
kids en de Bijbel

voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Jozef en zijn broers

Jakob kreeg veel kinderen: 12 jongens en 1 meisje! Ze woonden in tenten, en

zorgden voor heel veel schapen en geiten. Want de Here God had Jakob heel

rijk gemaakt. Tien van zijn zonen gingen vaak weg met de schapen om gras

voor ze te zoeken. Zoveel gras voor al hun dieren was er niet bij hen in de

buurt. Maar Jozef, de lieveling van zijn vader, bleef het liefst thuis. Hij had

nog een jongere broer, Benjamin, maar die was te klein om met zijn broers

mee te gaan. Hun vader vertelde hen vaak over God. Dat Hij hun overgrootva-

der Abraham, opa Izaäk, en hun vader zegende, en iets heel fijns beloofde.

God gaf Jozef vreemde dromen! Eén droom was dat de korenschoven van zijn

broers knielden voor zijn schoof. Wat raar! Wat zou dat kunnen betekenen?

Hij vertelde het aan zijn broers. Die snapten het wel, en waren er heel erg

boos over. Jozef wilde hun koning zijn, maar ze waren niet van plan ooit voor

hem te buigen. In een tweede droom maakten de zon, de maan en elf sterren

een buiging voor Jozef! Dat was pas raar! Maar zijn vader en broers snapten

meteen dat de zon en maan zijn vader en moeder waren, en zijn broers de

sterren. Toen was zijn vader ook boos op hem. Die praatjesmaker Jozef!

Toch vond zijn vader hem nog lief. Maar toen zijn vader op een dag een heel

bijzondere en mooie mantel voor Jozef maakte, werden zijn broers nog bo-

zer. Hij werd teveel verwend en daardoor werd hij verwaand, vonden zij.

Dus maakten ze op een dag dat ze met de schapen weg van huis waren een

heel gemeen plan!. Toen Jozef in zijn mooie mantel langs kwam, met lekker-

nijen van hun vader, pakten zij hem beet en gooiden hem in een diepe put.

Wat gemeen was dat! Jozef riep heel hard: ‘Haal mij eruit, laat mij niet

doodgaan’. Maar zij deden net of zij hem niet hoorden. Hoe konden ze dat

nou doen? Ruben wilde hem wel redden, maar toen hij even weg was, kwamen

er koopmannen, die op reis waren naar Egypte, langs. De andere broers ver-

kochten toen Jozef als slaaf aan die koopmannen.

Zij vertelden hun vader niet wat zij hadden gedaan, alleen dat zij de mantel

hadden gevonden. Zijn vader moest zo huilen, want hij was zijn lieveling kwijt.

Maar hoe kwamen zijn dromen dan uit? Dat vertel ik je de volgende keer. G.T.


