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Deze bundel bevat bouwstenen voor de vakantiebijbelweek 2020. Het thema is: God is erbij! Zoals verwoord in de 
kerntekst: De Heere was met Jozef, en wendde (geeft) Zijn goedertierenheid tot hem (Genesis 39 : 21). 

Er worden verschillende verhalen verteld uit  het leven van Jozef.  
God is erbij: 
1. Valse start!
2. De verkeerde kant op!
3. Vastgelopen!
4. Verrassing!
5. Victorie en vergeving!

Het was voor Jozef soms heel moeilijk en teleurstellend in zijn leven.  Toch mocht hij ervaren dat de Heere voor 
hem zorgde en God had een duidelijk plan met zijn leven. Er moest een heel volk in het leven worden behouden. 
Dat is de rode draad die door de verhalen heen loopt. 

De bundel heeft dezelfde structuur als de themamap  ‘Bouw je mee.’ Soms is een kleine aanpassing voor de 
overzichtelijkheid aangebracht.  Opnieuw wijzen we als LWJ op het belang van zowel het samen voorbereiden 
als de persoonlijke voorbereiding. De bronnen die u gebruikt zijn hetzelfde gebleven: De Bijbel, de Bijbel met 
kanttekeningen, de Bijbel met uitleg, Leer en leven van dhr. Cammeraat, enzovoorts.

Deze bundel is een handreiking bij de voorbereiding van de vertelling en het gesprek met de kinderen en/
of jongeren. U kent uw eigen doelgroep en naar eigen inzicht kunt u het aangeboden materiaal gebruiken en 
verwerken. 

Van harte wensen we u Gods zegen voor het Bijbelclubwerk toe. Laat de levensgeschiedenis en de levenslessen 
uit het leven van Jozef voor u persoonlijk en de clubjeugd van rijke betekenis zijn!

Namens de werkgroep,

N.J. Teerds, voorzitter



VOORBEREIDING THEMA
Het delen van Bijbelse verhalen, tekst(en) en liederen aan onkerkelijke kinderen vraagt een goede 
voorbereiding. Graag denken we als LWJ hierin mee en geven hiervoor enkele suggesties:

1. Gebed
Allereerst is het gebed belangrijk in de voorbereiding. Benoem dit richting vrijwilligers, maar vraag ook 
voorbede in de kerkelijke gemeente. Denk hierbij aan gebed voor de vrijwilligers, de kinderen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) en het doorgeven van de Bijbelse boodschap tot bekering en geloof. Eenheid en 
onderlinge verbondenheid is van groot belang in het evangelisatiewerk. Daar is gebed voor nodig. De Heere 
Jezus heeft gezegd: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’

2. Bekendheid
Het is belangrijk dat het evangelisatieclubwerk bekend is in de kerkelijke gemeente, zodat er meegeleefd 
en meegebeden kan worden. Informeer de gemeente daarom vooraf over data, thema en invulling. 
Daarnaast kan het goed zijn om tijdens de evangelisatieclubdagen bijvoorbeeld door middel van een mailing 
de gemeente per dag op de hoogte te houden van het verloop. Een nieuwsbrief met foto’s  achteraf kan ook 
een goed middel zijn om te delen hoe het gegaan is. Zo breng je het evangelisatiewerk dichtbij. Denk hierbij 
wel aan de privacywetgeving. Noem geen namen van kinderen en/of ouders en wees ook voorzichtig met het 
delen van persoonlijke verhalen en foto’s. 

3. Teamvoorbereiding 
Tot slot is ook een goede teamvoorbereiding belangrijk. Niet alleen voor het bespreken van alle praktische 
zaken, maar veel meer nog om gezamenlijk als team het thema voor te bereiden. Dit kan door met elkaar 
een speciaal moment te plannen waarin het volgende gedaan kan worden:

• Breng de themamap goed onder de aandacht van de vrijwilligers. Deel de inhoud, zodat iedereen op de 
hoogte is van het thema. 

• Oefen met elkaar het themalied.
• Brainstorm met elkaar hoe jullie de Bijbeltekst willen aanleren aan de kinderen. Maak hierbij gebruik 

van de suggesties die in de themamap gegeven worden. 
• Brainstorm met elkaar hoe jullie als team verder invulling aan het thema willen geven. Wees creatief. 

Zorg dat het thema goed neergezet wordt en kinderen helder hebben waar het om gaat. 
• Doe een Bijbelstudie in groepjes met elkaar. Hierbij kan elk groepje één van de verhalen nemen die u 

aan de kinderen gaat vertellen. Houd deze Bijbelstudie eenvoudig en praktisch en vooral gericht op de 
doelgroep aan wie u het verhaal gaat doorgeven. Denk hierbij aan vragen als:
- Wat staat er? Over wie gaat het en wat gebeurt er? Begrijp ik wat ik lees? 
- Welke moeilijke woorden staan erin? 
 Hoe zouden we deze moeilijke woorden aan kinderen kunnen uitleggen? 
- Wat is de kern van het verhaal?
- Wat kunnen we leren van dit Bijbelverhaal?
- Hoe breng ik de boodschap over? (Hoe sluit ik aan? 
 Welke herkenning voor kinderen zit er in dit verhaal? Welke vragen zou het kunnen oproepen?)
Als elk groepje de belangrijkste punten op een blad papier zet en dit na de Bijbelstudie deelt met het 
hele team, krijgt iedereen iets van alle Bijbelverhalen mee. 

Het is waardevol om het thema op deze manier voor te bereiden. Dit vraagt tijd maar dat is het ook waard. 
Bij minder tijd moeten er keuzes gemaakt worden en wellicht het thema op een andere manier onder de 
aandacht worden gebracht. Het is goed om hier afspraken met elkaar over te maken. 

Voor vragen, tips en adviezen kan er gerust contact opgenomen worden met de LWJ. Wij denken graag met 
jullie mee. 



VOORBEREIDING VERTELLING
Bijbelse verhalen doorgeven aan kinderen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weten, is mooi werk. Wel 
vraagt het een goede (persoonlijke) voorbereiding. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onderstaand 
schema. 

STAP 1: GOED LEZEN 
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: EENVOUDIG MAKEN 
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal vertelt wordt.
a. Schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
b. Onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
c. Bedenk hoe u deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen. 

STAP 3A: CONTEXT BEPALEN 
Schrijf op:
a. Omgeving: Waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
b. Tijd: Wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
c. Personages: Welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet u over hen? 
 Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in de Bijbel?

STAP 3B: VERHAALLIJN BEPALEN 
Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal? 
Denk hierbij aan: begin > kern > slot; of: aanleiding > reactie > gevolg, enz.

STAP 3C: KERN BEPALEN
a. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
b. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege gelaten kunnen 
 worden?

STAP 4: BETEKENIS ONTDEKKEN 
a. Wat is de betekenis van dit verhaal?
b. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
c. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
d. Welke lessen zitten er in dit verhaal?

STAP 5: AANSLUITING ZOEKEN
a. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
b. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
c. Welk voorwerp of beeld zou ik eventueel bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: VERHAAL MAKEN 
a. Zorg voor een pakkend begin (eventueel met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft). 
b. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor het vertellen van teveel details waardoor 
 de kinderen en tieners afhaken. 
c. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
d. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: VERHAAL OEFENEN
a. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
b. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 



TIPS!

TIP 1: 
Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, geboorte 
van Jezus, Zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, Pinksteren en de verspreiding van het 
Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier eventueel de tijdlijn-platen van de 
LWJ voor. 

TIP 2:
Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg en 
Cammeraat.



KERNTEKST
1. Tekst 
Genesis 39: 21 De Heere was met Jozef, en wendde (geeft) Zijn goedertierenheid tot hem. 

Twee eigenschappen van God: 
1. God is erbij/ dichtbij 
2. God is goed(ertieren)* 

*Goedertieren betekent oorspronkelijk goeder tiere, van goede groei. Maar goedertieren heeft de betekenis 
aangenomen die grenst aan de betekenis van genadig. Als van God gezegd wordt dat hij goedertieren is, dan 
betekent het dat God genadig is. Hij is zo goed dat Hij ons de zonden (verkeerde dingen) iedere dag opnieuw 
wil vergeven en voor ons wil zorgen.

2. Uitleg algemeen: de Heere zegent Jozef  
De geschiedenis van Jozef is een prachtige illustratie van Gods aanwezigheid in het leven. Dwars door de 
zonden van mensen en de moeilijkheden van het leven zorgt God voor Jozef. God zorgt te midden van de 
verleiding, verdriet en verwarring in het leven van Jozef. 

Het leven van Jozef laat de praktijk zien van het heerlijke overwinningslied van een oprecht christen uit 
Romeinen 8: 35- 39 ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’. 

Jozefs leven staat in het teken van het grotere heilsplan van God. Door het leven van Jozef zullen veel 
mensen behouden worden (Genesis 50: 20). 

3. Uitleg voor de kinderen: 
Het thema van deze map staat in het teken van zoeken. We gaan op zoek in het leven van Jozef. 

Bij het leven van Jozef kan je denken aan een rode draad. Misschien heb je wel eens zo’n dik koord gezien. 
Als je zo’n koord op de grond legt ontstaat er een soort weg. Vaak zitten er rechte stukken in die weg, maar 
er zijn ook allerlei bochten. Naast de rode draad zou je allemaal dingen neer kunnen zetten. Je kunt er 
harde stenen, maar ook mooie bloemen naast leggen. 

Zo ziet eigenlijk ook de levensweg van Jozef er uit. Er zijn moeilijke momenten. Denk maar eens aan het 
verhaal waar Jozef verkocht werd aan vreemde mannen. Wat zal Jozef bang en verdrietig zijn geweest. 
Misschien zijn er op dit moment in jouw leven ook van die ‘steenmomenten’, je bent verdrietig, boos of bang. 
Het kan ook zijn dat jouw levensdraad net als dat van Jozef in de war ligt. Je bent vastgelopen en weet niet 
hoe het verder moet. In verhaal drie zie je dat Jozef zich ook zo voelt. 

