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GENESIS 39-50

KERN VAN DE LES
God beheert elke situatie.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






De dromen van de wijnschenker en de bakker te verklaren.
Farao’s droom te verklaren.
Na te vertellen dat Jozef zijn broers vergaf.
Te weten dat God bij Jozef was in Egypte.
Te begrijpen dat gehoorzaamheid soms ook lijden betekent.

Genesis 50:20

“Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten goede gekeerd. Hij heeft
ervoor gezorgd dat er nu een groot volk in leven is gebleven.” (GNB)

TOEPASSINGEN





Vertrouw op God, ook al doen mensen slechte dingen.
Onthoud dat God slechte daden van anderen ten goede kan gebruiken.
Wees trouw en gehoorzaam aan God tijdens moeilijke tijden.
Vergeef anderen als ze zondigen tegen jou.

VOLGENDE WEEK
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GOD BEREIDT ISRAËLS BEVRIJDING V OOR
Lees Exodus 1-2
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Na gediend te hebben als slaaf in Potifars huis werd Jozef gevangen genomen. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten
en verheven tot een hoge administratieve functie in Farao’s regering. God maakte Jozef welvarend en gaf hem
de mogelijkheid om Egypte voor te bereiden op een grote hongersnood die op komst was. Deze hongersnood
zou de landbouw van zowel Kanaän als Egypte vernielen. Jakob en zijn zonen leefden nog steeds in Kanaän en
toen zij hopeloos op zoek waren naar voedsel, stuurde Jakob zijn zonen naar Egypte voor voedsel. Daar
ontdekten ze dat Jozef een positie had verworven die ruwweg gelijk was aan die van een eerste minister en
keerden terug naar Kanaän om ook naar Egypte te komen. Farao zond wagens om de familie naar hun nieuwe
huizen te vervoeren en alhoewel hij had gezegd dat ze alle bezittingen moesten achterlaten zodat hij hen
opnieuw kon voorzien in Egypte, vulden ze deze wagens met bezittingen.

Iedere keer als de aartsvaders hun relatie met God zo was als de Heer het wilde, bouwden zij uit eigen
beweging een altaar om Hem te aanbidden. Jakob, echter, had tot nu toe meestal gewacht met God te
aanbidden tot God hem het gebood of totdat hij in een moeilijke situatie zat, zoals bij de ontmoeting met Esau.
Naargelang Jakob ouder werd, leek hij ook dichter naar God te groeien. In het begin van zijn reis, 50 jaren
eerder, had hij niet naar Gods leiding of zegen gevraagd. Deze keer deed hij dat wel. De Heer had hem
mogelijk aangesproken met zijn oude naam om hem hieraan te herinneren. We zien hier de meetbare groei
van Jakobs geloof in God en zijn verlangen om overeen te stemmen met Gods ontwerp. Jakob bracht offers aan
de God van zijn vader zonder dat hij hiervoor expliciet de opdracht toe had gekregen. De zin “De God van zijn
vader” laat het feit zien dat veel van wat wij leren over de Heer een resultaat is van hetgeen onze ouders ons
onderwezen.

