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Verhalen voor de kinderen (groep 1 t/m 4)  
Kinderbijbel ‘Om te beginnen’ 
(met een bewerking van de tekst vanaf 30 augustus, om aan te 
sluiten bij de afbeeldingen) 
 
Deze kinderbijbel is erg geschikt voor jonge kinderen.  
Ook is er voor de ouders achtergrondinformatie over de 
verhalen opgenomen. De Bijbel is alleen nog tweedehands 
verkrijgbaar. 
 

 
 
 
 
 
 

 
De afbeeldingen hieronder zijn gemaakt door Ingrid Arensen, kunstenares uit De Drie Ranken 
 

zondag 26 juli  
 
Een jongen met wonderlijke dromen 
Twaalf zonen heeft Jakob: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, 
Issakar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Jozef en Benjamin. Jozef is geboren 
toen Jakob al een oude man was. Hij is de lieveling van Jakob. Aan 
iedereen die het horen wil, vertelt Jakob: ‘De kleine Jozef heb ik 
cadeau gekregen. Op mijn oude dag.’ En dan bewonderen de 
mensen Jakob. Ze zeggen: ‘Zulke cadeaus krijgt haast niemand op 
zijn oude dag. Jij boft maar!’ 
Als Jozef zeventien jaar is en zijn armen en benen niet meer 
groeien, koopt Jakob een nieuwe jas voor hem. De mooiste en 
kleurigste jas die hij kan vinden. De andere broers zijn boos. Zij 
hebben alleen maar doordeweekse herderskleren. Kleren met de 
kleur van schapen. Kleren die iedereen heeft. ‘Jozef wordt 
voorgetrokken,’ mopperen zijn broers. ‘Kijk maar naar die jas.’ 
 
De zomer is bijna voorbij. Op het veld staat het graan al zo hoog als je knieën. Dat betekent 
dat het rijp is. ‘Oogsten jongens!’ roept Jakob. ‘Het graag moet van het veld.’ Alle zonen van 
Jakob gaan aan het werk. Eerst snijden ze de lange stelen van het graan bij de grond af. Dan 
rapen ze het graan op. Ze binden het bij elkaar in schoven. Die schoven zetten ze recht 
omhoog. Van al dat werken onder de zon word je moe. Als de zon op zijn heetst is, rusten ze 
uit. Ze liggen onder de eikenboom en kijken naar al die grote bladeren die al een beetje geel 
worden. 
Jozef zegt: ‘Ik heb toch zo raar gedroomd vannacht.’ De broers kijken Jozef aan. ‘Ik droomde 
dat de schoof die ik net bij elkaar had gebonden, rechtop ging staan. En alle schoven die 
jullie bij elkaar hadden gebonden, kwamen naar mij toekruipen. Ze bogen zich voor mijn 
schoof.’ 
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‘Ha, ha’, brullen de broers. ‘En zeiden ze nog wat, die schoven? Zeiden ze misschien: “Om u 
te dienen, sire!” Ha, ha … wie denk je wel dat je bent? De koning misschien?’ Jozef staat op. 
‘Kan ik het soms helpen, zegt hij. ‘Ik vertel alleen maar wat ik heb gedroomd.’ 
 
 
 
