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Jozef was 
onschuldig in 
de gevangenis 
gestopt 
door zijn 
vorige 
meester, 
Potifar.  



Jozef was gehoorzaam 
en behulpzaam in 
de gevangenis.  
De hoofdcipier 
vertrouwde 
de hele 
organisatie 
van de 
gevangenis 
aan Jozef 
toe. 



De bakker en de 
schenker van de 
koning waren 
in 
de

gevangenis.



“Waarom zijn 
jullie zo bedroefd?”
vroeg Jozef hen op een  

dag. 



“Niemand kan ons 
vertellen wat onze 
dromen betekenen,”

antwoorden de 
sombere mannen.



“God kan dat!” zei 
Jozef.  “Vertel mij 
de dromen.”



“Jouw droom betekent dat je binnen 
drie dagen terug zult zijn bij de  

Farao,” zei 
Jozef tegen 
de schenker.  
“Denk aan mij 
en vraag Farao 
mij 
vrij te 
laten.”



De droom van de bakker betekende 
slecht nieuws.  “Je zult binnen 

drie dagen 
sterven,” zei 
Jozef. Beide 
dromen werden 
werkelijkheid.



Maar de schenker vergat 
Jozef totdat Farao 

op een dag 
somber 

wakker
werd.  “Ik

heb een droom
gehad,” riep hij.



Maar de wijze
mannen konden zijn 

dromen niet 
uitleggen.



Toen herinnerde de 
schenker zich 

dat Jozef 
in de 

gevangenis
zat.  Hij vertelde

Farao over hem.



Farao liet Jozef meteen 
bij hem brengen.  “Uw droom 

is een boodschap van God,” zei 
Jozef tegen de koning.



“Egypte zal zeven rijke 
jaren hebben, en dan komen 
er zeven jaren van vreselijke  

hongersnood.”



“Maak nu al 
plannen om het 
voedsel op te slaan 
tijdens 
de zeven 
goede 
jaren,”
adviseerde 
Jozef, 
“anders ...



... zullen uw mensen 
sterven tijdens de 
hongersnood.”
“God is met 
u,” besloot 
Farao.  



“Ik stel u aan
over Egypte, als 
tweede 
leider, 
ik sta 
alleen 
boven 
u.”



De zeven rijke jaren kwamen.  Toen 
kwamen zeven hongerige jaren.  

Overal kwam men voedsel
tekort, ...



... behalve in Egypte waar ze wijselijk 
grote hoeveelheden hadden 

opgeslagen.  In Jozefs verre 
vaderland lijdde Jakobs

familie honger.



Mensen van alle landen reisden naar 
Egypte om graan 

te kopen.



“Jullie moeten ook gaan,” zei Jakob   
tegen zijn zonen, “anders 

zullen we 
sterven
van de 

honger.”



Toen ze in Egypte aankwamen,  
bereidden de zonen zich 

voor op de 
aankoop 

van 
voedsel. 



Jakobs zonen knielden diep neer 
voor de hooggeplaatste persoon 

die aangesteld was over
Egypte.  Ze herkenden
Jozef, hun broer, niet.



Maar Jozef herkende hen wel.  
Jozef herinnerde zich zijn 

dromen van toen hij een
jongen was.  God had hem

boven zijn broers uitgetild.



Jozef was erg wijs.  Hij 
sprak ruwe woorden en hield 
zijn broer Simeon 

gevangen. 
“Neem

voedsel, ...



... ga naar huis en kom terug 
met jullie jongste broer,”
commandeerde hij.  

“Dan zal ik 
zeker ...



... weten dat jullie geen 
spionnen zijn.” De broers 
dachten dat God  

hen misschien 
strafte ...



... voor het verkopen van
Jozef als slaaf vele 
jaren daarvoor. 



Jakob en zijn zonen waren in de war.  
“Ons geld was terug gegeven 
met het graan.  En de 
officier zei dat we 

Benjamin mee 
terug 

moeten nemen.”



Jakob wilde Benjamin niet laten 
gaan.  Maar al het voedsel 
was al snel op. De broers 
moesten terug gaan naar 

Egypte. Benjamin 
ging met

hen mee. 



Toen Jozef Benjamin zag, gaf hij 
het bevel dat er een feestmaaltijd 

bereid moest worden.  De broers 
werden uitgenodigd.  “Is alles goed 

met uw
vader?



Leeft hij nog?” vroeg Jozef.  
Misschien probeerde hij een manier 

te bedenken om zijn familie weer
bij elkaar te brengen. 



Jozef wilde ook weten 
of zijn broers echt 
berouw hadden 
over hun zonden 
van vele jaren 

geleden.  Na 
het feestmaal
beschuldigde hij 
ze van diefstal.



“Als straf zal ik
Benjamin hier 
houden als 
mijn slaaf,”
zei Jozef. 



“Mijn heer, neem mij 
in plaats van hem,”
smeekte Juda.  
Jozef wist toen 
dat Juda, die 
het plan van de

verkoop van 
Jozef bedacht 
had, echt
verandert was. 



Jozef was niet langer in
staat zijn liefde

voor zijn 
familie te

verbergen.



Jozef stuurde alle
Egyptenaren
naar buiten.
Toen begon

hij te
huilen.



“Ik ben Jozef, jullie
broer, die naar

Egypte werd
verkocht.”



De broers waren 
verwonderd 
en bang, en

ze zeiden
niets.



Jozef bemoedigde zijn
broers.  

“God heeft 
mij tot heerser 
in Egypte 

gemaakt ...



... zodat ik onze
levens 

kon redden
in deze tijd van
hongersnood.”



“Ga, en haal onze 
vader 

hier naartoe.  
Ik zal voor 
jullie zorgen.”



Jakob en Jozef 

werden 
weer bij elkaar 
gebracht in ...



... Egypte en de hele 
familie 

leefde 
daar in een tijd 
van vrede en 
overvloed.



“God eert Jozef, De Slaaf”

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in

Genesis 39 - 45

“Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16




