
 
Bijbelstudie 1  Jozef verkocht 

 
Samen Bijbellezen 
Genesis 37:12-24 
 
Verwerking blz. 4 
Zie hiervoor een Bijbelse atlas 
 
Vraag 1 

a. Waarom hebben ze een hekel aan hem? 
Antwoord 
Jozef is het lievelingetje van vader Jakob. Zijn vader houdt van Jozef het meest en laat dit heel 
duidelijk merken. 

b. Waaruit blijkt dat ze Jozef haten? 
Antwoord 
Uit de woorden van vers 19: Ziet daar komt deze meesterdromer aan. De broers bedenken een list 
om van Jozef af te komen, hieruit blijkt dat ze Jozef liever kwijt dan rijk zijn. 

c. Wat staat er in de Catechismus, vraag 105, over haten?  
Haat jij wel eens iemand? 

Antwoord 
Dat je, je naast niet met woorden, enige gebaren of daden mag ontere, haatte, kwetste of doden. 
God heeft het in zijn Wet verboden. 
Vraag naar de mening van de kinderen 

d. Haat is zonde en het is gevaarlijk. Wat moet je doen als je bij jezelf merkt dat je iemand 
haat? 

Antwoord 
Als je merkt dat je iemand haat, moet je dit in je gebed aan de Heere voorleggen. Aan Hem mag je 
vragen of hij die zondige gedachte uit je hart wil weren en of dat Hij je wil leren hoe je tegen die 
gedachte kan vechten. God wil je hierbij helpen. 
 
Vraag 2: Hoe laat Jakob merken dat hij Jozef meer liefheeft dan de andere broers? 
Wat vind je daarvan? 
Antwoord 
Hij geeft aan Jozef een veelvervige rok. Dat is een jurk met veel kleuren. De andere broers kregen 
dit niet. 
Vraag naar de mening van de kinderen 



 
Vraag 3 

a. Hoe denken de broers over de dromen van Jozef? 
Antwoord 
De broers zeggen in vers 8: Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons 
heersen? De broers vinden de droom raar en spotten er mee. Door die droom haatten zij Jozef nog 
meer. 

b. en vader Jakob? 
Antwoord 
Om de vrede te bewaren ‘bestraft’ hij Jozef en stelt kritische vragen. Maar in vers 11 staat: doch zijn 
vader bewaarde deze zaak. Jakob was er wel van overtuigd dat deze dromen iets bijzonders moesten 
betekenen 

c. Kunnen jouw dromen ook iets betekenen? 
Antwoord 
God openbaart door middel van de dromen wat erin de toekomst gaat gebeuren, opdat we weten 
dat Hij regeert en alle dingen door hemels besluit tevoren zijn vastgesteld. Hij heeft Jozef hiertoe 
uitverkoren. Onze dromen betekenen ( meestal) niets. 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Verwerking blz. 6 
Woordzoeker geen antwoord 
 
Verwerking blz. 7 
Kun je met die andere letters een woord maken? 
Antwoord 
Rok 
 
Vraag 4 Aan wie moet je denken uit het Nieuwe Testament die ook voor een slavenprijs werd 
verkocht? 
Antwoord  
Aan de Heere Jezus voor zijn gevangenneming  
 
Vraag 5 

a. Wat vind je daarvan? 
Antwoord  
Vraag naar de mening van de kinderen 

b. Wat doet Jakob? Hij scheurt zijn ________en doet een_______aan. 
Antwoord 
Klederen   zak 

 



 
Bijbelstudie 2  Jozef bij Potifar 

Samen lezen 
Genesis 39:1-9 
 
Vraag 1 

a. Voor wie werkt Potifar?  
Antwoord  
Voor de Farao van Egypte  

b “De Heere was met Jozef”. Wat betekent dat? 
Antwoord 
Jozef was ver van zijn familie en werkte als slaaf in Egypte. Hij was daar niet alleen. De Heere was 
bij Jozef en hij hoefde zich nooit alleen te voelen.  

c. Gaat alles zoals je verwacht, als de Heere met je is? 
Antwoord 
Nee, dan gaat het niet zoals je verwacht of hoopt. Maar de Heere maakt geen fouten en heeft overal 
een plan mee, niet alleen met Jozef maar ook met jou. 
 
