
Bijlage: Jassen van Jozef; uitwerking voor de levensfases 
 
1. Kindertijd - Genesis 29-37 
 
Nodig:  
- een verteller 
- kinderen en jonge tieners (de broers en een zus van Jozef)  
Als er veel kinderen/tieners zijn, laat dan één groepje rond de geboorte en één groep tijdens 
de verhuizing spelen. Daarbij de jongsten dan inzetten rond de geboorte van Jozef en de 
oudere kinderen bij de scène van de verhuizing. Bij minder kinderen/tieners kun je 
bijvoorbeeld één broer en één zus laten spelen. 
- minstens vier vrouwen (Rachel, Lea, de slavinnen en/of moeder van Lea en Rachel)  
- minstens drie mannen. (Jakob, Laban, Isaak en andere knechten (lees: helpers om de 
kinderen te begeleiden!) 
- zo mogelijk een baby of anders een babypop 
- evt. materiaal voor nep-kampvuurtje, verkleedpakken van kamelen of schapen, 
babymandje, verhuisdozen en koffertjes, jassen, bolderkar. 
 
Voorbereiden: 
Laat een verteller zich voorbereiden op het stuk en de leiding nemen in het gesprek en bij 
het oefenen. Wat te lastig is om te spelen, kan verteld worden.  
 
Wat vooraf ging:  
Jozefs ouders hebben geen leuke start; vader Jakob leeft als vluchteling, werkt zich uit de naad en 
krijgt een andere dan de beloofde vrouw in zijn huwelijksbed. Vader Jakob moet jaren wachten voor 
zijn lievelingsvrouw een kind baart. Hij heeft dan inmiddels zes zonen en een dochter bij Lea, twee 
zonen bij de slavin van Rachel en twee zonen bij de slavin van Lea. Jaloezie alom. 
 

1. Zijn jeugd - Genesis 29 t/m 37 
Als klein kind maakt Jozef mee dat de familie vlucht bij opa Laban vandaan en beleeft hij de spanning 
rondom de ontmoeting met oom Esau. (Gen 31-33) Ook maakt hij als tiener mee dat zijn zus onteert 
en gewraakt wordt. (Gen 34) Daarna moet de familie weer op de vlucht. Tijdens die reis krijgt hij een 
broertje en overlijdt zijn moeder tijdens de bevalling (Gen 35). Aan het eind van de reis ontmoet hij 
zijn opa Isaäk die niet lang daarna sterft. 
 
Bespreek met elkaar: (15 - 20 minuten) 

● Wat weet je van Jozef als klein kind? Wie waren zijn ouders? Opa en oma? Oom? 
● Hoe denk je dat de sfeer thuis was bij Jozef? Gezellig samen of jaloezie? Wat doen 

mensen dan? 
● Laat de kinderen bedenken wat de kinderen van vader Jakob gedaan zouden 

hebben. (Welke spelletjes? Welke taken? Zorgen voor de beesten? Hout 
sprokkelen? Water halen? Ruzie maken? Bij het vuurtje zitten eten.)  

● Wie weet of Jozef nog een echt broertje van moeder Rachel kreeg? Wat gebeurde er 
toen? 
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● Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben toen Benjamin geboren werd en zijn moeder 
stierf? En vader Jakob? Wat deden mensen vroeger als iemand stierf?  
Tip: Afhankelijk van de tijd en sfeer kun je verder op het onderwerp rouw ingaan. Kijk 
goed naar je groep, wat heeft die nodig? 
 

Benoem de scènes die jullie gaan spelen: 
Afhankelijk van de groep en hoeveel tijd je hebt, kunnen spelers zelf tekst bedenken.  
 
