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In deze Kompas vindt u twee Bijbelvertellingen
waarin naast de Heere Jezus een kind centraal
staat. Toch zijn de verhalen heel verschillend. In
het verhaal van Jaïrus lijkt het dochtertje vooral
een passieve rol te hebben. We zien het geloof van
de vader en de almacht van de Heere Jezus, maar
over het meisje zelf staat niet zoveel geschreven.
Toch heeft haar leven een boodschap voor
kinderen. Want, omdat zij werd opgewekt uit haar
‘slaap’, weten we dat ze een gekende van de
Heere was. Ook kinderen van twaalf kunnen de
Heere kennen. De ernstige vraag komt tot
kinderen: hoe zou het met jou zijn, als jij zou
moeten sterven? Een teer onderwerp, dat vragen
op kan roepen die om aandacht en
invoelingsvermogen vragen.
In de vertelling over Jozef heeft een kind – of een
jongere – een actieve hoofdrol. We zien wat Jozef
doet en zegt. We zien zijn worsteling in het
verdriet om de zonde, ook bij anderen. Het lijkt
alsof hij door iedereen wordt vergeten, maar het
tegendeel is waar. Er zullen ook kinderen zijn die
zich in Jozef herkennen. Kinderen met een teer
geweten hebben het vaak moeilijk. Ze willen
graag bij de groep horen, maar kunnen niet
meedoen als er dingen worden gedaan die niet
goed zijn. Hoe kunnen zij elkaar helpen als het
gaat om gehoorzaam zijn aan de Heere? Kinderen
daar bewust van maken, is iets wat ouders,
leerkrachten en leidinggevenden in elk geval
kunnen doen.
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Kinderen in de Bijbel – Het dochtertje van Jaïrus
Thema
Toelichting op het thema
Dit jaar behandelen we in de Kompasschetsen het thema ‘Kinderen in de Bijbel’. Aan de orde komen het
dochtertje van Jaïrus, de kleine Mozes, de kinderen door Jezus gezegend, Jozef, gehoorzaam en gehaat,
de kerstschets over hét Kind dat aanbeden wordt door de wijzen, Samuël naar de tabernakel, Joas gered,
de kinderen in de tempel na de intocht van Jezus en Izak, de beloofde zoon.
De kinderen uit deze vertellingen kunnen voor onze kinderen een voorbeeld zijn. In deze schets zal het
gaan over het dochtertje van Jaïrus.
Doel van de vertelling
Door middel van deze vertelling willen we de kinderen de almacht van de Heere Jezus laten zien, Die
zelfs de doden opwekt en ze het leven geeft. Ook willen we de kinderen laten nadenken over de dood.
Niet om ze bang te maken voor de dood, maar om ze op te roepen de Heere vroeg te zoeken. Want ook
kinderen kunnen sterven. Je mag, net als Jaïrus, tot Hem vluchten. Ook als je (ernstig) ziek bent. Bij Hem
is uitkomst. Zo is de Heere ook machtig om ons te verlossen van onze geestelijke dood. Alleen door het
geloof in de Heere Jezus, Die dit opwekkingswonder doet, is de dood een doorgang tot het eeuwige
leven.
Introductie van het thema voor de kinderen
Optie A
Teken twee kolommen op het bord of op een groot vel papier en schrijf er boven: dood - leven. Laat de
kinderen kenmerken opschrijven van ‘dood’ en van ‘leven’. Stuur de antwoorden naar de volgende
kenmerken: Als je leeft, kan je horen, zien, voelen, praten, eten, bewegen/dingen doen. Als je gestorven
bent niet meer. Dan kan je niets meer.
Hierna de vertelling vertellen. Na het vertaal terugkomen op deze kenmerken van dood en levend, maar
dan toepassen op ons hart: geestelijk dood en geestelijk levend gemaakt. (Zie toelichting aan het eind
van het verhaal).
Optie B
Laat de kinderen verschillende verhalen uit de Bijbel noemen waarbij de Heere Jezus iemand uit de
doden heeft opgewekt (het dochtertje van Jaïrus, de jongeling te Naïn, Lazarus). Vraag de kinderen of ze
kunnen vertellen waarom God dat deed (om Zijn almacht te tonen, opdat mensen in Hem zouden gaan
geloven. Hij is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Maar Hij deed het ook uit liefde en
barmhartigheid en tot een bewijs dat Hij ook de geestelijke dood kan overwinnen).
Zingen en lezen
Zingen
Psalm 13: 1,3 en 5
Psalm 27: 7
Psalm 48: 6
Psalm 68: 10
Psalm 89: 19
Psalm 103: 8 en 9
Lied uit ‘Tot Zijn eer’: Ontwaakt, gij die slaapt
Lezen
Markus 5: 21-24 en 35-43
Deze geschiedenis staat ook in Mattheus 9: 18 en 19 en 23-26 en in Lukas 9: 40-42 en 49-56.
Kerntekst
En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talitha kûmi; hetwelk is, zijnde overgezet: Gij
dochtertje (Ik zeg u), sta op (Markus 5: 41).

