
 

Jozef

Streep de volgende woorden weg!
Potifar lijfwacht
Jozef gevangenis
schenker bakker
droom               wijn
gebak                verleiding
alleen               vrouw
God
De overgebleven letters vormen een zin die 
steeds terug komt in het verhaal van 
Jozef.
………………………………………………m!

Les 9: In de gevangenis.

Jozef zit in de ………………….
De schenker droomde over…………..
Jozef zei dat zijn droom …………. nieuws was.
De …………. Vertelde ook zijn droom.
Drie …………. Waren op zijn hoofd.
De droom van de bakker betekende slecht 
…………..
Wie gaf aan Jozef uitleg van de droom?
Toen de schenker de gevangenis verliet, 
…………….hij Jozef.
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Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is 
komt in de gevangenis.

Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.



Jozef in de gevangenis.

Jozef legde grote afstanden af met de slavenhandelaars. 'Here God,' fluisterde hij in de hete zon. 'Ik weet 
niet hoe het zal zijn in Egypte. Misschien moet ik wel stenen sjouwen voor de piramiden die de Egyptenaren 
aan het bouwen zijn. Maar Heer, ik weet dat waar ik ook heen ga U bij mij zult zijn. Help mij alstublieft.' 

Na vele dagen reizen kwam de karavaan bij een grote stad. Jozef werd verkocht op de slavenmarkt. 
De man die Jozef gekocht had, heette Potifar. Hij was een rijke man en had een belangrijke baan. Hij was 
de baas over de hofhouding van de Farao. Jozef moest helpen in het huis van Potifar. 
Jozef werkte hard voor Potifar. Altijd probeerde hij klusjes te vinden die gedaan moesten worden. Altijd als 
hij ergens mee bezig was, wilde hij het zo goed mogelijk doen, want hij wou graag dat God tevreden over  
                         hem was. 
                         In de eerste plaats zorgde Jozef dat het huis werd schoongehouden. Verder hield hij toezicht 
 
                         op het werk op de velden en hij zorgde dat er goede maaltijden op tafel kwamen. Algauw  
                         stelde Potifar Jozef aan als opzichter over al zijn bezittingen. Potifar had niets anders meer
                          te doen dan te beslissen wat hij ‘s avonds wilde eten! 
In dienst van Potifar groeide de jonge Jozef op tot een man. Alles wat hij deed, deed hij goed. Op een dag 
keek de vrouw van Potifar uit het raam en dacht: 'Ach, wat is die Jozef toch knap. Mijn man is een paar 
dagen op reis. Misschien kan jk Jozef zover krijgen dat hij met mij naar bed gaat.' Ze gaf Jozef bevel naar 
haar slaapkamer te komen. 
Jozef verscheen in de deuropening en de vrouw van Potifar zei: 'Kom, ga met me naar bed, Jozef. Je ziet er 
zo goed uit. 'Je bent zo sterk. Kom, geef me een zoen.' 
Jozef wist dat veel mannen maar al te graag zouden doen wat de vrouw van Potifar vroeg. Maar Jozef hield 
niet van haar. Potifar had Jozef altijd alles toevertrouwd. God zou niet blij zijn als Jozef dat vertrouwen zou 
beschamen. Jozef schudde zijn hoofd. 'U bent heel mooi,' zei hij, 'maar het zou niet goed zijn.' De vrouw van 
Potifar voelde zich vernederd, omdat een slaaf nee tegen haar durfde te zeggen. Ze probeerde hem te 
dwingen haar te kussen. Maar hij duwde haar van zich af en rende weg. Zijn jas, die ze had vastgehouden, 
liet hij in haar slaapkamer achter. Toen Potifar thuiskwam liet zijn vrouw hem de jas van Jozef zien. Ze loog: 
'Jozef heeft me aangevallen! En jij dacht dat je hem kon vertrouwen. Bah, wat is dat voor een vreselijke vent 
die je in huis gehaald hebt?' Potifar geloofde zijn vrouw. Hij gaf de wachters bevel Jozef in de gevangenis te 
smijten. 'En gooi de sleutel maar weg!' schreeuwde hij hen achterna, toen ze Jozef meesleurden. 

Lange tijd zat Jozef in zijn cel. Toen, op een morgen, kwamen er twee 
gevangenen naar hem toe. Ze zaten met een probleem. 'We hebben vannacht
vreselijk gedroomd. Zou jij ons kunnen zeggen wat die dromen betekenen?' 
Jozef zei: 'Ik kan jullie niet helpen, maar mijn God wel.' 
De eerste man was schenker geweest van de farao. Hij vertelde: 'In mijn droom 
zag ik een wijnrank met drie takken. Zodra er bloesems aan de takken kwamen 
veranderden ze in druiven. Ik had de beker van de farao in mijn hand. Ik kneep 
de druiven uit boven de beker en gaf die aan de farao.' 
Jozef riep in stilte de hulp in van God. Meteen wist hij het antwoord. 'Ik zal je 
zeggen wat die droom betekent. De drie takken stellen drie dagen voor. 
Over drie dagen zal de farao je vrijlaten.' Jozef voegde daar gretig aan toe:
'Wil je een goed woordje voor me doen bij de farao, dat hij ook mij uit de 
gevangenis laat?' De tweede man was opperbakker geweest van de farao.
Hij vertelde: 'In mijn droom droeg ik drie manden met gebak op mijn hoofd. 
In de bovenste mand zat het lekkerste gebak dat bestemd was voor de farao. Maar toen kwamen er vogels 
en die pikten al het gebak van de farao op.' 
Jozef haalde diep adem. God had hem gewezen wat de droom betekende. Veel goeds was het niet. 'De drie 
manden betekenen weer drie dagen. Over drie dagen zal de farao je laten onthoofden en je lichaam zal voor 
de vogels gegooid worden.” Drie dagen later gebeurde alles precies zoals Jozef het had voorspeld.
Maar als de schenker weer aan het hof komt vergeet hij wat er in de gevangenis gebeurd is.

Dit verhaal staat in 
genesis 39 en 40