Vraag 2 

a. Potifar ‘stelt Jozef over zijn huis’. Wat betekent dat? 
Antwoord 
Jozef wordt de baas over het huis van Potifar. Hij doet zijn werk goed en Potifar vertrouwd hem, hij 
krijgt een steeds hogere functie in het huis van zijn baas.  

b. De Heere zorgt voor Zijn kinderen. Jozef dient de Heere, daarom zegent de Heere hem. 
Dien jij ook de Heere? 

Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 

c. Merk jij ook wel eens dat de Heere voor je zorgt? Schrijf voorbeelden in de vakken 
hiernaast. 

Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Verwerking blz. 11 
Oplossing: En de Heere was met Jozef 
 
Vraag 3  

a. Welke twee redenen noemt Jozef, als hij zegt dat hij niet bij de vrouw van Potifar wil 
komen liggen? 

Antwoord  
- Hij wil het vertrouwen van zijn heer niet beschadigen. Hij heeft mij bevolen ook voor u te 

zorgen, maar ik mag niet bij u liggen 
- U bent getrouwd en ik wil niet zondigen tegen mijn God, die in Zijn wetten het verboden 

heeft. 



 
b. Doe jij ook wel eens iets juist niet, omdat het zonde tegen God is? Ook al ziet niemand het? 

Waarom?  
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Vraag 4 . 

a. Waarom houdt ze de jas van Jozef bij zich? 
Antwoord 4 
Dit is voor haar het bewijs dat Jozef gevlucht is en dat hij dus de wil van zijn baas heeft gedaan. 

b. Wat zegt ze tegen haar man? 
Antwoord 
Die Hebreeuws knecht is tot mij gekomen en bespotte mij, hij wilde verkeerde dingen. Toen ik 
hiervan iets zei, vluchtte hij weg en hij heeft zijn mantel hier achter gelaten. 
 
Vraag 5 Welke taak krijgt Jozef daar? 
Antwoord  
Hij krijgt in de gevangenis allerlei taken en mag op gegeven moment voor alle gevangen zorgen. Het 
verblijf in de gevangenis werd zo verzacht door de Heere. 
 
Verwerking blz. 13 
 
1. Jozef mee naar Egypte 
linksbovenin 
2. Jozef vlucht weg 
Middelste bovenste rij 
3. De vrouw pakt zijn jas 
rechtsbovenin 
4. Jozef in de gevangenis 
linksonderin 
5. De droom van de bakker 
rechtsonderin 
6. De droom van de schenker 
Middelste onderste rij 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 3   God is met Jozef 

 
Samen Bijbellezen 
Genesis 41:1-8 
 
Vraag 1 

a. Schrijf of teken opvallende dingen uit de dromen van Farao in de droomwolken hiernaast 
.Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 

b. Wat is de betekenis van deze dromen? 
Antwoord 
De dromen betekenen allebei hetzelfde. God wil met alle twee de dromen hetzelfde bekend maken. 
De 7 vette koeien en aren staan voor 7 vette jaren. Dat betekent dat er in die 7 jaren heel veel koren 
zal groeien en er veel welvaart zal zijn. Maar na die 7 vette jaren, komen er 7 magere jaren ( 7 lelijke, 
dunne koeien en 7 dunne aren). Hierin zal er niets groeien en er zal hongersnood zijn. 
 
Verwerking blz. 16 
Antwoord 
Van de letters die overblijven, kun je Asnath maken. Zij was de vrouw van Jozef. 
 