Vertelling
Snel! Hij moet opschieten! Bange gedachten gaan door zijn hoofd. Zal zijn dochtertje nog leven? Zal hij
nog op tijd zijn? Hij moet haast maken. Zoekend gaan zijn ogen door de straten. Waar is Jezus? Hij is zijn
enige redding! Als hij op tijd bij Hem is, dan is er nog hoop! Jezus, de Profeet uit het verachte Nazareth,
is zijn enige hoop. Hij moet Hem vinden! Zo snel mogelijk!
Ja, daar is Hij! Snel dringt hij zich tussen de menigte mensen door. Al die mensen die gekomen zijn om
Jezus’ woorden te horen en vooral om Zijn wonderen te zien! Vol verwondering luisteren ze naar de
Heere Jezus. “Hoe is het mogelijk?” denken ze. Vol van nieuwsgierigheid willen ze bij Hem in de buurt
zijn, willen ze Hem zien. Plotseling worden ze opzij geduwd. Een man dringt zich tussen hen door. Hij
heeft haast, dat zien ze wel. Wie is die man? Waarom heeft hij zo’n haast?
Het is Jaïrus. Hij is de overste van de synagoge. Hij heeft de leiding in de synagoge. Hij zorgt ervoor dat
het gebouw goed onderhouden wordt. Hij regelt veel belangrijke dingen bij de diensten. Maar vandaag
heeft hij iets anders te regelen! Zijn dochtertje is ernstig ziek. Zó ziek, dat Jaïrus en zijn vrouw bang zijn
dat ze ieder moment kan sterven. En het is ook nog eens zijn enige kind! Wat een verdriet hebben ze! Ze
hebben al van alles geprobeerd, maar ze is alleen maar zieker geworden. Zijn enige redding is Jezus!
Regelrecht gaat hij naar de plaats waar hij de Heere Jezus ziet. Jezus zit te praten, maar Jaïrus valt Hem
zomaar in de rede. Hij valt op zijn knieën voor Jezus neer en zegt: “Mijn dochtertje sterft bijna. Ik bid U,
kom in mijn huis en leg Uw handen op haar en zij zal leven!”
Hoor je dat? ‘En zij zal leven’, zegt Jaïrus. Hoe weet Jaïrus dat? Hij gelooft! Hij gelooft in de almacht van
de Heere. Jaïrus is in grote nood. En wat doet hij? Hij vlucht naar Hem toe! Hij voelt en weet dat alleen
Jezus nu nog kan helpen. Dat gelooft hij vast en zeker!
Misschien ben jij ook erg ziek geweest of is er iets in jouw leven gebeurd wat heel erg is. Vlucht je dan
ook tot Hem? Bid tot de Heere of Hij je dat geloof wil geven. Hij is almachtig. Hij kan je helpen.
Jaïrus gaat. Hij weet het zeker. De Heere Jezus kan zijn dochtertje beter maken. Maar dan moet Hij wel
snel meekomen naar zijn huis. O, wat is Jaïrus bang dat het al te laat is… Zou Jezus wel mee wíllen
komen naar zijn huis? Ondanks zijn geloof dat Jezus het kan, is Jaïrus toch telkens bang dat het te laat is.
Gelukkig! Jezus staat op! Hij gaat mee! Als al die mensen dan nu snel aan de kant gaan! Met ontzag
kijken de mensen naar Jaïrus. Ze kennen hem wel. Hij is de overste van de synagoge. Ze gaan voor hem
aan de kant. Wacht, denkt Jaïrus, laat ik voorop gaan lopen, dan kan Jezus me goed volgen. Maar wat is
het druk! Hij kijkt even achterom. Volgt Jezus hem nog? Jaïrus schrikt. Jezus is blijven staan. Wat is er
aan de hand? De Heere Jezus heeft Zich omgekeerd en Jaïrus hoort Hem zeggen: “Wie heeft Mij
aangeraakt?” O, nu gaat Jezus met die al die mensen praten. Hij staat stil. Om Jezus heen beginnen
sommigen te lachen. Ja, het is ook zo druk. De mensen dringen om Jezus heen en dan vraagt Hij: “Wie
heeft Mij aangeraakt?” Jaïrus ziet dat Jezus naar een vrouw kijkt. Jezus weet dat zij het was, die Hem
aangeraakt heeft. Nu gaat Jezus ook nog met haar praten. “Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga
heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.” Jaïrus begrijpt het allemaal niet… Wanhopig staat hij
daar. De Heere Jezus moet zo snel mogelijk met hém mee. Zijn dochter ligt op sterven! Dat is toch veel
belangrijker dan praten met een vrouw! Heere, kom toch!
Dan… ziet hij dat goed? Wie komt hem tegemoet? Jaïrus trekt wit weg. Daar… daar komen enkele
knechten van hem aan. Hun gezichten staan ernstig. Jaïrus slaat zijn handen voor zijn gezicht. Hij
begrijpt het al. Te laat! Te laat! Als in een droom hoort hij de woorden van zijn knecht: “Uw dochter is
gestorven. Maak het de Meester niet langer moeilijk.” Val de Heere Jezus niet langer lastig, want het is
niet meer nodig. Ze is gestorven, Jaïrus, dus nu heeft al je haast geen zin meer.
Maar dan hoort Jaïrus nog een andere stem: “Wees niet bang, geloof alleen.” De Heere Jezus staat weer
bij hem. Hij moet niet bang zijn, maar geloven! Geeft Jezus hem nu nog hoop? Jaïrus gaat richting zijn
huis. En… kijk eens, de Heere Jezus volgt. Hij gaat met hem mee naar zijn huis. Alsnog. Ze komen steeds
dichterbij. Van een afstand hoort Jaïrus al het gehuil en geklaag van de klaagvrouwen bij hem thuis. Ze
spelen op de fluit en huilen hard om duidelijk te maken dat er iemand gestorven is. Als Jaïrus dat hoort,
ja dan is het zeker: zijn dochtertje is echt gestorven. Ze zijn te laat. Hoe kan Jezus nu zeggen dat hij moet
geloven? Jaïrus kijkt naar Jezus. Wat zou Hij nu gaan doen? Jezus gaat zijn huis binnen en spreekt de
klaagvrouwen en alle andere mensen aan. “Vertrek,” zegt Hij. “Waarom huilen jullie? Het dochtertje is
niet dood, het slaapt!” Om Hem heen beginnen de mensen te lachen. Wat zegt Jezus nu? Ze hebben het
toch zelf gezien. Het dochtertje heeft echt de laatste adem uitgeblazen. Ze is echt gestorven. Hoe kan Hij
dan zeggen: “Ze slaapt?” Eigenlijk willen ze weleens zien wat Jezus nu gaat doen. Maar ze worden naar
buiten gestuurd. De Heere Jezus neemt alleen Petrus, Johannes, Jakobus en de ouders mee naar binnen.
De anderen stuurt Hij allemaal weg. Dan gaat de deur dicht.

