
Verhalen voor de kinderen (groep 5 t/m 8)  
Bijbel in gewone taal 
 
Hieronder is de ‘gewone’ Bijbeltekst overgenomen van de 
vertaling ‘In gewone taal’. Als je die vertaling hebt, kun je die dus 
ook gewoon zelf lezen. De stukken tekst zijn daardoor wat langer, 
maar het verhaal van Jozef is boeiend… Voor wat oudere kinderen 
op de basisschool is de SamenLeesBijbel een mooie manier om als 
gezin Bijbelverhalen te lezen en er gesprekken over te hebben of 
samen opdrachten bij de verhalen te doen. 
 
 
 
 

 
De afbeeldingen hieronder zijn gemaakt door Ingrid Arensen, kunstenares uit De Drie Ranken 
 
Zondag 26 juli  
 
Een jongen met wonderlijke dromen 
371-2Nu volgt het verhaal over Jakob en zijn familie. Jakob was gaan 
wonen in het land Kanaän, net als zijn vader. Zijn zoon Jozef was 
zeventien jaar. Hij hielp vaak zijn broers als ze op de schapen en de 
geiten pasten. Jozef was een zoon van Rachel, en zijn broers waren 
zonen van Jakobs vrouwen Bilha en Zilpa. Als er slechte dingen over 
de broers gezegd werden, vertelde Jozef dat steeds door aan hun 
vader. 3Jozef was geboren toen Jakob al oud was. Daarom hield Jakob 
meer van hem dan van zijn andere zonen. Hij maakte voor hem een 
prachtige jas met allerlei mooie kleuren. 4De broers merkten wel dat 
hun vader het meest van Jozef hield. Daarom hadden ze een hekel 
aan Jozef. Ze praatten nooit met hem. 
 
5Op een keer had Jozef gedroomd. Hij vertelde de droom aan zijn broers. Toen kregen ze een 
nog grotere hekel aan hem. 6Want Jozef zei: ‘Moet je horen wat ik gedroomd heb. 7We waren 
op het land aan het werk. We bonden het gemaaide koren bij elkaar in bossen. Opeens ging 
mijn bos koren rechtop staan. Toen kwamen jullie bossen koren om mij heen staan en ze 
maakten een diepe buiging voor mijn bos koren.’ 
8De broers zeiden tegen Jozef: ‘Denk jij soms dat je koning wordt? Dat je over ons kunt 
regeren?’ Toen hij over die droom vertelde, kregen ze een nog veel grotere hekel aan hem. 
9Later kreeg Jozef weer een droom. Hij vertelde ook die droom aan zijn broers: ‘Ik droomde dat 
de zon, de maan en elf sterren een diepe buiging voor mij maakten.’ 10Jozef vertelde die droom 
ook aan zijn vader. Maar die zei boos: ‘Wat is dat voor een droom! Je denkt toch niet dat je 
moeder, je broers en ik voor jou zullen buigen?’ 
11Jozefs broers waren jaloers op hem. Zijn vader dacht nog vaak aan die dromen. 
 
 
 



 
 
Zondag 2 augustus 
 
In de put 
12Op een keer waren de broers van Jozef met de schapen en de 
geiten naar de stad Sichem gegaan. 13-14Toen zei Jakob tegen Jozef: 
‘Je broers zijn met de kudde naar Sichem. Ga eens naar hen toe en 
vraag hoe het met hen gaat. Kijk ook of het goed gaat met de dieren. 
En kom dat dan aan mij vertellen.’ Jozef zei: ‘Dat is goed.’ 
Jozef ging vanuit het dal bij Hebron naar Sichem. 15Daar kwam hij in 
het veld een man tegen, die vroeg: ‘Wie zoek je?’ 16‘Ik zoek mijn 
broers,’ zei Jozef. ‘Hebt u ze misschien ergens gezien, met hun 
kudde?’ 17De man zei: ‘Ze zijn hier alweer weg. Ze zeiden dat ze naar 
de stad Dotan gingen.’ 
Toen ging Jozef ook naar Dotan, en daar vond hij zijn broers. 
18De broers zagen Jozef al in de verte aankomen. Voordat hij bij hen was, bedachten ze een 
plan om hem te doden. 19Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kijk, daar heb je die dromer! 20Kom, laten we 
hem vermoorden en in een put gooien. Dan zeggen we dat hij opgegeten is door een roofdier. 
Dan zullen we wel eens zien of zijn dromen uitkomen!’ 
21-22Toen Ruben dat hoorde, zei hij: ‘Nee, laten we hem niet doodslaan. Een moord is niet 
nodig. Gooi hem in één van de putten hier in de woestijn, maar vermoord hem niet.’ Ruben was 
van plan om Jozef te redden en om hem terug te brengen naar zijn vader. 
23-24Toen Jozef bij zijn broers kwam, grepen ze hem vast. Ze trokken zijn mooie gekleurde jas uit 
en ze gooiden hem in een put. Het was een waterput, maar er stond geen water in. 25Daarna 
gingen ze zitten eten. 
Opeens zagen de broers een groep mannen aankomen. Het waren handelaars. Ze kwamen uit 
Gilead en ze waren op weg naar Egypte. Ze hadden kamelen bij zich met dure kruiden en 
geurige olie.  
26Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘We kunnen Jozef wel vermoorden en alle sporen laten 
verdwijnen, maar wat hebben we daaraan? 27We kunnen hem beter verkopen aan die 
handelaars. Dan hoeven we hem niet te doden. Hij is toch onze eigen broer.’ 
De broers waren het met Juda eens. 28En toen de handelaars met de kamelen voorbijkwamen, 
trokken de broers Jozef uit de put. Ze verkochten hem voor 20 zilverstukken. De handelaars 
namen Jozef mee naar Egypte. 
29Toen Ruben later weer bij de put kwam, zag hij dat Jozef er niet meer was. Van verdriet 
scheurde hij zijn kleren. 30Hij liep naar zijn broers en riep: ‘De jongen is weg! Wat nu? Wat moet 
ik doen?’ 
 
