf hem de leiding over 
de andere gevangenen en over het werk dat zij deden.23Hij liet 
Jozef alles doen. De bewaker hoefde zelf nergens meer aan te 
denken. Want de Heer hielp Jozef, en daardoor ging alles goed 
wat Jozef deed. (Genesis 39:16-23)

ELKE MORGEN

Schenker:
Ik heb toch zo raar gedroomd. Ik begrijp er niets van.

Bakker:
Wat, jij ook? Ik word niet vrolijk van mijn droom.

Jozef: 
Waarom staat uw gezicht zo somber vandaag?

Bakker:
Wij hebben gedroomd, maar we hebben geen idee wat onze 
dromen betekenen.

Jozef: 
Vertel me uw droom, God kan immers uitleg geven.

Schenker:
In mijn droom zag ik een druivenplant. Er groeiden drie takken 
aan. Die kwamen in bloei en toen groeiden er volle druiventros-
sen aan. Ik perste de druiven uit in de beker van de farao.

Zing of luister naar ELKE MORGEN
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Jozef: 
Dit is de uitleg: de drie takken zijn drie dagen. Binnen drie dagen 
geeft de farao u uw werk weer terug.

Bakker:
Dat klinkt goed. Luister ook naar mijn droom. Op mijn hoofd 
stonden drie manden met brood. De vogels aten ervan.

Jozef:
De drie manden zijn ook drie dagen. Maar het loopt niet goed 
met u af. De farao zal u ter dood veroordelen.

Verteller:
20Drie dagen later was de farao jarig. Hij gaf een feest voor 
al zijn dienaren. Hij liet de wijnschenker en de bakker uit de 
gevangenis halen. 21De wijnschenker werd weer de belangrijkste 
schenker. Voortaan schonk hij weer wijn in voor de farao.
22Maar de bakker werd opgehangen. Zo gebeurde er precies wat 
Jozef gezegd had. (Genesis 40:20-22)

Jozef:
(roept) Schenker, denk aan mij als u bij de farao komt. Zorg dat 
hij mij vrij laat, ik zit immers onschuldig in de gevangenis.

Verteller:
3Maar de schenker dacht niet meer aan Jozef. Hij was hem 
vergeten. (Genesis 40:23)
1Er gingen twee jaren voorbij. Toen kreeg de farao een droom. 
8De volgende ochtend liet de farao alle wijze mannen van 
Egypte bij zich komen. Hij vertelde hun wat hij gedroomd had. 
Want hij maakte zich zorgen over die dromen. Maar niemand 
kon hem vertellen wat de dromen betekenden.
9Toen zei de wijnschenker: ‘U weet dat ik een tijd geleden een 
fout gemaakt heb. 10U was toen woedend op mij en op de bakker. 
En u stuurde ons naar de gevangenis. 11Daar hadden wij op een 
keer allebei een droom. Het waren bijzondere dromen, maar ze 
waren heel verschillend. 12Er was in de gevangenis ook een jonge 
Hebreeuwse man. Hij was slaaf geweest bij de man die de 
leiding heeft over de lijfwacht. Toen we aan hem onze dromen 
vertelden, heeft hij ze uitgelegd.
14Toen liet de farao snel Jozef uit de gevangenis halen. Jozef 
werd geschoren en hij kreeg schone kleren aan. Daarna ging hij 
naar de farao.  (Genesis 40:1 en 8-14)

Farao:
Ik heb gehoord dat jij dromen uit kunt leggen.

Jozef: 
O farao, niet ik kan dat, alleen God kan dromen uitleggen. 
Ik hoop dat Hij goede woorden voor u heeft.

Farao:
Ik droomde dat ik bij de rivier de Nijl stond. Zeven mooie, vette 
koeien stonden daar, maar ze werden opgegeten door zeven 
lelijke, magere koeien. Maar ze bleven lelijk en mager.
Toen droomde ik van zeven volle aren met graan die groeiden 
aan één halm, maar zeven dorre, dunne aren aten ze op.

Verteller:
De farao keek Jozef vol verwachting aan. Niemand had zijn 
dromen kunnen uitleggen. Zou deze ex-gevangene uit een 
vreemd land, met een vreemde God wél weten wat zijn dromen 
betekenden?

