14. Terug naar Egypte
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 43:14a.


Wat doe je als je trek hebt? Aan wie vraag je iets te eten of waar zoek je om wat lekkers te
pakken?



Wat gebeurt er als er thuis helemaal geen eten meer is?



Gaat iemand naar de winkel of naar de tuin om eten te halen?



Ga je wel eens naar vrienden of naar een restaurant om te eten? Of haal je wel eens een
pizza, iets bij de snackbar of de chinees?



Wat nou als je helemaal niets van al deze dingen kon doen, omdat er geen eten te vinden of
te koop is? Wat doe je dan?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Jozefs broers keerden terug naar Kanaän en vertelden hun vader Jakob wat er was gebeurd. De
Egyptische leider (Jozef, al hadden ze geen idee dat hij het was) had gezegd dat ze hun jongste broer
Benjamin mee te nemen als ze nog meer eten wilden kopen. Maar Jakob weigerde Benjamin mee te
sturen.
Lees nu samen Genesis 43:1-14.

Wat er daarna gebeurde…
De broers, mét Benjamin, gingen terug naar Egypte. Deze keer behandelde de Egyptische leider hen
aardig en nodigde hen uit voor een diner bij hem thuis. Toen hij zijn jongere broer Benjamin zag, vond
Jozef het moeilijk om zijn gevoelens te verbergen. Ze aten de maaltijd aan een tafel met Jozef, terwijl
de andere Egyptenaren aan andere tafels zaten – en nog hadden ze niet door dat Jozef hun broer
was!

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

Bijbelse woorden toegelicht…
Zakken met geld Jozefs broers betaalden voor het graan met zilver. Het geld had niet de vorm van
munten, het waren gewoon klompjes metaal. Het werd gewogen om te zien hoeveel het waard was.
Benjamin was Jakobs jongste zoon en hij was nog jong toen Jozef meegenomen werd naar Egypte.
Jozef en Benjamin waren de enige zoons van Rachel, Jakobs lievelingsvrouw. Rachel overleed toen
Benjamin geboren werd.
Juda ’s verhaal laat zien hoe hij veranderd was. Hij was een van de broers die bedacht had Jozef als
slaaf te verkopen. Dat deed hij om er geld aan te verdienen. Later in het verhaal was hij juist degene
die zich aanbood als slaaf, in ruil voor het vrijlaten van Benjamin. Jozef was niet de enige die
veranderd was in al die jaren!

Probeer het uit
Jozefs broer herkenden hem niet: hij was ouder en droeg de kleren van een belangrijke Egyptische
leider. Dit is lachen: probeer eruit te zien als een echte Egyptenaar!

Voor een Egyptisch kapsel, moet je een lange strook zwart crêpepapier in slierten knippen. Plak het
papier zo dat het precies om je hoofd past met natuurlijk kortere slierten aan de voorkant –anders zie
je niets.

Egyptisch kapsel

Om een hoofdtooi te maken, net als Jozef droeg op het plaatje in het boek ´Ontdekkingsreis door de
Bijbel´, heb je een groot vel papier nodig, op zijn minst 60×30 cm, een schaar en blauwe en gele verf.
Knip het vel papier in deze vorm.

Vorm voor een hoofdtooi
Beschilder het vel met blauwe en gele strepen:

Hoofdtooi met lijnen
Misschien heb je een extra vel papier nodig zodat de band groot genoeg is om die om je hoofd te
nieten. Als de verf droog is, vouw je hem zo om je hoofd:

Hoofdtooi op je hoofd

Praten met God
Denk na over de dingen die zijn gebeurd in jouw leven. Wat heeft God beter gemaakt dan jij ooit kon
bedenken?