Waarom stuurde God Israël naar Egypte? Hij deed dit om van hen een grote natie te maken. Egypte diende als
een beschermde broeiplaats waarin de kleine natie Israël snel kon groeien. De Israëlieten werden blootgesteld
aan één van werelds meest ontwikkelde culturen van die tijd, maar werden tegelijkertijd voldoende geïsoleerd
zodat hun eigen unieke cultuur naar voren kon komen. De Egyptenaren waren trots en verachtte iedere
vreemde natie, dus van onderlinge huwelijken was er geen sprake. Deze vervreemding gaf Israël een soort
nationale identiteit en zelfbewustzijn. Ze waren geografisch geïsoleerd van de afgoderij van de Kanaänieten en
werden sociaal uitgesloten van deelname aan de Egyptische religie. Zonder zich te moeten bekommeren over
overheidsinstellingen zoals landsverdediging konden ze hun energie volledig toewijden in het leren van de
praktische zaken die ze later nodig zouden hebben.
Ha’el beloofde niet alleen hun te vergezellen, maar ook de familie terug te brengen. Hij beloofde Jakob dat
Jozef zijn ogen zou sluiten bij zijn dood (een heel belangrijk gebaar bij de vroegere bevolking). De familie,
bestaande uit 67 mensen (Jozef en zijn twee zonen niet inbegrepen), trok verder zuidwaarts richting Egypte
met de geruststelling dat hun emigratie God behaagde. Alles wat ze bezaten zat gepakt in Egyptische wagens.
Als er nog ergens twijfel was over Jakob als hoofd van de familie, werd deze weggenomen door de woorden in
Genesis 46:7: “zijn gehele kroost bracht hij met zich naar Egypte.” De beslissing om uit Kanaän te vertrekken
was voor Jakob voordelig vanuit de hongersnood bekeken, maar in tegenstelling tot zijn vaders zocht hij de
goedkeuring van de Heer vooraleer hij vertrok naar Egypte met zijn.
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De Heer antwoordde door Jakob te bemoedigen in een nachtvisioen. Het meervoud “visoenen” wordt
waarschijnlijk gebruikt (Gen.46:2) om de pracht van deze gebeurtenis aan te geven, de laatste visioenen van de
aartsvaders die werden neergeschreven. De Heer maakte zichzelf kenbaar als Ha’el, “de Sterke” die zijn volk
beschermt en beloofde dat Hij met Jakob en zijn familie zou gaan naar Egypte.
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Naar het zuiden reizend vanuit Hebron, kwamen Jakob en zijn zonen bij Berseba waar zowel Abraham
(Gen.21:33) als Isaak (Gen.26:25) de Heer hadden aanbeden. Berseba was de meest zuidelijke voorpost, net
voor de wildernis van Zin op de route naar Egypte. Het zou best kunnen zijn dat Jakob hier de ernst van zijn
beslissing om te verhuizen besefte. Abraham had gezondigd door naar Egypte te gaan en God had Isaak zelfs
verboden om dat land binnen te gaan. Voor de eerste keer sinds de dagen van zijn grootvader werd Jakobs
familie verwijderd uit het land dat God hun beloofd had. Jakob had zich vast herinnerd dat de Heer tegen
Abraham had gezegd dat zijn nakomelingen 400 jaren als slaven zouden vertoeven in een land dat niet het
hunne zou zijn. Daarom zocht Jakob de zegen van God voor deze migratie (Gen.46:1).

Volgens de chronologie die wordt weergegeven in Exodus 12:40 begon de hongersnood waarschijnlijk in 1880
v.Chr. Het moet kort daarna geweest zijn dat Jakob in Egypte kwam leven. Jozef bracht zijn familie naar het
land Gosen, het noordoostelijke gebied van Egypte, wat het dichtst bij Kanaän gelegen was. Omdat Gosen in
het Deltagebied van de Nijl gelegen was, was het één van de meest vruchtbare gebieden van Egypte, zelfs
vandaag nog. Gosen was een ideale plaats om de schapen te weiden. Tot aan de tijd van de uittocht konden
de Israëlieten een overvloed aan vis vangen in de wateren van de Nijl (Num.11:5). Zijn ligging gaf Mozes 400
jaar later ook een makkelijke vluchtroute. Het is duidelijk dat Jozef in de omgeving van zijn familie woonde,
maar de exacte locatie van Farao’s paleis en waar de regering zetelde zijn niet gekend.

Omdat Jozef alle vaardigheiden van een succesvolle politieker had ontwikkeld, moet hij door verbazing
geslagen zijn geweest dat de openhartigheid van zijn broers met zo’n grootmoedigheid beantwoord werd door
Farao: “het land Egypte ligt voor u open.” Farao gaf de opdracht aan Jozef om hen in het beste gedeelte van
Egypte te laten wonen en bood de krachtige mannen een regeringsambt als “Hoofdveehoeder”. Zonder twijfel
hoopte hij dezelfde voorspoedigheid te mogen genieten bij het vee als hij had mogen ervaren bij het graan
onder leiding van hun vooraanstaande broer.
Toen bracht Jozef Jakob voor Farao en Jakob zegende de monarch. Hebreeën 7:7 zegt dat een mindere altijd
door een meerdere gezegend wordt. Farao mag zichzelf aanschouwd hebben als beter dan Jakob, maar God
schonk de zegen aan hen door de woorden “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot
maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met
u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden” (Gen.12:2-3).