Jozef:
Farao´s dromen gaan over hetzelfde. God heeft de farao 
bekendgemaakt wat Hij zal doen. Er komen zeven jaren van 
grote overvloed in Egypte. Daarna zeven jaren van hongersnood.

Verteller:
Het gezicht van de farao stond somber. Dit klonk helemaal niet 
goed! Maar Jozef was nog niet klaar met zijn woorden…

Jozef:
Farao, u moet een wijze en verstandige man zoeken die het land 
kan leiden. In de jaren van overvloed moet het graan opgeslagen 
worden in schuren. Dan is er genoeg eten in de jaren van 
hongersnood.

Farao:
Nergens zullen we iemand vinden die zo wijs is als jij. De geest 
van God is in jou. Jij krijgt de leiding in Egypte, ik geef je mijn 
eigen ring als teken dat de mensen naar jou moeten luisteren.

Verteller:
47Er kwamen zeven goede jaren. In die jaren groeide er heel veel 
koren in het land. 48Jozef verzamelde alles. In alle steden 
bewaarde hij graan. In elke stad werd het graan bewaard van de 
akkers eromheen. 49Jozef verzamelde veel graan, zo veel als het 
zand bij de zee. Er was zo veel, dat ze niet meer konden 
uitrekenen hoeveel het was.
53Na de zeven goede jaren in Egypte 54begonnen de zeven slechte 
jaren. Het ging precies zoals Jozef gezegd had. Overal was 
hongersnood. Alleen in Egypte was er genoeg te eten. (Genesis 
41:47-49 en 53)
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42:1Jakob hoorde dat er in Egypte graan was. Hij zei tegen zijn 
zonen: ‘Waarom doen jullie niets? 2Ik heb gehoord dat er in 
Egypte graan is. Ga erheen en koop graan voor ons, zodat we 
niet sterven van de honger.’ (Genesis 42:1-2)

Zing of luister naar HIJ HEEFT MIJ GEMAAKT

Jozef:
En toen stond ik opeens oog in oog met mijn broers! Ze kwamen 
graan kopen, want ook in Israël hadden de mensen honger. 
Mijn eigen familie had niet genoeg te eten!

Verteller:
1De honger in Kanaän werd steeds erger. 2De zonen van Jakob 
hadden wel graan meegebracht uit Egypte, maar dat graan was 
op. Daarom zei Jakob tegen hen: ‘Jullie moeten weer naar Egypte 
gaan om eten te kopen.’
3Maar Juda zei: ‘We mogen alleen terugkomen als we Benjamin 
meebrengen. Dat heeft die man heel streng tegen ons gezegd. 
4Als u Benjamin met ons mee laat gaan, zullen we eten voor u 
gaan kopen. 5Maar als u hem niet mee laat gaan, gaan we niet. 
We moeten onze broer meenemen. Anders mogen we echt niet 
terugkomen. Dat heeft die man gezegd.’ (Genesis 43:1-5)

Jakob:  
Nee, ik geef jullie Benjamin niet mee. Jozef ben ik al jaren kwijt. 
Simeon zit in Egypte in de gevangenis. Ik zal sterven als ik mijn 
jongste zoon ook nog kwijt raak. 

Juda:
Geef Benjamin maar aan mij mee. Ik zal op hem letten en hem 
weer bij u terug brengen. Als dat niet gebeurt, moet u mij maar 
straffen.

Verteller:
8-9Toen zei Juda: ‘Laat Benjamin nu maar met mij meegaan. 
Ik zal ervoor zorgen dat er niets met hem gebeurt. Als hij niet 
terugkomt, is het mijn schuld. Dan mag u mij dat kwalijk nemen, 
mijn hele leven. En laten we nu maar meteen vertrekken. Anders 
zullen we allemaal sterven: wij, u en onze kinderen. 10Als we niet 
zo lang gewacht hadden, hadden we al twee keer naar Egypte 
kunnen gaan!’
13Ga nu maar terug naar die man. En neem Benjamin maar mee. 
14Ik hoop dat God zorgt dat die man medelijden met jullie heeft. 
Dan zal hij Simeon vrijlaten en Benjamin terug laten gaan. En 
als mijn kinderen niet terugkomen, dan moet dat maar.’ (Genesis 
43:8-10 en 13-14)

Jozef:
Mijn broers zijn terug, en ze hebben Benjamin meegenomen! 
Wat ben ik blij om mijn jongste broer terug te zien. Maar nu ga 
ik ze testen. Ik wil weten of ze nog net zo slecht zijn als toen ze 
mij verkochten als slaaf.