31De broers pakten Jozefs gekleurde jas. Ze slachtten een bokje en haalden de jas door het 
bloed van het bokje. 32Daarna brachten ze de jas naar hun vader. Ze zeiden: ‘Kijk eens wat we 
gevonden hebben. Is dit niet de jas van Jozef?’ 
33Jakob keek goed en riep toen: ‘Ja, het is de jas van Jozef! Hij is vast en zeker opgegeten door 
een roofdier. Hij is dood, Jozef is dood!’ 
34Van verdriet scheurde Jakob zijn kleren. Hij deed rouwkleren aan en hij rouwde om zijn zoon, 
dagenlang. 35Al zijn zonen en dochters probeerden hem te troosten, maar Jakob wilde niet 
getroost worden. Hij zei: ‘Ik blijf verdrietig totdat ik Jozef terugzie in het land van de dood.’ Zo 
veel verdriet had Jakob om zijn zoon. 



36De handelaars brachten Jozef naar Egypte. Daar verkochten ze hem aan Potifar. Die had de 
leiding over de lijfwacht van de farao. 
(hoofdstuk 38 overslaan) 
 
Zondag 9 augustus 
 
Geen zin in zoenen 
391Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars 
hem verkocht aan een Egyptenaar die Potifar heette. Potifar had 
de leiding over de lijfwacht van de farao. 2De Heer hielp Jozef, 
zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar 
werken. 
3Potifar begreep dat de Heer Jozef hielp. Want alles wat Jozef 
deed, ging goed. 4Daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd 
zijn persoonlijke dienaar. Potifar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. 
Jozef zorgde voor al zijn bezittingen. 
5Vanaf die tijd ging het goed met al het bezit van Potifar, in zijn huis en op het land. Daar zorgde 
de Heer voor, omdat Jozef bij Potifar in dienst was. 6Potifar liet alles aan Jozef over. Hij 
bepaalde zelf alleen nog maar wat hij elke dag wilde eten. Verder hoefde hij nergens meer aan 
te denken. 
Jozef was heel knap en hij zag er goed uit. 7De vrouw van Potifar wilde met Jozef naar bed. Ze 
zei: ‘Kom bij me liggen.’ 
8Maar Jozef wilde niet. Hij zei tegen haar: ‘Mijn meester bemoeit zich hier in huis nergens mee. 
Hij laat mij overal voor zorgen. 9Er is hier niemand die zo belangrijk is als ik. Alles heeft mijn 
meester mij gegeven. Behalve u, want u bent zijn vrouw. Wat u vraagt, kan ik niet doen. Want 
dan zou ik iets doen wat God verschrikkelijk vindt.’ 
10Elke dag vroeg ze weer of Jozef met haar naar bed wilde. Maar hij deed het niet. 
11Op een dag was Jozef in huis aan het werk. Er was verder niemand. 12Toen pakte de vrouw 
van Potifar Jozef bij zijn kleren en zei: ‘Kom hier, kom bij me liggen!’ Maar Jozef rukte zich los 
en vluchtte naar buiten. Zijn jas bleef achter bij de vrouw van Potifar. 
13De vrouw zag dat Jozef zijn jas had laten liggen, en ze begreep dat hij gevlucht was. 14Ze riep 
haar dienaren en zei: ‘Mijn man heeft die Hebreeër in huis gehaald. En kijk nou hoe die ons 
beledigt! Hij kwam bij me en wilde met me naar bed! Maar ik begon hard te roepen. 15Toen liet 
hij zijn jas liggen en vluchtte naar buiten.’ 
16Ze liet de jas van Jozef naast zich liggen totdat haar man thuiskwam. 17Toen vertelde ze hem 
hetzelfde verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf van je is bij mij geweest. Hij heeft me beledigd. Hij 
wilde met me naar bed! 18Maar ik begon hard te roepen. Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte 
naar buiten.’ 
19Toen Potifar het verhaal van zijn vrouw hoorde, werd hij woedend. 20Hij liet Jozef oppakken 
en naar de gevangenis van de farao brengen. 
Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. 21Maar de Heer hielp hem. Hij zorgde ervoor dat de 
bewaker van de gevangenis vertrouwen had in Jozef. 22De bewaker gaf hem de leiding over de 
andere gevangenen en over het werk dat zij deden. 23Hij liet Jozef alles doen. De bewaker 
hoefde zelf nergens meer aan te denken. Want de Heer hielp Jozef, en daardoor ging alles goed 
wat Jozef deed. 
 
 
 



 
 
Zondag 16 augustus 
(je kunt eventueel hoofdstuk 40 overslaan omdat het anders erg lang 
wordt…). 
 