Behagen
Ervaren
Grootmoedig
Migratie
Monarch
Presentabel
Verachten
Verslagen
Welig

Aanstaan, bevallen, genoegen, in de smaak vallen, ter wille zijn.
Leren of gewaarworden door dingen mee te maken, ondervinden.
Edelmoedig, genereus, groothartig, menslievend, nobel, onbaatzuchtig, ridderlijk.
Verplaatsing van de bevolking.
Erfelijk heerser, m.n. keizer, koning.
Representatief, goed ogend, toonbaar.
Minachten, geringschatten, kleinachten, misprijzen, neerzien.
Kapot, ontzet, terneergeslagen, verwezen.
Krachtig van groei, overvloedig, vruchtbaar.
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MOEILIJKE WOORDEN
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Jozef installeerde zijn familie in Gosen en bracht verslag uit van hun aankomst aan Farao. Deze tactiek was
waarschijnlijk bedoelt om Farao een beetje verplicht te doen voelen om hun in dat welig gebied te laten
wonen. Jozef koos vijf van zijn broers waarvan hij dacht dat ze presentabel waren voor het hof en bracht hun
voor Farao. Toen de koning de vraag stelde die Jozef had verwacht (Gen.46:33), antwoordden de broers heel
beleefd dat ze herders waren, alhoewel ze wisten hoezeer de Egyptenaren herders verachtten. Toen voegden
ze er aan toe dat ze “als vreemdelingen” in het land kwamen wonen, dus niet met de bedoeling er zich te
vestigen. Hun pleidooi voor het privilege om in Egypte te verblijven was openhartiger dan Jozef had bedoeld.
Jozef had al voldoende tijd in de politieke omgeving van het hof doorgebracht, weg van de geestelijke leiding
van zijn vader, dat hij was gaan vertrouwen op de vroegere bedachtzaamheid en manipulatie van zijn vader.
Zijn broers daarentegen, blijken te hebben geleerd dat eerlijkheid en afhankelijkheid van Gods soevereiniteit
de beste manieren zijn om met mensen om te gaan. Ze gaven Farao een volledig beeld van de hopeloze
situatie, zelfs al werd zulk een toegeven van zwakheid niet gezien als een goede onderhandelingstechniek. In
feite plaatsten zij zichzelf onder de genade van het hof, wetende dat zelfs koningen dienaren van God zijn.

INTERESSANTE WEETJES
Deltagebied
Een delta is een stuk land in de monding van een rivier. Hij wordt meestal ingesloten door de armen waarin die
rivier zich bij zijn monding verdeelt en ontstaat uit de deeltjes klei en zand die door de rivier worden
meegevoerd en die in de monding de rivier bezinken. Delta’s ontstaan alleen wanneer de snelheid waarmee de
rivier in zee stroomt niet al te groot is en er voor de kust geen sterke stromingen zijn die de aangevoerde kleien zanddeeltjes onmiddellijk weer wegspoelen. Over heel de wereld komen delta’s voor. Maar soms noemen
we wel eens iets een delta wat eigenlijk geen delta is.