1. Jozef wordt geboren. Rachel zit met een baby(pop) in haar armen, (half)broers en zus 
komen kijken. Vader Jakob kijkt verliefd naar zijn lievelingsvrouw en hun zoon. Eindelijk! De 
andere moeders (Lea en slavinnen) tonen jaloezie of minachting. 
2. Vertrekken bij opa Laban; inpakken en verhuizen. Verbeeld dit door Jakob het plan uit te 
laten leggen aan Rachel en Lea.  
De kinderen krijgen vervolgens opdracht schoenen en jassen aan te trekken en wat 
verhuisdozen mee te nemen in een bolderwagen. Moeder Rachel heeft een dikke buik 
hebben (zwanger van Benjamin). 
Tip: als je verkleedpakken voor schapen of kamelen kan vinden, kunnen grotere kinderen 
als beest bagage dragen.  
3. Eindig deze levensfase met een scène waarin Jozef in de kleurenmantel loopt - gekregen 
van zijn vader. Met baby Benjamin op de arm vertelt hij aan opa Isaäk dat zijn liefste moeder 
Rachel doodging tijdens de geboorte van de baby.  
Tip: Luister het lied ‘Geen kind meer’ van Karin Bloemen met de tekst 
https://www.songteksten.nl/songteksten/19749/karin-bloemen/geen-kind-meer.htm  
of ‘De vlieger’ van André Hazes. Tekst André Hazes 
https://genius.com/Andre-hazes-de-vlieger-lyrics  
 
Verdeel de rollen en oefen (30-60 minuten). 
 
Maak (10+ minuten) 
Indien gewenst maken spelers naambordjes om hun rol te verduidelijken en kiezen of maken 
ze andere attributen. 
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2. Tiener en jong volwassen - Genesis 37-39 
 
Nodig: 
- een verteller 
- spelers: Jozef, broers, vader Jakob, (evt drie moeders, zus Dina), slavenhandelaars, 
Potifar, vrouw van Potifar, medeslaven 
- decor/attributen: kleurenmantel, ontbijttafel met stoelen/ banken, schapen, een put (tafel op 
zijn kant met grijs/bruin kleed?), slavenjas/lakeienjas of -muts/ schoonmakers-overall, een 
bed(bank).  
 
Voorbereiden: 
Laat een verteller zich voorbereiden op het stuk en de leiding nemen in het gesprek en bij 
het oefenen. Wat te lastig is om te spelen, kan verteld worden.  
 
Wat vooraf ging:  
Jozefs ouders hebben geen leuke start; vader leeft als vluchteling, werkt zich uit de naad en krijgt een 
andere dan de beloofde vrouw in zijn huwelijksbed. Vader Jakob moet jaren wachten voor zijn 
lievelingsvrouw een kind baart. Hij heeft dan inmiddels zes zonen en een dochter bij Lea, twee zonen 
bij de slavin van Rachel en twee zonen bij de slavin van Lea. Jaloezie alom. 
 

1. Zijn jeugd - Genesis 29 t/m 37 
 Als klein kind maakt Jozef mee dat de familie vlucht bij opa Laban vandaan en beleeft hij de 
spanning rondom de ontmoeting met oom Esau. (Gen 31-33) 
Ook maakt hij als tiener mee dat zijn zus onteert en gewraakt wordt. (Gen 34) Daarna moet de familie 
weer op de vlucht. Tijdens die reis krijgt hij een broertje en overlijdt zijn moeder tijdens de bevalling 
(Gen 35). Aan het eind van de reis ontmoet hij zijn opa Isaak die niet lang daarna sterft. 
 

2. Tiener en jong volwassen- Genesis 37 & 39 
Zonder moeder wordt hij extra verwend door zijn vader. Hij is ook nog eens knap van uiterlijk en een 
dromer. De broers haten hem erom en laten dat merken. Het wordt een dieptepunt in een 
droogstaande put waar hij smeekt om medelijden. Met als resultaat dat hij verkocht wordt aan 
slavenhandelaars. 
Als slaaf belandt Jozef in het huis van Potifar. Als hoofd van de lijfwachten van de Farao was die 
weinig thuis. Jozef toonde zich bekwaam en betrouwbaar. Hij kreeg de leiding over het huishouden en 
alle bezittingen. Intussen moest Jozef emotioneel dealen met het gemis van zijn ouders, broertje en 
het verraad van zijn oudere broers. Moederziel alleen in een vreemd land. Hoe moeilijk zal het zijn 
geweest om niet toe te geven aan de open armen van een vrouw? Ondanks zijn standvastigheid en 
trouw wordt hij opnieuw afgewezen en belandt in de gevangenis. 
 
Vat samen en Bespreek (15-20 minuten) 
Vertel wat vooraf ging in het verhaal. 