Vraag 2 

a. Wanneer dacht de schenker aan Jozef? 
Antwoord 
Toen niemand anders de droom uit kon leggen, wist de schenker ineens weer wat hij had beloofd. 
Jozef had toen ook zijn droom uitgelegd 

b. Wat vindt je daarvan? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Lees samen Genesis 41: 15-16. 
Vraag 3 

a. Jozef geeft de Heere de eer, hoe? 
Antwoord 
Jozef prijst niet zichzelf dat hij zo goed is. Maar getuigt dat God het is, die hem deze gave heeft 
geschonken. Midden in deze heidense omgeving mag Jozef getuigen wie God is. 

b. Hoe kan jij God de eer geven? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Vraag 4 Jozef is de nieuwe onderkoning. Wat krijgt hij van Farao? 
Antwoord 



 
Hij kreeg de ring van Farao. Hij kreeg een linnen kleed aan en een gouden ketting om zijn hals. Ook 
mocht hij rond rijden in de tweede wagen van de Farao. 
 
Vraag 5 Soms lijkt Jozef op Jezus. Wat is bij Jozef en de Heere Jezus hetzelfde? En wat is anders? 
Antwoord 5 
Overeenkomsten: 
- Allebei werden ze verkocht voor een slavenprijs 
- Jozef werd vals beschuldigd, de Heere Jezus ook 
- In de gevangenis kwam hij tussen de schenker en de bakker te zitten. De Heere Jezus hing tussen 
twee moordenaars 
- Jozef werd verhoogd. De Heere ook. 
- vul zelf eventueel verder aan… 
Verschillen: 
- De Heere Jezus was zonder zonde, Jozef bleef een mens met verkeerde dingen 
- De Heere Jezus heeft op Golgotha de zonden voor Zijn kinderen weggedragen. Jozef kon dit niet. 
- vul zelf eventueel verder aan.. 
 
Verwerking blz. 18 
De zin is: Jozef legt de dromen van Farao uit 
 
Verwerking blz. 19 

Wie? Waar? Waarover? 

Jakob Bethel Een ladder met engelen, 
belofte dat God met hem 
zal zijn. 

Jozef thuis Korenschoven, zon, maan en 
sterren 

Farao Paleis Koeien, korenaren 

Jozef thuis God vertelt over het kind wat 
geboren gaat 
worden. 

Nebukadnezer paleis Beeld van goud, zilver, koper, 
ijzer en leem. 

Vrouw van Pilatus thuis De Heere Jezus 

 

 
 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 4    Jozef beproeft zijn broers 

 
Samen Bijbellezen 
Genesis 42:1-9 
 
Vraag1 

a. Welke zoon stuurt hij niet mee? 
Antwoord 
Benjamin 

b. Waarom niet? 
Antwoord 
Benjamin is net als Jozef een zoon van zijn lievelingsvrouw, Rachel. Zij is gestorven. Jakob is bang 
dat er onderweg met Benjamin ook iets ergs gebeurt, zoals dit met Jozef is gebeurd. 
 
Vraag 2 

a. Wat toevallig dat zij net bij Jozef terecht komen! Toeval, bestaat dat? 
Antwoord 
Nee, toeval bestaat niet. Spreuken 16:9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de Heere 
stiert zijn gang. God leidt alles en je kunt dus niet spreken van toeval 

b. Hoe komt het dat zij Jozef niet herkennen? 
Antwoord 
Hier zorgde de Heere voor. Hij sloot hun ogen. Jozef herkende de broers wel. 

c. Waarom denkt Jozef nu aan zijn dromen? 
Antwoord 
Hij is nu onderkoning van Egypte en God heeft alles zo geleidt dat hij nu voor zijn broers staat. Zij 
moeten voor hem buigen net als in zijn dromen die hij vroeger heeft gehad. 

d. Welke dromen waren dat? 
Antwoord 
Van de korenschoven, de zon, maan en de sterren 
 
Verwerking blz. 22 
De oplossing is: Benjamin 
 
Vraag 3 

a. Waarom doet Jozef dit? Hij had toch ook gelijk kunnen zeggen wie hij was? 
Antwoord  
Jozef wilde controleren of de broers wel de waarheid spraken en of ze nog even zo ‘hard’ waren als 
vroeger. Daarom heeft hij niet gelijk gezegd wie hij was. 

b. Jozef zet zijn broers drie dagen in de gevangenis. Ze krijgen tijd om na te denken. Waar 
denken zij aan terug? 