Jozef zoekt net als jij, ook zijn weg in het leven. In de Bijbel staat dat Jozef niet alleen was in zijn leven. De 
tekst die we deze week leren zegt: ‘De Heere was met Jozef’ en omdat de Heere met Jozef is, is hij heel 
gelukkig. Misschien ken je dat lied wel: ‘De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken’. Dat betekent dat 
de Heere erbij is, heel jouw levensweg. Hij is aanwezig bij de stenen en de bloemen, de moeilijke en de fi jne 
momenten. Als God er voor jou is, dan hoef je niet bang te zijn. 

4. Link naar de tekst 
Verhaal 1: Valse start! 
Vader Jakob vraagt aan Jozef of hij zijn broers wil zoeken. De broers van Jozef zijn jaloers op Jozef. Als zij 
Jozef aan zien komen maken zij een plan. Ze willen hem doden, maar God zorgt voor Jozef. Twee van zijn 
broers zeggen dat het beter is om hem niet te doden maar hem te verkopen aan vreemde mensen. 



Verhaal 2: De verkeerde kant op! 
God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet 
met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 
van Gods zorg. God laat ondanks de verleiding zien dat Hij met Jozef is. 

Verhaal 3: Vastgelopen! 
Net als bij de vorige verhalen is God met Jozef, ook als hij in de gevangenis zit. De gevangenis is een 
moeilijke en nare plek voor Jozef. Eerst woonde hij in een mooi paleis, nu is hij onterecht gevangen 
genomen. Gelukkig lezen we dat Gods zorg hoger is dan de gevangenismuren. Ook hier zorgt de Heere voor 
Jozef. Jozef krijgt een goede positie (Genesis 40: 21). 

Verhaal 4: Verrassing! 
Als je terugkijkt naar de vorige verhalen zie je dat Jozef veel moeilijkheden in zijn leven heeft. Zijn leven 
lijkt wel vastgelopen. Hij is in een vreemd land, heeft in de gevangenis gezeten en heeft geen contact meer 
met zijn familie. Maar ook nu blijkt dat God regeert. God keert alles om. Jozef wordt onderkoning, wat een 
verrassing! En daarnaast is er nog een grote verrassing in het leven van Jozef. Hij ziet zijn familie weer 
terug! 

Verhaal 5: Victorie en vergeving!
De Heere laat zien dat Hij in het leven van Jozef alles omkeert. Eerst waren er allerlei zonden en kwam 
Jozef vaak door andere mensen in de problemen. Maar God heeft een groter plan met het leven van 
Jozef. Hij wil laten zien dat Hij door de Heere Jezus ons wil redden en zonden wil vergeven. God heeft ons 
opgezocht in Zijn Zoon de Heere Jezus en Hij zegt het: 
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebben’ (Johannes 3: 16). God geeft de 
overwinning. 

5. Lied 

6. Materiaal voor verwerking 
Een (rood) koord om de levenslijn van Jozef uit te beelden. U kunt dit koord neerleggen of ophangen. 
Bij de intro-uitleg kunt u stenen en bloemen gebruiken. Bij de verschillende verhalen kunt u vervolgens 
bijpassende voorwerpen (of de bijgevoegde kaarten) gebruiken. 
Verhaal 1: kaart 1 en 2  
Verhaal 2: kaart 3 en 4 
Verhaal 3: kaart 5 en 1 
Verhaal 4: kaart 6 
Verhaal 5: kaart 7 
Bij elke les wordt dit verder uitgewerkt onder het kopje: Aansluiting.

Boven het koord kan de tekst neergezet (of opgehangen) worden. Hiermee wordt uitgebeeld dat Gods zorg 
en aanwezigheid boven het hele leven van Jozef staat. 

God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet 
met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 
van Gods zorg. God laat ondanks de verleiding zien dat Hij met Jozef is. 

God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet 
met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 

Net als bij de vorige verhalen is God met Jozef, ook als hij in de gevangenis zit. De gevangenis is een Net als bij de vorige verhalen is God met Jozef, ook als hij in de gevangenis zit. De gevangenis is een Net als bij de vorige verhalen is God met Jozef, ook als hij in de gevangenis zit. De gevangenis is een Net als bij de vorige verhalen is God met Jozef, ook als hij in de gevangenis zit. De gevangenis is een 

met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 
God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet 
met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 
God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet 
met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 
God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet God omlijst de geschiedenissen van het leven van Jozef met Zijn trouwe zorg. Hoofdstuk 39 begint expliciet 
met een vermelding hiervan (Genesis 39:2). Daarnaast sluit het hoofdstuk af met nogmaals een bevestiging 

Verhaal	4:	Verwarring	en	verrassing!		
Als je terugkijkt naar de vorige verhalen zie je dat Jozef veel moeilijkheden in zijn leven hee4. Zijn leven lijkt wel vastgelopen. Hij 
is in een vreemd land, hee4 in de gevangenis gezeten en hee4 geen contact meer met zijn familie. Maar ook nu blijkt dat God 
regeert. God keert alles om. Jozef wordt onderkoning, wat een verrassing! En daarnaast is er nog een grote verrassing in het 
leven van Jozef. Hij ziet zijn familie weer terug!  

Verhaal	5:	Victorie	en	vergeving! 
De Heere laat zien dat Hij in het leven van Jozef alles omkeert. Eerst waren er allerlei zonden en kwam Jozef vaak door andere 
mensen in de problemen. Maar God hee4 een groter plan met het leven van Jozef. Hij wil laten zien dat Hij door de Heere Jezus 
ons wil redden en zonden wil vergeven. God hee4 ons opgezocht in Zijn Zoon de Heere Jezus en Hij zegt het:  
‘Want alzo lief hee4 God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven hee4, opdat een iegelijk die in Hem geloo4, 

niet verder4, maar het eeuwige leven hebben’ (Johannes 3: 16). God gee4 de overwinning.  

5.	Lied		

6.	Materiaal	voor	verwerking		
Een (rood) koord om de levenslijn van Jozef uit te beelden. U kunt dit koord neerleggen of ophangen. Bij de intro-uitleg kunt u 
stenen en bloemen gebruiken. Bij de verschillende verhalen kunt u vervolgens bijpassende voorwerpen (of de bijgevoegde 
kaarten) gebruiken.  
Verhaal 1: kaart 1 en 2   
Verhaal 2: kaart 3 en 4  
Verhaal 3: kaart 5 en 1  
Verhaal 4: kaart 6  
Verhaal 5: kaart 7  
Bij elke les wordt dit verder uitgewerkt onder het kopje: Aanslui9ng.  

Boven	het	koord	kan	de	tekst	neergezet	(of	opgehangen)	worden.	Hiermee	wordt	uitgebeeld	dat	Gods	zorg	en	aanwezigheid	
boven	het	hele	leven	van	Jozef	staat.		



Themalied: Jozef

Liederen: Themalied: Jozef • blad 1

  

Zoek je mee naar Gods bedoeling? 

Al zit Jozef in de cel 

en het lijkt of het verkeerd gaat,  

maar zijn God, Die weet het wel!  

God regeert en geeft een omkeer. 

Jozef wordt als vorst vereerd. 

En de broers, ze moeten buigen. 

Aan Gods hand gaat ’t nooit verkeerd!



Les 1:
Valse start!



Les 1: VALSE START! 
ONTDEKKING 1: GOD SPREEKT!  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les gaat het over Jozef. Jozef is één van de zonen van Jakob. Jakob houdt het meest van Jozef. Als 
Jozef zijn vader inlicht over de zonden van zijn broers, dan haten zij hem. God spreekt door middel van 
dromen in het leven van Jozef. Deze dromen  vertelt hij aan zijn broers, nu haten zij hem nog meer. Wanneer 
Jozef door Jakob er op uit wordt gestuurd om zijn broers te bezoeken, gaat het mis. Als zijn broers hem aan 
zien komen, besluiten zij hem te doden. Ruben, de oudste zoon, schrikt ervoor terug en beraamt een ander 
plan. Uiteindelijk gooien ze Jozef in een diepe kuil. Juda stelt voor om hem te verkopen aan langskomende 
handelaren uit Egypte. Zo komt Jozef in Egypte terecht en wordt hij verkocht aan Potifar. Wat zou er nu nog 
uit kunnen komen van zijn dromen? Dat had Jozef toch heel anders bedacht toen hij zijn dromen vertelde 
aan zijn broers. Thuis vertellen de broers aan hun vader dat Jozef door een wild dier verscheurd is. Jakob is 
ontroostbaar. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 37

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn. 

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding kan het fijn zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt 
- als voorbeeld - hieronder een korte verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het 
hoofdthema. 

Verhaallijn:
I Jozef en zijn broers -  Genesis 37: 1-4

Wat een goede start heeft het leven van Jozef. Jozef, een jongen van zeventien jaar, is de zoon van Jakob. 
Hij heeft het goed  thuis. Zijn vader houdt veel van hem. Ja, zelfs meer dan van zijn andere zonen. En dat 
laat hij merken ook. Hij geeft  Jozef een prachtig veelkleurig opperkleed, een soort koningsmantel. 
Maar zijn broers zijn hier niet blij mee. Zij zijn jaloers. Helemaal als Jozef hun verkeerde dingen, hun 
zonden, aan hun vader gaat vertellen. Ze zijn boos en kijken neer op hun  verwende broertje.

II Jozef en zijn dromen - Genesis 37: 5-11
De goede start van Jozef lijkt zich voort te zetten. Hij droomt over korenschoven en over de zon, maan 
en sterren. Iedereen zal voor hem gaan buigen. Deze dromen vertelt hij ook aan zijn broers. Zijn broers 
zullen zich ook voor hem gaan buigen. Nee, dat nooit! Wat zijn ze jaloers! Ook vader Jakob krijgt de 
dromen te horen. Hij bestraft Jozef, maar hij vergeet de dromen niet.