Daar staat Jaïrus. Het is opeens stil om hem heen. Geen nieuwsgierige, lachende mensen meer. Geen
klaagvrouwen. In de kamer heerst de stilte van de dood. Daar ligt zijn dochtertje. Nog maar twaalf jaar
oud. Ligt ze te slapen? Nee, zijn dochtertje is echt gestorven.
Daar staat Jezus. Hij staat bij het bed van het gestorven meisje. Hij zal Zijn almacht laten zien. Ook al
denkt Jaïrus dat het te laat is. Hij weet dat het niet te laat is. Het is voor de Heere Jezus alsof ze slaapt.
Hij weet het: ze zal niet in de dood blijven, maar leven! De Heere Jezus kent haar hart. Dit meisje is een
kind van Hem. Ze heeft een hart gekregen dat de Heere liefheeft. Hij, de Levensvorst zal Zijn leven
geven, ook voor haar. En daarom is het voor Hem alsof ze slaapt. Ze zal hier op aarde nog verder mogen
leven, maar ook straks; eeuwig in de hemel.
Als je de Heere liefhebt, als je Hem hebt leren kennen, dan mag ook jij eeuwig leven. Dan is sterven niet
erg. Dan is de dood een poort, een doorgang naar het eeuwige leven. Dan mag je bij de Heere in de
hemel zijn om Hem voor altijd te dienen. Daar is geen zonde, geen verdriet, geen pijn, geen ziekte meer.
Daar ben je volmaakt gelukkig.
Kijk! De Heere Jezus neemt de hand van het meisje in Zijn hand. Dan wordt de stilte in de kamer
verbroken. De stem van de Heere Jezus klinkt: “Meisje, sta op!” Jaïrus houdt zijn adem in. Alle ogen zijn
op het dochtertje gericht. Zou ze echt opstaan? Dan horen ze een zucht en… het dochtertje doet haar
ogen open! Ze kijkt rond en komt overeind! Ze gaat het bed af. Alsof er niets aan hand is, loopt ze door
de kamer. Jaïrus kan zijn ogen niet geloven. Is dat zijn dochtertje dat zo ziek was? Wat ziet ze er gezond
uit! Ze loopt gewoon door de kamer! “Geef haar iets te eten,” zegt Jezus, “dat zal haar goed doen. En
zorg ervoor dat niemand dit te weten komt.” Wat zegt Jezus nu? Hoe kan Jaïrus nu zijn mond houden
over zo’n groot wonder? Zijn dochtertje is niet dood, ze leeft! Dit moet iedereen weten! Hij, Jezus, heeft
zijn dochtertje opgewekt uit de dood! Ze is zelfs niet ziek meer. Hij heeft macht over de levenden en de
doden. Het maakt voor Hem niet uit of zijn dochtertje nog leefde of al gestorven was. Niemand kon haar
opwekken uit de dood, maar de Heere Jezus wel.
Wij gaan ook allemaal een keer sterven. Ben je weleens bang om te sterven, omdat je de Heere niet
kent? Of… verlang je juist naar de Heere en wil je Hem graag dienen?
Zoals de Heere het dochtertje heeft opgewekt uit de dood, zo kan Hij ons ook opwekken. Hij, de
Levensvorst, wekt doden op en schenkt hen uit genade het eeuwige leven! Hij kan ons redden van de
eeuwige dood.
Wat had Jaïrus een haast! Hij vluchtte naar Jezus. Zo moeten ook wij ons haasten. Haast je om een kind
van Hem te worden. Bid tot Hem! Sla het nooit over, stel het niet uit. Want we weten wél dat we een
keer moeten sterven, maar we weten níet wanneer. Je bent misschien helemaal niet ziek. Je denkt
misschien nog een heel lang leven voor je te hebben. Maar de dood kan heel dichtbij zijn. Gelukkig is de
Heere Jezus ook nu nog dichtbij. Nee, we kunnen niet naar Hem toe gaan zoals Jaïrus, maar we kunnen
wel in zijn Woord lezen en tot Hem bidden. Dan ga je ook naar Hem toe.
Luister dan nu, vandaag nog, naar Jezus’ stem, die zegt: “Vrees niet, geloof alleen.” Wie sterft in dat
geloof, zal eeuwig leven.
Gesprekje naar aanleiding van de introductie
Kom nu terug op de verschillen tussen dood en levend uit de introductie van het verhaal.
Bespreek met de kinderen dat we ook ‘dood’ (geestelijk dood) zijn als we de Heere niet kennen. Kijk
terug naar de kenmerken en bespreek dat je Gods stem dan niet hoort, dat je je zonden niet ziet, Gods
liefde niet voelt, niet spreekt en bidt zoals het zou moeten en dat je geen dingen doet die naar Gods wil
zijn. Je hongert of verlangt niet naar Hem. Als ons hart dood is, hebben we God niet lief.
Bespreek daarna ook dat we van ‘dood’ weer ‘levend’ kunnen worden. Dan gaan we de Heere
liefhebben. Dan horen we Gods stem als we uit de Bijbel lezen. Dan gaan we onze zonden zien (onze
ogen gaan open). We gaan de liefde van God voelen. We hongeren en verlangen naar Hem en gaan
bidden en spreken met God omdat we niet meer zonder Hem kunnen leven.
Voor de leidinggevende
Het kan voor sommige kinderen van de club heel moeilijk zijn om over dit onderwerp te praten. Zeker als
ze kort geleden een opa of oma of iemand anders aan de dood verloren hebben. Geef daarom de
kinderen de tijd en gelegenheid om hierover te vertellen. Wijs heen naar de Heere Jezus die de dood
heeft overwonnen en vertel ze dat ze altijd met hun verdriet bij Hem terecht kunnen. De Heere weet
overal van. Ook van het verdriet als je iemand die je lief had, verloren bent.

Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte voor leidinggevenden
‘Ze slaapt’
Het dochtertje is niet dood, maar slaapt, zegt Jezus. Het meisje is wel dood, maar dat is voor de Heere
alsof ze slaapt. Hij roept de doden net zo gemakkelijk weer tot leven als wij iemand wakker roepen uit
de slaap. Het dochtertje van Jaïrus is in de Heere ontslapen. Het is ook Gods kind, dat een levend bewijs
mag worden van Christus’ opstandingskracht.
De opwekking van de doden
In het Oude Testament lezen we dat Elia en Elisa beiden een kind opwekken uit de dood. Het verschil
tussen de dodenopwekking van deze profeten (en ook van de apostelen) en die van de Heere Jezus is dat
zij de Heere erom moesten bidden. Jezus hoeft dat niet. Jezus beschikt Zelf over deze macht. Hij spreekt
als de Heere van leven en dood gezaghebbend: “Sta op!” Jezus spreekt als God, Die de doden levend
maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. De Heere laat door Zijn dodenopwekking zien dat
Hij Heere is van leven en dood. Deze macht over leven en dood komt vooral tot uiting in Zijn eigen
opstanding uit de dood.
Betekenis van de wonderen
Al de wonderen van de Heere Jezus hebben hun specifieke betekenis. Voor elke zieke gelovige is er hoop,
van welke aard zijn ziekte ook is. Wij mensen kunnen ons aangesproken voelen als we ons ziektebeeld of
het verlies van een kind herkennen in een geschiedenis in de Bijbel. Daarvoor zijn de wonderen ook
bedoeld. Ze zijn tot versterking van ons geloof dat Hij aan alle ellende en zelfs aan onze dood een einde
zal maken. Door de wonderen laat de Heere Jezus zien dat het geloof nooit beschaamd zal uitkomen.
Door de zonde horen ziekte, verdriet en pijn voor iedereen bij het aardse leven. De Heere heeft daar Zijn
bedoelingen mee. Pas door de dood verlost Hij ons ervan. Ook wij leven in de tijd waarvoor geldt: Vrees
niet, geloof alleen. Het geloof ziet nu nog niet de volledige uitkomst van wat Jezus vermag: Het geloof nu
is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet (Hebreeën 11: 1).
Wat zal het een wonder zijn als je dan mag horen: Uw geloof heeft u behouden (Mattheüs 9: 22).
Betekenis van de dodenopwekking
We lezen van de Heere Jezus dat Hij drie doden heeft opgewekt: het dochtertje van Jaïrus, de jongen in
Naïn en Lazarus. Verder lezen we dat bij Zijn sterven er ook doden zijn opgewekt. Hij laat hiermee zien
dat Hij als de Zoon van God macht heeft over de dood. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend
maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die Hij wil (Johannes 5: 21). De dodenopwekking is een voorbeeld
en een verzekering van de opwekking van alle doden op de laatste dag van deze wereld. Ook houdt de
dodenopwekking de belofte in dat er in Zijn Koninkrijk, op de nieuwe aarde, geen ellende, gebrek, nood
en dood meer zal zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn…
(Openbaring 21: 4 en 5).
Geloofsleer
Heidelbergse Catechismus vraag 42
Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven?
Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een
doorgang tot het eeuwige leven.
Heidelbergse Catechismus vraag 45
Wat nut ons de opstanding van Christus?
Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij
door Zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door Zijn
kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van
onze zalige opstanding.
Dordse leerregels H1, artikel 17
Nademaal wij van de wil van God uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen van
de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun
ouders begrepen zijn, zo moeten de Godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van
hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt.