● Hoe zou Jozef zich voelen als tiener zonder moeder, verzorgd door stiefmoeders?  
● Hoe zie je relatie met zijn vader Jakob?  
● In welk opzicht lijkt Jozef op zijn vader of moeder? 
● Welke rol spelen de broers in zijn leven? 
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Benoem de scènes die jullie gaan spelen: 
Afhankelijk van de groep en hoeveel tijd je hebt, kunnen spelers zelf tekst bedenken.  
 
1. Aan de ontbijttafel: 
Jozef in zijn kleurenmantel vertelt de droom van de korenschoven en de zon en maan die 
buigen. Er komen morrende en honende reacties van de broers. Gesmoes onderling. Ook 
vader Jakob laat merken dat Jozef nu wel erg ver gaat in zijn verklaringen. 
2. Jozef krijgt opdracht zijn broers te zoeken en belandt in de put: 
Vader Jakob roept Jozef bij zich, stuurt hem de velden in om voedsel naar broers te 
brengen. Geeft nog een aai of boks aan Jozef om liefdesband te benadrukken. 
Bij de broers wordt hij hatelijk ontvangen: ‘dromer, we zullen je terugpakken!’.  
Zijn jas wordt uitgetrokken en zonder pardon (Jozef sputtert natuurlijk tegen!) gooien ze hem 
in de put.  
Luister en kijk als muzikaal intermezzo naar het lied van Elly Zuiderveld: ‘Jozef had een jas’ 
https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI. De tekst van het lied vind je hieronder. 
Stop na de derde strofe (voor het couplet over de troon). 
Tijdens het lied kunnen slavenhandelaars komen en de koop gesloten worden. Dan wordt 
Jozef gebonden afgevoerd en doorverhandeld aan Potifar. 
3. Bij Potifar: 
Jozef vraagt de vrouw van Potifar of hij nog iets voor haar kan regelen.  
De eerste keer vraagt ze of hij wat drinken wil regelen. Kijkt hem verlangend na wanneer hij 
wegloopt. Op de achtergrond werken slaven in de schoonmaak.  
De tweede keer verzoekt ze hem bij haar te komen liggen. Jozef bedankt vriendelijk voor het 
aanbod. Nu kijkt ze dwingend en wraakzuchtig. 
De derde keer zijn er geen andere slaven. Wanneer Jozef wil vertrekken, grijpt ze zijn kleed 
(of lakeien muts).  
4. Jozef bij Potifar op het matje 
Potifar is woedend van teleurstelling. Na een donderpreek wordt Jozef zijn lakeien-jas 
afgepakt en afgevoerd door andere slaven; naar de gevangenis. 
 
Verdeel rollen en oefen (30 - 60 minuten) 
 
Kies en/of maak attributen (10+ minuten) 
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3. Gevangen twintiger - Genesis 40-41 
 
Nodig: 
- een verteller 
- spelers: Jozef (twintiger), gevangenisbewaker, medegevangenen, schenker en bakker, 
kapper/barbier/stylist, Farao 
- boevenpak,  
- emmer en dweil, dienblad met bord en beker 
- kappers outfit  
- nette kleding voor Jozef. 
 
Voorbereiden: 
Laat een verteller zich voorbereiden op het stuk en de leiding nemen in het gesprek en bij 
het oefenen. Wat te lastig is om te spelen, kan verteld worden.  
 
Wat vooraf ging:  
Jozefs ouders hebben geen leuke start; vader leeft als vluchteling, werkt zich uit de naad en krijgt een 
andere dan de beloofde vrouw in zijn huwelijksbed. Vader Jakob moet jaren wachten voor zijn 
lievelingsvrouw een kind baart. Hij heeft dan inmiddels zes zonen en een dochter bij Lea, twee zonen 
bij de slavin van Rachel en twee zonen bij de slavin van Lea. Jaloezie alom. 
 

1. Zijn jeugd - Genesis 29 t/m 37 
 Als klein kind maakt Jozef mee dat de familie vlucht bij opa Laban vandaan en beleeft hij de 
spanning rondom de ontmoeting met oom Esau. (Gen 31-33) 
Ook maakt hij als tiener mee dat zijn zus onteert en gewraakt wordt. (Gen 34) Daarna moet de familie 
weer op de vlucht. Tijdens die reis krijgt hij een broertje en overlijdt zijn moeder tijdens de bevalling 
(Gen 35). Aan het eind van de reis ontmoet hij zijn opa Isaak die niet lang daarna sterft. 
 