De boze droom van de farao 
401Een tijd later maakten twee dienaren van de farao een ernstige 
fout. Het waren de belangrijkste wijnschenker en de belangrijkste 
bakker van de farao. 2De farao was woedend op hen. 3Hij stuurde hen 
naar de gevangenis van het hoofd van de lijfwacht. Daar zat ook Jozef 
gevangen. 4Het hoofd van de lijfwacht gaf Jozef opdracht om voor hen 
te zorgen. 
Toen de wijnschenker en de bakker al een tijd in de gevangenis zaten, 5kregen ze op een nacht 
allebei een droom. Hun dromen waren allebei heel bijzonder. 
6De volgende ochtend kwam Jozef bij hen. Hij vond dat ze er slecht uitzagen. 7Hij vroeg: 
‘Waarom kijken jullie vandaag zo somber?’ 
8Ze zeiden: ‘Wij hebben allebei gedroomd. Maar er is hier niemand die onze dromen kan 
uitleggen.’ 
Toen zei Jozef: ‘Alleen God weet wat dromen betekenen. Maar vertel mij jullie dromen eens.’ 
9De wijnschenker vertelde zijn droom aan Jozef. Hij zei: ‘In mijn droom zag ik een 
druivenplant. 10Het was een plant met drie takken. Terwijl de takken nog groeiden, bloeide de 
plant al. En meteen hingen er ook rijpe druiven aan. 11Ik had de beker van de farao in mijn 
hand. Ik plukte de druiven, en ik perste ze uit in de beker. Daarna gaf ik de beker aan de farao.’ 
12Jozef zei: ‘Die droom betekent het volgende. Die drie takken zijn drie dagen. 13Binnen drie 
dagen zal de farao je uit de gevangenis halen. Hij zal je weer in dienst nemen. En je zult weer 
wijn voor hem inschenken, net als vroeger. 
14Ik hoop dat je later aan mij denkt. Als het goed met je gaat, help mij dan. Vertel de farao over 
mij. En zorg dat ik uit de gevangenis kom. 15Want ik ben ontvoerd uit het land van de Hebreeërs 
en daarna ben ik in de gevangenis gezet. Maar ik heb helemaal niets verkeerds gedaan!’ 
16De bakker hoorde dat de droom van de wijnschenker iets goeds betekende. Hij zei tegen 
Jozef: ‘Ik droomde ook zoiets! Ik had drie manden met brood op mijn hoofd. 17In de bovenste 
mand zat het lekkerste brood. Dat was voor de farao. Maar er kwamen vogels en die aten alles 
op.’ 
18Toen zei Jozef: ‘Die droom betekent het volgende. Die drie manden zijn drie dagen. 19Binnen 
drie dagen zal de farao je uit de gevangenis halen. Hij zal je laten onthoofden en je lichaam 
ophangen aan een paal. Dan zullen de vogels het vlees van je lichaam eten.’ 
20Drie dagen later was de farao jarig. Hij gaf een feest voor al zijn dienaren. Hij liet de 
wijnschenker en de bakker uit de gevangenis halen. 21De wijnschenker werd weer de 
belangrijkste schenker. Voortaan schonk hij weer wijn in voor de farao. 22Maar de bakker werd 
opgehangen. 
Zo gebeurde er precies wat Jozef gezegd had. 23Maar de schenker dacht niet meer aan Jozef. Hij 
was hem vergeten. 
 
411Er gingen twee jaren voorbij. Toen kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij bij de 
rivier de Nijl stond. 2Hij zag zeven koeien uit de rivier komen. Het waren mooie, vette koeien. Ze 
begonnen gras te eten aan de kant van de rivier. 



3Daarna kwamen er nog zeven koeien uit het water. Dat waren lelijke, magere koeien. Ze liepen 
naar de plek waar de andere koeien stonden. 4En de magere koeien aten de zeven mooie, vette 
koeien op. Toen werd de farao wakker. 
5Maar hij viel weer in slaap, en hij kreeg nog een droom. Er kwamen zeven mooie, dikke 
stengels koren uit een plant. 6Daarna kwamen er nog zeven stengels uit. Die waren dun, en 
verdord in de hete oostenwind. 7De dunne stengels aten de zeven dikke stengels op. 
Toen werd de farao weer wakker. Hij begreep dat hij gedroomd had. 
8De volgende ochtend liet de farao alle wijze mannen van Egypte bij zich komen. Hij vertelde 
hun wat hij gedroomd had. Want hij maakte zich zorgen over die dromen. Maar niemand kon 
hem vertellen wat de dromen betekenden. 
9Toen zei de wijnschenker: ‘U weet dat ik een tijd geleden een fout gemaakt heb. 10U was toen 
woedend op mij en op de bakker. En u stuurde ons naar de gevangenis. 11Daar hadden wij op 
een keer allebei een droom. Het waren bijzondere dromen, maar ze waren heel 
verschillend. 12Er was in de gevangenis ook een jonge Hebreeuwse man. Hij was slaaf geweest 
bij de man die de leiding heeft over de lijfwacht. Toen we aan hem onze dromen vertelden, 
heeft hij ze uitgelegd. 13En daarna gebeurde er precies wat hij gezegd had. Ik mocht weer 
schenker zijn en de bakker werd opgehangen.’ 
14Toen liet de farao snel Jozef uit de gevangenis halen. Jozef werd geschoren en hij kreeg 
schone kleren aan. Daarna ging hij naar de farao. 
15De farao zei: ‘Ik heb gedroomd. En niemand kan me vertellen wat die droom betekent. Maar 
ik heb gehoord dat jij elke droom kunt uitleggen.’ 
16‘O nee,’ zei Jozef. ‘Dat kan alleen God. Ik hoop dat hij een goede boodschap voor u heeft.’ 
17De farao vertelde zijn dromen aan Jozef. Hij zei: ‘Ik stond aan de kant van de rivier de 
Nijl. 18Toen kwamen er zeven koeien uit de rivier. Het waren mooie, vette koeien. Ze begonnen 
gras te eten aan de kant van de rivier. 
19Maar daarna kwamen er zeven andere koeien uit het water. Lelijke, magere koeien. Ik had in 
Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien! 20Toen aten de magere, lelijke koeien de zeven 
vette koeien op. 21Maar de magere koeien werden niet vetter. En ze bleven lelijk. Toen werd ik 
wakker. 22Even later droomde ik weer. Ik zag uit één plant zeven dikke, mooie stengels koren 
komen. 23Maar daarna zeven dunne stengels, die verdord waren door de hete oostenwind. 24De 
dunne stengels aten de dikke stengels op.Ik heb die dromen aan de wijze mannen verteld. Maar 
niemand kon ze uitleggen.’ 
25Jozef zei tegen de farao: ‘Uw dromen betekenen allebei hetzelfde. Met die dromen vertelt 
God u wat hij gaat doen. 26De zeven mooie koeien zijn zeven jaren, net als de zeven mooie 
stengels. 27De zeven magere, lelijke koeien zijn ook zeven jaren, net als de zeven dunne, droge 
stengels. Dat zijn zeven jaren waarin iedereen honger zal lijden. 
28Het is zoals ik u zei, farao. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. 29Er komen eerst zeven 
goede jaren. Dan zal er in het hele land heel veel koren groeien. 30Daarna komen er zeven 
slechte jaren. Dan zal iedereen honger lijden. Alle rijkdom is dan vergeten. De honger zal 
verschrikkelijk zijn. 31Niemand merkt dan nog iets van de rijkdom van vroeger. 
32U hebt twee keer hetzelfde gedroomd. Dat betekent dat Gods besluit vaststaat. En dat hij het 
snel laat gebeuren.’ 
33Jozef ging verder: ‘Farao, u kunt het beste iemand zoeken die wijs en verstandig is. Geef hem 
de leiding over het land. 34-35Verder moet u ervoor zorgen dat alle mensen in de zeven goede 
jaren een vijfde deel van hun oogst inleveren. In alle steden van Egypte moet graan bewaard 
worden. 36Dat graan is voor de zeven slechte jaren. Dan zullen de mensen in Egypte niet sterven 
van de honger.’ 



