10+

Dit Kompas is van:

SEPTEMBER 2018 | NUMMER 2B

JOZEF

v e r b i n d t j o ng e r e n

Jos ligt op bed met zijn handen onder zijn hoofd.
Hij denkt terug aan vanmiddag, toen ze die
repetitie moesten maken. Die was niet makkelijk!
Pff… wat een moeilijke vragen. Hij had gezien dat
Daan zat te spieken, hij had een briefje onder zijn
hand. Jos snapte wel dat Daan het moeilijk vond,
maar toch vond hij het niet eerlijk. Zelf had hij
hard zitten leren voor zijn repetitie en zo zou Daan
natuurlijk met gemak een tien halen. En spieken is
toch stelen?
Vandaag hoorde jij een Bijbelverhaal over Jozef.
Hij vertelde het kwaad dat zijn broers deden tegen
zijn vader. Je hebt het allemaal wel eens: je ziet
dat iemand iets doet wat niet mag. Lastig hè, wat
doe je dan? Je weet dat jij ook niet altijd zo’n brave
jongen of meisje bent. Maar je weet ook dat het
niet goed is wat ze doen. Durf je elkaar er op aan
te spreken als er dingen gebeuren die niet goed
zijn? Niet omdat jij beter bent dan die ander, maar
omdat je weet dat de Heere er verdriet van heeft.
Help elkaar maar om te luisteren naar wat de
Heere zegt.
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Waar of
niet waar?
KLEUR DE VAKJES

Jakob heeft al zijn zonen even lief.

c

waar

r

niet waar

Jakob geeft Jozef een mooie jas cadeau.

d

waar

p

niet waar

De broers proberen vriendelijk te blijven tegen Jozef.

e

waar

c

niet waar

Jozef heeft een droom gekregen van God.

p

waar

o

niet waar

Hij vertelt deze droom niet aan zijn broers.

h

waar

e

niet waar

De broers worden boos. “Wil jij soms de baas over ons
spelen?”

o

waar

d

niet waar

De tweede droom van Jozef gaat over de zon, maan en elf
sterren.

p

waar

h

niet waar

Zijn vader vindt het een mooie droom.

i

waar

h

niet waar

De broers haten Jozef erg.

e

waar

h

niet waar

Jozef gaat zijn broers zoeken in Egypte.

e

waar

t

niet waar

De broers verkopen Jozef aan Potifar.

t

waar

i

niet waar

Gehoorzaam zijn... is dat makkelijk?
1. Gehoorzaam zijn aan de Heere kost je vaak wat. Hoe zie je dit in het leven van Jozef?
2.	Weet je nog meer voorbeelden uit de Bijbel voor wie het grote gevolgen had dat ze

Welk woord kun je met de letters uit de gekleurde
hokjes maken?

de Heere gehoorzaam waren?

3.	Zoek eens op Hebreeën 11: 25 en 26. Probeer met je eigen woorden te zeggen wat
hier staat. Waarom passen deze teksten ook bij Jozef?

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?
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God bestuurt alles
1.	
Je ziet hiernaast Zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Schrijf de dikke
zwarte woorden over, dan lees je in het kort wat Gods voorzienigheid is.

Zondag 10
er Gods
Vraag 27: Wat verstaat u ond
voorzienigheid?
alom tegenwoordige
Antwoord: De almachtige en
hemel en aarde, met
kracht van God, waardoor Hij
d in stand houdt
alle schepselen, als met zijn han
regen en droogte,
en zo regeert, dat loof en gras,
n, eten en drinken,
vruchtbare en onvruchtbare jare
armoede en alle
gezondheid en ziekte, rijkdom en
zijn vaderhand ons
dingen, niet bij toeval, maar uit
ten deel vallen.
ons belangrijk te
Vraag 28: Waarom is het voor
heeft en nog door
weten dat God alles geschapen
dt?
zijn voorzienigheid in stand hou
d geduldig, in
Antwoord: Om in alle tegenspoe
voor de toekomst
voorspoed dankbaar te zijn en
in onze trouwe
dit vaste vertrouwen te hebben
el ons van zijn
God en Vader, dat geen scheps
schepselen zijn zo in
liefde scheiden zal. Want alle
wil niet roeren of
zijn hand, dat zij zich tegen zijn

2. Er is ook een stukje schuingedrukt. Lees dit goed. Waar gaat Gods
voorzienigheid over? Wat valt je op?

3. Wat kun je hiervan leren over de moeilijke dingen in je leven?
4. Hoe zie je dit in het leven van Jozef?
5. Zoek op Genesis 50:20. Wat zegt Jozef hier tegen zijn broers?

bewegen kunnen.
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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:

V
DHVOLN
OEU

N
CTEINE
SEHR

G
EIRHAH
TLDF

U
IOTIGNV
RTEG

N
EOGL
VRE

K
DIEHZ
EOER

T
HEVRCE
AUWN

I
DGE
OWM

P
RED
E PA

E
RDTEZON
TON