III Jozef en zijn zoektocht – Genesis 37:12-17 
Jozef wordt bij vader Jakob geroepen. Zijn broers zijn met de kudde schapen naar Sichem getrokken. 
Nu wil vader Jakob weten hoe het met zijn broers en de kudde schapen gaat. Jozef wordt er op uit 
gestuurd, op zoek naar zijn broers. Maar in Sichem zijn ze niet. Gelukkig weet een man hem te vertellen 
dat zijn broers verder getrokken zijn naar Dothan. 

Les 1: Valse start!  •  blad 1



IV Jozef en de valse start van zijn dromen – Genesis 37:18-36
De broers zien Jozef aankomen en bedenken een gemeen plan. Zij willen van Jozef af. Jozef met zijn 
dromen en dat hij over       hen zou gaan heersen, daar willen ze niets van weten. Ze besluiten hem te 
doden. Ruben schrikt hiervan en weet ze op een ander plan te brengen. Uiteindelijk wordt Jozef in een 
diepe kuil gegooid. En als er handelaren voorbij komen verkopen zij Jozef aan deze mannen. Zo komt 
Jozef in Egypte bij Potifar terecht. Ver weg van zijn thuis, zijn vader en ook van zijn dromen. Een valse 
start dus? Of spreekt God hier?! 

Aansluiting:
Het is mooi om bij elk verhaal over Jozef een touw neer te leggen of op te hangen. Leg hierbij uit dat het 
touw de levensweg van Jozef is. Tijdens zijn leven maakt Jozef van alles mee. Fijne dingen, maar ook 
moeilijke dingen. Luister maar naar dit eerste verhaal. Wat is fijn voor Jozef en wat is moeilijk? Gebruik bij 
dit verhaal de volgende kaarten: 
• Kaart 1 (dromen) 
• Kaart 2 (put) 
De kaarten kan je aan het touw ophangen of bij het touw tussen twee stenen inklemmen. Je kunt dit vooraf 
of tijdens het verhaal doen. 

Gespreksonderwerpen: 
• Droom jij weleens en waarover? Wil een droom altijd iets zeggen? 
• Heb jij ook meerdere broers en/of zussen? Hoe gaan jullie met elkaar om? Ben jij ook weleens jaloers? 

Hoe ga je hiermee om?

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat 
het niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat. 

Suggesties: 
Genesis 37: 3-11
Genesis 37: 18-24
Genesis 37: 26-28

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied

Les 1: Valse start!  •  blad 2



PUZZEL 1 - LES 1: GENESIS 37

Goed of fout?
Je ziet hier 20 zinnen. 
• Welke zin is goed? Zet er een krulletje achter
• Welke zin is fout? Zet er een kruisje achter

Weet je het niet? Kijk dan in de Bijbel, in Genesis 37
• Zet een rondje om alle letters achter de goede zinnen (in de laatste kolom)
• Wat staat er op de letters van de goede zinnen - van boven naar beneden?
• Wat staat er op de letters van de foute zinnen - van boven naar beneden?

Genesis 37 Goed of fout?

1. De vader van Jozef heet Jakob vers 1 G

2. Jozef is twaalf jaar vers 2 J

3. Jozef krijgt een veelvervige rok vers 3 o

4. Jozef droomt over schapen vers 7 a

5. Jozef droomt over zon, maan en sterren vers 9 d

6. Hij vertelt zijn dromen niet aan zijn vader vers 10 k

7. De broers van Jozef zijn jaloers (benijden hem) vers 11 s

8. De broers van Jozef gaan naar Sichem vers 12 p

9. Jozef kan zijn broers direct vinden vers 15 o

10. De broers zijn in Dothan vers 17 r

11. De broers zijn heel blij als ze Jozef zien vers 18 b

12. Ze noemen Jozef ‘meester slaper’ vers 19 J

13. De broers willen Jozef doden vers 20 e

14. Jozef wordt in een kuil gegooid vers 24 e

15. De kuil is vol water vers 24 o

16. Jozef wordt verkocht vers 28 k

17. De rok van Jozef is nog schoon vers 32 z

18. Jakob zegt: Dat is Jozefs rok niet vers 33 e

19. Jakob denkt, dat Jozef opgegeten is vers 33 t

20. Jakob is niet verdrietig vers 34 f

Uitkomst letters achter de goede zinnen:  ............................................................................................................

Uitkomst letters achter de foute zinnen: ..............................................................................................................

Les 1: Valse start!  •  blad 3



UITKOMST PUZZEL 1 - LES 1: GENESIS 37

Goede zinnen: 
De nummers 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19 

Uitkomst op de goede zinnen:  God spreekt
Uitkomst op de foute zinnen:  Jakob, Jozef

Les 1: Valse start!  •  blad 4



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1A - uitleg/werkwijze - I

Werkjes les 1: VALSE START 
(Jozef op zoek en in de put) – God spreekt  

Knutselwerkje 4-8 jaar: 1A Jozef in de put
Knutselwerkje 8-12 jaar: 1B Luchtballon ‘Mijn toekomstdromen”
Groepswerk: 1C Jozef beplakken met stukjes stof (slinger van alle platen of één hele grote)

1A JOZEF IN DE PUT
MATERIAAL: 
• Werkblad 1A - print - IV, Jozef in de put  

(9 stuks op A4) op stevig papier 120 gram
• Kartonnen bekertje
• (houten) wegwerp vork
• 2 meter regenboog draad
• Potloden
• Schaar
• Lijm
• Zand
• Mesje
• Plakband
• Strook groen vilt of stevig groen papier

WERKWIJZE:
1. Kleur het gezicht, handen en schoenen in en knip uit.
2. Knoop de draad vast aan de tanden van de vork en plak ‘Jozef’ op de bolle kant vast met 

een plakbandje
3. Wikkel de draad kruislings om de schouders/borst.
4. Vervolg met de mouwen en de rest van de jas totdat het hele figuurtje omwikkeld is.
5. Knoop het uiteinde aan de achterkant vast.
6. Steek voorzichtig met een mesje een gleufje in de onderkant van het bekertje waar de 

steel van de vork door heen past. Jozef kan nu omhoog en omlaag.
7. Werk het bekertje af door het in te smeren met lijm en bestrooi het met zand. Plak 

vervolgens een strook ‘gras’ rondom (knip een strook groen vilt of stevig papier in)
8. Eindresultaat



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1A - werkwijze - II
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Les 1: Valse start!  •  werkblad 1A - voorbeeld - III

Voorbeeld: 1A JOZEF IN DE PUT



Jozef put 9 stuks op A4.indd   1Jozef put 9 stuks op A4.indd   1 10-1-2020   15:03:0510-1-2020   15:03:05

Jozef put 9 stuks op A4.indd   1Jozef put 9 stuks op A4.indd   1 10-1-2020   15:03:0510-1-2020   15:03:05

Jozef put 9 stuks op A4.indd   1Jozef put 9 stuks op A4.indd   1 10-1-2020   15:03:0510-1-2020   15:03:05

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1A - print - IV



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - uitleg/werkwijze - I

1B LUCHTBALLON ‘MIJN TOEKOMSTDROMEN’
MATERIAAL: 
Intro ‘toekomstdromen’:
• Verschillende kleuren  

memobriefjes en pennen
• Jas van Jozef op een groot  

vel papier 

Luchtballon
• Werkblad 1B - print - V t/m X 

luchtballon toekomstdromen  
op A4 (6 verschillende vellen)

• Scherpe grote schaar
• Zwart-wit touw
• Plakstift
• Niettang
• Fineliner zwart
• Zwart ‘Magic scratch paper’  (zwart kraspapier) of Chalk paper (om met krijtstift op te 

schrijven)

WERKWIJZE:
1. Intro: geef alle kinderen (eventueel bij binnenkomst?) een memobriefje en vraag ze hun 

‘toekomstdroom’ op te schrijven. 
2. Plak ze op de jas van Jozef. Schrijf als leiding ook een briefje en plak deze er bij. 
3. Jozef droomde over de toekomst. Wat zijn jouw ‘toekomstdromen’? Wat wil je graag nog 

leren? Wat zou je (misschien) willen worden? Schrijf ze met een zwarte fineliner in het 
midden op de 6 A4 tjes. (eventueel kan dit ook als de ballon al klaar is). 

4. Vouw alle A4 tjes heel netjes in de lengte dubbel, van stippellijn naar stippellijn. Zorg er 
wel voor dat de tekst aan de binnenkant staat.

5. Hou de ballon met ‘toekomstdromen apart, plak deze als  laatste op. Plak nu de 
gevouwen papieren met de zijkanten aan elkaar vast, totdat alleen de laatste nog 
vastgeplakt moet worden. Gebruik een lijmstift, of een heel snel drogende lijm. Plaksel of 
vloeibare lijm op waterbasis zijn niet geschikt, daar wordt het papier te slap van om het 
straks netjes te kunnen knippen.

6. Knip een stuk touw af van 50-80 cm en een stukje van 20 cm. En een strook van het 
zwarte papier. Schrijf hierop mooi je naam.

7. Niet het papier vast tot een kokertje en bevestig met nietjes het touw aan de bovenkant. 
Dit is het ‘mandje’ onder de ballon.

8. Leg nu de geplakte ballon open neer, verdeel de vellen zo dat aan beide kanten evenveel 
zit. Leg het lange touwtje ertussen en plak de ballon dicht. Laat onderaan een randje 
open voor het touwtje van het mandje. (plak dat er nog even niet tussen!)

9. Knip nu eerst de onderkant recht af op de lijn. Schuif dan het touwtje van het ‘mandje’ er 
tussen en bevestig met een nietje verticaal midden op de vouwlijn.

10. Knip nu de ballon verder uit over de lijn. Knip alle drie de dubbele vellen tegelijk. Pas op 
bovenaan, knip het touwtje er niet af! 

11. Doe ook een nietje verticaal door het bovenste touwtje.
12. Breng de ballon in model en hang ‘m op!



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - werkwijze - II
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Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - vervolg werkwijze - III



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - voorbeeld - IV

Voorbeeld: 1B LUCHTBALLON

12



[Typ hier] 
K 

  

Hou deze bladzij apart en plak als laatste op.  Leg het touwtje om op te hangen aan de bovenkant 10 cm ertussen.              
Hou de onderkant nog even open voor het andere touwtje. Knip op de zwarte lijn alle vellen in één keer door.         
Doe het touwtje ertussen en niet verticaal in het midden vast. Knip daarna de ballon verder uit. Let op het touwtje! 

