Aanleveren stukjes

Jozef, de lievelingszoon
Jakob had een groot gezin van twaalf zonen en een dochter. Jozef was zijn
lievelingszoon. Toen Jozef zeventien was, gaf Jakob hem een prachtige mantel in allerlei kleuren.
De broers waren jaloers. Ze wilden graag dat hun vader net zoveel van hen
hield als van Jozef.
Op een dag probeerden de broers van Jozef af te komen. Terwijl ze voor de
schapen van hun vader zorgden, verkochten ze Jozef aan een paar kooplui.
Die namen hem mee naar Egypte.
Hoe moesten ze dit aan hun vader Jakob vertellen? Ze bedachten een plan. Ze
namen de mooie mantel van Jozef en dompelden die in geitenbloed. Ze gingen terug naar hun vader en deden of ze heel verdrietig waren. Ze lieten de
mantel met bloed zien. De arme Jacob herkende de mantel en riep: ‘De mantel van mijn zoon! Hij
is zeker opgegeten
door een wild dier…’
Maar God had een plan
met Jozef.
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Een gelukkige familie
De farao, de koning van Egypte, kon ’s nachts niet slapen. Vreemde dromen hielden hem wakker. Jozef werd naar de farao gebracht om die dromen uit te leggen.
Jozef zei tegen de farao wat God met die dromen wilde zeggen: ‘Er komen zeven jaren waarin er
genoeg eten is voor iedereen. Daarna komen er zeven jaren waarin er niet genoeg eten zal zijn.
Daarom moet je tijdens de zeven goede jaren voedsel verzamelen in grote schuren. Als er daarna
niet genoeg eten meer is, kunnen jullie leven van het voedsel dat je in de schuren verzameld
hebt.’
De farao was blij met Jozef. Hij zei: ‘Jij wordt nu mijn onderkoning!’ Hij gaf hem mooie kleren,
een gouden ketting en een prachtige wagen.
Op een dag kwamen zijn broers naar Egypte om eten te halen. Wat een verrassing, toen zij ontdekten dat hun broer onderkoning van Egypte was geworden! Vader Jacob was heel blij toen hij
hoorde dat Jozef nog leefde. De hele familie verhuisde naar Egypte.
(bron: Averbodes Kinderbijbel © Uitgeverij Averbode)
Wil je dit verhaal opzoeken in de Bijbel? Gen 37, 1-36; 41,1 - 47,12