Antwoorden bij werkboekje -10
Weet je het nog?
Maak de kruiswoordpuzzel en schrijf de letters uit de gekleurde hokjes op. Zet de letters in de goede
volgorde. Wat lees je?
Antwoorden:
1.twaalf
2.slaapt
3.klaagvrouwen
4.overste
5.Meester
6.Petrus
7.eten
8.wonder
9.geloof
10.hand
11.vrouw
Uitkomst van de letters in de goede volgorde: geloof alleen
Op welk moment zei de Heere Jezus dat tegen Jaïrus?
Op het moment dat een paar knechten van Jaïrus komen zeggen dat zijn dochtertje gestorven is en dat
Jaïrus nu de Meester niet langer lastig moet vallen. Het is toch te laat…
Puzzel
Zet de letters van de volgen vakken in de goede volgorde. Begin met de dikgedrukte letter.
Heb je alle woorden gevonden? Vul dan het vak in. Doe het zo: kijk naar het woord dat je bij nummer 1
hebt gevonden. Onder de 1 staat welke letter je van dat woord in moet vullen (de zesde). Doe dat zo met
alle woorden.
Antwoorden:
1. overste
2. handen
3. geloof
4. bidden
5. twaalf
6. behouden
7. wandelde
8. komen
9. Jaïrus
10. moeilijk
11. enige
Uitkomst: Talitha kumi
Dit zijn woorden uit een vreemde taal. Uit het Aramees.
1.
2.
3.
4.

Wat betekenen ze?
Dochtertje (ik zeg u), sta op!
Tegen wie zei de Heere Jezus dat?
Tegen het dochtertje van Jaïrus
Wat gebeurde er toen Hij dat zei?
Het meisje opende haar ogen en stond op en wandelde.
Doet de Heere dat vandaag nog?
Nee, de Heere wekt nu geen doden meer op.

5.

Toch doet de Heere nog wonderen. Kun jij een wonder noemen?
Laat de kinderen zelf met voorbeelden komen. Het hoeven geen grote dingen te zijn, ook kleine
dingen zijn een wonder.
Waarom doet de Heere wonderen in ons leven?
Zodat je in Hem zult gaan geloven. En zodat je gaat zien hoe machtig en genadig Hij is.

6.

Puzzel
Zoek de woorden op in de puzzel en streep ze door.
JAIRUS
SLAPEN
DOCHTER
TWAALF
HUIS
STRATEN
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Uitkomst van de overgebleven letters: Wees niet bang.
Opdracht voor kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven
Maak kopieën van plaatjes uit een kinderbijbel, bijvoorbeeld de ‘Kijk en luister bijbel’ van Laura
Zwoferink. Laat de plaatjes uitknippen. Laat de kinderen (in groepjes) de plaatjes in de goede volgorde
leggen. Vertel daarna het verhaal en laat de kinderen na afloop van het verhaal kijken of ze de plaatjes
in de goede volgorde hebben gelegd. Ze kunnen de plaatjes nu opplakken.
Antwoorden bij werkboekje +10
Puzzel: geheimschrift
Wat staat hier? Gebruik het hok hierboven (bijvoorbeeld: C1 = K).
De doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven (Johannes 5:
25).
Heb je de oplossing? Maak dan de volgende vragen:
1. Wat bedoelt de Heere Jezus hier met ‘doden’? Zet een kruisje bij de praatwolkje(s) met de goede
antwoorden.
De praatwolkjes boven midden en boven rechts zijn het goede antwoord: ‘mensen die de Heere
niet kennen’ en ‘mensen van wie hun zonden niet vergeven zijn’.
2. We noemen deze ‘doden’ ook wel ‘geestelijk doden’. Wat betekent dat?
Dat we uit onszelf niet voelen dat we de Heere nodig hebben. We leven zonder God. We missen
Hem niet in ons leven.
3. Wie zijn dat?
Alle mensen die de Heere niet kennen. Alle mensen van wie hun zonden niet vergeven zijn. Als ik
geen nieuw hart heb, hoor ik daar bij. Als je de Heere wel liefhebt en kent, hoor je daar, uit genade,

niet meer bij. Dan heeft de Heere Jezus voor jou de dood overwonnen en heeft Hij jou levend
gemaakt. Hij geeft jou dan het eeuwige leven.
Wat hoort bij elkaar?
Geef de vakken die bij elkaar horen, dezelfde kleur.
- Opwekking van Lazarus – Johannes 11 – Jezus
- Opwekking van de zoon van de Sunamitische vrouw – 2 Koningen 4 – Elisa
- Opwekking van het dochtertje van Jaïrus – Mattheüs 9 – Jezus
- Opwekking van de zoon van de weduwe in Zarfath – 1 Koningen 17 – Elia
- Opwekking van Dorkas – Handelingen 9 - Petrus
1.

2.
3.

4.

Waarom heeft de Heere Jezus het dochtertje van Jaïrus opgewekt uit de dood, denk je?
Om daarmee Zijn almacht te laten zien, maar vooral ook om de mensen op te roepen om in Hem
te geloven.
Zoek nu Lukas 24 op. Wie is daar opgestaan uit de dood?
De Heere Jezus.
Zoek de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 45 op en probeer uit te leggen waarom
Hij is opgestaan uit de dood. Als je dat moeilijk vindt, noem dan eens een paar belangrijke
woorden uit het antwoord.
Kernwoorden zijn:
De Heere Jezus heeft de dood heeft overwonnen.
Hij heeft de schuld betaald voor de zonden (gerechtigheid).
Hij geeft Zijn kinderen weer een nieuw leven.
Zij mogen weten dat ze eens ook zullen opstaan en naar de hemel zullen gaan (zalige opstanding).
Zet nu de goede woorden in de zin hieronder. Kies uit: hart, levend, overwonnen, geestelijk,
eeuwig, opgestaan, genade.
De Heere Jezus is opgestaan uit de dood. Zo heeft Hij de dood overwonnen. Daarom kun jij een
nieuw hart krijgen. Als je dat uit genade ontvangt, word je van geestelijk dood weer levend
gemaakt. Je krijgt dan het eeuwige leven.