zondag 2 augustus 
 
In de put 
Het wordt herfst. De bladeren vallen van de bomen. Het gras is bruin. 
Nergens in de buurt van de tenten is nog eten te vinden voor de 
schapen. Jakob stuurt zijn zonen op weg om ergens anders gras te 
zoeken. Twee dagen lopen de broers met de schapen naar een plaats 
waar nog genoeg gras is. Alleen Jozef is niet meegegaan. Die is bij 
Jakob gebleven. 
Na een paar dagen zegt Jakob tegen Jozef: ‘Hier heb je brood en wat 
vijgenkoeken. Breng die naar je broers. Ze zijn in de buurt van de 
velden met de volle waterputten.’ 
Jozef pakt het eten in, trekt zijn jas aan en gaat op weg.  
Twee dagen later komt hij bij de plaats waar de broers met hun schapen zijn. De broers zien 
Jozef al van verre aankomen, want niemand anders heeft zo’n kleurige jas. ‘Daar heb je dat 
opschepperige broertje van ons,’ zeggen ze. ‘Die zullen we eens een lesje leren!’ 
Als hij dichterbij is gekomen, grijpen ze hem. Ze pakken hem zijn jas af en gooien hem in een 
droge waterput.  
‘Wat heb ik jullie gedaan!’ jammer Jozef. ‘Laat mij eruit!’ Maar de broers luisteren niet naar 
zijn geroep. Het kan ze niks schelen. 
‘Wat zullen we met hem doen?’ vragen ze elkaar. 
Verderop komen mensen op kamelen aan. Het is een karavaan met kooplui die op weg zijn 
naar het land van Egypte, om spullen te verkopen. 
‘Ik weet wat!’ zegt een van de broers. ‘We verkopen hem aan die kooplui als slaaf. Zo’n 
mooie jonge knecht levert ons minstens twintig zilverstukken op.’ 
De broers halen Jozef uit de put. En ze lopen naar de koopman die slaven bij zich heeft. 
Jonge mannen en vrouwen die hij in Egypte gaat verkopen. 
‘Vijfentwintig zilverstukken wil ik voor deze sterke jonge knecht,’ zegt een van de broers. Hij 
kijkt Jozef pesterig aan. ‘Vijftien geef ik ervoor,’ zegt de koopman. ‘Drieëntwintig,’ vraag de 
broer. Twintig zilverstukken krijgen de broers voor Jozef. Daar gaat hij. Hij zwaait niet. Hij 
kijkt niet om. Tussen de andere slaven sjokt hij mee. Zijn ogen naar de grond. De tranen 
lopen over zijn gezicht. 
‘Kregen ze nog geld van je? Hebben ze je daarom verkocht?’ vraagt de jongen die naast hem 
loopt. Maar Jozef schudt zijn hoofd. 
‘Hier, een stukje brood,’ zegt de jongen. ‘We moeten nog een heel eind.’ 
Drie weken lang loopt Jozef achter de andere slaven aan. Tot hij in het land Egypte komt. In 
de verte ligt een grote stad. ‘Daar is het,’ zegt de koopman. ‘Daar zal ik jullie verkopen.’ 
Ze lopen naar de stad. Een grote karavaan met kooplui, die op kamelen zitten. Achteraan 