Antwoord 



 
Aan vroeger. Hoe ze Jozef hebben bespot, verkocht en hoe ze gelogen hebben tegen hun vader door 
net te doen alsof Jozef gedood was door een wild dier. 
 

c. Het geweten van de broers gaat spreken. Wat is je geweten? 
Antwoord 
Door je opvoeding wordt je geweten gevormd, je leert dan wat goed en kwaad is. Als je bijvoorbeeld 
iets doet, wat niet mag, dan hoor je ‘stemmetje’ in je hoofd die jou zegt dat het niet goed is wat je 
doet. Dat ‘stemmetje’ is je geweten. 

d. Spreekt jouw geweten ook weleens? Wanneer bijvoorbeeld? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden: 
Als je iets verkeerds doet. Je steelt een snoepje, zegt een leugen etc. 

e. Weet je of de Heere jouw zonden ook heeft vergeven? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen.  
Als de Heere door genade jouw zonde heeft willen vergeven, dan weet je dat. Je voelt het en je wilt 
niets liever dan praten over de Heere en Zijn dienst. Iedere keer moet je dan weer vechten tegen 
de zonden en je komt erachter dat je God elke dag nodig hebt. 
 
Vraag 4  

a. Wat vinden ze als ze de zakken opendoen? 
Antwoord 
Ze vinden het geld dat ze betaald hebben bovenop het koren. Ze hebben het koren dus eigenlijk 
voor niets gekregen 

b. Waarom is Jakob boos en verdrietig? 
Antwoord 
Omdat hij ook Benjamin moet meegeven naar Egypte. Hij kan dit niet over zijn hart verkrijgen. Hij 
wordt boos op zijn zoons als ze dit aan hem vragen. 

c. Hoe reageer jij als dingen tegenvallen? Bijvoorbeeld: je rapport valt tegen of je hebt ruzie 
gehad? Schrijf dit hiernaast op. 

Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Verwerking blz. 25 
Doolhof geen antwoord 

Bijbelstudie 5   Borg voor Benjamin 
 
Samen Bijbellezen 
Genesis 43:1-14 
 
Vraag 1  

a. Wat wilde Juda doen voor Benjamin? 



 
Antwoord  
Als Benjamin iets overkomt, dan zal Juda de rest van zijn in de schuld staan bij zijn vaders. Juda zal 
voor hem instaan en zorgen dat hem niets overkomt. 

b. De Heere Jezus is ook Borg. Voor wie? 
Antwoord 
Door de zonde hebben wij straf verdiend, wij moeten sterven en kunnen niet bij de Heere in de 
hemel komen. Maar de Heere Jezus heeft aan het kruis de zonden van Zijn volk weggedragen zodat 
er nog mensen zalig kunnen worden. 

c. Is Jezus ook jouw Borg? Hoe kun je dat weten? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Vraag 2 De broers betalen niet alleen geld voor het koren. Wat nemen ze allemaal mee naar Egypte? 
Antwoord  
Vers 11: waardevolle spullen, specerijen, verschillende vruchten 
Vers 12: dubbel geld, 
Vers 13: uw broeder ( benjamin) 
 
Vraag 3 

a. Kun je een voorbeeld geven van een moment dat jij hebt gebeden toen je het moeilijk had? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 

b. Moeten we alleen bidden als we het moeilijk hebben? Waarom wel of niet? 
Antwoord 
Nee, niet alleen als we het moeilijk hebben. Bij tegenspoed moeten we geduldig zijn en bij 
voorspoed dankbaar zijn, dit alles moeten we aan de Heere vertellen. De Heere wil dat hij erom 
gebeden is, dan alleen kan, wil en zal hij helpen ( psalm 68) 

c. Dank jij wel eens? Waarvoor? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Verwerking blz. 28 
Ruben  Simeon Levi   Juda  Dan  Nafthalie Gad Aser
  Issachar Zebullon Ben jamin 
         
Vraag  

a. Kunnen de broers aan Jozef zien dat hij huilde? Waarom? 
Antwoord  
Ja, want er staat Jozef haastte zich, zijn broers konden zien dat hij huilde, daarom ging hij snel naar 
een andere kamer. 