Verteller:
Jozef liet zijn zilveren beker verstoppen in de bagage van 
Benjamin. Hij liet zijn broers met de zakken graan voor hun 
familie vertrekken, maar stuurde zijn dienaar achter hen aan.
De beker werd gevonden bij Benjamin en de dienaar nam hem 
gevangen. De broers gingen mee terug naar het paleis van Jozef 
en Juda smeekte om hem gevangen te nemen in plaats van 
Benjamin. Hij zei dat hun oude vader Jakob zou sterven van 
verdriet als ze Benjamin niet bij hem terugbrachten. 
Voor Jozef was de test van zijn broers geslaagd. Hij merkte dat 
ze veranderd waren en besloot om ze niet langer voor de gek te 
houden.
4‘Kom toch dichterbij!’ zei Jozef. Dat deden ze. Toen zei hij: ‘Ik 
ben Jozef! Ik ben de broer die jullie verkocht hebben. Daarna 
ben ik naar Egypte gebracht. (Genesis 45:4)

Jozef:
Wees niet bang voor mij. Ik doe jullie geen kwaad. Jullie hebben 
mij veel onrecht aangedaan, maar God heeft het ten goede 
gekeerd. Hij heeft mij gebruikt om een groot volk in leven te 
houden!

Verteller:
Jozef zei dat het onrecht door God ten goede was gekeerd. Dat 
komt uit het hart van God. Hij is rechtvaardig en wil dat ook zijn 
kinderen, dat wij, leren om rechtvaardig te zijn. Hij zegt in de 
Bijbel:

Jullie moeten arme mensen beschermen,
en kinderen zonder vader helpen.

Jullie moeten mensen zonder macht verdedigen,
en hen bevrijden van hun onderdrukkers.

Jullie moeten arme en machteloze mensen redden. 
(Psalm 82:3-4)

Jezus heeft ons laten zien hoe we rechtvaardig kunnen leven en 
hoe we met elkaar om mogen gaan. En daarom is het altijd goed 
om te doen wat Jezus zegt!

Zing of luister naar DOEN WAT JEZUS ZEGT
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BIJLAGE 2B
Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn. Zo wil ik zijn voor U.
Eenvoudig en echt,
U de Heer, ik de knecht,
zo wil ik zijn voor U.

U dienen als Heer,
niets minder, niets meer,
zo wil ik zijn voor U.
Ik meen het oprecht:
Heer, doen wat U zegt,
zo wil ik zijn voor U.

Tekst & muziek: Jan Visser

Staat op: Opwekking Kids, lied 11

https://youtu.be/thqU0sFdn8o

Elke morgen als ik wakker word
Praat ik zachtjes met de Heer
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt
Leg ik bij Hem neer
En hij draagt mij, hij draagt mij, Hij vult mij met kracht
Ja, Hij draagt mij tot diep in de nacht

Elke morgen als ik wakker word
Praat ik zachtjes met de Heer
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt
Leg ik bij Hem neer
En hij vraagt mij, Hij vraagt mij, te doen wat Hij zegt
Ja, Hij vraagt mij, te zijn als een knecht

Elke avond als ik slapen ga
Praat ik zachtjes met U Heer
En dan weet ik dat U bij mij bent
Dus leg ik mij neer
En U draagt mij, U draagt mij, U vult mij met kracht
Ja, U draagt mij tot diep in de nacht

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Staat op: Bellen Blazen

https://youtu.be/G3aWAuYjPj0

Hij heeft mij gemaakt en ik ben van Hem.
Hij wilde dat ik op Hem zou lijken.
Er is niemand op aarde die mij beter kent.
Niemand die mij zo goed kan begrijpen.