Vouw netjes in de lengte dubbel                                             van stippellijn naar stippellijn. 

Je kunt de vouwlijn ook eerst ‘rillen’:                              trek met een liniaal en een satéprikker de lijn. 

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - print - V



[Typ hier] 
K 

  

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - print - VI



[Typ hier] 
K 

  

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - print - VII



[Typ hier] 
K 

  

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

[Typ hier] 
K 

  

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - print - VIII



[Typ hier] 
K 

  

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - print - IX



[Typ hier] 
K 

  

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

[Typ hier] 
K 

 

Vouw netjes in de lengte dubbel van stippellijn naar stippellijn, vouw om zodat de tekst aan de binnenkant zit. 
Plak daarna de zijkanten aan het volgende dubbele A4 tje vast. Het lijkt zo een boekje.  

Les 1: Valse start!  •  werkblad 1B - print - X



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1C - uitleg/werkwijze/voorbeeld - I

1C GROEPSWERK JOZEFS MOOIE JAS
MATERIAAL: 
• Werkblad 1C - print - II Jozef op A4 voor ieder kind, of op groot vel voor een groepje
• Kleine stukjes stof 
• Lijm

WERKWIJZE:
1. Lijm een stukje van de plaat in en beplak met de stukjes stof.
2. Herhaal dit totdat de hele jas bedekt is.
3. Tip: Hang ze aan een lijn zodat je een mooie thema slinger hebt.



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1C - print - II



Les 1: Valse start!  •  werkblad 1D - kleurplaat

Kleurplaat: Valse start - Jozef in de put



Les 2:
De verkeerde kant op!



Les 2: De verkeerde kant op!  •  blad 1

Les 2: DE VERKEERDE KANT OP!
ONTDEKKING 2: GOD IS NABIJ!   

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les komt Jozef bij Potifar. Hij begint als slaaf, maar wordt al snel aangesteld over het gehele huis. 
De vrouw van Potifar verleidt Jozef. Jozef heeft God lief en wil niet zondigen tegen God. Hij wordt vals 
beschuldigd en opgesloten in de gevangenis. Het lijkt helemaal verkeerd te gaan in zijn leven. Hij raakt 
steeds verder bij zijn familie vandaan? Zal hij hen ooit weer zien?

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 39

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn. 

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding kan het fijn zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt 
- als voorbeeld - hieronder een korte verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het 
hoofdthema. 

Verhaallijn:
Neem de kinderen mee naar het huis van Potifar, ver van huis. Laat ze voelen dat het helemaal de verkeerde 
kant op lijkt te gaan. Helemaal als de vrouw van Potifar probeert om Jozef verkeerde dingen te laten doen. 
Jozef wordt vals beschuldigd en… komt in de gevangenis terecht. Maar wat valt op in het leven van Jozef? 
God is nabij en Jozef blijft trouw.

I Jozef afgevoerd  -  Genesis 39: 1-6
De touwen snijden om de polsen van Jozef. De zon brandt op zijn hoofd. De gezichten van zijn broers 
worden steeds kleiner. Waar gaat hij heen? Welke kant gaat hij op? Hij wil dit niet, het gaat verkeerd! 
Jozef wordt afgevoerd, verkocht als slaaf en komt bij Potifar in huis. Maar de Heere is bij Jozef. De 
Heere zorgt voor Jozef. En alles wat Jozef doet, gaat daardoor goed (geef concrete voorbeelden). Jozef 
krijgt een belangrijke taak in het huis van Potifar. Jozef is betrouwbaar en krijgt al het vertrouwen van 
Potifar. 

II Jozef verleid – Genesis 39: 7-12
Maar dan… De vrouw van Potifar krijgt een oogje op Jozef. Ze wil hem verleiden en met Jozef naar bed. 
De vrouw wil Jozef de verkeerde kant op laten gaan. Maar God wil dit niet. Hij vindt dit verkeerd. God 
wil dat de vrouw van Potifar trouw blijft aan haar eigen man en niet vreemdgaat met Jozef. Dat maakt 
relaties kapot. God beschermt Jozef, Hij zorgt ervoor dat Jozef niet mee gaat, deze verkeerde kant 
op. Jozef heeft God lief en wil trouw zijn. Hij zegt: ‘Hoe zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen 
tegen God?’ De vrouw luistert niet naar de woorden van Jozef. Ze wil haar eigen zin, haar eigen wil 
doordrijven. Jozef kan niet anders dan wegvluchten. Zijn jas blijft achter in de handen van de vrouw van 
Potifar! Welke kant zal dit opgaan?

III Jozef vals beschuldigd – Genesis 39: 13-18 
De vrouw van Potifar gaat Jozef nu vals beschuldigen. Ze valt van de ene zonde in de andere. En 
Jozef? Opnieuw komt hij in een moeilijke situatie terecht. Want… Potifar gelooft zijn vrouw. Jozef wordt 
opgepakt en komt in de gevangenis terecht. 



Les 2: De verkeerde kant op!  •  blad 2

IV Jozef in de gevangenis – Genesis 39: 19-23
In de gevangenis is God met Jozef. Maar zou Jozef nu altijd in de gevangenis moeten blijven? Zou er nog 
uitkomst zijn voor Jozef? Zijn levensweg lijkt helemaal verkeerd te gaan… Steeds komt hij door anderen 
in de problemen. Hoe zal dit aflopen?

Aansluiting:
Het is mooi om bij elk verhaal over Jozef een touw neer te leggen of op te hangen. Leg hierbij uit dat het 
touw de levensweg van Jozef is. Tijdens zijn leven maakt Jozef van alles mee. Fijne dingen, maar ook 
moeilijke dingen. Herinner de kinderen aan de vorige verhalen. Wat heeft Jozef meegemaakt? Pak de 
kaartjes van de vorige verhalen er weer bij. Wat was fijn, wat was moeilijk? 
Tijdens dit tweede verhaal gaat het over Jozef die als slaaf verkocht wordt. Tegelijk doet hij trouw zijn werk 
en is hij God gehoorzaam. Hierdoor komt hij in de gevangenis terecht… Gebruik bij dit verhaal de volgende 
kaarten: 
• Kaart 3 (hart: Jozef heeft God lief. Hij doet trouw zijn werk en is gehoorzaam)
• Kaart 4 (tralies: gevangenis)
De kaarten kan je aan het touw ophangen of bij het touw tussen twee stenen inklemmen. Je kunt dit vooraf 
of tijdens het verhaal doen.

Gespreksonderwerpen: 
• Wat zou jij doen als je in een vreemd land als slaaf aan het werk gezet werd? Zou je dan goed je best 

doen? Of zou je dan tegenwerken?
• Een voorzichtig gesprekje over seksualiteit (een belangrijk maar ook kwetsbaar onderwerp). Wat zegt 

de Bijbel hierover?

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat 
het niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat. 

Suggesties: 
Genesis 39 vers 1 - 4: De Heere was met Jozef. 
Genesis 39 vers 7 - 9: Hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God?
Genesis 39 vers 21 en 22: Doch de Heere was met Jozef. 

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 116:1 ‘God heb ik lief’ 



Les 2: De verkeerde kant op!  •  blad 3

PUZZEL 2 - LES 2: GENESIS 39

Wat staat hier? 
In deze slang zit een tekst uit de Bijbel verborgen. Neem een kleurpotlood en kleur de 
tweede letter, dus de s. Daarna kleur je de vierde, de zesde, de achtste letter en zo ga je door 
tot het einde. Je slaat dus iedere keer een letter over.
Welke tekst lees je in de witte hokjes?

 ...............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................

Die tekst staat in Genesis 39 vers 1 tot en met 5. Welke tekst is het? Genesis 39 vers ................

e s n a d w e n h a e m e g

r

o t r e s m p s o a e w d e i

j

o o v z n e e f e z ij o h d t

a

o v z n e e f e z ij o h d t a

o

j o t r e s m p s o a e w d e

i

e s n a d w e n h a e m e g r



Les 2: De verkeerde kant op!  •  blad 4

UITKOMST PUZZEL 2 - LES 2: GENESIS 39

En de HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was - Genesis 39 vers 2



Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2A - uitleg/werkwijze - I

Werkjes les 2: VERKEERDE KANT OP 
(Jozef bij Potifar) – God is nabij 

Gen. 39
Knutselwerkje 4-8 jaar: 2A ‘happertje’ klusjes en beloning
Knutselwerkje 8-12 jaar: 2B dienblad met handgreepje

2A ‘HAPPERTJE’ KLUSJES EN BELONING
MATERIAAL: 
• Werkblad 2A - print - IV Klusjes en beloning in kleur
• Vouwinstructie happertje 
• 2 verschillende kleuren A4 papier (of vouwblaadjes van tenminste 20 x 20 cm, anders 

wordt het te klein)
• Plakstift
• Schaar
• Kleine stickers of stempels

WERKWIJZE:
1. Vouw twee ‘happertjes’ in verschillende kleuren.
2. Knip de vierkanten ‘klusjes en beloning’ uit.
3. Vouw de happertjes open en plak nu de vierkanten in het midden, de zwarte lijnen precies 

gelijk met de vouwlijnen.
4. Vouw weer in model en plak of stempel op alle 8 de vakjes aan de bovenkant een 

verschillend figuurtje.
5. Je happertjes zijn klaar! Wie mag er bij jou een klusje uitkiezen? En wie weet, mag jij 

daarna iets leuks kiezen…. Succes!



Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2A - werkwijze - II

1.  
 

2.  
 

