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 overgrootvader 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 bozer. 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 lekkernijen 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 verkochten 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.

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Jozef en zijn broers

Knutselen bij het Bijbelverhaal
Jij wilt vast Jozef wel uit de put helpen,
waar zijn nare broers hem in hebben
gedaan.
Eerst kleur je Jozef. Dan knip je langs
de rechte lijntjes het stukje waar hij in
getekend is uit, en dat plak je op een
dun stukje karton. Goed laten drogen,
dan kun je Jozef daarna uitknippen.
Hetzelfde doe je met de put, maar dan
moet je ook het zwarte rondje in het
midden nog even uitprikken.
Als je het allemaal klaar hebt, neem je
een touwtje, en dat doe je om het middel van Jozef. Papa of mama wil je daar
wel even bij helpen. Dan kun je Jozef
door het gat in het midden in de put
laten zakken en er weer uitlaten.
Als je deze Kids en de Bijbel wilt bewaren, mag je ook een kopie maken (je kunt
hem dan ook iets groter maken).

Samen zingen

Jozef
Jozef zoekt zijn grote broers,
Alle tien zijn ze jaloers,
op zijn jas en op zijn dromen,
als ze Jozef aan zien komen,
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.
(Kijk voor de melodie op www.ellyenrikkert.nl)

Cijferraadseltje
1. Wat vader Jakob doet
Is helemaal niet goed
Heel veel kinderen heeft hij
Maar alleen Jozef maakt hij blij

2. Vader Jakob geeft alleen Jozef iets
Zijn broers krijgen helemaal niets
Ze kijken heel erg kwaad
Als Jozef in een mooie … voor hen staat

Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, tot je bij 40 bent en je ziet wat Jozef gekregen heeft.
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