Kinderen in de Bijbel - Jozef
Thema
Toelichting op het thema
Deze Kompas is onderdeel van een serie over het thema: Kinderen in de Bijbel.
Doel van de vertelling
In deze Bijbelvertelling gaat het om de consequenties van het gehoorzaam zijn aan de Heere. We willen
de kinderen laten zien dat het moeilijk kan zijn om de Heere te gehoorzamen, maar dat het je
uiteindelijk echt gelukkig maakt.
Introductie van het thema voor de kinderen
Zeg dat je twee korte verhaaltjes gaat vertellen.
Groep 6 maakt een repetitie. Iedereen is ijverig aan het werk. Opeens ziet Jos dat Daan stiekem op een
briefje kijkt dat onder zijn hand ligt. De meester heeft niets in de gaten. Jos steekt zijn vinger op.
“Meester, Daan zit te spieken, hij heeft een briefje onder zijn hand!” De meester haalt het briefje onder
de hand van Daan weg en schudt zijn hoofd. “Nee, Daan, dat is niet de bedoeling. Dat wordt een
onvoldoende voor jou!” Jos grijnst vol leedvermaak.
- Wat vind je van wat Jos hier doet?
Groep 6 maakt een repetitie. Iedereen is ijverig aan het werk. Opeens ziet Jos dat Daan stiekem op een
briefje kijkt dat onder zijn hand ligt. De meester heeft niets in de gaten. O, zo komt Daan dus aan zijn
mooie cijfers. Hij schept altijd op dat hij alles kan, niets hoeft te leren en toch goede cijfers haalt. Jos
heeft heel hard geleerd en hoopt ook dat hij een goed cijfer krijgt. Maar dat is nog maar de vraag. Bij
meester Bosma kun je best gemakkelijk spieken, hij merkt het toch niet. Maar Jos wil dat niet doen. Dat
is niet eerlijk. Hij zal straks als ze naar buiten gaan tegen Daan zeggen dat hij het spieken gezien heeft
en dat hij het niet eerlijk vindt dat hij dit doet.
- Wat vind je nu van wat Jos doet?
Ga met de kinderen kort in gesprek over beide situaties. Vonden ze het gedrag van Jos in beide situaties
hetzelfde? Wat maakt de tweede verhaaltjes anders? In het eerste geval lijkt Jos er vooral plezier in te
hebben dat Daan een onvoldoende krijgt. In de tweede situatie gaat het Jos er niet om dat Daan gestraft
wordt, maar dat Daan aangesproken wordt op zijn gedrag. Misschien zijn er kinderen die het in allebei
de gevallen niet met Jos eens zijn, of het nooit zo zouden doen omdat ze bang zijn voor commentaar.
Bespreek samen dat het je bedoeling moet zijn: gehoorzaamheid aan Gods geboden. Ook als het je wat
kost. Want we kunnen wel raden dat in beide gevallen Daan boos zal zijn op Jos.
Zingen en lezen
Zingen
Psalm 34: 11
Psalm 40: 1
Psalm 56: 1, 6
Psalm 86: 7
Psalm 105: 10
Psalm 130: 1
Psalm 142: 1-6
Liederen uit ‘Tot Zijn eer’:
Als g’ in nood gezeten
Bron van zaligheden

Lezen
Genesis 37: 1-11
Kerntekst
Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? (Genesis 39: 9b).
Vertelling
Pfff… wat is het warm! Waar zouden ze toch zijn? Vader heeft me geen gemakkelijke klus opgedragen!
O, wacht… daar loopt iemand, die kan mij misschien wel verder helpen.
“Shalom meneer! Ik ben op zoek naar mijn broers. Zij moeten met de kudde van onze vader hier in de
buurt zijn, maar ik loop al een paar dagen te zoeken!”
“Shalom, nou dat tref je. Ik heb een groep herders gezien die zeiden dat ze naar Dothan wilden gaan. Ze
gingen die kant op, dus als jij dat ook doet, is de kans groot dat je ze vindt. Succes en goede reis!”
“Dank u wel, meneer!”
Opgewekt gaat Jozef verder. ‘Fijn dat ik nu weet welke richting ik uit moet gaan,’ denkt hij. ‘Het is
anders best lastig zoeken. Bijna had ik het opgegeven. Maar ik wil vader niet teleurstellen, hij is altijd zo
goed voor mij.’
Even kijkt Jozef naar beneden, naar de prachtige kleren die hij draagt. Het is geen gewoon, grauw kleed,
maar geverfd in verschillende kleuren. Zijn broers hebben zulke kleren niet van vader gekregen. Hij wel…
Jozef houdt veel van zijn vader, en vader van hem! Hij vindt het fijn om van alles voor zijn vader te doen.
Ook al is het niet zo’n heel leuke opdracht. Zoals nu: op zoek gaan naar zijn broers die met de schapen
erop uit zijn. Jozef zucht even. De broers doen nooit zo aardig tegen hem. Ze zijn natuurlijk jaloers op
zijn mooie kleren. En ja, de broers zijn ook zo anders. Ze doen vaak dingen die niet goed zijn. Daar heeft
Jozef een hekel aan. Hij probeert gehoorzaam de Heere te dienen en dingen te doen waar zijn vader blij
van wordt. Maar zijn broers doen vaak dingen die niet goed zijn. Als Jozef dat merkt, vertelt hij het aan
vader. Hij vindt het erg als ze dat doen. Dat moet vader weten, dan kan hij er wat van zeggen, denkt
Jozef. Maar de broers krijgen daardoor steeds meer een hekel aan hem. Ze vinden hem een klikspaan!
Al lopend tuurt Jozef om zich heen. Hé, wacht eens, wat ziet hij daar? Het lijkt wel of hij daar heel in de
verte iets ziet bewegen. Zouden het de schapen van zijn vader zijn? En zijn broers? Dan heeft hij ze
eindelijk gevonden! Met nieuwe moed gaat hij verder.
Hoe zouden zijn broers het vinden als ze hem zien? De laatste tijd werd hun boosheid tegen hem alleen
maar erger. Dat kwam natuurlijk door de dromen. Als hij eraan denkt, ziet hij zijn droom weer helemaal
voor zich: hij was met zijn broers op het land aan het werk. Ze haalden het koren binnen. De gemaaide
halmen werden in bossen bij elkaar gebonden tot schoven. Die schoven zetten ze tegen elkaar zodat de
wind ze nog verder kon drogen. Maar opeens gebeurde er iets bijzonders: de schoven gingen overeind
staan! De schoven van de broers rond die van Jozef. En de schoven van de broers maakten toen een
buiging voor zijn schoof!
Hij was heel opgewonden wakker geworden en had de droom aan zijn broers verteld. Maar ze werden
heel boos op hem. “Ja, ja, wat denk je wel hè, dat jij de baas over ons kunt gaan spelen? Dat wij jou
zullen dienen? Nou, vergeet het maar! Vader mag je dan wel vreselijk verwennen, van ons hoef je dat
niet te verwachten hoor! Meesterdromer!”
Later had hij weer een droom: hij zag de zon, maan en sterren. Maar opeens begonnen de zon, de maan
en elf sterren zich te buigen voor één ster, de zijne… Hij vertelde ook deze droom aan zijn broers en aan
vader, maar vader had hem toen bestraft: “Nee Jozef, denk je nu dat je vader en moeder voor je zullen
buigen?” Maar toch kan Jozef het niet vergeten.
Jozef kijkt nog eens goed. Ja hoor, hij heeft het goed gezien. Het zijn de broers, met de schapen! Ze
hebben hem ook al gezien, ze kijken tenminste allemaal zijn kant op. “Shalo-om! Eindelijk heb ik jullie
gevonden!” Hé, wat raar, waarom reageren ze niet? Niemand zwaait terug. Hebben ze hem dan nog niet
gezien? Dat kan toch haast niet? Nog een keer zwaait Jozef met zijn armen. “Vader heeft me gestuurd
om te vragen of alles in orde is!”

