
 
Suggesties voor gesprek en doe-activiteiten bij de Jozefverhalen in de zomer 
 
Lees met elkaar het verhaal van de week en kies uit de suggesties hieronder wat je past om te doen. 
 
zondag 26 juli – Een jongen met wonderlijke dromen 
 

• Om over te praten 
Iedereen is even geliefd 
Suggestie voor ouders naar kinderen: vertellen hoe belangrijk je het als ouders vindt, dat je kinderen 
weten dat ze allemaal even geliefd zijn. Soms heeft een kind meer aandacht nodig dan een ander 
kind, maar dat betekent niet, dat er een ‘lieveling’ is… Als je wilt kun je hier aan toevoegen, hoe 
bijzonder het is dat God van alle mensen houdt en van alle mensen evenveel houdt. 

 
Jaloers 
De broers van Jozef zijn jaloers op hem. Stel: jij bent een broer of zus van Jozef, wat zou jij van hem 
vinden? Oudere kinderen: lees de tekst maar eens goed na. Waarom zijn de broers jaloers op Jozef 
en waarom krijgen ze een hekel aan hem?  
 

• Om te doen  
Oudere kinderen: Iedereen mag om de beurt drie minuten lang de baas spelen. Als je de  baas bent, 
mag je de anderen opdrachten geven die zij moeten uitvoeren. Je kunt hen bijvoorbeeld je schoen 
laten poetsen, drinken voor je laten halen, je nek laten masseren.. Daarna: hoe vond je het als een 
ander de baas over jou was? Hoe vond je het om zelf de baas te zijn? 
 
Voor de jongsten:   
Geef Jozef een  
mooie jas –   
print op wat  
dikker papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoek de tien verschillen in de plaatjes hieronder 
 

 
 
 
zondag 2 augustus – In de put 
 

• Om over te praten 
 
Eerlijk duurt het langst 
De broers van Jozef durven hun vader niet te vertellen wat ze hebben gedaan. Daarom nemen ze de 
mantel van Jozef en maken die vies met bloed van een bokje uit hun kudde. Ze laten hun vader Jakob 
de mantel van Jozef met het bloed zien. Vader Jakob denkt dat een wild dier zijn zoon Jozef heeft 
gedood. De broers zeggen niets. Liegen de broers zo tegen hun vader of niet? Hun vader wordt nooit 
meer dezelfde. Altijd zal hij verdrietig blijven om het verlies van Jozef. Wat denk je, zullen de broers 
Jozef kunnen vergeten? 
 
Tot tien tellen… 
Soms ben je heel boos… dan zou je er wel op los willen slaan. Misschien leren je ouders je wel dat je 
dan eerst tot tien moet tellen, zodat je boosheid een beetje minder kan worden. Helpt dat?  
Wat helpt jou om je boosheid kwijt te raken? 
 
Organisatie van mensen die zich boos maken 
Er zijn ook groepen van mensen (organisaties) die zich boos maken. Ze komen bij elkaar omdat ze 
boos zijn over dezelfde dingen. Misschien ken je Amnesty International wel. Die organisatie maakt 
zich boos als mensen oneerlijk worden behandeld, omdat ze een bepaald geloof of een mening 
hebben en alleen daarom worden gevangen gezet. Ze schrijven brieven naar presidenten van landen 
waar mensen oneerlijk worden behandeld. Zo komen ze op voor de mensenrechten wereldwijd. Als 
heel veel mensen brieven schrijven dan helpt dat vaak. Voor meer informatie: 
https://www.amnesty.nl  
 

https://www.amnesty.nl/


• Om te doen 
 

Laat van je horen! 
Als je wilt kun je op de website van Amnesty International in actie komen door een petitie te 
steunen. Kort wordt de situatie van een aantal mensen en landen beschreven. Kies met elkaar welke 
mensen je wilt steunen. Tip: je kunt soms ook een kaart sturen naar de gevangenen zelf om hen te 
steunen.  
 

Kleurplaat 

 



Hoe ging het verhaal ook weer?  
Zet de plaatjes in de goede volgorde.  
 

 
 
 

 

zondag 9 augustus – Geen zin in zoenen 
 

• Om over te praten 
 
Slaven  
Jozef werd als slaaf verkocht. Dan werd je iemands bezit. Niet altijd werden slaven slecht behandeld, 
maar niemand wil slaaf zijn. Want dan ben je niet vrij. In de Bijbel is het een belangrijk thema. Denk 
aan het verhaal over het volk van de Israëlieten – de nazaten van Jozef en zijn broers – die in Egypte 
tot slaaf werden gemaakt. Het verhaal over de bevrijding van Egypte wil ons vertellen, dat God wil 
dat mensen vrij zijn. (wellicht een beetje te ingewikkeld thema voor jonge kinderen) 
 