1

2

3

4



Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2A - voorbeeld - III

Voorbeeld: 2A ‘HAPPERTJE’ KLUSJES EN BELONING

5



PDF 2A Klusjes en beloning in kleur 

 

Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2A - print - IV



2B DIENBLAD MET HANDGREEPJES
MATERIAAL: 
• Spaanplaat minimaal ter grote  

van een A4 (in de bouwmarkt  
op maat laten zagen)

• Wasco krijtjes
• Schuurpapier
• 2 stukken riem (kringloop)  

of spanband (bouwmarkt)
• Schroeven en schroevendraaier 

WERKWIJZE:
1. Verdeel het hout in een mooi  

patroon. Bijvoorbeeld verticale  
lijnen. En kleur de hele plank  
in met wasco.

2. Schroef de handgreepjes vast.
3. Schuur de randjes mooi glad.
4. Je dienblad is klaar. Wie ga jij verrassen met een kopje thee?  

Of misschien wel een ontbijt op bed… Succes!

1 2

Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2B - uitleg/werkwijze - I



Voorbeeld: 2B DIENBLAD MET HANDGREEPJES

4

Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2B - voorbeeld - II



Les 2: De verkeerde kant op!  •  werkblad 2C - kleurplaat

Kleurplaat: Jozef bij Potifar



Les 3:
Vastgelopen!



Les 3: Vastgelopen!  •  blad 1

Les 3: VASTGELOPEN! 
ONTDEKKING 3: GOD HELPT!  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les gaat het over Jozef die onschuldig in de gevangenis zit. Hij kan geen kant meer op, zijn leven 
is vastgelopen. Maar God helpt (zie Genesis 39: 20 -23)! Jozef wordt niet opstandig maar doet ook in de 
gevangenis trouw zijn werk. Op een dag komen er twee werkers van Farao in de gevangenis, zij hebben kwaad 
gedaan. Jozef mag voor hen zorgen. Hij legt zelfs twee dromen uit. Jozef hoopt dat dit uitkomst zal geven in 
zijn vastgelopen situatie, maar de schenker vergeet hem. Zou God hem ook vergeten? Nee, God helpt Jozef, 
maar wel op Zijn tijd. Farao droomt ook en wil de betekenis weten. De schenker denkt terug aan Jozef en Jozef 
mag nu bij de Farao komen… Zo zorgt God voor uitkomst! Waar wij vastlopen, baant God een weg! 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 40 en 41

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn. 

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding kan het fijn zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt - als 
voorbeeld - hieronder een korte verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het hoofdthema. 

Verhaallijn:
Neem de kinderen mee in de zoektocht van Jozef, de schenker en de bakker en Farao. Wie ze ook zijn, ze lopen 
allemaal ‘vast’ in hun leven. Jozef zit onschuldig vast in de gevangenis. De schenker en de bakker hebben kwaad 
gedaan en zijn daarom vast komen te zitten. Als ze dromen weten ze niet wat de betekenis is. Dit geldt ook voor 
de machtige Farao. Allemaal zoeken ze naar uitkomst. Wie kan hier voor zorgen? God alleen! 

I Jozef vastgelopen -  Genesis 39: 20-23
Jozef voelt aan de deur. Op slot! Hij kan er niet uit. Hij zit vast in de gevangenis. Hoe moet het nu 
verder? Wie kan hem helpen? Is er Iemand die hem ziet? Nee, Jozef is niet alleen. Er zijn nog meer 
gevangenen. Maar ook zij kunnen Jozef niet helpen. Wat gaat Jozef nu doen? Gaat hij verdrietig in een 
hoekje zitten, met zijn hoofd op zijn armen? Misschien heeft hij dat wel gedaan, maar dat lezen we niet 
in de Bijbel. Nee, Jozef gaat zorgen voor de andere gevangenen. Voor mensen die gestolen hebben 
en andere verkeerde dingen hebben gedaan. Hij geeft ze eten en drinken, hij maakt hun slaapplekken 
schoon. Doet Jozef dat echt? Ja, want Jozef heeft de Heere lief en Jozef heeft de mensen om hem heen 
lief. Jozef weet, hij is niet alleen: God is bij hem. Nee, de plek waar hij zit, is niet fijn. Maar als de Heere 
bij hem is, dan is het toch goed. Maar, moet Jozef nu altijd in de gevangenis vast blijven zitten…? Zal hij 
nooit meer zijn vader en broers zien? 

II De schenker en de bakker vastgelopen - Genesis 40
Plotseling klinkt er rumoer bij de ingang van de gevangenis. Wat is er aan de hand? Er worden twee 
nieuwe gevangenen binnengebracht. Wie zijn dat? Het zijn twee belangrijke mannen. Ze werken voor 
de Farao. Hij is de koning van Egypte. Waarschijnlijk hebben ze geprobeerd om de Farao te doden. 
Misschien door iets gevaarlijks in zijn eten of drinken te doen, maar dat is niet gelukt. Daarom zitten ze 
nu vast in de gevangenis. Jozef gaat ook voor hen zorgen, elke dag brengt hij hen eten. ‘Hebben jullie 
een beetje kunnen slapen?’ vraagt Jozef als hij weer bij hen is. Hé, hij ziet dat hun gezichten vreemd 
staan. Wat zou er aan de hand zijn? De schenker en de bakker vertellen dat ze allebei gedroomd 
hebben. Ze voelen dat het niet zomaar een droom is, maar de betekenis van de droom weten ze niet. 
Jozef luistert, hij heeft aandacht voor hen. Jozef gaat hen helpen. God vertelt aan Jozef wat de dromen 
betekenen. En, wat God gezegd heeft gebeurt ook. De bakker sterft, de schenker gaat terug naar het 
paleis van de Farao. ‘Wil je aan mij denken schenker?’ vraagt Jozef nog. ‘Wil je tegen de Farao zeggen, 
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dat ik hier onschuldig vast zit?’ Maar… de schenker vergeet Jozef. Jozef moet in de gevangenis blijven. 
Is God Jozef ook vergeten?

III Farao vastgelopen – Genesis 41: 1-36
‘Jozef, Jozef, je moet bij de Farao komen!’ Jozef kijkt op. Zou, zou de schenker hem dan toch niet 
vergeten zijn of…? Jozef kan er niet lang over nadenken. Hij krijgt mooie kleren aan en mag mee naar 
het paleis van de Farao. Daar wordt al snel duidelijk wat er aan de hand is. Farao heeft gedroomd, maar 
hij weet de betekenis van de droom niet. Hij is ermee vastgelopen. Dan ineens denkt de schenker terug 
aan Jozef. Jozef wordt opgehaald en krijgt de droom te horen. God helpt hem om de droom uit te leggen. 

IV Een wonderlijk vervolg – Genesis 41: 37-57
De weg van Jozef was tot nu toe heel moeilijk. Maar God verandert alles. Jozef wordt onderkoning. 
Waarom zou dat zo zijn? Welk doel heeft de Heere hiermee?

Aansluiting:
Het is mooi om bij elk verhaal over Jozef een touw neer te leggen of op te hangen. Leg hierbij uit dat het 
touw de levensweg van Jozef is. Tijdens zijn leven maakt Jozef van alles mee. Fijne dingen, maar ook 
moeilijke dingen. Herinner de kinderen aan de vorige verhalen. Wat heeft Jozef meegemaakt? Pak de 
kaartjes van de vorige verhalen er weer bij. Wat was fijn, wat was moeilijk? 
Tijdens dit derde verhaal gaat het over Jozef die in de gevangenis zit. Zijn levensweg is vastgelopen. In de 
gevangenis ontmoet hij twee werkers die ook zijn vastgelopen. Gebruik bij dit verhaal de volgende kaarten: 
• Kaart 5 (knoop: vastgelopen) 
• Kaart 1 (dromen)
De kaarten kan je aan het touw ophangen of bij het touw tussen twee stenen inklemmen. Je kunt dit vooraf 
of tijdens het verhaal doen. 

Extra: 
Meenemen: een (goed zichtbare) kaart met een plaatje erop, waarvan je zeker weet dat de kinderen de 
betekenis niet weten en het ook niet zullen raden. Vertel de kinderen dat je dit plaatje van iemand gekregen 
hebt, maar dat je niet weet wat het is én het toch heel graag wil weten. Laat aan je gezichtsuitdrukking zien 
dat het echt belangrijk voor je is. Stel de vraag of de kinderen jou kunnen helpen. Ongetwijfeld zullen de 
kinderen het proberen te raden. Maar als geen van de kinderen het raadt, dan is er een gezamenlijk gevoel 
van: wie kan het nu wel vertellen (vastgelopen)? Zorg dat een andere medewerker de betekenis wel weet 
en laat die de betekenis van het plaatje vertellen. Gebruik dit als bruggetje naar het verhaal waarin het ook 
gaat over mensen die uitleg nodig hebben, wie kan hen helpen?

Gespreksonderwerpen: 
• Wat doen wij als iemand ons goed geholpen heeft? Zijn we die persoon dankbaar, of vergeten we die  

persoon (zoals de schenker, in eerste instantie). Hoe kan je iemand laten merken dat je dankbaar bent 
voor zijn/haar hulp? 

• Overal waar Jozef is (bij Potifar, in de gevangenis, in Egypte) helpt hij. Hoe kunnen wij anderen helpen? 
Laat de kinderen nadenken en schrijf hun ideeën op. Bijvoorbeeld: tafel afruimen, boodschappen doen, 
kamer opruimen, enz.  

• Wat doe jij als je vastloopt met een moeilijke som op school? 

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat 
het niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat. 