37De farao en zijn dienaren vonden dat Jozef een goed plan had. 38De farao zei tegen zijn 
dienaren: ‘De geest van God is in deze man. Nergens zullen we iemand vinden zoals hij.’ 
39Toen zei de farao tegen Jozef: ‘God heeft ervoor gezorgd dat je dit allemaal weet. Niemand is 
zo wijs en verstandig als jij. 40Daarom krijg jij de leiding over mijn paleis en over mijn volk. 
Iedereen zal doen wat jij wilt. Ik zal de enige zijn die meer macht heeft dan jij. 41Ik geef je de 
leiding over heel Egypte.’ 
42Toen deed de farao zijn koninklijke ring af. Hij deed hem aan Jozefs hand. Hij gaf Jozef ook 
mooie kleren, en hij hing hem een gouden ketting om. 43Daarna liet hij Jozef rondrijden in één 
van de mooiste wagens van het land. Voor de wagen liepen dienaren. Die riepen tegen de 
mensen: ‘Buigen! Buigen!’ 
Zo kreeg Jozef de leiding over heel Egypte. 44De farao zei: ‘Ik ben de farao. Maar iedereen in 
Egypte heeft jouw toestemming nodig om iets te doen.’ 
45-46De farao gaf Jozef een Egyptische naam: Safenat-Paneach. En hij liet hem trouwen met 
Asnat. Dat was een dochter van Potifera, de priester van de stad On. Jozef was dertig jaar oud 
toen hij in dienst kwam van de farao. Hij ging weg uit het paleis om door het land te reizen. Hij 
kwam in heel Egypte. 
47Er kwamen zeven goede jaren. In die jaren groeide er heel veel koren in het land. 48Jozef 
verzamelde alles. In alle steden bewaarde hij graan. In elke stad werd het graan bewaard van 
de akkers eromheen. 49Jozef verzamelde veel graan, zo veel als het zand bij de zee. Er was zo 
veel, dat ze niet meer konden uitrekenen hoeveel het was. 
50Voordat de slechte jaren begonnen, kregen Jozef en Asnat twee zonen. 51Jozef noemde de 
eerste Manasse. Hij zei: ‘Ik ben al mijn verdriet vergeten. En ik mis mijn familie niet meer. Daar 
heeft God voor gezorgd.’ 52De tweede zoon noemde hij Efraïm. Hij zei: ‘God heeft mij kinderen 
gegeven in dit land, waar ik eerst zo ongelukkig was.’ 
53Na de zeven goede jaren in Egypte 54begonnen de zeven slechte jaren. Het ging precies zoals 
Jozef gezegd had. Overal was hongersnood. Alleen in Egypte was er genoeg te eten. 
55Toen de mensen daar ook honger kregen, gingen ze naar de farao. Ze schreeuwden dat ze 
eten wilden. De farao zei: ‘Ga maar naar Jozef, en doe wat hij zegt.’ 56In het hele land was 
hongersnood, en de honger werd steeds erger. Maar er was overal graan bewaard, en Jozef 
verkocht dat nu aan de mensen. 
57Niet alleen in Egypte was hongersnood, maar ook in andere landen. En uit alle landen 
kwamen de mensen naar Egypte om graan te kopen bij Jozef. 
 