Tony’s Chocolonely 
Ook in onze tijd zijn er nog slaven: mensen die gedwongen worden om heel hard te werken voor veel 
te weinig geld. Ze moeten wel werken voor te weinig geld, omdat ze anders geen eten en drinken 
voor zichzelf en hun gezin hebben. Het lijkt een probleem van ver weg. Maar het komt ook doordat 
mensen in ons land het fijn vinden om zo min mogelijk geld te betalen voor wat we willen kopen. 
Soms heb je de keuze om te zorgen dat er geen kinderen of slaven hebben moeten werken aan iets 
wat jij koopt. Een voorbeeld daarvan is Tony’s Chocolonely. 
Lees over ‘de missie’ van het bedrijf op de website: https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie 
 

• Om te doen 
 
Koop een reep Tony’s  Chocolonely en deel die met elkaar. Hoe kun je deze reep eerlijk verdelen? 
Normaal heeft een reep chocolade gelijke stukjes. Deze niet. Waarom zou dat zijn? 
 

https://tonyschocolonely.com/nl/nl/onze-missie


 
 
 
zondag 16 augustus – De boze droom van de farao  
 

• Om over te praten 
 
Dromen 
Vertel elkaar een droom die je je herinnert. Wat was een leuke droom? 
 
Weetjes over dromen 
Wist je dat:  

- je iedere nacht zo’n anderhalf tot twee uur droomt? In totaal breng je dus ongeveer zes jaar 
van je leven dromend door. 

- je iedere nacht een stuk of vijf dromen droomt? Die kunnen een paar minuten duren, maar 
ook wel een uur. 

- de meeste dromen van kinderen over dieren gaan? 
- je je dromen meestal weer snel vergeet? Als je ze toch wilt onthouden, leg dan pen en papier 

naast je bed. Dan kun je ze meteen bij he wakker worden opschrijven. 
 
Raad van God in een droom 
Jozef zegt dat hij geen verstand van dromen heeft, maar dat God hem de uitleg van dromen geeft. 
Ken je andere bijbelverhalen waarin dromen een belangrijke rol spelen? 
 

• Om te doen 
 
Kleurplaat 
Voor de jongsten: maak een tekening over je favoriete droom. Of kleur de kleurplaat hieronder. 
 
Boekje vol wijsheid 
Voor de ouderen: Jozef heeft een wijze raad voor de farao. Hij zegt hem dat hij voorraadschuren 
moet maken voor de jaren dat de oogst zo groot is, dat er meer is dan de mensen kunnen opeten. Zo 
bewaren ze graan voor tijden dat er te weinig oogst is. De farao vindt Jozef zo wijs, dat hij hem 
onderkoning maakt en hem tot zijn belangrijkste adviseur maakt. Maak een boekje vol wijsheden. 
Verzamel komende tijd wijze uitspraken, teksten of plaatjes. En schrijf ze op of plak ze in een boekje. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



zondag 23 augustus – Buigen voor de onderkoning 
 

• Om over te praten 
Koekje van eigen deeg 
In dit verhaal komen de dromen uit die Jozef vroeger gedroomd heeft. Kun je uitleggen hoe? 
Hoe gaat Jozef met zijn broers om? Wat vind jij daarvan? Jozef geeft zijn broers ‘een koekje van eigen 
deeg’. Dat betekent dat je iets onaardigs tegen iemand doet, omdat hij dat ook een keer tegen jouw 
gedaan heeft. Heb jij ook wel eens iemand een koekje van eigen deeg gegeven? 
Tip: bak met elkaar koekjes van zelfgemaakt deeg… gewoon omdat het leuk is… 
 

• Om te doen 
Hiërogliefenschrift 
Jozef heeft een tolk die alles wat zijn broers zeggen voor hem vertaalt naar het Egyptisch. De 
Egyptenaren schreven al vanaf ongeveer 3000 voor Christus hun eigen taal op. Daardoor weten we 
nu nog steeds hoe de Egyptische taal in de tijd van Jozef was. Als alfabet gebruikten de Egyptenaren 
het zogenaamde hiërogliefenschrift. Daarin wordt iedere klank weergegeven met een klein plaatje. 
Hier zie je hoe het alfabet van de oude Egyptenaren er ongeveer uit zag. 
Schrijf je eigen naam met deze hiërogliefen. Wat ook kan: neem een stuk klei en teken met een 
stokje de hiërogliefen in de klei. Laat de klei drogen en je hebt je eigen kleitablet, zoals de 
Egyptenaren vroeger. 
 

 
 
 
zondag 30 augustus -  Opnieuw naar Egypte 
 

• Om over te praten 
 
Wonderlijke ontvangst 
De 1e keer toen de broers bij de onderkoning kwamen, werden ze in de gevangenis gezet. Nu worden 
ze als belangrijke gasten onthaald. Ze krijgen mooie kleren en mogen dineren met de onderkoning. 
Wat zouden de broers gedacht hebben, bij zo’n onthaal? 
 
