Jozef
Inleiding
Jakob, de zoon van Isaak, die de zoon van Abraham was, krijgt twaalf zonen, maar zijn
lievelingszoon is Jozef. Jozef kreeg van zijn vader een mooie jas. Als Jozef op een dag zijn
broers moet zoeken, die de schapen aan het hoeden zijn in een veld ver weg, zien de
broers hem van ver aan komen. De broers bedenken een gemeen plan, ze gooien Jozef in
een put en besmeuren zijn jas met bloed, daarmee overtuigen ze Jakob ervan dat Jozef
dood is. Jozef wordt verkocht aan handelaren en zo komt hij in Egypte terecht. Daar
helpt hij de Farao die een aantal vreemde dromen heeft gehad. De Farao is zo onder de
indruk van de hulp van Jozef, dat hij Jozef onderkoning maakt. Jozef zorgt ervoor dat
de Egyptenaren genoeg voorraden hebben voor een komende hongersnood. Mensen uit de
omringende landen komen naar Egypte voor voedsel en zo ook de broers van Jozef. Zij
herkennen Jozef niet meer. Jozef herkent hen wel. Jozef zorgt ervoor dat ook zijn
jongste broer Benjamin komt en laat dan aan zijn broers zien dat hij nog leeft. De
broers halen Jacob en zo komen ze allemaal in Egypte te wonen.
In de bijbel
In de Bijbel vindt je dit verhaal in Genesis 37: 1 tot en met Genesis 50: 26.
Het verhaal van Jozef is groot en lang, in het verhaal van het filmpje wordt een
overzicht gegeven. De vertelde onderdelen vindt je hier in de bijbel:
Jozef is de geliefde zoon: Genesis 37: 1-4
Jozef in de put: Genesis 37: 12-36
Jozef in Egypte bij Potifar: Genesis 39: 1-20
Jozef legt de dromen van de Farao uit: Genesis 41: 1-32
Jozef wordt onderkoning: Genesis 41: 33-46
De broers van Jozef komen naar Egypte: Genesis 42: 1-24
Benjamin komt naar Egypte: Genesis 43: 15- 34, Genesis 44: 1-13
Jozef vertelt wie hij is: Genesis 45: 1-15
Jakob komt naar Egypte: Genesis 46: 1-7
In kinderbijbels
Het verhaal van Jozef wordt in de volgende kinderbijbels verteld (de genoemde bijbels
staan in de kindernevendienstruimte, daar kun je de kinderbijbels even inzien):
•

Kijkbijbel

•

Prentenbijbel

•

Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schroder)

•

De schat in ons hart (Els te Paske)

•

Op weg (Baukje Offringa)

Liedjes
-

Weer of geen weer (Marcel en Lydia Zimmer)

-

Het is zo wonderlijk (Marcel en Lydia Zimmer)

-

Jozef had een jas

-

Wie dromen droomt (Samenleesbijbel)

Knutsels/Activiteiten
-

Een put vol briefjes (Samenleesbijbel)
Zet een emmertje op tafel. Dat is de put. Schrijf allemaal iets op een briefje
waarover je wel eens in de put zit. Gooi de briefjes in de emmer. Pak daarna
allemaal een briefje uit de emmer (niet je eigen briefje). Schrijf op dat briefje iets
om de ander moed in te spreken. Geef het briefje dan terug aan degene van wie
het was.

-

Een dik en dun t-shirt

Benodigdheden: een of twee t-shirts, textielstiften
OF: papier, schaar, lijm en tijdschriften waar je uit mag knippen
Versier een t-shirt of een kant van je t-shirt met dingen waardoor de koeien in
de droom van de farao dik zijn geworden. Versier het andere t-shirt of de andere
kant van je t-shirt met dingen waardoor de koeien juist vermagerd zijn.
Je kunt dit natuurlijk ook op papier doen met plaatjes uit tijdschriften.

-

De beker van Jozef

Benodigdheden: een simpele witte porseleinen beker, porselein stiften
Versier de witte beker zo mooi mogelijk met de porselein stiften. Als je ouders de
beker daarna nog even in de oven zetten en afbakken kun je de beker zo vaak
mogelijk gebruiken, zonder dat de versieringen vervagen.
-

Kleurplaat (extra uitdaging: gebruik zoveel mogelijk kleurtjes)