 
Zondag 23 augustus 
 
Buigen voor de onderkoning 
421Jakob hoorde dat er in Egypte graan was. Hij zei tegen zijn zonen: 
‘Waarom doen jullie niets? 2Ik heb gehoord dat er in Egypte graan is. 
Ga erheen en koop graan voor ons, zodat we niet sterven van de 
honger.’ 
3Toen vertrokken de tien broers van Jozef naar Egypte. 4Maar de 
jongste broer Benjamin mocht niet mee. Want Jakob was bang dat er 
iets met hem zou gebeuren. 5Tegelijk met Jakobs zonen gingen er 
nog veel meer mensen op weg om graan te kopen. Want in het hele 
land Kanaän was hongersnood. 
6Jozef had de leiding in Egypte. Bij hem moest iedereen graan kopen. Toen zijn broers bij hem 
kwamen, maakten ze een diepe buiging voor hem. 7-8Jozef herkende zijn broers meteen toen hij 



ze zag. Maar hij deed alsof ze vreemden waren. Hij vroeg streng: ‘Waar komen jullie vandaan?’ 
De broers herkenden Jozef niet. Ze zeiden: ‘Uit Kanaän. We komen graan kopen.’ 
9Jozef dacht aan wat hij vroeger over zijn broers gedroomd had. Hij zei: ‘Jullie zijn spionnen! 
Jullie komen kijken waar je Egypte kunt aanvallen.’ 10De broers zeiden: ‘Nee, heer! We komen 
alleen maar graan kopen. 11We zijn allemaal broers van elkaar. We zijn eerlijke mensen, geen 
spionnen.’ 
12‘Dat geloof ik niet,’ zei Jozef. ‘Jullie komen kijken waar je het land kunt aanvallen.’ 13Toen 
zeiden de broers: ‘We waren thuis met twaalf broers. Maar de jongste is bij onze vader in 
Kanaän gebleven en één broer leeft niet meer.’ 
14Maar Jozef zei: ‘Ik denk nog steeds dat jullie spionnen zijn. 15Maar we zullen zien of jullie de 
waarheid spreken. Eerst moet jullie jongste broer naar Egypte komen en pas dan mogen jullie 
weg. Dat is zo zeker als de farao leeft! 16Stuur één van jullie naar huis om jullie broer te halen. 
De anderen blijven hier in de gevangenis. Zo zal ik te weten komen of jullie de waarheid 
spreken. Anders zijn jullie spionnen. Zo zeker als de farao leeft!’ 17Daarna liet Jozef hen drie 
dagen in de gevangenis opsluiten. 
18Op de derde dag zei Jozef tegen zijn broers: ‘Als jullie doen wat ik gezegd heb, laat ik jullie 
leven. Want ik heb eerbied voor God. 19Maar één van jullie blijft hier in de gevangenis. De 
anderen mogen naar huis met graan voor de familie. 20Als jullie de waarheid spreken, kom dan 
terug met je jongste broer. Dan geloof ik jullie. Dan zullen jullie blijven leven.’ 
De broers beloofden dat ze terug zouden komen met Benjamin. 21Ze zeiden tegen elkaar: ‘Dit is 
onze straf voor wat we vroeger met onze broer gedaan hebben. Hij was bang en smeekte om 
medelijden. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Daarom zitten we nu in de 
ellende.’ 22Ruben zei: ‘Ik zei nog dat we hem geen kwaad moesten doen! Maar jullie wilden niet 
luisteren. Nu worden we voor zijn dood gestraft.’ 
23De broers wisten niet dat Jozef hen in hun eigen taal kon verstaan. Want wat ze tegen Jozef 
zeiden, werd steeds door iemand in het Egyptisch vertaald. Maar Jozef had alles gehoord. 24Hij 
liep even weg, want hij moest huilen. Toen hij terugkwam, praatte hij verder met hen. Daarna 
liet hij Simeon naar de gevangenis brengen. 
25Jozef zei tegen zijn dienaren: ‘Vul de zakken van deze mannen met graan. Doe er ook het geld 
in dat ze betaald hebben, en eten voor onderweg.’ Zo gebeurde het. 26De broers laadden alles 
op hun ezels en gingen weg. 
27Toen ze ’s avonds gingen slapen, maakte één van hen zijn zak open om zijn ezel eten te geven. 
Maar boven in de zak zag hij het geld liggen. 28Hij riep naar zijn broers: ‘Ze hebben mijn geld 
teruggelegd. Hier, kijk maar in de zak!’ De broers schrokken en zeiden bang tegen elkaar: 
‘Waarom doet God ons dit aan?’ 
29Ze kwamen terug bij hun vader Jakob in Kanaän. Daar vertelden ze alles wat er gebeurd was. 
Ze zeiden: 30‘De man die de leiding heeft in Egypte, was heel streng tegen ons. Hij zei dat we 
spionnen waren. 31Toen zeiden wij: ‘Wij zijn eerlijke mensen. 32We waren thuis met twaalf 
broers. Eén van onze broers leeft niet meer en de jongste is bij onze vader in Kanaän gebleven.’ 
33Toen zei die man: ‘Ik wil weten of jullie echt eerlijk zijn. Eén van jullie moet hier blijven. De 
anderen mogen terug naar huis met graan voor de familie. 34Daarna moeten jullie je jongste 
broer bij mij brengen. Dan weet ik dat jullie eerlijke mensen zijn en geen spionnen. Dan laat ik 
jullie broer vrij, en dan mogen jullie overal in Egypte rondtrekken.’’ 
35De broers maakten hun zakken met graan open, en allemaal vonden ze hun geld in hun zak. 
Ze werden erg bang. Ook Jakob werd bang 36en hij zei: ‘Jullie pakken al mijn kinderen af! Jozef 
leeft niet meer en Simeon is weg. Nu willen jullie ook nog Benjamin meenemen. Het wordt 
steeds erger!’ 