lopen de slaven. Ze komen door de grote poort. Aan beide kanten van de straat staan 
huizen. Hoge huizen. Jozef heeft zoiets nog nooit gezien. Hij slaat zijn handen voor zijn 
gezicht. Zo bang is hij dat ze op hem vallen. De slaaf die naast hem loopt, slaat zijn arm om 
hem heen. ‘Wees maar niet bang,’ zegt hij tegen Jozef. 
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zondag 9 augustus 
 
Geen zin in zoenen 
Er is markt in de stad. Het ruikt naar verse kruiden en meloenen. 
Overal hoor je mensen schreeuwen. ‘Kippen, panklare kippen!’  
Of: ‘Nijlbaars, verse nijlbaars. Vijf nijlbaars voor de prijs van vier!’ 
Iedereen die wat wil kopen weet dat je eerst moet afdingen.  
‘Twee zilverstukken, zeg je! Ga weg! Gisteren waren ze maar één 
zilverstuk.’ 
Vandaag is het extra druk op de markt. Iedereen wil weten wat de 
handelaren van de karavaan hebben meegebracht. Op de hoek van 
de markt worden de dienstknechten en dienstmeisjes verkocht. 
Ook Jozef staat ertussen. ‘Wat moet deze jongen kosten?’  
vraag een deftige mevrouw.  
‘Dertig zilverstukken,’ zegt de handelaar. ‘Hij is nog jong.’ 
‘Twintig zilverstukken,’ zegt mevrouw Potifar. 
Even later betaalt ze vijfentwintig zilverstukken voor Jozef. 
Jozef loopt achter mevrouw Potifar aan. De drukke straten door tot ze bij een groot huis 
komen. Daar wordt hij naar een kamer gebracht. De kamer van meneer Potifar. Meneer 
Potifar zit achter zijn schrijftafel. Jozef buigt. 
‘Zo, zo,’ zegt meneer Potifar. ‘Jij bent dus onze nieuwe knecht. Kun je lezen?’ Jozef schudt 
zijn hoofd. Meneer Potifar fronst zijn wenkbrauwen. ‘Dan hoor je te zeggen: “Nee, meneer 
om u te dienen.” En Jozef zegt: ‘Nee meneer, om u te dienen.’ 
‘Kun je tellen?’ Jozef knikt. Weer fronst meneer Potifar zijn wenkbrauwen. ‘Dan zeg je: “Ja 
meneer, om u te dienen.” Altijd met zes woorden spreken!’ Jozef buigt. 
‘Hier in huis,’ legt meneer Potifar uit, ‘zijn acht knechten. Jij bent de jongste knecht. Jij gaat 
hier in huis de voorraden tellen. He meel, de wijn, de olie, de vijgen, alles moet je bijhouden. 
Gaat er wat van af, dan streep je af. Komt er wat bij, dan streep je erbij. Verder mag je de 
kok helpen.’ Meneer Potifar geeft een knikje. Dat betekent dat Jozef kan gaan. 
Jozef leert heel vlug. Nooit laat hij een omelet aanbranden of een bord vallen. Nooit 
ontbreekt er ook maar één appel aan de voorraad. Mijnheer Potifar is blij met Jozef. Zo’n 
goede knecht heeft hij nog nooit gehad. Op een dag roept hij Jozef bij zich en zegt: ‘Jozef, ik 
ben zo tevreden over jou. Ik maak je tot topknecht van mijn huishouding.’ 
 