"--Egypte bestaat bijna helemaal uit woestijn toch is de helft van de
bevolking in de landbouw werkzaam. Dat komt omdat de Nijl in de
regentijd buiten zijn oevers treedt, als het water zich terugtrekt blijft er
langs en in de delta een dun laagje vruchtbaar slib achter. De rest van
het jaar 'tappen' de Egyptenaren met een slim systeem van dammen en
kanalen Nijlwater af om de landbouwgronden te bevloeien--"
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http://library.thinkquest.org/19846/data/ne/delta/watisdel.htm
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De delta van de Nijl, in Egypte, begint even voorbij Cairo. Vroeger, in de
oudheid, mondde de Nijl via zeven armen in de Middellandse Zee uit.
Tegenwoordig zijn dat er nog maar twee. De overige armen lopen uit in
lagunen, meren die van de zee worden gescheiden door strandwallen,
ontstaan door zand en kleideeltjes die door de Nijl worden aangevoerd.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb je al eens moeilijkheden ervaren in je leven? Al eens verhuist naar een andere stad, van school veranderd,
of door moeilijke tijden gegaan met je familie, misschien zelfs een scheiding, ziekte of dood? Heb je al eens de
mogelijkheid gehad om te zien hoe God een bepaalde strijd gebruikt om jou te sterken of een goede invloed te
hebben op anderen in jouw omgeving? (Als jij zelf enkele voorbeelden uit jouw leven geeft, zullen de kinderen
zich hier makkelijker in herkennen.) Als we onze studie uit Genesis gaan afsluiten deze ochtend, gaan we
uiteindelijk de afloop zien van Jozefs leven en hoe God al de moeilijkheden in zijn leven heeft gebruikt om Zijn
plan te realiseren.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie ontmoette Jozef terwijl hij in de gevangenis zat?
Genesis 40:1 zegt dat hij “de wijnschenker en de bakker van de Egyptische koning” ontmoette. Deze
twee mensen waren zeer belangrijk voor de Farao. Iedere keer als de Farao iets wou drinken, was het
de taak van de wijnschenker om het te gaan halen. Iedere keer als de Farao iets wou eten, was het de
taak van de bakker om dat voor hem te halen. De wijnschenker en de bakker hadden dus een
belangrijke taak. Ook moesten ze de drank en het voedsel eerst proeven om te zien of het niet
vergiftigd was. Farao was boos geworden op deze twee mannen en had hen in de gevangenis gegooid.
Zo ontmoette Jozef deze twee mannen.
 Wat gebeurde er met de wijnschenker en bakker terwijl ze in de gevangenis zaten?
Genesis 40:5 zegt dat ze beiden in dezelfde nacht een droom kregen. Maar ze waren beiden verslagen
omdat ze niet wisten wat de dromen betekenden. Jozef zag hun verslagen gezichten en zei tegen hen,
“Alleen God weet wat dromen betekenen, vertel ze mij maar eens.” Jozef wist dat God aan hem zou
uitleggen wat de dromen betekenden. Dus Jozef vroeg hun om de dromen te vertellen en zij deden
dat.
 Wat was de droom van de wijnschenker?
In Genesis 40:9-11 zei de wijnschenker tegen Jozef “Ik zag in mijn droom een wijnstok voor me. Aan die
wijnstok zaten drie ranken. Nauwelijks waren er knoppen aan de ranken gekomen of de bloesem kwam
al uit en de trossen droegen rijpe druiven. Ik hield de beker van de Farao vast, perste er de druiven in
uit en reikte hem de Farao aan.” Dat was de droom die de wijnschenker vertelde aan Jozef.
 Hoe legde Jozef deze droom uit?
In Genesis 40:12-13 zei Jozef tegen de butler “De drie ranken komen overeen met drie dagen. Binnen
drie dagen zal de Farao je weer een hoge plaats geven. Je zult je oude rang terugkrijgen en de Farao de
beker aanreiken, net als vroeger.” De droom betekende dat Farao de wijnschenker binnen de drie
dagen zijn oude taak terug zou geven.
 Wat vroeg Jozef aan de wijnschenker om voor hem te doen?
In Genesis 40:14 vroeg Jozef aan de wijnschenker: “Als het je weer goed gaat, vergeet mij dan niet. Je
zou mij een dienst bewijzen als je mijn zaak onder de aandacht van de Farao wilt brengen, want dan
heb ik kans om vrij te komen.” Jozef wilde uit de gevangenis komen en wist dat als de wijnschenker
over zijn droom vertelde aan Farao, dat hij dan waarschijnlijk vrij zou worden gelaten.
 Wat was de droom van de bakker?
Omdat Jozef zo’n goede verklaring had kunnen geven van de droom van de wijnschenker, dacht de
bakker dat Jozef hetzelfde voor hem kon doen. In Genesis 40:16 vertelde de bakker aan Jozef de
volgende droom:”Ik had ook een droom. Ik droeg drie manden met gebak op het hoofd. In de
bovenste mand lag het fijnste gebak, bestemd voor de Farao, maar de vogels pikten het uit de mand.”
Dit is een interessante droom. Vogels die uit de mand eten die op iemands hoofd staat, is een beetje
vreemd, maar dat is wat de bakker droomde.
 Hoe verklaarde Jozef deze droom?
