
Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag    

      
 
Datum:  23 oktober 2019 
 
Naam kind ………………………………………………………………………………….. 
 

Waar het over ging: 
Jozef zit nog steeds in de gevangenis. Hij wacht en wacht… Er is iemand die beloofd heeft aan hem 
te denken. Maar de deur van de gevangenis gaat niet open. Dan droomt de Farao, de belangrijkste 
man van Egypte, een vreemde droom over koeien en korenaren. Niemand van de wijze mannen 
kan de droom uitleggen. Opeens denkt de schenker van de Farao aan Jozef. Hij kan de droom 
uitleggen! Jozef wordt gehaald. Eerst moet hij in bad en naar de kapper. Hij krijgt een net kleed 
aan. En dan vertelt de Farao zijn droom nog eens. Kan Jozef de droom uitleggen? Ja! Hij heeft die 
wijsheid van de Heere God gekregen. Er komen zeven rijke jaren in Egypte. De koeien hebben 
genoeg te eten en kunnen heel dik worden. De korenaren groeien goed. Maar dan wordt het 
anders… Er breken zeven jaren van hongersnood aan. Wat moet de Farao doen? Iemand 
aanstellen die eten bewaart voor de moeilijke jaren. Luistert de Farao naar Jozef? Ja, hij maakt 
hem zelfs onderkoning! Wie heeft voor dit grote wonder gezorgd? God! God heeft alles 
omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd. Zo zorgt God nog steeds voor Zijn kinderen. Ook als het 
moeilijk is! Dit verhaal kun je vinden in Genesis 41 vers 1 tot en met 44. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De leertekst is:  
Verder sprak Farao tot Jozef: Zie ik heb u over heel Egypteland gesteld (Genesis 41vers 41). 

 
Opdracht 
 
Wat weet jij over Jozef? Zet een streep onder het goede antwoord en lever het de volgende keer (6 
november) in op de club!  
 
1. Jozef droomt over  de aarde  -  zon, maan en sterren   
 
2. Jozefs vader heet  Jakob  -  Izak 
 
3. Jozef wordt in een schuur  opgesloten  -  een put  gegooid   
 
4. Jozef wordt verkocht aan Ismaëlieten  -  Turken 
 
5. Jozef gaat naar Syrië  -  Egypte  
 
6. Jozef werkt bij Potifar  -  Naäman 
 
7. Jozef moet naar de gevangenis  - Jozef wordt gedood 
 
8. Jozef legt de droom van de Farao  goed  - fout  uit 