Jozef heeft het best naar zijn zin in huize Potifar. Hij is dan wel knecht, maar een topknecht. 
Jozef vindt iedereen in huis aardig. Alleen met mevrouw Potifar kan hij niet goed opschieten. 
Hij is een beetje bang voor haar. 
Mevrouw Potifar ziet Jozef graag. Ze vindt Jozef mooi. Zo mooi dat ze verliefd op hem is. Ze 
kan nog maar aan één ding denken: hoe heerlijk het zal zijn om hem te zoenen. Maar Jozef 
wil helemaal niet zoenen. Niet haar. Wel Lida van de keuken. Of liever nog Asnath, de 
dochter van de priester. Zij kan prachtig muziek maken op de harp. Maar mevrouw Potifar, 
die wil hij echt niet zoenen. 
Op een dag, als Jozef mevrouw Potifar een glas druivensap komt brengen, trekt ze hem op 
haar bed. Ze begint hem overal te aaien en te kussen. Maar Jozef wil niet. Hij wil weg. ‘Laat 
me los, laat me los!’ roept hij. 
Mevrouw Potifar houdt hem stevig vast aan zijn jas. Jozef rukt en trekt, tot hij loskomt. Zijn 
jas blijft achter in de handen van mevrouw Potifar. Jozef rent naar buiten. Daar staat hij in 
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zijn hemd te bibberen. De andere knechten en dienstmeisjes komen aangehold. Ze 
schrikken. ‘Jozef,’ roepen ze, ‘wat doe jij buiten in je hemd?’ 
Nu komt ook mevrouw Potifar naar buiten gerend. Ze huilt, zo boos is ze. Ze houdt Jozefs jas 
omhoog. ‘Hij heeft me tegen zich aangetrokken!’ snikt ze. 
Meneer Potifar komt ook op het lawaai af. Hij ziet zijn vrouw snikken. ‘Wat is er aan de hand, 
liefje?’ vraagt hij. 
‘Het is die Jozef,’ gilt ze, ‘hij wilde aan me zitten. Hij wilde me zoenen. Als je me niet gelooft: 
kijk maar. Hier heb ik zijn jas.’ 
Meneer Potifar wordt heel kwaad. Hij schreeuwt tegen Jozef: ‘Dat jíj, mijn beste knecht, 
zoiets durft te doen!’ Tegen de andere knechten zegt meneer Potifar: ‘Breng hem naar de 
gevangenis.’ 
Jozef smeekt: ‘Ik heb het niet gedaan, echt niet.’ Maar meneer Potifar luistert niet naar 
Jozef. Jozefs handen worden op zijn rug gebonden. 
Twee knechten brengen hem naar de gevangenis. Jozef loopt tussen hen in. Het is druk op 
straat. Alle mensen kijken naar hem. Ze denken: daar heb je weer zo’n dief. Ze komen bij de 
gevangenis. De deur gaat open en dicht. De twee knechten geven Jozef aan de 
gevangenbewaker. Hij stopt Jozef in de cel. 
 