In Genesis 40:18-19 legde Jozef deze droom aan hem uit. Hij zei: “De drie manden komen overeen met
drie dagen. Binnen drie dagen zal de Farao je een hoge plaats geven, je hoofd zal boven je lichaam
prijken. Je wordt opgehangen aan een paal en de vogels zullen het vlees van je botten pikken.” Zoals
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 39:19-41:45
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je al kan zien, dit ging geen mooi einde voor de bakker zijn. Farao ging nog steeds boos zijn op hem
met als gevolg dat Farao hem zou gaan veroordelen met de dood als gevolg. Het was triest om te
weten dat dit zou gaan gebeuren, maar Jozef had de droom correct verklaard. Dit zou zeker gaan
gebeuren.
Dus wat gebeurde er met de wijnschenker en de bakker?
Genesis 40:20-22 zegt: “Drie dagen later, op zijn verjaardag, gaf de Farao een feestmaal voor al zijn
hofdienaren. Tijdens het feest kreeg zowel de wijnschenker als de bakker zijn voorspelde hoge
plaats. Het hoofd van de wijnschenkers herstelde hij in zijn ambt; hij mocht voortaan de Farao de
beker weer aanreiken. Het hoofd van de bakkers liet hij ophangen. Het was gegaan zoals Jozef had
gezegd.”
Dacht de wijnschenker nog aan Jozef?
Genesis 40:23 zegt: “Maar het hoofd van de wijnschenker dacht geen ogenblik meer aan Jozef; hij was
hem vergeten.”
Welk interessant iets gebeurde er bij Farao?
Net als de wijnschenker en de bakker kreeg ook Farao een droom. Farao zag enkele interessante
dingen in deze droom. Genesis 41:1-4 geeft ons deze droom weer. In de eerste droom zag Farao het
volgende: “hij droomde dat hij aan de oever van de Nijl stond. Uit de rivier zag hij zeven mooie, vette
koeien komen, die langs de oever gingen grazen. Daarna zag hij nog zeven koeien uit de rivier komen,
lelijk en mager. Ze gingen naast de eerste zeven staan op de oever van de rivier en aten die mooie,
vette koeien op. Op dat moment werd de Farao wakker.”
Wat was de tweede droom van Farao?
Genesis 41:5-7 zegt dat Farao nog een tweede droom kreeg. Nadat hij wakker was geworden van zijn
eerste droom, viel hij terug in slaap en kreeg nog een andere droom. In deze droom zag hij “dat uit één
halm zeven aren opkwamen: zeven mooie, rijpe aren. Daarna kwamen er zeven dunne aren op, die
uitgedroogd waren door de verzengende oostenwind. Ze verslonden de zeven rijpe en volle aren.”
Wat deed Farao nadat hij deze dromen had gehad?
Genesis 41:8 zegt dat Farao wou weten wat deze dromen betekenden, maar dat niemand hem deze
dromen kon uitleggen. Maar toen herinnerde de wijnschenker dat Jozef zijn droom had uitgelegd en
vertelde Farao over Jozef. Farao riep Jozef tot zich en vroeg hem om de dromen uit te leggen.
Hoe legde Jozef de dromen van Farao?
In Genesis 41:25-36 staat geschreven dat Jozef zei tegen Farao dat er zeven jaren van overvloed gingen
zijn, gevolgd door zeven jaren van hongersnood zodat “men van de vroegere overvloed in het land
niets meer zal merken.” Jozef zei tegen hem dat de hongersnood het moeilijk zou maken voor de
mensen van Egypte om te overleven. Jozef stelde daarom aan Farao voor om een “een kundig en wijs
man te zoeken” om grote hoeveelheden voedsel op te slaan tijdens de jaren van overvloed zodat er nog
voldoende voedsel zou zijn voor iedereen tijdens de hongersnood.
Luisterde Farao naar wat Jozef zei?
Ja, dat deed hij. Hij stelde Jozef zelfs aan als tweede gezaghebber onder hem zodat de mensen hem
zouden gehoorzamen (Gen.41:41-45). God haalde Jozef uit de gevangenis en stelde hem van slaaf aan
tot heerser over het volk van Egypte. God deed iets wonderlijk voor Jozef. Dit is omdat God om Jozef
gaf.
Kijk even naar Genesis 41:53-57. Waar verspreidde de hongersnood zich nog? Hoe bracht God Jozef
en zijn broers weer samen?
De hongersnood verspreidde zich tot Bethel, waar Jakob leefde. Jakob ontdekte dat er nog voedsel
was in Egypte dus zond hij zijn zonen om wat voedsel te gaan kopen en het mee te nemen. Daar
ontmoetten ze Jozef, maar ze wisten niet dat hij het was. Hoofdstukken 43-44 beschrijven hoe Jozef
zijn broers weer ontmoette. Jozef bedacht een plan om zijn broers in Egypte te laten wonen.
Hoe maakte Jozef zich kenbaar aan zijn broers?
Hij nodige hen uit voor een grote maaltijd en vertelde hun toen wie hij was. Hij vergaf hen om wat ze
hadden gedaan. Hij vroeg hun om met heel hun familie te verhuizen naar Egypte. In Genesis 46:1-7
verhuisde Jakob met heel zijn familie naar Egypte.
Hoe kon Jozef zijn broers vergeven?
Hij realiseerde zich dat God al die tijd bij hem was. Het was Gods wil dat Jozef naar Egypte werd
gebracht. Hij wist dat hij een genadevolle en vergevende Redder diende. Omdat God genadig kon zijn
en hem kon vergeven, kon hij dat ook.