37Toen zei Ruben: ‘Geef Benjamin maar met mij mee. Ik zal ervoor zorgen dat hij bij u 
terugkomt. Als ik hem niet terugbreng, mag u mijn twee zonen doden.’ 
38Maar Jakob zei: ‘Benjamin gaat niet mee! Zijn broer is dood en nu heb ik alleen hem nog. Ik 
ben al oud. Als er onderweg iets met hem gebeurt, zal ik sterven van verdriet.’ 
 
Zondag 30 augustus 
 
Opnieuw jaar Egypte 
431De honger in Kanaän werd steeds erger. 2De zonen van Jakob 
hadden wel graan meegebracht uit Egypte, maar dat graan was 
op. Daarom zei Jakob tegen hen: ‘Jullie moeten weer naar Egypte 
gaan om eten te kopen.’ 
3Maar Juda zei: ‘We mogen alleen terugkomen als we Benjamin 
meebrengen. Dat heeft die man heel streng tegen ons 
gezegd. 4Als u Benjamin met ons mee laat gaan, zullen we eten 
voor u gaan kopen. 5Maar als u hem niet mee laat gaan, gaan we 
niet. We moeten onze broer meenemen. Anders mogen we echt 
niet terugkomen. Dat heeft die man gezegd.’ 
6Jakob zei: ‘Wat hebben jullie me aangedaan? Waarom hebben jullie die man verteld dat je nog 
een broer had?’ 
7Zijn zonen zeiden: ‘Die man wilde van alles weten over ons en onze familie. Hij vroeg: ‘Leeft 
jullie vader nog? Hebben jullie nog een broer?’ En wij hebben antwoord gegeven. We konden 
toch niet weten dat we dan Benjamin mee moesten brengen?’ 
8-9Toen zei Juda: ‘Laat Benjamin nu maar met mij meegaan. Ik zal ervoor zorgen dat er niets met 
hem gebeurt. Als hij niet terugkomt, is het mijn schuld. Dan mag u mij dat kwalijk nemen, mijn 
hele leven. En laten we nu maar meteen vertrekken. Anders zullen we allemaal sterven: wij, u 
en onze kinderen. 10Als we niet zo lang gewacht hadden, hadden we al twee keer naar Egypte 
kunnen gaan!’ 
11Toen zei Jakob: ‘Dan moeten jullie maar gaan. Neem wel geschenken mee voor die man. Doe 
de beste producten van het land in jullie zakken: geurige olie, kruiden, honing en noten. 12En 
neem twee keer zo veel geld mee als nodig is. Jullie moeten het geld teruggeven dat de vorige 
keer in de zakken met graan lag. Misschien was dat er per ongeluk in gelegd. 
13Ga nu maar terug naar die man. En neem Benjamin maar mee. 14Ik hoop dat God zorgt dat die 
man medelijden met jullie heeft. Dan zal hij Simeon vrijlaten en Benjamin terug laten gaan. En 
als mijn kinderen niet terugkomen, dan moet dat maar.’ 
15Zo gingen de broers naar Egypte, met de geschenken en het geld. En met Benjamin. 
In Egypte gingen de broers naar Jozef. 16Jozef zag dat Benjamin er ook bij was. Hij zei tegen zijn 
belangrijkste dienaar: ‘Breng deze mannen naar mijn paleis. Slacht een dier en maak een 
lekkere maaltijd klaar. Want deze mannen eten vanmiddag bij mij.’ 
17De dienaar nam de broers mee. 18Maar de broers werden bang, omdat ze naar het paleis 
gebracht werden. Ze zeiden: ‘Het gaat natuurlijk om het geld dat de vorige keer in onze zakken 
lag. Daarom nemen ze ons mee. Straks grijpen ze ons. Dan pakken ze onze ezels af en dan 
moeten we slaven worden.’ 
19Daarom zeiden de broers bij de ingang van het paleis tegen de dienaar: 20‘Neem ons niet 
kwalijk, heer. Wij zijn hier al een keer eerder geweest om graan te kopen. 21-22Op de terugweg 
stopten we om te gaan slapen. Toen vonden we ons geld weer in de zakken met graan. Het was 
precies zo veel als we voor ons graan betaald hadden. We weten niet wie dat geld erin gedaan 