 
 
zondag 16 augustus 
 
De boze droom van de farao 
Jozef ligt op de kale grond van de gevangenis. Hij slaapt. Naast hem 
hoor je het gesnurk van de andere gevangene. Het is de opper-
sapjesinschenker van de farao, de koning van Egypte. Hij is net als 
Jozef in de gevangenis gestopt voor iets dat hij niet heeft gedaan. 
Jozef schrikt wakker. Er is een vleermuis door het kleine bovenraam 
naar binnen gevlogen. Ook de sapjesinschenker schrikt wakker. ‘Het 
is maar een vleermuis,’ stelt Jozef hem gerust. 
‘Het was de vleermuis niet,’ zegt de sapjesschenker, ‘ik heb 
gedroomd.’ De sapjesschenker gaat rechtop zitten. ‘Begrijp jij waar dromen over gaan?’ 
vraagt hij aan Jozef. 
‘Ik niet,’ zegt Jozef. ‘Maar God wel. Vertel maar wat je hebt gedroomd.’ 
‘Ik droomde dat ik drie trossen druiven had,’ zegt de sapjesschenker. ‘Ik perste die uit in een 
beker. De beker gaf ik aan de farao. Hij nam de beker in zijn handen. Dat was mijn droom.’ 
‘Die drie druiventrossen,’ legt Jozef uit, ‘dat zijn drie dagen. De beker die de farao aanneemt, 
betekent dat hij jou weer aanneemt als opper-sapjesinschenker.’ 
Zo gebeurt het. Na drie dagen komt de sapjesschenker vrij en krijgt hij zijn baan terug als 
opper-sapjesinschenker van de farao. 
‘Vergeet me niet!’ roept Jozef hem na. Maar de sapjesschenker vergeet Jozef wel. Hij denkt 
liever niet meer aan e tijd dat hij de gevangenis zat. Hij perst en schenkt en geeft sapjes aan 
de farao. Elke dag opnieuw. 
Op een dag wil de farao geen sapjes. Hij wil ook niet eten. ‘Ik heb zo akelig gedroomd,’ roept 
hij. ‘Ik ben er helemaal niet lekker van.’ Hij roept al zijn droomuitleggers bij elkaar. Ze staan 
op een rij voor zijn bed en buigen eerbiedig. ‘Ik heb zo vreselijk gedroomd,’ zegt farao 
opnieuw. ‘Ik droomde dat ik voor de rivier de Nijl stond. Opeens kwamen er zeven dikke 
koeien uit de rivier. Wat een prachtige koeien, dacht ik. Zoveel melk en zoveel vlees als die 
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kunnen geven. Daarna kwamen er opnieuw koeien uit de rivier. Maar ditmaal waren het 
zeven magere koeien. Scharminkels om te zien. Te mager om melk van te drinken. Te dun 
om vlees van te eten. Ineens begonnen die magere koeien de dikke koeien op te eten!’ De 
farao zucht diep. ‘Dat heb ik gedroomd!’ 
De droomuitleggers denken eerst een tijdje na. ‘Snap jij er iets van?’ vragen ze elkaar. Ze 
schudden het hoofd. Nee, ze begrijpen er niets van. ‘We kunnen uw droom niet uitleggen, 
majesteit,’ zeggen ze zachtjes. De farao is ongelukkig. Hij rukt aan zijn kroon en roept: ‘Is er 
dan niemand in mijn land die mijn droom kan uitleggen?’ 
De opper-sapjesinschenker hoort de farao wanhopig roepen. Dan herinnert hij zich de 
gevangenis. En Jozef, met wie hij samen in de cel zat. De sapjesschenker loopt naar de farao. 
Hij buigt en zegt: ‘Majesteit, ik ken een man die dromen uit kan leggen.’ Hij vertelt de farao 
alles over Jozef. ‘Laat die man halen,’ beveelt de farao. 
Jozef wordt gewassen, geschoren en netjes aangekleed. De paleisbediende brengt hem naar 
de farao. Jozef buigt eerst diep. ‘Om u te dienen, grote koning van het machtige Egypteland,’ 
zegt hij beleefd. 
‘Ik hoor dat jij dromen kunt uitleggen,’ zegt de farao. 
‘Ik niet,’ zegt Jozef. ‘Maar God die u deze dromen stuurt, vertelt het mij.’ 
Jozef legt aan de farao uit: ‘De zeven dikke koeien in uw droom, zijn de zeven jaren van de 
grote oogsten. IN die jaren is er genoeg te eten. Daarna komen de zeven magere koeien. Dat 
zijn de zeven jaren dat de oogsten slecht zijn en iedereen honger zal lijden.’ 
De farao kijkt bezorgd. 
‘Ik weet wat u moet doen,’ zegt Jozef. ‘Ieder jaar dat er meer dan genoeg te eten is, moet u 
iets sparen. Al het graan dat u spaart, stopt u in grote graanspaarhuizen. Die doet u op slot, 
zodat niemand ervan kan eten. Als er dan een jaar komt dat de oogst slecht is, en nergens 
meer graan te koop is, doet u die graanspaarhuizen open. Dan kan iedereen van dat graan 
brood bakken en zal er geen honger zijn.’ 
De farao knikt. ‘Dat is een goed idee,’ zegt hij. ‘Dat gaan we doen! En jij gaat daarbij helpen. 
Niemand is zo wijs en knap als jij. Dat komt omdat God jou al deze dingen uitlegt. Ik maak je 
tot onderkoning van mijn rijk!’ 
De farao stapt van zijn troon. Hij trekt de ring van zijn vinger en geeft die aan Jozef. ‘Dit 
betekent dat jij onderkoning bent,’ zegt hij. 
Zo wordt Jozef onderkoning van het land Egypte. Hij doet precies wat hij de farao heeft 
aangeraden. Eerst laat hij overal grote graanspaarhuizen bouwen. Dan laat hij dei volstorten 
met graan. Als dat allemaal klaar is, trouwt hij. Met Asnath die zo mooi op de harp kan 
spelen. Ze gaan in een prachtig paleis wonen, met allemaal ruime, lichte kamers. En met een 
bed dat veert. Als ze erop springen, komen ze wel tot het plafond!  
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zondag 23 augustus 
 