SAMENVATTING
We hebben de dromen gezien van de wijnschenker, de bakker en de Farao. God gebruikte iedere droom om
Jozef uit de gevangenis te halen en hem de tweede grootste gezaghebber te maken in Egypte. Wat een
ongelooflijk iets deed God voor Jozef.
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We moeten altijd goed beseffen dat God voor ons zorgt, net zoals Hij dat deed voor Jozef. Soms zullen we
echte moeilijke dingen ervaren in ons leven. Wanneer deze dingen gebeuren bij ons, moeten we geloven dat
God voor ons zal zorgen.

CRÈCHELES
Jozef was in het verre Egypte. Daar hadden zijn boze broers voor gezorgd. Zijn vader dacht dat hij was
opgegeten door een wild dier. Jozef zat in de gevangenis in het verre Egypte. Hij was zo alleen en hij voelde
zich diep ongelukkig. Maar God zag hem wel. De Here had heel bijzondere plannen met hem.
Jozef hoorde helemaal niet in de gevangenis. Hij had niets verkeerds gedaan. Het was een vergissing. De
directeur van de gevangenis begreep dat wel. Hij zei: “Hier heb je de sleutels. Dan mag jij het eten
rondbrengen.” Dat hoorde ook bij Gods plannen.
Op een dag werd de koning van Egypte zo boos op de man die voor de wijn moest zorgen, dat hij hem naar de
gevangenis stuurde. De man was erg ongelukkig. En toen kreeg hij ook nog een wonderlijke droom. “Laat
maar horen”, zei Jozef. “Met Gods hulp begrijpen we het vast wel.” “Ik had een beker van de koning in mijn
hand”, zei de man. “Ik perste wat druiven uit in die beker en toen gaf ik hem aan de koning.” “Dat is een
mooie droom”, zei Jozef. “Het betekent dat je over een paar dagen terug naar het paleis mag. Als je de
gevangenis uit komt, wil je dan met de koning praten over mij?” “Dat beloof ik”, zei de man. Drie dagen later

Toen kreeg de koning een wonderlijke droom. “Ik ken iemand die kan helpen”, zei de man die voor de wijn
moest zorgen. Hij herinnerde zijn tijd in de gevangenis terug, toen Jozef zijn droom had uitgelegd. Toen liet de
koning Jozef bij zich komen. “In mijn droom zag ik zeven dikke koeien bij de rivier. Toen kwamen er zeven
magere koeien aan die vraten de dikke koeien op”, vertelde de koning. De Here hielp Jozef de droom te
begrijpen. “Zeven jaar lang is er volop eten”, zei Jozef. “Maar dan komen er zeven slechte jaren; dan groeit er
helemaal niets. U moet het eten opsparen. Dan hoeft niemand honger te lijden als de slechte jaren komen.”
“Dat moet jij dan maar regelen”, zei de koning. En hij deed zijn ring af en schoof hem om Jozefs vinger. Hij
hing een prachtige gouden ketting om zijn hals en hij gaf hem een rijtuig om uit rijden te gaan. Jozef werd de
belangrijkste man in Egypte, op de koning na. Dat hoorde allemaal bij Gods plannen.
De slechte jaren kwamen. In Egypte lag het eten klaar in de pakhuizen; niemand leed honger. Maar ver weg, in
de tenten van vader Jakob, daar was geen eten meer. “Jullie moeten naar Egypte toe gaan om eten te kopen”,
zei Jakob, de vader van Jozef tegen zijn broers. Het was een lange reis, maar ze moesten wel, met zijn allen.
Alleen Benjamin, de jongste, bleef bij vader thuis. “De volgende keer moet Benjamin ook mee”, zeiden de
broers tegen Jakob toen ze terugkwamen?

“Dat moet van de onderkoning.”

Ze wisten niet dat die

gemeen geweest! Hun vader wilde niet dat Benjamin meeging. Maar op het laatst moest het wel. Ze hadden
zo’n honger.
Toen Jozef Benjamin zag, barstte hij in tranen uit. “Ik ben het Jozef!”, zei hij. De broers schrokken! “Nu komt
het”, dachten ze. “Nu gaat Jozef ons vast betaald zetten dat we zo gemeen zijn geweest.” Maar nee hoor,
Jozef omhelsde ze en kuste ze. “De Here heeft voor mij gezorgd”, zei hij. “Nu ga ik voor jullie zorgen.” Zo
kwam het dat de hele familie in Egypte ging wonen. God had de gemene daad van de broers gebruikt in Zijn
plan zodat alles weer goed werd. Jozef en al zijn broers konden God danken dat Hij steeds voor alles zorgt en
er niets kan gebeuren zonder dat God het ziet en stuurt volgens Gods plan.
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onderkoning eigenlijk hun broer Jozef was. Ze moesten wel vaak aan Jozef denken. Waren ze maar niet zo
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mocht hij de gevangenis uit. Maar hij vergat helemaal wat hij Jozef had beloofd.

