12. Gevangenis en een promotie
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 41:38.


Hoeveel verschillende manieren zijn er om een bericht te sturen?



Staan ‘dromen’ op die lijst?



God spreekt tot mensen op talloze manieren. Heeft Hij ooit tegen jou gesproken? Hoe?

Wat er aan vooraf ging…
Jozef was verkocht aan een man die Potifar heette, een rijke man uit het koningshuis. Hij werkte hard
en deed goede dingen in het huis van Potifar. Maar Jozef kwam in de gevangenis omdat Potifars
vrouw leugens over hem vertelde. Toch bleef Jozef in God geloven en hij werd al snel een leider van
alle andere gevangenen. Hij werd bekend om zijn gave als uitlegger van dromen. Toen de farao van
Egypte een paar vreemde dromen had, hoorde hij dat Jozef kon vertellen wat ze betekenden.
Lees nu samen Genesis 41:14-16, 28-39.

Wat er daarna gebeurde…
De farao geloofde wat Jozef hem vertelde. Er zou een grote hongersnood komen. De farao was zo
onder de indruk van Jozef dat hij hem de op één na belangrijkste leider van heel Egypte maakte.
Jozef trouwde een vrouw van adel en kreeg twee zonen. Hij maakte plannen om graan op te slaan
voor de tijd van de hongersnood. Toen de hongersnood kwam, waren de Egyptenaren goed
voorbereid.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 24 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…


Dromen Jozef kon de betekenis van iemands dromen uitleggen. In de Bijbel gebruikte God
soms dromen om mensen te vertellen wat ze moesten doen. Of Hij waarschuwde voor iets dat
op het punt stond te gebeuren.



Farao De farao van Egypte was een soort koning (of soms een koningin), de mensen eerden
hem alsof hij een god was.



Egypte was een rijk en machtig land. De rivier de Nijl zorgde voor vruchtbaar land. Het was
zo’n lange rivier dat men erover konden varen, van het noorden naar het zuiden van het land.
In Egypte had men een bijzondere manier van schrijven. De mensen gebruikten plaatjes of
‘hiëroglyfen’. Het land werd beroemd om hun bibliotheken. Dit was in de tijd dat er piramiden
werden gebouwd. Dat waren graven voor de farao’s, die ze als mummie inpakten na hun
dood.

Probeer het uit
Dit is een leuke manier om over dit bijbelverhaal over Jozef na te denken.
Stel je voor dat jij Jozef bent. Je komt net uit de gevangenis en de farao wil jou een belangrijke baan
geven.
Kies voor jezelf een kostuum. Misschien mag je tussen de kleren van je ouders snuffelen, of kan je
iets lenen van een vriend(in), of kan je iets maken van oude lappen en andere spullen die je niet meer
gebruikt.
Voor Jozef heb je nodig:


iets chics om je eraan te herinneren dat God je door slechte tijden heeft geholpen;



een ambtsketen of badge omdat God je bij deze klus heeft geholpen;



een soort hoed of hoofddeksel om te laten zien dat God je wijsheid gaf.

Blijf verkleed, denk na en bid bij elk kledingstuk dat je draagt:


‘iets chics: dank God dat Hij jou, net als Jozef, helpt door de moeilijke tijden;



‘ambtsketen’: vraag Gods hulp om verantwoordelijk te zijn;



‘hoofddeksel’: dank God voor zijn hulp om steeds wijzer te worden.

Als je een foto kunt maken van je prachtige kostuum, is dat een herinnering aan hoe goed God was
voor Jozef –en hoe goed Hij is voor jou!

Praten met God
Dank God dat Hij je gebeden hoort, waar je ook bent.