Suggesties: Genesis 40: 1-5, Genesis 41: 25-36, Genesis 41: 37-46

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 116:1 ‘God heb ik lief’ 
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PUZZEL 3 - LES 3: GENESIS 40

Wat hoort bij de schenker en wat hoort bij de bakker?
Hier zijn 18 woorden of zinnen.
• Sommige woorden of zinnen horen bij de schenker
• Sommige woorden of zinnen horen bij de bakker
• Sommige woorden of zinnen horen bij allebei. 
In welk vak horen de woorden of de zin? Trek een pijl naar het goede vak. Woorden of zinnen, 
die bij de schenker én de bakker horen krijgen een pijl naar links (schenker) én een pijl naar 
rechts (bakker)

SCHENKER BAKKER

bakkerswerk

drie dagen

drie getraliede korven

drie ranken

een wijnstok 

Farao’s beker 

Farao werd heel boos

hij droomt

hij mag uit de gevangenis

hij wordt opgehangen

hij zit in de gevangenis

hij vergeet Jozef

hij zondigde

Jozef legt zijn droom uit

opperste korf

rijpe druiven

trossen

vogels eten ervan
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UITKOMST PUZZEL 3 - LES 3: GENESIS 40

SCHENKER BAKKER

drie dagen
drie ranken
een wijnstok 
Farao’s beker 

Farao werd heel boos
hij droomt

hij mag uit de gevangenis
hij zit in de gevangenis

hij vergeet Jozef
hij zondigde

Jozef legt zijn droom uit
rijpe druiven

trossen

bakkerswerk
drie dagen

drie getraliede korven
Farao werd heel boos

hij droomt
hij wordt opgehangen
hij zit in de gevangenis

hij zondigde
Jozef legt zijn droom uit

opperste korf
vogels eten ervan



Werkjes les 3: VASTGELOPEN 
(Jozef in de gevangenis) – God helpt 

Gen. 40-41 
Knutselwerkje 4-8 jaar: 3A knikkerdoolhof
Knutselwerkje 8-12 jaar: 3B kaart voor gevangenen

3A KNIKKERDOOLHOF
MATERIAAL: 
• Papieren bordje 23 cm
• Rietjes
• Plakband
• Schaar
• Knikkers

WERKWIJZE:
1. Verzin een doolhof voor de knikker. Knip de rietjes op maat en plak ze vast met plakband. 

Controleer tussendoor of de knikker overal door past. Want je wil niet dat het vastloopt ;)

Tip: Het kan ook in een deksel van bijvoorbeeld een schoenendoos. Met extra papier kunnen 
‘loopings’ gemaakt worden. 

Voor oudere kinderen is het ook leuk een knikkerbaan met een groepje te maken van 
wcrollen, papieren stroken papier etc. Bij welke baan doet de knikker er het langst over?
knutselidee.nl/spellen/magaknikkerbaan.htm

Les 3: Vastgelopen!  •  werkblad 3A - uitleg/werkwijze/voorbeeld



3B KAART VOOR GEVANGENEN
MATERIAAL: 
• Werkblad 3B - print - III  

Vogelkaart voor gevangenen 
 – afgedrukt op een oranje A4

• Vierkante kaart 15x15 cm  
van bruin craft papier

• Oude krant
• Schaar
• Plakstift
• Plakband
• Zwarte stift
• Niettang
• Internationale postzegels 

WERKWIJZE:
1. Op werkblad 3B - print - III staat een duidelijke werkomschrijving. 
2. Vraag adressen op van gevangenen om ze te verrassen met een mooie kaart.  

Denk aan Open Doors www.opendoors.nl/schrijfacties  
SDOK www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/bemoedig  
(vervolgde christenen in de gevangenis of hun familie)  
of bijvoorbeeld Amnesty International  
(leg contact via de mail voor adressen om een papieren kaart te sturen).

Les 3: Vastgelopen!  •  werkblad 3B - uitleg/werkwijze/voorbeeld |
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Les 3: Vastgelopen!  •  werkblad 3B - werkwijze - II
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Les 3: Vastgelopen!  •  werkblad 3C - kleurplaat

Kleurplaat: Jozef in de gevangenis



Les 4:
Verrassing!
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Les 4: VERRASSING!
ONTDEKKING 4: GOD REGEERT  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In deze les gaat het over Jozef en zijn broers. Jozef herkent zijn broers vanaf het begin. De broers 
herkennen Jozef helemaal niet. Meerdere keren zijn ze in verwarring. Zij begrijpen niet dat Jozef zoveel 
weet over hun gezin. Vragenderwijs probeert hij erachter te komen hoe het nu thuis is en of zijn vader nog 
leeft. Voor de broers is die belangstelling onbegrijpelijk. Het liefst zouden ze in Kanaän blijven, maar de 
honger drijft hen naar Egypte. Het schijnt op hun ondergang af te gaan. Later zal blijken dat ze door deze 
onbegrepen weg behouden worden.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 42 tot 44

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn. 

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding kan het fijn zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt 
- als voorbeeld - hieronder een korte verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het 
hoofdthema. 

Verhaallijn:
Vertel het verhaal vanuit het perspectief van de broers. Meer dan eens zijn ze in verwarring over allerlei 
gebeurtenissen. Niet alleen zij maar ook vader Jakob. Hij wil Benjamin niet mee laten gaan, maar 
uiteindelijk kan het niet anders… Tegelijk is Jozef doelbewust bezig om zich aan zijn broers bekend te 
maken, maar eerst wil hij weten of ze nog steeds zijn zoals hij ze voor het laatst ontmoet heeft… Te midden 
van alle verwarring is er een indrukwekkend verassend element in dit verhaal: de rol van Juda als borg voor 
Benjamin. Laat dat helder naar voren komen! Juist ook in dit verhaal kom je de gebrokenheid en gevolgen 
van de zonde tegen, maar ook de erkenning en belijdenis ervan. Let op: het is een lang verhaal. Richt je 
daarom op de hoofdlijn. Vertel alleen wat echt nodig is en maak keuzes in wat je wel en niet vertelt. 

I  Verwarring in Kanaän 
‘Pa, ik heb zo’n honger! We moeten wat doen, anders sterven we!’ ‘In Egypte is eten, ga daar met z’n 
allen heen, maar Benjamin blijft thuis!’ Daar gaan de broers van Jozef op weg naar Egypte. Op weg naar 
Jozef die na een lange moeilijke weg tot zijn verrassing onderkoning geworden is in Egypte! 

II  Verwarring bij de broers
Na een lange reis komen ze in Egypte aan. Daar deinzen ze terug voor de reactie van de onderkoning. 
‘Zij, verspieders…?’ De onderkoning vertrouwt hen niet. Simeon wordt gevangen gezet. Wat een 
verwarring voor de broers. Deze wordt nog erger als op de terugreis blijkt dat er geld in hun 
korenzakken zit… Wat is er toch met die onderkoning? Maar veel meer nog: wat zou God hen te zeggen 
hebben? Terwijl de broers in verwarring zijn, is Jozef verrast!

III Verwarring bij vader Jakob 
Vader Jakob is vol verwarring als hij hoort wat er in Egypte gebeurt is. Hij moet zijn zoon Jozef al 
missen en nu ook Simeon en zou Benjamin de volgende zijn? Ruben heeft een idee, maar dit wijst Jakob 
resoluut van de hand. De broers mogen niet terug… Ondertussen blijft de honger groot en het koren uit 
Egypte raakt op. Jakob kan niet anders dan zijn zonen laten gaan, maar hoe moet het met Benjamin? De 
onderkoning wil dat hij meekomt… Dan komt Juda naar voren. Hij wil borg staan voor zijn broer. Hierin 
lijkt Juda op de Heere Jezus. Ook Hij is Borg voor Zijn volk. 
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IV Onverwachte verassing voor Jozef!
De broers vrezen voor de ontmoeting met de onderkoning, maar zijn vriendelijke reactie brengt hen 
opnieuw in verwarring. ‘Vrede zij ulieden, vrees niet.’ Jozef test zijn broers maar verwijt hen niets. 
Integendeel, hij zorgt overvloedig voor hen! Hierin laat Jozef zien Wie God is. De broers krijgen heerlijk 
eten. Vol verbazing zien ze hoe ze op volgorde worden neergezet en Benjamin, hun jongste broer het 
meeste eten en drinken krijgt… Zouden de broers nog steeds jaloers zijn? 

Opgelucht reizen ze uiteindelijk met volle zakken koren terug… totdat hun verwarring het hoogtepunt 
bereikt als blijkt dat in de zak van Benjamin de beker van de onderkoning zit. Allemaal keren ze terug 
naar Egypte. Ze weten het: ze hebben geen recht van spreken meer! Ze zullen allemaal slaven worden… 
En ook nu komt in deze verwarring Juda als borg naar voren… Dat verrast Jozef! Hoe zal het aflopen?

Tip:
Vertel bij dit verhaal iets over het (herders)leven ten tijde van Jakob in Kanaän. Ze waren afhankelijk van het 
weer. Als er onvoldoende regen was, was de oogst gedoemd te mislukken en had het vee ook geen voedsel. 
Dan dreigde hongersnood.

Aansluiting:
Het is mooi om bij elk verhaal over Jozef een touw neer te leggen of op te hangen. Leg hierbij uit dat het 
touw de levensweg van Jozef is. Tijdens zijn leven maakt Jozef van alles mee. Fijne dingen, maar ook 
moeilijke dingen. Herinner de kinderen aan de vorige verhalen. Wat heeft Jozef meegemaakt? Pak de 
kaartjes van de vorige verhalen er weer bij. Wat was fijn, wat was moeilijk? 
Tijdens dit vierde verhaal gaat het over Jozef die onderkoning is geworden: Wat een verrassing voor 
hem. Ondertussen is er grote verwarring in Kanaän bij vader Jakob en zijn andere zonen. Verwarring en 
verrassing lopen door elkaar heen in dit verhaal. Gebruik bij dit verhaal de volgende kaart: 
• Kaart 6 (kroon)
De kaarten kan je aan het touw ophangen of bij het touw tussen twee stenen inklemmen. Je kunt dit vooraf 
of tijdens het verhaal doen. 

Gespreksonderwerpen: 
• Heb je wel eens honger gehad? Is dat écht honger? Of trek? Wat wil je dan? Kan dat altijd direct worden 

opgelost?  
• Er zijn kinderen die dagelijks honger lijden en niets te eten hebben.  Wat kunnen de ouders doen? Wat 

kunnen wij doen voor die kinderen? 

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat 
het niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat. 