MEMORIEVERS
Gen.50:20

Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten
goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te
houden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 14).
Laat de kinderen in een cirkel zitten en laat een zakje (of een ander voorwerp dat zacht is) overgooien van de
een naar de ander tijdens het eerste gedeelte van het vers, “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij
bedacht.” Zorg er dan voor dat de donker gekleurde zak uit het spel gaat en werp dan een helder gekleurde zak
over en weer tijdens het vers gedeelte, “maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze
dag is.” Daarna werp je allemaal kleinere zakjes naar de kinderen, dat het laatste gedeelte van het vers
voorstelt, “een groot volk in leven te houden.” Herhaal dit een aantal keren.

Familiereünie
Ben jij ooit wel eens naar een familiereünie geweest? Laat de kinderen hierover iets delen. Misschien heb je
hier ook wel eens iets van op televisie gezien dat familie die elkaar lang niet gezien hadden elkaar weer
ontmoetten. Wat voor dingen gebeuren er dan op dat soort momenten? (knuffelen, kussen, huilen, etc.) In de
les van vandaag is er een ongewone reünie met knuffelen, kussen en veel gehuil.
Gastmaal of hongersnood
Neem twee (jute) zakken mee. Eén leeg en één vol met graan of rijst. Laat de volle zak zien wanneer je over
Jozef spreekt die graan verkoopt aan de mensen. Laat de lege zak zien wanneer je over de hongersnood
spreekt.
Gekleed zoals Jozef
Trek een prachtig kleed aan met een mooie halsketting en een ring wanneer je vertelt dat Jozef verhoogd is tot
de tweede in rang in Egypte.

Pad met een doel
Knip een lang stuk gekleurd behangpapier af. In het midden van het papier teken je een horizontale lijn van een
kant naar de andere kant. Beneden de lijn plak je symbolen die de testen in Jozefs leven voorstellen. Je kunt
hiervoor ook enige van de kleurplaten gebruiken. Laat de kinderen vertellen welke beproevingen Jozef moest
ondergaan en war zijn reacties waren. schrijf de antwoorden boven de lijn.
Vele levens
“Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar,
jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze
dag is: een groot volk in leven te houden” (Gen.50:19-20). Wiens levens werden behouden? Als eerste waren
de levens van al de Egyptenaren gered. Maar naast de Egyptenaren, kwamen er ook vele mensen uit
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Twee dromen
Neem twee manden mee met in de ene mand koekjes en in de andere druiven. Beschrijf de dromen van de
bakker en de schenker aan de kinderen en illustreer dit met de manden. Laat de kinderen de koekjes en de
druiven eten wanneer dit gepland is
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IJSBRERTJES

omliggende landen naar Jozef voor voedsel. Jakobs familie hoorde daar ook bij. Sta hier eens bij stil: Gods plan
was om een Verlosser naar deze wereld te sturen door de kinderen van Israël (specifiek Juda). Toen God Zijn
volk bewaarde, verloste Hij het volk waardoor Jezus later zou komen. Aangezien Jezus onze levens heeft gered,
zou je dan kunnen zeggen dat het redden van vele levens de onze zou in houden? Jozef realiseerde zich niet
over hoeveel levens hij het had!

KNUTSELWERKJES

Drie reizen naar Egypte
De broers van Jozef maakten drie reizen naar Egypte. Gebruik het werkblad en bepaal welke reis beschreven
staat. Doe dit aan de hand van de cijfers 1, 2 en 3. Lees eventueel de vragen voor wanneer er jongere kinderen
zijn en als je gezamenlijk werkt. Antwoorden: 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Het werkblad vind je op
de volgende bladzijde.

KNUTSELACTIVITEITJES
Het eind is nooit een verassing
Lees een bekend verhaal voor en stop kort voor het eind. Laat de kinderen vertellen hoe het verhaal eindigt.
Heb je ooit een verhaal gehoord waar je al het eind van wist? Zo is het voor God elke dag! Het is voor ons
moeilijk te begrijpen, maar God weet het complete verhaal van ieders leven!