Als ik in de put zit trekt Hij mij eruit.
Hij tilt mij uit boven mijn problemen.
Hij is mijn Vriend en de Schepper
die mijn leven kent, dus zing ik dit lied voor Hem.

Ik ben hier om de Heer te prijzen.
Ik ben hier om de Heer alle eer te bewijzen.
Ik ben hier om de Heer te prijzen.
Dus zing ik dit lied voor Hem.

Tekst & Muziek: Mireille Schaart

Staat op: Opwekking Kids, lied 64

https://youtu.be/zpjrW4wyMJE

Doen wat Jezus zegt

Mensen maken oorlog
Kinderen lijden honger
Of zwerven over straat
Maar onze mooie woorden
Zullen toch niet maken
Dat het overgaat

Het gaat niet om mooie praatjes
Wie er goed is en wie slecht
Praatjes vullen geen gaatjes
We moeten doen wat Jezus zegt
Doen wat Jezus zegt

Zorgen voor de zwakken
Delen met de armen
Dienen als een knecht
Vluchtelingen helpen
Treurenden vertroosten
Doen wat Jezus zegt Het gaat niet om...

Trouw zijn in de liefde
Durven te vergeven
Dienen als een knecht
Opstaan tegen onrecht
Hongerigen voeden
Doen wat Jezus zegt Het gaat niet om... (2x)

Doen wat Jezus zegt
Doen wat Jezus zegt

Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld

Staat op: Ezelsoren (CD van Oké 4 Kids)

https://youtu.be/Uu3a62pMZO0
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BIJLAGE 2C

Bijbelvragen
Verdeel de kinderen van de BB in groepjes en geef elk groepje vijf vragen om te beantwoorden 

en een Bijbel waarin ze de antwoorden op kunnen zoeken.

Variatie
Maak er meerkeuzevragen (a-b-c) van en speel een ren-je-rot-
quiz.
• Hang in drie hoeken van het vertrek een vel met een grote A, 

een B en in de derde een C. Zorg dat de kinderen vanuit de 
vierde hoek kunnen starten.

• De leiding stelt een vraag met meerkeuzevragen: A, B of C.
Dan mag iedereen zo snel mogelijk in de juiste hoek gaan 
staan. Diegenen die verkeerd antwoorden, krijgen (uiteraard) 
geen punten. Diegenen die wel in het juiste vak zijn gaan 
staan krijgen 1 punt.

1 - Waar droomde Jozef over? En wat betekenden die 
  dromen? Genesis 37:6-11

2 - Welke broer wilde niet dat Jozef dood gemaakt zou 
  worden? Genesis 37:19-24

3 - In welk land moest Jozef gaan werken als slaaf? 
  Genesis 39:1-6

4 - Waarom werd Potifar zo boos op Jozef dat hij naar de 
  gevangenis moest? Genesis 39:16-21

5 - Wie kon de dromen van de schenker en de bakker 
  uitleggen? Genesis 40:8-14

6 - Wie vertelde aan de farao dat Jozef dromen uit kon 
  leggen? Genesis 41:9-16

7 - Waar had de farao over gedroomd? Genesis 41:25-30

8 - Wat kreeg Jozef van de farao? Genesis 41:41-45

9 - Hoeveel jaar groeide er genoeg eten in Egypte? 
  Hoeveel jaar was er honger? Genesis 41:50-55

10 - Waarom kwamen Jozefs broers naar hem toe in Egypte? 
  Genesis 42:7-13

 - Waarom herkenden de broers Jozef niet, denk jij? 
  Genesis 42:6-9

12 - Wat vonden de broers nog meer in hun zakken met eten? 
 Genesis 42:29-35

13 - Wat nemen de broers mee voor Jozef? Genesis 43:10-15

14 - Was Jozef nog boos op zijn broers? Hoe weet je dat? 
  Genesis 45:1-5

15 - Wat werd er in de zak van Benjamin gevonden? 
  Genesis 44:11-17

16 - Waarom wil Juda slaaf worden in de plaats van 
  Benjamin? Genesis 44:30-34

17 - Waarom denk je dat alle broers huilden? Genesis 45:12-18

18 - Hoeveel mensen hoorden bij de familie van Jakob? 
  Genesis 46:26-32

19 - Welke dieren hadden de broers van Jozef meegenomen 
  naar Egypte? Genesis 47:1-6