Buigen voor de onderkoning 
Het is slecht weer. Grote hagelstenen slaan het graan tegen de 
grond. Jakob schuilt met zijn jongste zoon, Benjamin, onder een 
boom. Jakob schudt verdrietig zijn hoofd. De hele oogst gaat kapot 
en hij kan er niets tegen doen. 
De volgende dag roept hij zijn tien oudste zonen bij elkaar: ‘We 
zullen dit jaar niet kunnen oogsten,’ zegt hij. ‘Het graan is 
stukgeslagen. Als we niets doen, gaan we straks dood van de 
honger. Hier,’ en Jakob laat een zak zilverstukken zien,  
‘neem al het geld dat we hebben en ga naar Egypte. In dat land is 
nog graan te koop.’ 
De broers zadelen de ezels en kamelen en gaan op weg. Alle broers, behalve de jongste: 
Benjamin. Hij blijft thuis. 
 
Na een lange reis komen ze bij het paleis aan van Jozef, de onderkoning van Egypte. Ze 
moeten eerst twee dagen wachten. Dan is het hún beurt om bij de onderkoning te komen. 
Ze lopen de lange gangen door tot ze in de paleiszaal komen. De onderkoning zit op zijn 
troon. De tien broers buigen tot hun voorhoofd de vloer raakt. ‘Om u te dienen, sire!’ zeggen 
ze zachtjes. 
Jozef ziet dat er tien mannen neerknielen. Hij schrikt. Dat zijn toch niet … dat zijn toch niet 
zijn broers? Jozef wil niets laten merken. ‘Wie zijn jullie?’ vraagt hij. ‘Hebben jullie nog een 
vader? En hoeveel broers zijn er bij jullie thuis?’ 
De broers vertellen alles: ‘Wij zijn tien zonen van één vader. De jongste, die Benjamin heet, 
is thuis. En één broer is verdwenen.’ 
‘Wat komen jullie doen?’ vraagt Jozef. 
‘O koning,’ smeekt de oudste broer, ‘in ons land is honger. Nergens is nog graan te koop. 
Alleen u heeft volle graanspaarhuizen. Daarom willen we hier graag graan kopen. We 
hebben geld genoeg.’ 
Jozef zegt: ‘Ik geloof niets van wat jullie zeggen. Tien broers zeg je? Tien boeven zul je 
bedoelen!’ 
Jozef laat de tien broers in de gevangenis gooien. De broers jammeren en smeken. Maar 
Jozef luistert niet. De broers huilen. Ze zeggen tegen elkaar: ‘Dit is onze straf voor vroeger! 
waarom hebben we toen niet naar het gejammer van onze broer Jozef geluisterd en hem uit 
de put gehaald?’ 
Na drie dagen denkt Jozef: ‘Nu is het genoeg.’ En hij laat de broers weer vrij. Hij zegt: ‘Omdat 
God het wil, laat ik jullie vrij. Maar één broer blijft hier. In mijn paleis. Die mag pas weer naar 
huis als jullie je jongste broer, Benjamin, hier brengen.’ 
De broers knikken. Er zit niets anders op dan Simeon bij de onderkoning achter te laten. 
‘Ik zal jullie graan meegeven,’ zegt Jozef. ‘Zoveel als je hebben wilt.’ De broers laden de 
zakken graan op. Ze betalen met hun zilverstukken. 
‘In orde,’ zegt de opperbetaalmeester. ‘Jullie kunnen gaan.’ 
De broers vertrekken naar huis. Terug naar hun vader Jakob. Ze zijn diepbedroefd. Ze 
denken: nu zijn we weer met een broer minder dan we vroeger waren. We moeten terug om 
Simeon te bevrijden. 
Onderweg doet één van de broers zijn zadeltas open. ‘Het geld!’ roept hij uit. ‘Al ons geld dat 
we aan de opperbetaalmeester hebben betaald, zit in mijn zadeltas!’ 
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De broers kijken elkaar aan. Hier begrijpen ze niets van. Ze zijn ongerust. Dit heeft iets te 
betekenen… 
Als ze thuiskomen, staat Jakob al ongeduldig op hen te wachten. ‘En?’ vraagt hij, ‘is het 
allemaal goed gegaan?’ De jongens buigen hun hoofd. ‘We hebben het graan bij ons,’ zeggen 
ze. ‘Maar Simeon niet. Simeon hebben we in Egypte moeten achterlaten. We krijgen hem 
pas terug als we Benjamin aan de onderkoning laten zien!’ 
Jakob grijpt naar zijn hoofd. ‘Nog een kind kwijt!’ roept hij. ‘Eerst Jozef en nu Simeon.’  
Jakob huilt. ‘Ik kan toch niet doen wat die onderkoning zegt en Benjamin aan jullie 
meegeven? Straks ben ik hem ook nog kwijt.’ Jakob schudt woest met zijn hoofd. 
‘Ik vertik het,’ zegt hij. ‘Als ze Benjamin van mij wegnemen, ga ik dood van verdriet.’ 
‘Maar vader…,’ zeggen de broers. ‘Hoe moet het dan met Simeon?’ 
‘Niks “maar vader”. Het gebeurt niet. Punt uit!’ 
 
 
 