Geef de beker door
Laat de kinderen in een cirkel zitten. Vul een plastieken bekertje met muesli en laat het voorzichtig rondgaan.
Laat het eerste kind met de beker het eerste woord van het memorievers opzeggen. Als de beker rondgaat,
wordt er elke keer een woord toegevoegd. Degene die het vers eindigt mag ietwat muesli in zijn hand gieten
(of op een servet) en mag de cirkel verlaten. Ga door totdat het laatste kind het hele vers op kan zeggen en zijn
muesli krijgt. (vulde beker opnieuw, indien nodig. Het vers zal zovele keren opgezegd worden als dat er
kinderen zijn. Is de groep groot, kun je het in groepen verdelen.)
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Vertolking
Laat twee lesgevers demonstreren wat het is om te spreken met een tolk. Laat één lesgever in een andere taal
spreken (of doen alsof). (Deze zou ook een buitenlands gewaad aan kunnen trekken). Hij mag zichzelf
voorstellen en aan de kinderen vragen wat ze in de zondagsschool leren. Laat de andere lesgever interpreteren.
Laat de kinderen spreken tot de ‘buitenlandse’ gast via de vertolker. (bijvoorbeeld, laat de kinderen vragen
stellen aan de gast, laat de gast een lang antwoord geven en dat de tolk maar een heel kort antwoord geeft.) In
de les van vandaag zien we dat Jozef door een tolk spreekt ook al kent hij beide talen. Waarom deed hij dit?
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Mijn favoriete activiteit
Laat elk kind een tekening maken van zijn favoriete activiteit. Dit kan sport zijn, hobby of een plaats die je kunt
bezoeken. Terwijl de kinderen tekenen, spreek met hen over hoe God ons het vermogen en de energie geeft
om de activiteiten te kunnen doen. Wanneer we een punt scoren in een spel, in een voordracht het stuk
perfect spelen of wandelen naar ons favoriete meer, wie krijgt de eer voor onze inspanningen? Het is
gemakkelijk om dit naar onszelf toe te schuiven. In de les van vandaag zullen we zien dat Jozef van de
gevangenis naar het paleis ging en bij alle prestaties de eer aan God gaf.
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Wees nederig
Geef elk kind een kopie van het blad “Wees nederig.” Laat hen de verzen op zoeken en uitknippen, laat hen de
verzen op een leeg vel papier plakken en er bij schrijven waar ze de nederigheid in dit vers kunnen vinden. Voor
jongere kinderen kun je ook de verzen voorlezen en ze het hen laten vertellen. Ze kunnen dit individueel, in
groep of thuis doen.
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DRIE REIZEN NAAR EGYPTE
Jozefs broers maakten drie reizen naar Egypte. Welke reis wordt in iedere zin beschreven?
Omcirkel telkens 1, 2 of 3 .

Benjamin ging niet naar Egypte.



De broers namen geschenken en verdubbelden hun geld.



Het was een enkele reis.



Ze reisden in wagens.



De broers werden beschuldigd van spionage.



De broers werden beschuldigd van diefstal.



Jozef maakte zichzelf kenbaar aan zijn broers.



De broers keerden terug naar Kanaän zonder Simeon.



Ze aten in Jozefs huis.



De broers brachten hun familie en dieren.



De broers brachten geen geld om graan te kopen.



Een vermiste beker werd gevonden.



Jozef zag zijn vader.



Juda bood zich aan om Benjamins plaats in te nemen.



Farao nodigde Jozefs familie uit om in Egypte te wonen.



Jakob stopte onderweg om God te aanbidden.



Toen ze vertrokken naar huis, werden de broers gezocht en
gearresteerd.
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Naam: _____________________________________
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WEES NEDERIG
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GOD BEVRIJDT JOZEF
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 39:19-50:20

MEMORIEVERS
Genesis 50:20

“Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten
goede gekeerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er nu een groot volk in leven is gebleven.” (GNB)

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Jozef ontmoette Farao’s _________ en _________ in de gevangenis

Wat had Jozef gedaan voor de wijnschenker en de bakker? ___________
 HIJ HIELP HEN ONTSNAPPEN

 HIJ LEGDE HUN DROMEN UIT



Herinnerde de wijnschenker zijn belofte aan Jozef (Gen.40:23)? _______



Wie had er nog een droom gehad die Jozef uitlegde? ________________



Jozef zei tegen Farao dat enkel ______ zijn dromen kon beantwoorden.



Jozef zei tegen Farao dat Egypte zeven jaren van _________ en zeven
jaren van _________ zou hebben (Gen.41:25-31).



Gebruikte God de hongersnood om Jozef en zijn broers weer bij elkaar te
brengen? ___________________________________________________



Vul de ontbrekende woorden in uit Genesis 50:20 en zeg eens waarom
Jozef zijn broers had vergeven.
“______ HADDEN HET ______ MET MIJ VOOR, MAAR ______ HEEFT ALLES TEN ______ GEKEERD. HIJ
HEEFT ER VOOR GEZORGD DAT ER NU EEN GROOT VOLK ______ IS GEBLEVEN.”

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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(Gen.40:20).
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KLEURPLAAT 1

15

GENESIS LES 16  GOD BEVRIJDT JOZEF
©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

KLEURPLAAT 2
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KLEURPLAAT 3
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