heeft. Maar we hebben het nu weer bij ons. En we hebben ook geld om nog een keer graan te 
kopen.’ 
23De dien aar zei: ‘Het is goed. Wees maar niet bang. Want ik heb het geld wel gekregen. 
Waarschijnlijk heeft jullie God een schat in jullie zakken gedaan.’ 
Toen liet de dienaar Simeon halen. 24En hij liet de broers binnen in het paleis. Hij gaf hun water 
om hun voeten te wassen. En hij gaf de ezels te eten. 25De broers legden hun geschenken voor 
Jozef klaar. Want ze hadden gehoord dat ze ’s middags met Jozef zouden eten. 
26Toen Jozef thuiskwam, gaven de broers hun geschenken aan hem. Ze maakten een diepe 
buiging. 
27Jozef vroeg: ‘Hoe gaat het met jullie? De vorige keer hebben jullie verteld over jullie oude 
vader. Hoe gaat het nu met hem? Leeft hij nog?’ 28De broers antwoordden: ‘Onze vader leeft 
nog. Het gaat goed met hem.’ En ze maakten nog een keer een diepe buiging. 
29Toen zag Jozef zijn broer Benjamin staan. Hij vroeg: ‘Is dat jullie jongste broer, over wie jullie 
verteld hebben?’ En hij zei tegen Benjamin: ‘God zal goed voor je zijn, jongen.’ 
30Jozef was erg ontroerd toen hij Benjamin zag. Hij voelde dat hij moest huilen. Hij liep vlug 
weg, naar een andere kamer. Daar huilde hij. 31Daarna waste hij zijn gezicht en ging hij weer 
terug. 
Jozef was nu weer rustig. Hij zei tegen zijn dienaren dat ze het eten binnen moesten 
brengen. 32De dienaren brachten Jozef eten aan zijn eigen tafel. De broers zaten aan een 
andere tafel. Er waren ook Egyptenaren bij de maaltijd, maar die hadden ook een eigen tafel. 
Want Egyptenaren vonden het afschuwelijk om aan één tafel te zitten met Hebreeërs. 
33De tafel van de broers stond tegenover die van Jozef. De broers kregen een plaats precies in 
de volgorde van hun leeftijd, van de oudste tot de jongste. Ze waren daar erg verbaasd over. 
34De dienaren brachten eten van Jozefs tafel naar de broers. Benjamin kreeg steeds vijf keer zo 
veel als de anderen. Ze dronken ook wijn, samen met Jozef. En ze werden allemaal dronken. 
 
 
zondag 6 september 
 
Jozef heeft een plan  
441Jozef zei tegen zijn belangrijkste dienaar: ‘Vul de zakken van die 
mannen met graan. Doe er zo veel mogelijk in. Doe ook hun geld er 
weer in. 2En in de zak van de jongste broer moet je niet alleen het geld 
leggen, maar ook mijn zilveren beker.’ De dienaar deed wat Jozef 
gezegd had. 
3De volgende ochtend vroeg mochten de broers met hun ezels 
vertrekken. 4Toen de broers de stad uit waren, zei Jozef tegen de 
dienaar: ‘Ga die mannen snel achterna. Als je ze ingehaald hebt, moet 
je zeggen: ‘Mijn meester is heel goed voor jullie geweest. Maar jullie 
hebben hem slecht behandeld! Waarom hebben jullie zijn zilveren 
beker meegenomen? 5Mijn meester drinkt altijd uit die beker. En hij kan er de toekomst mee 
voorspellen. Wat jullie gedaan hebben, is heel erg!’’ 
6De dienaar ging achter de broers aan, en zei tegen hen wat Jozef gezegd had. 7De broers 
zeiden: ‘Hoe kunt u dat nu zeggen? Zoiets zouden wij nooit doen! 8De vorige keer lag ons geld 
in onze zakken met graan. Dat geld hebben we weer meegebracht uit ons land. Waarom 
zouden we dan nu goud of zilver uit het huis van uw meester stelen? 9Als u die beker toch bij 
iemand vindt, dan moet die sterven. En de anderen worden dan uw slaven.’ 



10De dienaar zei: ‘Goed. Als ik de beker bij iemand vind, dan wordt die mijn slaaf. De anderen 
zullen vrij zijn.’ 
11Ze zetten allemaal hun zakken met graan op de grond en maakten ze open. 12De dienaar ging 
zoeken. Hij begon bij de oudste en hij eindigde bij de jongste. Hij vond de beker in de zak van 
Benjamin. 
13Toen schrokken de broers heel erg. Ze zetten de zakken weer op hun ezels en ze gingen 
allemaal weer terug naar de stad. 
14Juda en de andere broers kwamen weer bij Jozef in het paleis. Ze maakten een diepe buiging 
voor hem. 15Jozef zei: ‘Waarom hebben jullie dat gedaan? Jullie wisten toch wel dat ik het zou 
ontdekken? Want ik weet dingen die niemand weet.’ 
16Juda zei: ‘Wat moeten we zeggen, heer? Hoe moeten we bewijzen dat we onschuldig zijn? 
God heeft laten zien dat we schuldig zijn. Nu zullen we uw slaven worden, heer, degene bij wie 
de beker gevonden is, en wij allemaal.’ 
17Maar Jozef zei: ‘Nee, beslist niet! Alleen de man bij wie de beker gevonden is, wordt mijn 
slaaf. De anderen kunnen teruggaan naar hun vader.’ 
18Toen stapte Juda naar voren. Hij zei: ‘Neem me niet kwalijk, heer. U bent net zo machtig als 
de farao. Maar wilt u niet boos op mij worden? Ik wil graag nog iets zeggen. 
19U hebt ons de eerste keer gevraagd of we nog een vader of een broer hadden. 20Toen hebben 
wij gezegd: ‘We hebben nog een oude vader en een jonge broer. Die broer is geboren toen 
onze vader al oud was. Hij is de enige zoon van de lievelingsvrouw van onze vader, want haar 
andere zoon is gestorven. Daarom houdt onze vader heel veel van onze jongste broer.’ 
21Toen zei u dat we onze jongste broer mee moesten nemen en dat u hem wilde zien. 22Maar 
wij zeiden dat hij bij zijn vader moest blijven. Want zonder hem zou onze vader sterven. 23En 
toen zei u dat we echt onze broer mee moesten nemen. Anders mochten we niet meer bij u 
komen. 
24Wij zijn naar onze vader teruggegaan en we hebben hem verteld wat u gezegd had. 25Op een 
dag zei onze vader dat we weer graan moesten gaan kopen. 26Maar wij zeiden: ‘We gaan alleen 
als onze jongste broer meegaat. Alleen als we hem meenemen, wil die man ons zien.’ 
27Toen zei onze vader: ‘Jullie weten dat ik maar twee zonen van mijn lievelingsvrouw gekregen 
heb. 28De ene is verdwenen. Hij is vast en zeker door de wilde dieren opgegeten. Ik heb hem 
nooit meer gezien. 29Nu nemen jullie ook de andere mee. Als er iets met hem gebeurt, zal ik 
sterven van verdriet.’ 
30Mijn vader houdt zo veel van mijn jongste broer, heer. Als ik zonder hem terugkom, 31zal hij 
sterven. Hij is al oud. Hij zal sterven van verdriet. 32Ik heb hem beloofd dat ik voor mijn broer 
zou zorgen. Ik zei: ‘Als ik hem niet terugbreng, mag u mij dat kwalijk nemen, mijn hele leven 
lang.’ 
33Ach, heer, laat mij toch slaaf bij u worden in plaats van mijn broer. 
Laat hem weer met mijn andere broers meegaan. 34Ik kan niet naar 
mijn vader terug zonder mijn jongste broer. Hij zou zo verdrietig zijn! 
Dat kan ik niet verdragen.’ 
 