20 - Hoe stelde Jozef zijn broers gerust? Genesis 50:15-21

11 - Waarom herkenden de broers Jozef niet, denk jij? 
Genesis 42:6-9
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BIJLAGE 2D

Ideeën over 
hoe je de geschiedenis van Jozef aan kunt bieden aan de kinderen

Powerpoint met foto-verhaal
Je kunt uitgebreide PowerPoints met fotomateriaal over de geschiedenis van Jozef gratis en eenvoudig downloaden van:

Jozef de Dromenkoning - 
een bijbelse animatiemusical

75 minuten, Nederlands nagesynchroniseerd

Tienerbijbel van Willem de Vink
Uitgave Benjamin 2011

De geschiedenis van Jozef komt uitgebreid aan bod 
in deel 3 van het boek, pag.103-135
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BIJLAGE 3A

Jakob geeft zijn zoon Jozef een cadeau.
Het is een mooie, nieuwe jas.

Pak je stiften om de jas te kleuren.
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de droom vaN de farao
De koning van Egypte vraagt Jozef: ‘Ik droomde 
over zeven vette koeien die zeven magere koeien over zeven vette koeien die zeven magere koeien over zeven vette koeien die zeven magere koeien over zeven vette koeien die zeven magere koeien 
opaten. Wat betekent dat?’ ‘Er komen zeven jaren 
met goede oogsten’, zegt Jozef. ‘Daarna komen 
zeven jaren van hongersnood.’

Welke vreemde droom 
heeft de farao nog meer?

Je leest het in Genesis 41:22-24. 
zeven jaren van hongersnood.’

1. Geel

2. Lichtbruin

3. Groen

4. Lichtblauw

5. Rood

6. Lichtgroen

7. Blauw

8. Grijs

9. Lichtpaars

10. Oranjegeel

11. Lichtgeel

12. Donkerbruin

BIJLAGE 3B  |  Kleur op nummer



Jozef kan dromen uitleggen. Daar is hij heel goed in! 
Aan wie legt hij hier een droom uit?

lees het in genesis hoofdstuk 41.
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BIJLAGE 3C  |  VAN STIP TOT STIP



Jozefs broers zijn woedend op hem. 
Ze pakken zijn mooie jas af en gooien hem in een put.
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BIJLAGE 3D  |  Om te verven
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BIJLAGE 3E  |  Om te verven

Jozef legt de farao van Egypte uit wat zijn dromen betekenen.



Jakob geeft zijn lievelingszoon Jozef een prachtige jas. 
Zijn broers zijn erg jaloers!
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BIJLAGE 3F  |  Om te verven
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BIJLAGE 3G  |  Om te verven

De farao maakt van Jozef een leider in Egypte. 
Jozef zorgt voor het eten in de jaren van hongersnood.
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BIJLAGE 3H  |  woordzoeker jozef

Streep onderstaande woorden door in de puzzel. 

BAKKER

BENJAMIN

BROERS

DROOM

EGYPTE

FARAO

GEVANGENIS

JAKOB

JAS

KOREN

POTIFAR

PUT

SCHENKER

N G O E D R O O M D

S I N E G N A V E G

C S M P B Y T U P P

H F L A A O P N O S

E M A E J T K T J R

N K O R E N I A E E

K O U S A F E W J O

E L A E A O V B E R

R J N R E K K A B B

Ben jij benieuwd naar…

_ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   

_ _ _ _   _ _ _ _ _ ?

Lees wat er in de overgebleven letters staat.



De kleurplaten komen uit 

Wil je nog meer 
puzzelbladen maken 
en kleurplaten 
kleuren bij de Bijbel?

Mega en Knots zijn te koop bij de 

Internationale Bijbelbond, 

kijk op www.ibb.nu