Suggesties: 
Genesis 42 : 1-8
Genesis 42: 18 – 25  
Genesis 43: 8-15
Genesis 43 : 28 -34

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 25 : 2 
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PUZZEL 4 - LES 4: GENESIS 44

Wie heeft de zilveren beker?
Zoek in Genesis 44 naar de goede woorden. Wat staat er op de eerste letters van boven naar 
beneden?
1. En mijn beker, de zilveren ..., zult gij leggen 
2. Zo liet men deze mannen trekken, hen en hun …
3. Vul de zakken dezer mannen met spijze, … dat zij zullen kunnen dragen
4. Als … tot dengene die over zijn huis was, zeide:
5. En hij … hen, en sprak tot hen diezelve woorden
6. Zie, het geld dat wij in den … onzer zakken vonden
7. En zij haastten en een … zette zijn zak af op de aarde
8. Dit zij nu ook alzo … uw woorden

1 Genesis 44 vers 2

2 Genesis 44 vers 3

3 Genesis 44 vers 1

4 Genesis 44 vers 4

5 Genesis 44 vers 6

6  Genesis 44 vers 8

7 Genesis 44 vers 11

8 Genesis 44 vers 10

 ...............................................................................................................................................................................
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UITKOMST PUZZEL 4 - LES 4: GENESIS 44

1. beker
2. ezels
3. naar
4. Jozef
5. achterhaalde
6. mond
7. iegelijk
8. naar

Op de eerste letters van boven naar beneden: Benjamin



Werkjes les 4: VERRASSING
(Jozef en zijn broers) – God regeert 

Gen. 42-44  
(Jozefs broers naar Egypte, Jozef maakt zich bekend als onderkoning van de farao) 
Knutselwerkje 4-8 jaar: 4A Egyptische halsketting en armband 
Knutselwerkje 8-12 jaar: 4B Je mooiste beker

4A EGYPTISCHE HALSKETTING EN ARMBAND
MATERIAAL: 
• Papieren bordje 
• Wc rol of keukenrol
• Spuitbus goudverf (big bazar/ action)
• Plakkaat verf
• Lijm
• Plakband
• Schaar
• Kurk met spijker met grote platte kop
• Tapasprikker
• Glitterstenen

VOORBEREIDING:
1. Knip de wc rol in de lengte door en daarna  

de wc rol in twee stukken of te keukenrol  
in vier stukken. Schuif de stukjes om een  
lange koker of een keukenrol. 

2. Spuit de rand van het bordje en de wc rol  
goudkleurig. Teken de vorm van de  
halsketting op het bordje.

WERKWIJZE:
1. Knip de vorm van de halsketting uit en  

beplak met de glitterstenen.
2. Stempel er met de tapas prikker en de  

spijker een mooi patroontje van verf op.
3. Laten drogen en klaar! Voel je een echte  

farao met deze mooie halsketting en  
armband! 

Tip: Plak eventueel de armband vast met  
een klein stukje plakband aan de onderkant.

Les 4: Verrassing!  •  werkblad 4A - uitleg/werkwijze - I



Les 4: Verrassing!  •  werkblad 4A - werkwijze - II
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4B JE MOOISTE BEKER
MATERIAAL: 
• Witte mok (schoon / vetvrij)
• Edding porcelain brushpen 

Goekoper alternatief: een ongeglazuurde mok met een watervaste stift. De mok moet 
ook afgebakken worden om het vaatwasmachine bestendig te maken. (Op geglazuurd 
aardewerk lukt dit niet met watervaste stift)

• Grote sticker in een mooie vorm
• Zakjes thee,  zakjes chocolademelk, cup-a-soup
• Cellofaan

WERKWIJZE:
1. Maak je mooiste beker! Plak netjes in het midden de sticker.
2. Stippel rondom de sticker heel dicht op elkaar en verder weg steeds wijder. Verwijder de 

sticker.
3. Laat de beker eventjes drogen. Kies een zakje thee, chocolade melk of cup-a-soup en pak 

je mooie beker in een cellofaan papiertje in. Vergeet niet om de mok thuis nog even in de 
oven te zetten. Zo blijft hij langer mooi. 

Tip:
• Kinderen die tijd over hebben kunnen de tekst die geleerd is op een kaartje schrijven en 

aan de mok bevestigen.
• Geef een afbak instructie mee naar huis om de mok thuis af te bakken in de oven om de 

beker vaatwasmachine bestendig te maken.

Les 4: Verrassing!  •  werkblad 4B - uitleg/werkwijze - I
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Voorbeeld: 4B JE MOOISTE BEKER

Les 4: Verrassing!  •  werkblad 4B - voorbeeld - II



Kleurplaat: Jozef en zijn broers 

Les 4: Verrassing!  •  werkblad 4C - kleurplaat



Les 5:
Victorie en vergeving!
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Les 5: VICTORIE EN VERGEVING! 
ONTDEKKING 5: GOD KEERT ALLES OM EN VERGEEFT OM JEZUS WIL

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Jozef maakt zichzelf bekend aan zijn broers. Hij benadrukt dat God het zo bestuurd heeft dat hij naar Egypte 
moest om zijn familie te redden van de hongerdood. Jozef laat zien dat hij zijn broers vergeeft. De broers 
krijgen geschenken. Ze vertrekken naar Kanaän met de opdracht terug te keren met de hele familie. Jakob 
gelooft eerst niet dat Jozef nog leeft. Na de ontmoeting mag het hele gezin van Jakob in Gosen wonen. Jozef 
draagt zorg voor het welzijn van zijn familie. Na het overlijden en begraven van Jakob zijn de broers bang 
voor wraak. Jozef vergeeft zijn broers opnieuw. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Genesis 45, 46 en 50: 15-21

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.  

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Naast de eigen voorbereiding kan het fijn zijn om bij de voorbereiding geholpen te worden. Daarvoor wordt 
- als voorbeeld - hieronder een korte verhaallijn weergegeven met enkele suggesties die passen bij het 
hoofdthema. 

Tip: maak voor jezelf een selectie. Niet alles hoeft even uitgebreid verteld te worden. Richt je op één 
kernboodschap die je echt wilt meegeven.  

Verhaallijn:
I  De spanning – Genesis 45: 1

‘Laat mij als slaaf hier en laat Benjamin teruggaan met de broers. ’ Juda zet een stap achteruit. 
Voorzichtig kijkt hij naar het strenge gezicht van de onderkoning. Wat zal hij antwoorden? Mag Benjamin 
mee naar huis? Vol spanning wacht hij af. Ziet hij het goed? De mond van de onderkoning beeft. De 
onderkoning gebaart naar de dienaren die in de zaal staan. ‘Ga maar allemaal de zaal uit’, roept hij. 
Dit perspectief vertelt het verhaal vanuit Juda. Er kan ook voor gekozen worden om te vertellen vanuit 
het perspectief van alle broers.  

II  De bekendmaking – Genesis 45: 2-4
Jozef laat zijn tranen de vrije loop. Hij onthult zijn identiteit. Gelijk vraagt hij of zijn vader nog leeft. De 
broers zijn sprakeloos van angst. God keert het om! Jozef, die afhankelijk was van de genade van de 
broers, heeft nu het recht om hen te doden. Jozef vraagt zijn broers dichterbij te komen. Hij geeft aan 
dat hij zich alles herinnert van het verleden (vers 4). Laat de kinderen merken dat Jozef de macht heeft 
om de broers om te brengen.

III  De geruststelling – Genesis 45: 5-15 
Jozef stelt zijn broers gerust. Ze hoeven niet bang te zijn. Hij is niet door de broers, maar door God 
naar Egypte gestuurd om zijn familie in leven te houden. Er zullen nog vijf jaar van honger komen. Hij 
verzoekt de broers naar Kanaän te gaan, Jakob in te lichten en terug te keren met de familie. Ze mogen 
in het land Gosen wonen met hun vee. Jozef benadrukt de leiding van de Heere en dat hij voor hen zal 
zorgen. Jozef spoort zijn broers aan om het met haast te doen. Daarna omhelst Jozef Benjamin en kust 
zijn broers. Jozef laat met zijn daden zien dat hij de broers vergeeft. 



Les 5: Victorie en vergeving!  •  blad 2

IV  De instemming – Genesis 45: 16-24
Na overleg met de hofhouding geeft Farao zijn instemming met het plan van Jozef. Hij doet er nog een 
schepje bovenop en zegt dat ze het beste van het land mogen eten. Jozef laat alles voor onderweg in 
gereedheid brengen. De broers krijgen wagens van Farao mee, en eten en drinken voor onderweg. Ze 
krijgen kleren als cadeau. Een bijzonder cadeau krijgt vader Jakob in de vorm van tien ezels en tien 
ezelinnen met daarop proviand voor de reis naar Egypte. Jozef geeft aan dat de broers niet bang hoeven 
te zijn om terug te keren naar Egypte (vers 24).

V  De reis – Genesis 45: 25-28
De broers keren terug naar Kanaän en vertellen het blijde nieuws aan vader Jakob. Jakob gelooft het 
nieuws niet. Hoe kan dit waar zijn? Pas als hij de wagens van Farao ziet, gelooft hij het. Blij roept hij 
uit: ‘Ik zal gaan en hem zien, voordat ik sterf’. Jakob, zijn zonen en hun vrouwen, zijn dochter en alle 
kleinkinderen vertrekken naar Egypte. God belooft Jakob dat Hij mee zal gaan naar Egypte. Jakob stuurt 
Juda vooruit om Jozef te vertellen dat ze eraan komen.

VI  De ontmoeting – Genesis 46: 28-34
Jozef komt zijn vader tegemoet. Ze vallen elkaar om de hals nadat ze elkaar ongeveer 22 jaar niet 
gezien hebben. Jakob is bereid te sterven, omdat hij heeft gezien dat Jozef nog leeft. Jakob vestigt zich 
met het hele gezin in het land Gosen. Jozef zorgt voor huisvesting en voedsel. Niemand heeft gebrek.