Zondag 13 september 
 
Het wordt één groot feest! 
451Jozef kon zich niet langer inhouden. Hij stuurde alle Egyptenaren 
die bij hem waren, weg. Toen hij alleen was met zijn broers, vertelde 
hij wie hij was. 2Hij begon te huilen. Hij huilde zo hard dat de dienaren 



buiten het hoorden. En ook in het paleis van de farao was het te horen. 
3Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Maar de broers zeiden niets, 
want ze waren vreselijk geschrokken. 
4‘Kom toch dichterbij!’ zei Jozef. Dat deden ze. Toen zei hij: ‘Ik ben Jozef! Ik ben de broer die 
jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. 5Maar jullie hoeven niet bang te 
zijn. En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God 
heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te 
redden. 
6Er is nu al twee jaar hongersnood. En er zal nog vijf jaar geen koren op het land 
groeien. 7Daarom heeft God mij eerder dan jullie hierheen gestuurd. Zo kan ik zorgen dat jullie 
blijven leven. Zo kunnen er veel mensen gered worden. 8Ik ben dus niet door jullie hierheen 
gestuurd, maar door God. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik nu de belangrijkste raadgever van de 
farao ben. Ik heb de leiding over het paleis, en over heel Egypte.’ 
9Jozef ging verder: ‘Jullie moeten nu meteen teruggaan naar onze vader. Jullie moeten tegen 
hem zeggen dat God mij de leiding gegeven heeft in Egypte. Hij moet zo snel mogelijk naar mij 
toe komen. 10Hij kan in het gebied Gosen wonen. Dat is dicht bij mij. Hij kan al zijn kinderen en 
kleinkinderen meenemen, en ook zijn schapen en geiten, zijn koeien en alles wat hij heeft. 11Er 
zal nog vijf jaar honger zijn. Maar ik zal voor hem zorgen. Dan zal hij het goed hebben, en ook 
de hele familie en alle dieren.’ 
12Jozef zei nog eens: ‘Jullie zien toch wel dat ik het ben? Benjamin, jij ziet het toch ook? 13Vertel 
maar aan onze vader hoe belangrijk ik ben in Egypte. Vertel alles wat jullie gezien hebben. En 
breng hem dan vlug hierheen.’ 
14Daarna omhelsde Jozef zijn broer Benjamin, en hij huilde. Ook Benjamin moest 
huilen. 15Huilend kuste Jozef al zijn broers. Pas daarna durfden de broers met hem te praten. 
16Ook in het paleis van de farao hoorden ze dat de broers van Jozef gekomen waren. De farao 
en zijn dienaren waren erg blij. 17De farao zei tegen Jozef: ‘Zeg tegen je broers dat ze de zakken 
met graan weer op hun ezels moeten zetten. En dat ze terug moeten gaan naar het land 
Kanaän. 18Ze moeten hun vader en hun gezinnen ophalen, en dan hierheen komen. Ik zal ze het 
beste stuk land van Egypte geven, zodat ze genoeg te eten hebben. 
19Je moet ook zeggen dat ze wagens uit Egypte mee moeten nemen. Dan kunnen hun vader en 
hun vrouwen en kinderen hiernaartoe komen in die wagens. 20En het is niet erg als ze niet al 
hun spullen mee kunnen nemen. Want ze krijgen hier het beste dat er in Egypte te vinden is.’ 
21Het gebeurde zoals de farao gezegd had. Jozef gaf zijn broers wagens mee en eten voor 
onderweg. 22Hij gaf ze ook nieuwe kleren. Benjamin kreeg vijf keer zo veel nieuwe kleren als de 
anderen, en ook nog 300 zilverstukken. 23Voor zijn vader gaf Jozef twintig ezels mee met de 
beste producten van Egypte, en graan en brood. De ezels droegen ook eten voor onderweg. 
24Toen Jozef afscheid nam, zei hij: ‘Wees maar niet bang onderweg.’ 
25De broers gingen weg uit Egypte. Ze kwamen weer in Kanaän, bij hun vader Jakob. 26‘Jozef 
leeft nog!’ zeiden ze tegen Jakob. ‘Hij regeert over heel Egypte!’ Maar Jakob werd niet blij, want 
hij geloofde het niet. 
27Maar de broers vertelden alles wat Jozef gezegd had. En Jakob zag ook de wagens die Jozef 
meegegeven had. Toen pas reageerde hij. 28Hij zei: ‘Ik weet genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog! 
Ik wil naar hem toe. Ik wil hem zien voordat ik sterf.’ 
 