Tranen van blijdschap  
Als je huilt is dat meestal als je verdrietig bent. Maar je kunt ook tranen van blijdschap hebben: Jozef 
moet huilen als hij Benjamin ziet… Misschien kunnen ouders vertellen aan de kinderen of ze dat zelf 
wel eens hebben meegemaakt (bij trouwen, de geboorte van de kinderen, andere mooie 
gebeurtenissen). Herkennen de kinderen dat ook? 



zondag 6 september – Jozef heeft een plan 
 

• Om over te praten 
 
Jozef wil graag dat het weer goed komt tussen hem en zijn broers. Maar er is veel gebeurd. Dat kun 
je niet zomaar vergeten. Daarom bedenkt Jozef een plan, waardoor zijn broers hem kunnen laten 
zien, dat ze niet meer hetzelfde zijn als vroeger. Spreek er met elkaar over wat Jozef doet. Kun je 
begrijpen wat zijn plan inhoudt? 
(uitleg: Jozef laat bewust zijn zilveren beker in de zak graag van Benjamin stoppen. Benjamin wordt 
als dief betrapt, terwijl hij van niets weet. Hij is onschuldig, maar zal wel gestraft worden. Juda is een 
van de oudste broers en voelt zich verantwoordelijk voor zijn jongste broer. Hij heeft zijn vader 
beloofd dat Benjamin niets zal gebeuren. Juda weet dat hij zijn vader niet meer eerlijk kan aankijken 
als hij zijn jongste broer als gevangene in Egypte achterlaat. Nu laat hij zien, wat het betekent om een 
goede broer te zijn, door de plek van Benjamin in te nemen. Zo weet Jozef dat Juda en de andere 
broers veranderd zijn. En dan kan Jozef hen weer als zijn broers zien. 
Hier gaat het over een bijbel heel belangrijk thema als vergeving en verzoening. Vergeven betekent 
dat je iemand niet meer kwalijk neemt wat hij voor verkeerd heeft gedaan. Je met iemand verzoenen 
gaat nog een stapje verder. Het betekent dat de band weer zo goed is als voor het misging. Jozef 
verzoent zich met zijn broers, omdat hij gezien heeft dat ze echt spijt hadden van wat er in het 
verleden was gebeurd. En als je echt spijt hebt van wat je verkeerd hebt gedaan, zul je wel erg 
oppassen om nog een keer dezelfde fout te maken. 
 

• Om te doen 
 
Tien zakken met geld 
voor de oudere kinderen: Hieronder zie je de graanzakken van de tien broers. In elke zak zit geld. Op 
de munten staan getallen. Er is ook steeds een munt zonder getal. Kun je ontdekken welk getal 
ontbreekt?  
 

 



 
zondag 13 september – Het wordt één groot feest  
 

• Om over te praten 
 
Alles is goed gekomen, wat een feest! De weg van Jozef is nogal gek verlopen. Eerst werd hij bijna 
gedood, toen werd hij in de put gegooid en als slaaf verkocht en ging hij in Egypte leven, in een 
vreemd land bij meneer Potifar. Als slaaf deed hij het zo goed, dat hij al snel een belangrijke plek 
kreeg van meneer Potifar. Maar omdat de vrouw van Potifar niet haar zin kreeg (ze wilde Jozef 
zoenen), kwam hij weer in de gevangenis terecht. Daar heeft hij jaren gezeten, tot hij de droom van 
de farao kon uitleggen. Toen werd hij na de farao de  belangrijkste persoon van Egypte. Hij was heel 
belangrijk geworden en ook rijk. Jozef heeft altijd geloofd dat God een plan met hem had. Dat heeft 
hem heel erg geholpen. Praat er met elkaar over – deel als ouders met je kinderen – als je dat 
herkent: dat het een kracht is als je in God gelooft. Dat je dat door moeilijke tijden kan helpen. 
Herkennen de kinderen dat ook? 
 

• Om te doen 
 
Alles keert om! 
Kijk eens goed naar het onderstaande plaatje. Wat stelt het voor? 
Keer het papier om. Wat zie je nu?  
 
 

 
 
  



Oplossingen:  
 
Zondag 2 augustus: plaatjes in de goede volgorde: 
1: Jakob stuurt Jozef weg  met eten 
4: Jozef is verdwaald 
7: Jozefs broers zien hem aankomen 
2: Jozef wordt in de put gegooid 
5: Er komen handelaars aan 
8: De broers verkopen Jozef 
6: Jozef komt aan in Egypte 
 
Zondag 6 september: tien zakken met geld 
zak 1: 8; 
zak 2: 20 
zak 3: 40 
zak 4: 9 
zak 5: 90 
zak 6: 4 
zak 7: 15 
zak 8: 80 
zak 9: 22 
zak 10: 35 
 
Zondag 13 september: Alles keert om. 
Herken je in het plaatje de put waar Jozef in werd gegooid. 
Als je het op de kop houdt, kun je – als je goed kijkt – een troon zien. 
Zo is het leven van Jozef helemaal omgekeerd: van de diepe put tot de hoge troon. 
 
 
 
 


