Een soort van ganzenbord, maar dan over
de levensloop (en leeftijd) van Jozef.
Het spul uitprinten, de 16 kaarten op volgorde
in het mapje doen, 1 dobbelsteen en een stel
pionnen.
Wie een kaart krijgt, leest het bijbelgedeelte
voor en zegt iets over de vraag.
Anderen mogen reageren.
De bijbelgedeelten zijn een samenvatting van
het hele verhaal, de nummers in de vakjes
komen overeen met Jozef’s leeftijd.
Veel speel plezier!
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print dit uit, vouw de x-jes naar achteren, net
buiten de blauwe lijnen, zodat een mapje
ontstaat waar de kaarten in passen

Eerste set kaarten:
Deze gaan meer over de karakter
ontwikkeling van Jozef.

1
Gen 37 :1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond
had. 2 Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen.
Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn
broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha
en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan
hun vader door.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?

2
Gen 37 : 3 Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van
Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem
laten maken in allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest
van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk
woord voor hem af.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Soms wordt je door iemand in een bepaalde positie gedwongen. Wat kun je er aan doen?

3
Gen 37 : 5 Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers
vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6 ‘Moeten jullie nu eens
horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7 ‘We waren op het land schoven aan het
binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie
schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8 Zijn broers
zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’
Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer
haten.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Hoe kom je over bij anderen, hou je daar rekening mee?

4
Gen 37 : Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan.
18 Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden
ze een plan beraamd om hem te doden.
23 Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit,
dat mooie veelkleurige gewaad, 24 en gooiden hem in de put; de put was leeg,
er stond geen water in.
28 Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de
broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten
namen Jozef mee naar Egypte.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Hoe houd je stand als je alles niet meer zelf in de hand hebt?

5
Gen 39: 1 Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en
daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen
van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. 2 De HEER stond
Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn
Egyptische meester werken. 3 Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef
terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, 4 was hij
Jozef goedgezind: hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang
van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat.
5 En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn
verdere bezittingen, zegende de HEER het huis van die Egyptenaar omwille van
Jozef.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Geloof je dat jouw positieve inzet bruikbaar is voor God om anderen te zegenen?

6
Gen 39: 7 Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem
vallen. ‘Kom bij me liggen,’ zei ze. 8 Maar dat weigerde hij. ‘Sinds ik hier ben,’
zei hij, ‘maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis,
en hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. 9 Ik heb hier
evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn
vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen
zondigen tegen God?’

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Veel dingen worden mooier en beter voorgesteld dan ze zijn. Doorzie jij de verleidingen in de wereld om je
heen?

7
Gen 39: 16 Ze liet het kleed naast zich liggen totdat Jozefs meester thuiskwam,
17 en vertelde hem hetzelfde verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt
gehaald, is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. 18 En
toen ik het op een schreeuwen zette, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij
mij achter.’ 19 Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn
slaaf was behandeld, werd hij woedend. 20 Hij liet Jozef oppakken en in de
gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Hoe reageer je op onrecht? En op onrecht tegen een ander?
Voel jij je wel eens gevangen in de omstandigheden?

8
Gen 39: Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. 21 Maar de HEER stond hem
terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de
gevangenbewaarder in de gunst kwam. 22 Jozef kreeg de leiding over alle
gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. 23 De
gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd,
omdat de HEER hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig
liet verlopen.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Verandert God de omstandigheden? Te weinig? Genoeg? Te veel? Herken je dat?

9
Gen 40: De schenker en de bakker van de koning hadden al geruime tijd in
hechtenis gezeten toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen, ieder
een droom met een eigen betekenis. 6 Toen Jozef de volgende morgen bij hen
kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. 7 ‘Waarom kijkt u vandaag zo
somber?’ vroeg hij deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de
gevangenis van zijn meester zaten.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Heb jij (genoeg) aandacht voor je medemens?

10
8 ‘We hebben een droom gehad,’ antwoordden ze, ‘maar er is hier niemand die
hem kan uitleggen.’ Jozef zei: ‘De uitleg van dromen is toch een zaak van God?
Vertelt u mij die dromen eens.’

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Gelooft Jozef (nog) in zijn eigen dromen? Heb je dromen die je koestert?

11
20 Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, ter
gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het
bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats: 21 de schenker herstelde hij in zijn
ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken, 22 maar de bakker liet
hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. 23 De schenker dacht echter
niet meer aan Jozef, hij vergat hem.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Hoe ga jij om met teleurstellingen?

12
1 Twee volle jaren later kreeg de farao een droom.
14 Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij
uit de kerker gehaald, hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. Toen hij
voor de farao verscheen, 15 zei deze tegen hem: ‘Ik heb een droom gehad en
niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom
maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren.’ 16 Jozef antwoordde: ‘Dat is niet
aan mij, maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao.’

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Doe jij je beter voor dan je waar kunt maken? Geef jij de eer aan wie dat toekomt?

13
33 ‘U zou er daarom goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te
zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen.’ 39 Toen richtte
farao zich weer tot Jozef: ‘Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt,
is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. 40 U vertrouw ik het bestuur
van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de
troon zal ik boven u staan.’ 41 Hij vervolgde: ‘Hierbij geef ik u het gezag over
heel Egypte,’ 42 en hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf
hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Wat doe jij als mensen veel van je verwachten? Kun jij de druk aan?

14
53 Aan de zeven jaren waarin er in heel Egypte overvloed was, kwam een einde,
54 en de zeven jaren van hongersnood braken aan, zoals Jozef had voorspeld.
3 Hierop gingen tien van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te
kopen. 7 Zodra Jozef zijn broers zag herkende hij hen, maar hij deed alsof zij
vreemden voor hem waren en vroeg op barse toon: ‘Waar komen jullie
vandaan?’ Ze antwoordden dat ze uit Kanaän kwamen en voedsel wilden kopen.
8 Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. 9 Hij herinnerde
zich wat hij over hen had gedroomd en zei tegen hen: ‘Jullie zijn spionnen, jullie
zijn hier gekomen om te kijken wat de zwakke plekken van het land zijn.’

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Kan jij snel inspelen op een onverwachte situatie? Kan jij mensen doorgronden?

15
15 ‘Wat hebben jullie gedaan?’ verweet Jozef hun. ‘Beseften jullie niet dat een
man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is?’ 16 Juda antwoordde: ‘Wat
kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God
heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw
slaaf te worden, mijn heer, niet alleen degene bij wie de beker is gevonden,
maar wij allemaal.’

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Geloof je dat mensen kunnen veranderen? Durf je ze dan te vertrouwen?

16
3 Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers
waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4 ‘Kom toch
dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik
ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is
meegevoerd. 5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij
verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor
jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.

Hoe is Jozef? Lijk jij op hem?
Kun jij vergeven? Wil je Gods plan zien in je leven?

Hints voor de spelleiding:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

roddelaar, egoist,
vaders lieveling
arrogant, ontactisch
machteloos
veerkrachtig, blijft niet bij de pakken neerzitten, betrouwbaar en ijverig
standvastig, sterk besef van goed en fout
vals beschuldigd, rechteloos, genegeerd
doorzetter, ras-optimist?
attent, mild (niet veroordelend)
teleurgesteld
dromer, hoopvol? vertrouwend op een betere toekomst?
bescheiden. Geeft God de eer.
wijs, verantwoordelijk
improviseur, acteur, probeert de ander te begrijpen en doorgronden
durft een tweede kans te geven
vergevend, gelovend in Gods leiding

Tweede set kaarten:
Eenvoudige vragen voor het
spelen met kinderen.