 
Waarom doet hij dat? 
Antwoord 
Jozef kan zijn liefde voor Benjamin niet meer verbergen en geeft hem 5 maal zoveel als de anderen. 
Dit deed hij ook om te kijken of de broers nog zo haatdragend zijn als vroeger. 
 
Verwerking blz. 29 
Vader Jakob en zijn zonen hebben honger. 
Het koren is op. 
Daarom moeten ze naar Egypte 
Vader Jakob is bang en wil niet dat Benjamin mee gaat. 
Juda belooft altijd voor zijn kleine broer te zorgen. 
Ook als het zijn eigen leven kost. 
Dan vind vader Jakob het goed. 
 
Verwerking blz. 30 
Benjamin was de jongste zoon.   J 
Jozef staat in het geslachtsregister van Jezus. a 
In Egypte was koren genoeg.    d 
Abraham was de vader van Jakob.   a 

                                                                      ___________ 
      Juda 

Juda is een zoon van Jakob en één van de broers van Jozef. Hij stelde zijn leven voor Benjamin en 
was hiermee een afspiegeling van de Heere Jezus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijbelstudie 6   De beker van de onderkoning 

 
Samen Bijbellezen 
Genesis 44:1-10 
 
Vraag 1 Waarom stopt Jozef de beker in de zak van Benjamin? 
Antwoord 1 
Jozef wist dat Benjamin een geliefde zoon van Jakob was. Jakob was bang dat hem iets zou 
overkomen. Daarom deed hij de beker juist bij hem in de zak. Hij kon zo controleren of de anders 
waren dan vroeger. Juda zegt in vers 16 dat hun zonden ( van vroeger met Jozef) nu openbaar 
komen.  
 
Vraag 2 Op school trekt de juf Annelies altijd voor. Jij en je vriendinnen vinden dat niet eerlijk. Wat 
doen jullie? 
Antwoord 2 
Vraag naar de mening van de kinderen 
 
Vraag 3 Wat mogen de knechten van Jozef volgens de broers met hen doen, als ze toch de beker 
vinden? 
Antwoord  
Degenen bij wie de beker wordt gevonden, mogen ze meenemen en die wordt tot de slaaf van Jozef 
 
Vraag 4 

a. Wat dachten de broers toen Jozef zei: “Ik ben Jozef?” 
Antwoord  
Ze zijn zo verschrikt, dat ze niets kunnen zeggen. Ze denken aan wat wat ze Jozef hebben aangedaan 
( bespot, in de put gestopt, verkocht, etc.) 

b. Jozef is niet boos meer op zijn broers, hoe kan dat denk je? 
Antwoord 
Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke antwoorden: 
De Heere heeft hem geleerd om te leren vergeven. Jozef is het middel geweest om zijn familie van 
de hongerdood te redden. 

c. De Heere geeft aan zondige mensen Zijn genade. Waarom? 
Antwoord 
De Heere wil niet dat er iemand om zou komen. De Heere wil dat wij allemaal bekeerd worden. Door 
Zijn genade te schenken aan ons, zondige mensen, laat hij zien dat ook wij nog bekeerd kunnen 
worden en niet verloren hoeven te gaan. 
 
Verwerking blz. 33 
Woordzoeker geen antwoord 
 
Vraag 5  



 
a. Wat zie je op het plaatje hierboven? Waar hoort dat bij? 

Antwoord 
Op het plaatje zie je brood en wijn. Dit ken je misschien wel van het Heilig Avondmaal. Het H.A. 
verwijst naar Goede vrijdag, naar Pasen. 

b. Wat heeft dat te maken met een Borg? 
Antwoord 
De Borg, heeft op Golgotha zijn leven gegeven omdat een ieder die gelooft nog zalig kan worden ( 
Johannes 3:15). Als de Heere je Zijn genade schenkt dan mag je weten dat de borg ook voor jou is 
gestorven en dat je straks eeuwig bij Hem in de hemel mag zijn. 
 


