
EEN 
FAVORIETE 
ZOON 
WORDT EEN 
SLAAF

Bijbel voor Kinderen
presenteert



Geschreven door: Edward Hughes
Illustraties door: Byron Unger en Lazarus

Aangepast door: M. Kerr en Sarah S.
Vertaald door: Arnold Krul

Geproduceerd door: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2007 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te 
drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiele

vergoeding of verkoopt. 



Izaäk was erg gelukkig.  Zijn zoon Jakob was thuis.  
Zelfs Esau verwelkomde de broer van wie hij eens 
gezworen had dat hij hem zou vermoorden.  Maar 
Jakob�s zonen waren niet blij, want Jozef, hun 
jongere broer, was hun vader�s
lieveling.



Jozef�s broers werden nog bozer toen hij hen zijn 
dromen vertelde.  �Mijn graanschoof stond rechtop 
en de schoven van mijn broers bogen zich vol eerbied 
diep neer,� zei Jozef.  Deze droom betekende dat 

Jozef belangrijker zou 
zijn dan zijn broers. 



In Jozef�s tweede 
droom bogen de zon, de 
maan en de sterren voor 
hem neer.  Zelfs zijn 
vader Jakob was boos 
op hem omdat hij 
zichzelf boven zijn 
ouders en zijn broers 
stelde. 



Op een dag stuurde Jakob Jozef naar het veld waar 
zijn broers voor de kudde zorgden.  Zijn broers 
zagen hem aankomen.  �Laten we de dromer 
vermoorden,� mompelden ze.  Jozef wist niets van

het gevaar dat voor hem lag. 



Ruben, de oudste broer was het er niet mee eens.  
�We moeten geen bloed vergieten,� zei hij.  �Kijk 
eens, hier is een put.  Laat hem daar in sterven!�
Ruben was van plan om Jozef �s nachts te redden. 



Toen Jozef 
aankwam, grepen 
zijn broers hem, 
en ze namen zijn 
gekleurde mantel 
van hem af die 
Jakob special 
voor zijn 
favoriete zoon 
gemaakt had. 



Terwijl Ruben weg was, kwam er
een karavaan van kamelen langs,
die op weg was naar het verre
Egypte.  �Laten we Jozef
verkopen,� riep zijn
broer Juda.  De zaak werd

besloten. 
Ze verkochten
Jozef voor twintig
zilverstukken.



Met tranen bedroefd en vol angst keek Jozef 
hulpeloos toe terwijl de slingerende kameel hem weg 
leidde, weg van zijn familie en zijn
vaderland. 



�Is dit de mantel van 
Jozef?  Het is 
besmeurd met bloed.  
We hebben het in de 
woestijn gevonden.�
De wrede broers 
lieten Jakob geloven 
dat zijn favoriete 
zoon door een wild 
dier gedood was. 
Jakob scheurde zijn 
kleren en treurde.  
Niemand kon hem 
troosten.



Jozef moet zich bang en alleen gevoeld hebben 
toen hij in Egypte was.  Misschien verlangde 
hij naar huis.  Maar hij kon niet ontsnappen.  

Hij was een slaaf in het 
huis van Potifar, een 
belangrijke Egyptenaar. 
Potifar zag dat Jozef 
altijd hard werkte, en 
dat hij te vertrouwen 
was. 



�Alles wat jij doet, lukt goed,�
zei Potifar op een dag tegen 
Jozef.  �God is met jou.  Ik wil 
dat jij de leiding op je neemt van 
al mijn zaken, en je wordt ook de
leider van al Mijn dienaren.�



God gaf Potifar goede oogsten en vele 
rijkdommen vanwege Jozef.  Nu hij een 
belangrijk man was, vertrouwde Jozef nog
steeds op God en hij was
een trouwe dienaar.  Maar
toen kwamen er
problemen voor Jozef. 



Potifar�s vrouw was een slechte vrouw.  Ze vroeg 
Jozef om de plaats van haar man in te nemen.  
Jozef weigerde.  Hij wilde
niet zondigen tegen
God door zoiets
slechts tegen
Potifar te doen. 



Toen de vrouw hem probeerde te dwingen, rende hij 
weg.  Maar zij greep
zijn mantel. 



�Jouw slaaf viel me aan,� klaagde Potifar�s vrouw.  
�Kijk eens, hier is zijn mantel!� Potifar was kwaad. 
Misschien wist hij dat zijn vrouw loog.  Maar hij 

moest iets doen.  Wat zou hij doen? 



Potifar zette Jozef in de gevangenis.  
Ook al was hij onschuldig,
Jozef werd niet bitter of

boos.  Misschien leerde
hij van zijn moeilijke

omstandigheden dat waar hij ook
was, zolang hij God eerde, dat
God hem ook eerde � zelfs in de 

gevangenis. 



�Een Favoriete Zoon Wordt een Slaaf�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Genesis 37 en 39

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

PSALM 119:130 
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Dit verhaal uit de bijbel verteld 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 houd zo veel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo onze

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 jou 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