“Kijk, kijk, daar hebben we onze meesterdromer. Ja hoor, vader heeft je gestuurd; natuurlijk, dan kun je
mooi vertellen welke verkeerde dingen we nu weer gedaan hebben. Dat doe je toch altijd? Maar dat is
vanaf nu afgelopen. We zullen ervoor zorgen dat je nooit meer lelijke dingen over ons aan vader zult
vertellen. Eens zien wat er dan van die mooie dromen terecht komt!” Voor Jozef iets kan terugzeggen,
wordt hij ruw beetgepakt. De mooie kleurige kleren worden van hem afgescheurd. “Wat doen jullie nu?
Stop! Ik doe jullie toch ook geen kwaad? Laat me los!” “Los? En dan ga je natuurlijk meteen alles aan
vader vertellen. Nee, wij hebben een heel ander plan!” Er wordt hard gelachen om Jozef heen. Steeds
voelt hij de harde handen van zijn broers, er is geen mogelijkheid om aan hen te ontsnappen. Hij wordt
meegesleept. Waar naar toe? Jozef kan het allemaal niet goed zien. Maar dan hoort hij: “Hier, dit is een
mooie. Goed diep… Daar komt hij nooit meer uit!” Weer dat gelach en dan valt Jozef een heel eind naar
beneden. Met een klap komt hij neer, onderin een diepe put. Even kijkt hij versuft om zich heen. Het is
donker onderin de put. Ver boven zich ziet hij de opening. En de gezichten van zijn broers… “Alsjeblieft,
haal me hier uit!” Maar de broers lopen weg en luisteren niet naar het smeken van Jozef.
Nog even blijft Jozef roepen, maar hij merkt al snel dat dit helemaal geen zin heeft. Zijn broers zijn
weggelopen bij de put en een eindje verder gaan zitten. Ze trekken zich niets van het geroep aan.
Wanhopig laat Jozef zich op de grond zakken. Hij voelt om zich heen. Gelukkig is de put droog, want als
er water in had gestaan, of modder… Dan was het levensgevaarlijk geweest. Maar nu? Is het nu niet
levensgevaarlijk dan? Als zijn broers werkelijk van plan zijn om hem te laten zitten? Dan zal hij van
honger en dorst omkomen! Niemand zal hem hier vinden. Ook zijn vader niet! Zou vader ongerust
worden? Wat gaan de broers tegen hem zeggen? Wanhopig komt Jozef weer overeind en voelt langs de
wanden van de put. Kan hij niet omhoog klimmen? Is er dan nergens een uitweg? Maar hoe hij ook
zoekt en probeert, met geen mogelijkheid kan hij uit de put. Als niemand hem komt verlossen, zal hij
hier sterven.
Als Jozef omhoog kijkt, ziet hij een klein stukje van de blauwe lucht. Hij heft zijn handen op. “Heere, U
Die daar zo hoog woont. U bent de Almachtige! U ziet mij hier. Heere, help mij!” Dan wordt het rustiger
in het hart van Jozef. De wanhoop zakt een beetje af. De Heere ziet hem, ook hier. Zijn vader heeft dat zo
vaak gezegd. “Jozef, de Almachtige is overal. Hij ziet alles. Hij ziet je overal waar je ook gaat. Hij ziet ook
wat je doet, al is er verder niemand in de buurt.” Dat heeft Jozef altijd goed onthouden. Daarom heeft
hij ook zo’n hekel aan de zonde. Daarom probeert hij Gods wil te doen. En daarom vindt hij het ook zo
erg als hij anderen ziet zondigen. Want zijn vader heeft hem nog meer geleerd. “De Almachtige zorgt
voor ons. Hij bewaart ons in gevaar. Hij belooft ons Zijn zegen als we Hem gehoorzamen.” En daarbij
vertelde vader over Abraham en Izak en over zijn eigen leven. Hoe de Heere altijd Dezelfde bleef.
Ondanks hun zonden, bleef Hij de Trouwe, de Helper. In het hart van Jozef is ook de liefde voor God, net
als bij zijn vader en grootvader en overgrootvader. Die God wil hij dienen. En die God ziet hem hier en
weet van hem af. Hoe het verder moet? Dat weet Jozef niet. De situatie lijkt hopeloos. Zijn broers haten
hem en denken nu ongezien en ongestraft van hem af te kunnen komen. Maar de Heere weet toch van
hem af? Hij heeft toch tot hem gesproken door die mooie dromen? Zal God hem dan nu vergeten? Dat
kan Jozef niet geloven. En weer roept hij het uit. Niet tot zijn broers, die luisteren toch niet. Maar tot
God, die helpen kan in nood.
“Hé, dromer, word eens wakker! Pak het touw, dan halen we je weer uit de put!” Jozef schrikt op. Wat
gebeurt er? Mag hij eruit? Hij ziet een touw naar beneden komen. Hij grijpt het vast en bindt het dan
stevig om zijn middel. De broers trekken het touw op en even later staat Jozef opgelucht naast de put.
Zie je wel. Zijn broers wilden hem niet echt kwaad doen. Ze wilden hem alleen maar laten schrikken. Nu
mag hij vast naar huis.
Maar nee, ruwe handen houden hem nog steeds vast. Het touw waar hij mee opgehesen is, wordt om
zijn polsen gebonden. “Wat…” Maar hij wordt al vooruit geduwd. “Lopen!” De broers gaan aan de kant
en dan ziet Jozef de kooplui. Mannen met kamelen die met koopwaar door de woestijn trekken, van het
ene land naar het andere. Ze kijken naar hem en knikken instemmend. Ja hoor, die kunnen ze wel
gebruiken. Een van de koopmannen neemt het touw over en bindt het aan een kameel. Jozef ziet dat
een andere koopman geld aan één van de broers geeft… En dan begrijpt hij wat er gaat gebeuren. Zijn
broers hebben hem verkocht. Hij zal als slaaf meegenomen worden. Wie weet waarheen? Sterven in de
put is vreselijk, maar dit ook! Hoe zal zijn vader hem ooit kunnen vinden? Zal hij ooit nog weer
terugkomen? Wanhopig probeert hij los te komen, weg te rennen. Maar het touw zit stevig en de

