
Jozef 
BIJBELROOSTER 

-ook geschikt voor peuters- 
 

MAANDAG: De jas 
Lees Genesis 37:1-4 
Peutervraag bij vers 3: Wat krijgt Jozef van vader Jakob? 
Overige leeftijden: Welk werk doen de zonen van Jakob? Wat weet je van hun moeders? Van 
wie van zijn kinderen houdt vader Jakob het meest? Waarom? Is dat goed? Wat vertelt Jozef 
over zijn broers aan vader Jakob? Wanneer is iets verkeerd klikken en wanneer is iets 
bezorgd vertellen? Ben jij ook verdrietig als je zondige dingen ziet gebeuren? Wat kun je dan 
doen?  
 
DINSDAG: De dromen 
Lees Genesis 37:5-11 
Peutervraag bij vers 9: Wat ziet Jozef als hij slaapt en droomt? 
Overige leeftijden: Houden de broers van Jozef (vers 5)? Hoe komt dat? Hoe wil de Heere dat 
broers en zussen met elkaar omgaan (Psalm 133)? Wie geeft Jozef deze dromen? Wat 
betekent het dat Jakob deze dingen bewaart (vers 11)? Hoe merkt vader Jakob dat zijn zoon 
Jozef de Heere liefheeft? Waaraan kunnen vaders en moeders merken dat hun kinderen de 
Heere dienen? 
 
WOENSDAG: De put 
Lees Genesis 37:12-14 en 18-24 
Peutervraag bij vers 24: Waar gooien de broers Jozef in? 
Overige leeftijden: Waarvoor schelden de broers Jozef uit (vers 19)? Waarom is schelden 
erg? Haat gaat vaak verder in een verkeerde daad – hoe zie je dat hier (vers 20)? Wat 
betekent dat voor jou? Waar zorgt de Heere voor (vers 21)?  
  
DONDERDAG: De reis 
Lees Genesis 37:25-28 en 39:1 en 20-23 
Peutervraag bij Genesis 39 vers 21: Wie zorgt er voor Jozef in de gevangenis? 
Overige leeftijden: Is het eerlijk dat Jozef in de gevangenis komt? Wie is er gelukkiger: de 
vrouw van Potifar in haar huis of Jozef in de gevangenis? Waarom? Twee keer staat er: de 
Heere was met Jozef (vers 21 en 23) – wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons?  
 
VRIJDAG: Het paleis 
Lees Genesis 41:14-16, 39-43 en 45:4-7 
Peutervraag bij Genesis 41 vers 43: Wat wordt Jozef in Egypte? 
Overige leeftijden: Hoe zijn Jozefs dromen uitgekomen? Waarom moest Jozef naar Egypte 
(Genesis 45:5-7)? Wat zie je heel duidelijk in Jozefs leven? Misschien zijn er in jouw leven 
ook moeilijke dingen die je niet begrijpt. Wat kun je leren van Jozef? Wat laat de Heere door 
de geschiedenis van Jozef aan ons zien? 
 
Extra: 

Je vindt via https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelonderwijs-jozef-1-4-jaar/ allerlei 
materiaal om rond dit rooster met jonge kinderen bezig te zijn: een Bijbeltekst, Psalmvers en 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelonderwijs-jozef-1-4-jaar/


Bijbellied om te leren, een Bijbelse kijktafel om te maken, dominokaartjes (of om het spel 
lotto of memory te spelen) en verwerkingskaarten om te gebruiken. 
Bij de christelijke boekhandel is een CD te koop waarop ds. W. Harinck het verhaal van Jozef 

voor kinderen vertelt. De muzikale omlijsting is van kinderen van de Rehobothschool in 

Moerkapelle en Peter Wildeman. 

 