VII  De ontknoping – Genesis 50: 15-21
Als Jakob sterft en begraven wordt, zijn de broers bang voor Jozefs woede. Heeft Jozef hen echt 
vergeven? Of heeft hij zijn wraak uitgesteld tot na het overlijden van Jakob? Ze zijn schuldig en belijden 
dit tegenover Jozef. Ze willen wel als slaven voor hem werken! De broers vragen vergeving. Benoem 
iets van onze schuld tegenover God, noem voorbeelden. Vertel dat we ook vergeving nodig hebben. 
Jozef vergeeft zijn broers. Zo vergeeft God zondaren om Jezus wil. Jozef lijkt hier op Jezus, Die ook 
onschuldig straf kreeg. Jozef zegt: ‘Jullie hadden kwaad tegen me bedacht, maar God heeft dat ten 
goede gekeerd!’ 

Aansluiting:
Het is mooi om bij elk verhaal over Jozef een touw neer te leggen of op te hangen. Leg hierbij uit dat het 
touw de levensweg van Jozef is. Tijdens zijn leven maakt Jozef van alles mee. Fijne dingen, maar ook 
moeilijke dingen. Herinner de kinderen aan de vorige verhalen. Wat heeft Jozef meegemaakt? Pak de 
kaartjes van de vorige verhalen er weer bij. Wat was fijn, wat was moeilijk? 
Tijdens dit vijfde verhaal gaat het over Jozef die zich bekend maakt aan zijn broers, voor hen en zijn vader 
zorgt en zijn broers vergeeft. Gebruik bij dit verhaal de volgende kaart: 
• Kaart 7 (kruis van vergeving)
De kaarten kan je aan het touw ophangen of bij het touw tussen twee stenen inklemmen. Je kunt dit vooraf 
of tijdens het verhaal doen. 

Gespreksonderwerpen: 
• Als iemand iets lelijks gedaan heeft tegen jou, spijt heeft en om vergeving vraagt. Wat doe jij dan? 
• Heb jij wel eens om vergeving gevraagd?

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat het 
niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt en de kinderen, tieners daardoor zien 
en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek, van God staat. 

Suggesties: Genesis 50: 15-21

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Het themalied
Psalm 75 vers 1
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PUZZEL 5 - LES 5: GENESIS 45

Wat deed Jozef?
Je ziet in figuur A twaalf woorden, die horen bij de geschiedenis uit Genesis 45. Zet de twaalf 
woorden op de goede plaats in figuur B. Tel de letters van het woord om de goede plaats te 
vinden! Op vijf plaatsen staat een letter om je te helpen. 

figuur A

Vers 1 bedwingen

Vers 2 stem

Vers 3 verschrikt

Vers 5 behoudenis

Vers 6 twee

Vers 7 stellen

Vers 8 heer

Vers 9 Jozef

Vers 11 huis

Vers 12 zie

Vers 13 vader

Vers 15 kuste

figuur B

b

a o

j

k

Staan de woorden in de goede hokjes? 
Schrijf nu de letters op, die in de oranje hokjes staan: 

 .....................................................................................

Welk woord is dat? 
Zet het woord in de tekst hieronder:

Genesis 45 vers 15: 
En hij kuste al zijn broederen en hij 

 .....................................................................................  
over hen; en daarna spraken zijn broeders met hem.
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UITKOMST PUZZEL 5 - LES 5: GENESIS 45

De letters in de gekleurde hokjes vormen het woord: weende



Werkjes les 5: VERGEVING
(God keert alles om) – Vergeeft om Jezus wil 

Gen. 45, 46 + 50:15-21 (Jozef maakt zich bekend, Jakob naar Egypte, Jozef troost zijn broers)
Knutselwerkje 4-8 jaar: 5A kaart Gods plan met Jozef of Onze Vader (voor kinderen)
Knutselwerkje 8-12 jaar: 5B endless card “Gods liefde is eindeloos”

5A KAART GODS PLAN MET JOZEF 
OF ONZE VADER
MATERIAAL: 
• Werkblad 5A - print - III kaart  

Gods plan met Jozef of Onze Vader  
(voor kinderen)

• Liniaal en prikkertje
• Kaart A6
• Potloden
• Schaar
• Plakstift
• Dunne strookjes, lintjes 

WERKWIJZE:
1. Trek te vouwlijnen met een prikkertje en liniaal. Kleur de plaatjes in met potlood.  

Van een fijne plek thuis, als slaaf verkocht door zijn broers, onschuldig in de gevangenis, 
onderkoning geworden! Jozef heeft geleerd dat Gods wil gebeurd, in de hemel en op de 
aarde. En Jozef wilde zijn broers vergeven, zoals ook God hèm vergeven had.

2. Versier de buitenste jaspanden met gekleurde strookjes. Knip de jasvorm uit.
3. Vouw de jas in model en plak de figuur op een kaart. Dichtgevouwen kun je nog niets zien 

van Gods plan met Jozef…

Les 5: Victorie en vergeving!  •  werkblad 5A - uitleg/werkwijze - I



1

3

2

Les 5: Victorie en vergeving!  •  werkblad 5A - werkwijze /voorbeeld - II



Les 5: Victorie en vergeving!  •  werkblad 5A - print - III

Gods plan met Jozef
genesis 37-40

Onze Vader,
Die in de hemel woont,

Uw Naam is heilig.

Uw Koninkrijk is gekomen.

Wat U wilt, zal gebeuren, in de 
hemel en op de aarde.

Wilt U elke dag geven wat ik 
nodig heb?

Wilt U mijn zonden vergeven?
Dat zal ik ook bij anderen doen.

Wilt U mij helpen om geen 
verkeerde dingen te doen?

Vooral als ik dat zelf moeilijk 
vind.

Van U is het Koninkrijk, de 
kracht en de heerlijkheid voor 

altijd.

Amen

Naamloos-3   1 10-1-2020   16:00:40

Gods plan met Jozef genesis 37-40

©

Gods plan met Jozef
genesis 37-40

Onze Vader,
Die in de hemel woont,

Uw Naam is heilig.

Uw Koninkrijk is gekomen.

Wat U wilt, zal gebeuren, in de 
hemel en op de aarde.

Wilt U elke dag geven wat ik 
nodig heb?

Wilt U mijn zonden vergeven?
Dat zal ik ook bij anderen doen.

Wilt U mij helpen om geen 
verkeerde dingen te doen?

Vooral als ik dat zelf moeilijk 
vind.

Van U is het Koninkrijk, de 
kracht en de heerlijkheid voor 

altijd.

Amen

Naamloos-3   1 10-1-2020   16:00:40

Gods plan met Jozef genesis 37-40
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5B ENDLESS CARD  
“GODS LIEFDE IS EINDELOOS”
MATERIAAL: 
• Werkblad 5B - print - II en III endless card “Gods liefde is eindeloos” (2 pagina’s) op A4
• Liniaal en prikkertje
• Potloden
• Schaar
• Plakstift 

VOORBEREIDING EN WERKWIJZE:
1. Onderaan het werkblad staat een uitleg hoe de kaart geplakt en gevouwen moet worden. 

Knip de instructie onderaan op de lijn af.
2. Trek te vouwlijnen met een prikkertje en liniaal.  

(Dit kan alvast gedaan worden als er nog wat jongere kinderen bij zijn.)
3. Vouw de lijnen.
4. Knip de 4 kaartjes uit (‘Gods’, ‘liefde’, ís’, ‘eindeloos’ ) en daarna doormidden. Je hebt nu 4 

stapeltjes van 2 kaartjes.
5. Leg het woord ‘Gods’ neer zoals het hoort. 
6. Draai het bovenste stuk om naar boven en het onderste naar onderen om.
7. Lijm de zwarte gemarkeerde plekken in (zie de instructiestrook) en plak het woord ‘liefde’ 

op de kaartjes, zodat figuur 8 ontstaat. 
8. Vouw het woord ‘liefde’ links en rechts naar achteren.
9. Doe lijm op de zwart gemarkeerde plekken (zie de instructiestrook) en plak ‘is’ erop.
10. Vouw nu het bovenste deel bovenlangs en het onderste deel onderlangs om naar 

achteren.
11. Doe lijm op de zwart gemarkeerde plekken (zie de instructiestrook) en plak ‘eindeloos 

’vast.
12. Kleur de plaatjes in en je kunt je kaart ein-de-loos omdraaien.

Les 5: Victorie en vergeving!  •  werkblad 5B - uitleg/werkwijze - I

liefdeliefdeGods
Draai
naar 
boven
om

a.  doe lijm op 
de zwart gemar-
keerde plekken

b.  plak het woord 
liefde  zo vast, 
dat de kaart op 
elkaar zit, zie 
figuur 8

Draai
naar 
onderen
om

vouw 
naar 
achteren

6. 8.7.1.   knip los op de 
2.  trek een (vouw)lijn tussen de 

stippellijnen met een stokje 
en lineaal

3. vouw de vouwlijnen
4.  knip de delen uit en zorg dat 

je 4 stapels van 2 krijgt
5.  leg “gods” neer zoals hier-

naast en volg nu de plaatjes 

eindeeinde
looseinde
loos

9. doe lijm op 
de zwart 
gemarkeerde 
plekken

en plak 
“is” vast

plakken 
klaar?
kleuren 
maar!

10.

vouw naar achteren

11. doe lijm op 
de zwart 
gemarkeerde 
plekken

en plak 
“eindeloos” 
vast
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Voorbeeld: 5B ENDLESS CARD “GODS LIEFDE IS EINDELOOS”

Les 5: Victorie en vergeving!  •  werkblad 5B - voorbeeld - IV



Kleurplaat: Jakob naar Egypte  

Les 5: Victorie en vergeving!  •  werkblad 5C - kleurplaat



Naamkaartjes: God is erbij! • blad 1

Naam: Naam:

Naam: Naam:

Naam: Naam:



Kaarten: God is erbij! • Kaart 1 (Iemand die droomt) 



Kaarten: God is erbij! • Kaart 2 (put)



Kaarten: God is erbij! • Kaart 3 (hart)  



Kaarten: God is erbij! • Kaart 4 (tralies: gevangenis)



Kaarten: God is erbij! • Kaart 5 (knoop in touw) 



Kaarten: God is erbij! • Kaart 6 (kroon)



Kaarten: God is erbij! • Kaart 7 (kruis van vergeving)
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