zondag 30 augustus 
 
Opnieuw naar Egypte 
Weer stroomt de regen over de velden. De wind raast door het 
graan. Korenhalmen breken in tweeën. En nog wel net voordat het 
graan rijp is. Jakob en zijn familie staan verdrietig bij elkaar. ‘Ik kan 
wel huilen,’ zegt Jakob. ‘Dit is de tweede keer dat de hele oogst 
kapotgaat.’ 
Jakob gaat zijn tent binnen. Hij komt naar buiten met een buidel 
geld. ‘Hier!’ zegt hij. Hij gooit de buidel op de grond. ‘Ga naar 
Egypte. In dat land is nog graag genoeg.’ 
‘Maar vader,’ zegt een van de broers, ‘het heeft helemaal geen zin 
om naar Egypte te gaan. Die onderkoning heeft ons duidelijk 
gezegd: “Als jullie weer komen, dan moet je je jongste broer 
meebrengen.” Als we zonder Benjamin komen, gooit hij ons vast 
en zeker allemaal in de gevangenis en deze keer voorgoed.  
We moeten Benjamin wel meenemen.’ Dan geeft Jakob toe.  
‘Goed,’ zegt hij, ‘neem Benjamin mee. Maar als er iets met hem gebeurt …’ 
Ongerust neemt Jakob afscheid van zijn zonen. En de broers vertrekken voor de tweede keer 
naar het land Egypte. Zonder Simeon, maar met Benjamin. 
Als ze bij het paleis komen, loopt de opperbetaalmeester van de onderkoning al naar buiten 
om hen te ontvangen. ‘Vergeef ons, vergeef ons,’ smeken de broers. ‘Toen wij vorige keer 
bijna thuis waren, vonden wij al ons geld terug. Dat hadden we echt niet gestolen. We 
hebben nu twee keer geld bij ons. Eén keer om de vorige keer te betalen, en één keer geld 
om nieuw graan te betalen. 
‘Wees maar niet bang,’ zegt de opperbetaalmeester. ‘Ik heb vorige keer alles ontvangen. Het 
staat in de boeken. En als het in de boeken staat, dan heb ik het ontvangen. Wees maar blij. 
Ik denk dat uw God het u cadeau heeft gedaan.’ 
De broers kijken elkaar aan. 
‘O ja, voor ik het vergeet,’ zegt de opperbetaalmeester, ‘de onderkoning heeft gevraagd of u 
straks met hem wilt dineren.’ 
‘Dineren?’ vragen de broers. 
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‘Ja, dineren,’ legt de opperbetaalmeester uit. ‘eten! Een hapje parelhoen met een 
krokodillensoepje vooraf. Kom, ik zal u gelijk naar de badkamer brengen. Dan kunt u zich een 
beetje opfrissen.’  
Zonder wat te zeggen, volgen de broers de opperbetaalmeester naar de badkamer. Daar 
zien ze hun broer Simeon weer. Hij is vrijgelaten. Ze zijn erg blij elkaar weer te zien. De 
broers wassen zich en daarna worden ze naar de eetzaal van de onderkoning gebracht. Die 
staat hen al op te wachten in de deuropening. Hij glimlacht vriendelijk. ‘En hoe is het met uw 
vader?’ vraagt de onderkoning. ‘Is alles goed met hem?’ 
De broers antwoorden dat alles goed is. Dan gaan ze aan tafel. Wat is er veel eten! En wat is 
het lekker! Van al die lekkere wijn gaan de broers honderduit praten. 
Over hun vader en over hoe ongerust hij is dat Benjamin iets overkomt. Ze vertellen de 
onderkoning ook over die andere broer, die is verdwenen. Hoeveel verdriet hun vader daar 
nog altijd over heeft. 
Opeens kijkt Jozef recht in de ogen van Benjamin. Hij staat plotseling op en verlaat de 
eetzaal, want hij voelt dat er tranen in zijn ogen branden. Achter de muur laat hij zijn tranen 
stromen. Het zijn tranen van blijdschap. Wat is hij gelukkig dat hij Benjamin weer ziet. Zijn 
kleine broer! Jozef had hem voor het laatst gezien toen hij een kleine jongen was.  
Als Jozef zijn tranen heeft gedroogd, gaat hij weer terug naar de eetzaal. Hij laat aan zijn 
broers niets merken van wat hij voelt. Ze weten nog niet dat hij Jozef is… 
 
 
 