koopman heeft geen medelijden. Al snel zet de karavaan zich in beweging. En Jozef moet mee, of hij wil
of niet. Hij schreeuwt het uit: “Simeon…! Juda…! Niet doen! Help me toch!” Angstig kijkt hij om. Heeft
dan niemand medelijden met hem? Nee, zijn broers kijken toe terwijl Jozef wordt meegenomen.
Niemand steekt een hand uit om hem te helpen. En weer blijft er maar Eén over tot Wie Jozef kan gaan
met zijn wanhoop en verdriet. “Jahweh, God van mijn vader, U ziet mij toch? Laat mij niet alleen! Help
mij Heere!”
Jaren gaan voorbij. In een paleis in Egypte loopt Jozef. Vol ongeduld kijkt hij naar buiten. Komen ze nu al
bijna…? Hij kan bijna niet meer wachten… Hij heeft zijn vader zo veel jaren niet gezien. En nu is zijn
vader onderweg, hij komt naar Egypte, naar Jozef! Wat is er veel gebeurd. Wat is alles anders geworden.
In gedachten ziet Jozef weer voor zich dat hij werd meegenomen door de kooplui die hem verkochten in
Egypte. Hoe hij jarenlang slaaf is geweest in het huis van Potifar. Hoe de vrouw van Potifar hem wilde
laten zondigen. Maar Jozef wilde niet, hij wilde niet ongehoorzaam zijn aan God. Hij kwam daardoor
zelfs in de gevangenis. Maar God is hem nooit vergeten. In de put, de slavendienst en de gevangenis,
steeds heeft de Heere voor Jozef gezorgd.
En nu? Zijn broers zijn in Egypte gekomen. Ze wisten niet dat Jozef daar onderkoning was. Hij had ze
kunnen straffen voor wat ze hem hebben aangedaan. Maar nee, dat wilde hij niet. De Heere is zo goed
voor hem geweest. De Heere heeft alles zo goed gemaakt. Jozef voelt geen boosheid voor zijn broers,
alleen maar liefde. De Heere heeft er voor gezorgd dat hij nu zijn vader en broers kan redden van de
hongerdood.
Jozef is altijd de Heere blijven dienen. Het heeft veel gekost. Dat hoort bij het dienen van de Heere. Maar
wat heeft de Heere hem rijk gezegend. Dat hoort óók bij het dienen van de Heere. Dat is nog zo. Als je de
Heere volgen mag, weet dan, dat de Heere bij je is. Altijd. Voor eeuwig.
Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte
Jozef
We lezen in de Bijbel over een jongen die een zoon des ouderdoms genoemd wordt (Genesis 37: 3). Jozef
is niet de laatst geborene, dat is Benjamin. Maar Jozef is wel geboren na een lange tijd van wachten. Hij
is een zoon van Rachel, de liefste vrouw van Jakob. Zijn vader verwent hem. Jozef krijgt een bijzonder,
veelkleurig kledingstuk. De broers zijn erg jaloers op Jozef. Bovendien vertelt Jozef zijn vader de
verkeerde dingen van zijn broers. Sommigen leggen dit uit als eigenwijsheid en beter willen zijn dan de
broers. Anderen verklaren het uit zijn liefde tot en gehoorzaamheid aan God. Gij zult uw naaste
naarstiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen (Leviticus 19: 17). Wij kennen het hart van
Jozef niet. Hij was geen jongen zonder zonden. Wel weten we dat hij God diende en de zonde haatte.
Dat blijkt onder andere ook in het huis van Potifar.
Ook het doorvertellen van de dromen wordt verschillend gewaardeerd. Waarom deed hij dit? We weten
het niet. Het was, zeker gezien de onderlinge verhoudingen, niet zo verstandig om dit te doen. Wel blijkt
dat Jozef vast geloofde dat God tot hem sprak in die dromen. In deze tijd openbaarde God Zich vaker
door dromen, denk aan Jakob bij Beth-El.
Jozef heeft in zijn leven harde lessen moeten leren: verkocht door de broers, slaaf geworden, onschuldig
in de gevangenis, daar vele jaren doorgebracht, vergeten door de schenker… Alles heeft mee moeten
werken aan de vorming van Jozef tot Zafnath Paänéah, de behouder van het leven.
Elke keer lezen we dat de Heere met Jozef is, bij Potifar, in de gevangenis. Daaruit mogen we afleiden
dat Jozef dicht bij de Heere leefde. Dit komt ook tot uiting als hij door Potifars vrouw in verleiding wordt
gebracht. Liever lijdt hij smaadheid dan dat hij tegen de Heere zou zondigen.
Jozef als type van Christus
Jozef wordt een type van Christus genoemd. Net als de Heere Jezus was Jozef de geliefde zoon van zijn
vader. Ook hij werd eerst vernederd en daarna verhoogd. Beiden zijn verworpen en gehaat door hun
broers. Ook Jozef moest een zware weg gaan om uiteindelijk een redder en behouder van het volk Israël
te worden.

Jozefs reis

Bron: www.christipedia.nl
Geloofsleer
Heidelbergse Catechismus Zondag 10
Vraag 27: Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?
Antwoord: De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, met
alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle
dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen.
Vraag 28: Waarom is het voor ons belangrijk te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn
voorzienigheid in stand houdt?
Antwoord: Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste
vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal.
Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen.
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 13
Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij
geval overkomen kan, maar door de beschikking van onzen goedertieren hemelse Vader, Die voor ons
waakt met een Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet één haar
van ons hoofd ( want die zijn alle geteld ), ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder den wil
onzes Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in den toom houdt en al onze
vijanden, die ons zonder Zijn toelating en wil niet schaden kunnen.

Handleiding bij de werkboekjes
Antwoorden bij werkboekje -10
Waar of niet waar?
Kleur de vakjes.
Jakob heeft al zijn zonen even lief.
Jakob geeft Jozef een mooie jas cadeau.
De broers proberen vriendelijk te blijven tegen Jozef.
Jozef heeft een droom gekregen van God.
Hij vertelt deze droom niet aan zijn broers.

waar
waar
waar
waar
waar

niet waar
niet waar
niet waar
niet waar
niet waar

De broers worden boos. “Wil jij soms de baas over ons spelen?”
De tweede droom van Jozef gaat over de zon, maan en elf sterren.
Zijn vader vindt het een mooie droom.
De broers haten Jozef erg.
Jozef gaat zijn broers zoeken in Egypte.
De broers verkopen Jozef aan Potifar.

