
© www.bijbelsopvoeden.nl 2020 

 

Bijbelonderwijs peuters 

Thema: Jozef 

 
 

Bijbel 
Genesis 37-45 

Zie eventueel het Bijbelrooster ‘Jozef’: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelrooster-jozef/ 
 
 
 

Bijbelse vertelling 

  
(Ook andere boekjes met Bijbelse vertellingen over Jozef zijn mogelijk) 
 
 

Bijbeltekst 
Genesis 39 vers 2a 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-genesis392a-leren/ 
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Psalmvers 
Verschillende psalmversjes sluiten aan bij het leven van Jozef en kun je met elkaar.  
Suggestie: 

- Psalm 42 vers 5: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-42-vers-5/ 
- Psalm 81 vers 12: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-81-vers-12/ 
- Psalm 116 vers 1: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-116-vers-1/ 
 

 
 
 

Bijbellied 
Het bekendste Bijbellied over Jozef is ongetwijfeld: ‘Jozef zoekt zijn grote broers’. Het is 
geschreven door Hanna Lam en op muziek gezet door Wim ter Burg. Je kunt de vijf 
coupletten vinden in het liederenboek Alles wordt nieuw (deel I – uitg. Voorhoeve). Helaas 
mogen ze vanwege de copyright hier niet weergegeven worden. 
 

Dit Bijbellied staat ook in het boekje Bijbelse liederen voor jonge kinderen van A.C. Jacobsen-
Bosma (uitg. De Banier). 
 
 

Kijktafel 

 
 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-jozef/ 

- Kies een hoekje, kastje, kistje, 
theeblad of wat dan ook dat je 
hiervoor wilt gebruiken 
- Je kunt hem zo eenvoudig houden of 
uitgebreid maken als je zelf wilt door 
wel of niet de Bijbeltekst erbij te 
zetten, wel of niet het boek met de 
Bijbelse vertelling erbij te zetten en 
dergelijke, wel of niet van lego-duplo-
playmobiel aspecten van het leven 
van Jozef te bouwen en dergelijke. 
- Zelf heb ik er deze keer voor gekozen 
om van de spelkaartjes (zie hieronder) 
een ‘levensweg’ te leggen en Jozef (zie 
hieronder) erop te zetten: de jas, 
slapen, de droom, de put, de reis, de 
gevangenis, onderkoning. 
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Verwerking 
1. Spelkaarten 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelonderwijs-jozef-spelkaarten/ 

    

Je vindt op de website spelkaarten. Ze zijn ontworpen om er het spel domino mee te doen 
met je kind, maar je kunt ze ook gebruiken voor het spel memory of lotto. 

Werkwijze: 
- Print ze uit op karton 
- Kleur ze in 
- Knip ze uit  

* bij gebruik als domino: laat de rechter- en linkerafbeelding aan elkaar zitten 

* bij gebruik als memory: neem alleen de kaartjes met links en rechts dezelfde 
afbeelding en knip ze allemaal los van elkaar 

* bij gebruik als lotto: laat één rij heel en knip van de andere rij de kaartjes los. Het is 
nu de bedoeling dat je kind de losse kaartjes die jij één voor één aanbiedt op de juiste 
plek op de vaste rij legt.  

- Eventueel kun je de kaartjes plastificeren. 
 

Je kunt de spelkaarten ook gebruiken om een ‘levensweg’ te leggen, waarop je ‘Jozef’ laat 
lopen (zie bij Bijbelse kijktafel): zijn jas, slapen, de droom, de put, de reis naar Egypte, de 
gevangenis en onderkoning. 
 
Wil je graag met verwerkingskaarten werken, dan kun je die over het leven van Jozef hier 

vinden: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-genesis37-45-kleuren/ 
  
2. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen vind je op de pagina 
hieronder een afbeelding van de voor- en achterkant van een jongen met een mooie jas die 
je kunt gebruiken. 

 

Werkwijze: 
- Print uit op papier 
- Kleur in 
- Knip uit 
- Plak op een wc-rol (zelf heb ik de armen langs het lijf geplakt) 
- Plastificeer als je dat wilt 
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