zondag 6 september 
 
Jozef heeft een plan 
De broers hebben graan gekocht en zijn klaar voor de terugreis. 
Alle broers hebben een eigen zak met graan gevuld.  
Zouden wij ooit weer broers kunnen zijn, vraagt Jozef zich af. 
Gewoon broers, één familie, die van elkaar houdt… en voor elkaar 
zorgt … Daar is hij nog niet zeker van. Hij is het niet vergeten, dat 
zijn broers hem lang geleden als slaaf naar Egypte verkochten, 
omdat ze jaloers op hem waren. Gelukkig is het goed gekomen 
met Jozef. Hij heeft er altijd op vertrouwd, dat God een plan met 
hem had en dat het wel goed zou komen. Nou, dat is ook zo.  
En Jozef is ook wel wat wijzer geworden dan hij was in de tijd dat hij bij zijn vader Jakob 
woonde. Hij begrijpt nu ook wel, dat de broers erg jaloers op hem waren, omdat hun vader 
hem voortrok. Dat het niet eerlijk was. En dat ze boos op hem waren vanwege zijn droom, 
dat de broers voor hem zouden buigen. Die droom is eerlijk gezegd wel uitgekomen. Maar 
nu vindt Jozef dat niet belangrijk meer. Belangrijk is alleen nog of ze weer broers kunnen 
zijn. Echte broers, die van elkaar houden en voor elkaar zorgen. Om dat te ontdekken, heeft 
hij een plan gemaakt.  
Boven in de zak met graan van Benjamin is de zilveren beker van Jozef verstopt. Daar heeft 
Jozef voor gezorgd. Als de broers op weg naar huis zijn, worden ze door een dienaar van de 
onderkoning aangehouden. ‘Jullie hebben de zilveren beker van de onderkoning gestolen’, 
zegt de dienaar. De broers zijn zich van geen kwaad bewust. Ze zeiden: ‘Zo zijn wij niet. Als u 
de beker bij een van ons vindt, dan mag u hem doden. En alle anderen worden dan uw 
slaven.’ 
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De dienaar doorzoekt alle zakken graan van de broers. En hij vindt de beker in de zak van 
Benjamin. De broers schrikken heel erg. Nu moeten ze allemaal terug naar het paleis van de 
onderkoning. 
Juda en de andere broers worden bij de onderkoning gebracht. Ze buigen diep. En dan staat 
Juda op en hij zegt: ‘Hoe kunnen we onze onschuld bewijzen, sire? Uw beker is in onze 
zakken gevonden. We zullen uw slaven worden. 
De onderkoning zegt: Nee, zo zal het niet gaan. Alleen degene bij wie de beker is gevonden, 
zal mijn slaaf worden. De anderen kunnen teruggaan naar hun vader. 
Juda zegt: ach, heer, dat kunt u niet doen. Benjamin mijn broer, kunt u niet als slaaf houden. 
Mijn vader zal zoveel verdriet hebben, als hij niet terugkomt. Neemt u mij maar. Ik zal uw 
slaaf zijn. 
En Juda gaat beschermend voor Benjamin staan. Hij zal hem met zijn eigen leven 
beschermen. Als Jozef dat ziet, weet hij dat hij weer op zijn broers kan vertrouwen. Ze zullen 
elkaar altijd helpen. En dat maakt, dat hij hen zal laten weten, dat hij, Jozef, nog leeft. 
 
 
 
zondag 13 september 
 
Het wordt één groot feest! 
Jozef krijgt tranen in zijn ogen als hij zijn broers zo voor zich ziet. 
Juda zal zijn kleine broer Benjamin met zijn eigen leven 
beschermen. Dat heeft hij net gezegd en hij is voor hem gaan 
staan, alsof hij zeggen wil: beste onderkoning, ik sta in voor mijn 
broer. Ik zal de straf op me nemen in zijn plaats. Ik zal uw slaaf 
worden. Laat mijn broer vrij. Alstublieft. Ik kan niet mijn vader 
onder ogen komen zonder deze broer. Laat u hem alstublieft vrij. 
Juda is niet meer de broer die ooit Jozef heeft verkocht als slaaf, 
omdat hij jaloers op hem was. Hij heeft geleerd van het verleden. 
En dat kan hij laten zien omdat Jozef hem een nieuwe kans geeft.  
En wat is hij trots op zijn broer Juda, dat hij dit zegt. Jozef wil hem het liefst omarmen. Maar 
dat kan zomaar niet. De broers weten niet wie hij is. 
 
En daarom stuurt hij eerst alle bedienden de zaal uit. Ik wil met deze mannen alleen zijn, 
zegt hij. En als ze alleen zijn, dan krijgt hij tranen in de ogen. En hij roept het uit: ‘Ik ben jullie 
broer!’ roept hij uit. ‘Ik ben Jozef.’’ 
Even zijn de broers doodstil. Dan herkennen ze hem. Ze omhelzen elkaar. ‘Wat ben jij groot 
geworden,’ zegt Jozef tegen Benjamin. ‘Jij was nog heel klein toen ik nog thuis woonde.’ 
Die avond wordt er een groot feest gevierd in het paleis. 
Een paar dagen later keren alle broers naar huis terug om hun vader Jakob op te halen. 
Jakob is blij als hij al zijn elf zonen gezond en wel terug ziet. Maar ij wordt nog vrolijker als hij 
hoort dat zijn lieveling Jozef leeft. Hij kan het bijna niet geloven. 
Na een paar weken vertrekken ze met zijn allen naar Egypte. Jakob en zijn hele familie.  
Naar Jozef toe. 
 
 