waar
waar
waar
waar
waar
waar

niet waar
niet waar
niet waar
niet waar
niet waar
niet waar

Ben jij wel eens jaloers…?
1. De broers van Jozef waren jaloers. Waarom waren zij jaloers op Jozef?
Jakob hield het meest van Jozef. Hij kreeg een mooi veelkleurig kleed van zijn vader. Ook had Jozef
bijzondere dromen.
2. Noem eens dingen waar jij jaloers op kunt zijn.
Verschillende antwoorden mogelijk.
3. Jaloers zijn is geen goed gevoel. Waarom niet?
Als je jaloers bent, misgun je een ander datgene wat jij graag wil hebben. Vaak is het een begin
van nog meer zonden: stelen, ruzie maken, schelden…
4. Weet jij in welk gebod van de Tien Geboden het over jaloers-zijn gaat?
Het tiende gebod: Gij zult niet begeren iets dat van uw naaste is.
5. Wat kun je het beste doen als je merkt dat je jaloers bent?
Aan de Heere vragen of Hij je van je slechte gevoelens af wil helpen, ze wil vergeven. Daarbij kun je
bedenken wat jij allemaal wél hebt en jezelf voorhouden dat jij ook meer hebt dan heel veel
andere kinderen.
6. Jozef was anders dan zijn broers. Waaraan kon je dat merken?
Jozef had een hekel aan de zonde. Hij zei er wat van als zijn broers zondige dingen deden, maar
probeerde zelf ook naar al Gods geboden te leven. Hij vreesde de Heere.
7. Merk jij wel eens dat je anders bent omdat je sommige dingen niet mag of niet wilt?
Bij deze vraag gaat het er vooral om of de kinderen dingen niet mogen omdat ze christenkinderen
zijn. Dus kan het hier gaan over anders zijn dan onkerkelijke vrienden, maar ook tegen de stroom
in gaan op een reformatorische school of de club. Ook hier komt het helaas voor dat kinderen
apart staan omdat ze niet mee willen doen met verkeerd gedrag.
8. Wat doe je dan?
Verschillende antwoorden mogelijk: weglopen, waarschuwen, bidden om staande te blijven,
bidden voor de ander.
Voor kinderen die nog niet kunnen schrijven
De kinderen kunnen de kleurplaat inkleuren en meenemen naar huis. Ook is het mogelijk om Jozef van
de kleurplaat te vergroten of een ander jongensfiguur te kopiëren of te tekenen op een groot vel. Met
gekleurd papier of kleurkrijt kan zijn jas dan mooi versierd worden.

Antwoorden bij werkboekje +10
Waar of niet waar?
Kleur de vakjes.
Jakob heeft al zijn zonen even lief.
Jakob geeft Jozef een mooie jas cadeau.
De broers proberen vriendelijk te blijven tegen Jozef.
Jozef heeft een droom gekregen van God.
Hij vertelt deze droom niet aan zijn broers.
De broers worden boos. “Wil jij soms de baas over ons spelen?”
De tweede droom van Jozef gaat over de zon, maan en elf sterren.
Zijn vader vindt het een mooie droom.
De broers haten Jozef erg.
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Jozef gaat zijn broers zoeken in Egypte.
De broers verkopen Jozef aan Potifar.
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Welk woord kun je met de overgebleven letters maken? rdcpeohheti
Oprechtheid.
Gehoorzaam zijn… is dat makkelijk?
1. Gehoorzaam zijn aan de Heere kost je vaak wat. Hoe zie je dit in het leven van Jozef?
Hij wil de Heere dienen, maar wordt daarom door zijn broers gehaat. Het gaat zelfs zo ver dat hij
in de gevangenis terecht komt als hij niet mee wil zondigen met de vrouw van Potifar.
2.

Weet je nog meer voorbeelden uit de Bijbel van mensen voor wie het grote gevolgen had dat ze
de Heere gehoorzaamden?
Mozes, Daniël, Stefanus, Paulus, de profeten, Esther.

3.

Zoek eens op Hebreeën 11: 25 en 26.
‘Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de
genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn,
dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons.’
Probeer met je eigen woorden te zeggen wat hier staat. Waarom passen deze teksten ook bij
Jozef?
Dit was vooral zichtbaar in het huis van Potifar. Jozef wilde niet ingaan op de verleidelijke verzoek
van de vrouw van Potifar. Het had hem voordeel op kunnen leveren als hij haar zin had gedaan.
Maar hij wilde geen kortdurend plezier, maar koos voor gehoorzaamheid aan God. Liever vrede
met God, al is het dan dat dit smaadheid en gevangenschap oplevert, dan genieten van de zonde.

4.

Wat kan jou gebeuren als je niet mee wilt doen met dingen die niet goed zijn? Wat leer jij uit de
teksten bij vraag 3?
Je kunt uitgelachen, uitgescholden of buitengesloten worden. Dat kan heel moeilijk zijn. Houd dit
ook niet voor jezelf, maar vertel het aan iemand die je helpen kan. Leg het vooral aan de Heere
voor.
Je kunt uit deze teksten leren dat je niet de enige bent die dit overkomt. Veel van Gods kinderen
vroeger en nu hadden hiermee te maken. Je kunt ook zien dat je uiteindelijk het beste kiest als je de
Heere gehoorzaamt. Je ontvangt Zijn zegen!

God bestuurt alles
1. Je ziet hier Zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Schrijf de dikke zwarte woorden over,
dan lees je in het kort wat Gods voorzienigheid is.
De almachtige kracht van God, waardoor Hij regeert.
2.

Er is ook een stukje schuingedrukt. Lees dit goed. Waar gaat Gods voorzienigheid over? Wat valt
je op?
Er worden positieve en negatieve dingen genoemd, dingen die fijn zijn en dingen die moeilijk zijn.

3.

Wat kun je hiervan leren over de moeilijke dingen in je leven?
Deze dingen gebeuren niet toevallig, maar worden ook door God bestuurd. Hij geeft voorspoed én
tegenspoed. Door Zijn vaderlijke hand, dus altijd met een doel. Alleen is dat doel ons niet altijd
duidelijk.

4.

Hoe zie je dit in het leven van Jozef?
Jozef werd door zijn broers verkocht, werd slaaf in Egypte en kwam in de gevangenis terecht. Dit
moet, na zijn mooie dromen, een moeilijke weg voor hem zijn geweest.

5.

Zoek op Genesis 50:20
‘Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij
deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden’.

6.

Wat zegt Jozef hier tegen zijn broers?
Voor Jozef is het later duidelijk geworden: God heeft alles wat gebeurd is, zo bestuurd om het volk
Israël in het leven te behouden in de grote hongersnood. Het was Gods voorzienigheid. Dwars door
de schuld van de broers heen had Hij een bedoeling had met het leven van Jozef.

Puzzel
In deze sterren zijn allemaal woorden verstopt. Al deze woorden hebben te maken met het thema:
Moed! Durf jij? Zoek de woorden op die hieronder staan.
volhouden – christenen – heldhaftig – overtuiging - geloven - zekerheid – verwachten – moedig –
dapper – doorzetten
Er blijft bij elk woord een letter over. Met de overgebleven letters kun je een woord maken:
Vertrouwen