2. Tiener en jong volwassen- Genesis 37 & 39 
Zonder moeder wordt hij extra verwend door zijn vader. Hij is ook nog eens knap van uiterlijk en een 
dromer. De broers haten hem erom en laten dat merken. Het wordt een dieptepunt in een 
droogstaande put waar hij smeekt om medelijden. Met als resultaat dat hij verkocht wordt aan 
slavenhandelaars. 
Als slaaf belandt Jozef in het huis van Potifar. Als hoofd van de lijfwachten van de Farao was die 
weinig thuis. Jozef toonde zich bekwaam en betrouwbaar. Hij kreeg de leiding over het huishouden en 
alle bezittingen. Intussen moest Jozef emotioneel dealen met het gemis van zijn ouders, broertje en 
het verraad van zijn oudere broers. Moederziel alleen in een vreemd land. Hoe moeilijk zal het zijn 
geweest om niet toe te geven aan de open armen van een vrouw? Ondanks zijn standvastigheid en 
trouw wordt hij opnieuw afgewezen en belandt in de gevangenis. 
 

3. De gevangen twintiger - Genesis 40 & 41 
Ook in de gevangenis zet Jozef zijn beste beentje voor. Dat wordt gewaardeerd met een 
leidinggevende taak. Zo verzorgd hij gevangenen van de Farao. Hij vraagt hen een goed woordje 
voor hem te doen, Jozef wordt vergeten. Pas twee jaar later, herinnert de schenker van Farao hoe 
zijn eigen droom in de gevangenis verklaard werd en waarheid werd. Jozef wordt opgepimpt en mag 
Farao’s droom verklaren.  
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Bespreek (15 -20 minuten)  
● Stel je voor: amper 20 jaar oud, je moeder verloren, verkocht door je broers, je best 

gedaan trouw te blijven aan je principes en dan toch in de gevangenis te zitten.  
Wat gaat er door je heen? 

● Wat zou Jozef denken over zijn familie?  
● Wat zou hij denken over zijn voormalige baas Potifar? 
● Hoe zou het leven in de gevangenis er in Jozefs tijd uit hebben gezien? 
● Wat zou Jozef motiveren om zich ijverig in te blijven zetten? 
● Lees Gen 40:1-4. Wie zorgt ervoor dat Jozef voor de schenker en bakker moest 

zorgen in de gevangenis?  
● Hoe komt het dat Jozef de dromen van de schenker en de bakker kan uitleggen? 
● Wat zou er door Jozef heen gaan wanneer hij een make-over krijgt en bij Farao 

geroepen wordt? 
 

Benoem de scènes die jullie gaan spelen: 
Afhankelijk van de groep en hoeveel tijd je hebt, kunnen spelers zelf tekst bedenken.  
 
1. Jozef werkt in de gevangenis: 
Hij voert taken uit in de gevangenis met medegevangenen. Hij valt op door ijver en respect. 
De gevangenisbewaker geeft hem leiding over de anderen en het werk dat ze doen. 
2. De schenker en bakker verzorgen: 
Jozef komt met ontbijt in de cel. Gesprek over hun bezorgdheid en de dromen. Jozef 
verklaart ze. Lees Genesis 40:4- 20. 
3. Jozef dealt met de teleurstelling: 
Zittend in zijn cel, voert Jozef een monoloog. Vragend mopperen over de belofte van de 
schenker - al twee jaar geleden! - om een goed woordje voor hem te doen. Hoe lang duurt 
het nog?  
4. Gevangenisbewaker komt met stylist & kapper de cel in:  
Jozef krijgt een make-over. Natuurlijk moet dit snel gebeuren. Ondertussen vraagt Jozef wat 
en waarom dit gebeurt: hij moet bij de Farao komen! Beloftes komen toch uit. 
 
Verdeel de rollen en oefen (30 - 60 minuten) 
 
Kies en/of maak attributen (10+ minuten)  
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4. Dertig+ onderkoning - Genesis 41-50 
 
Nodig: 
- Verteller 
- Spelers: Farao, bedienden, Jozef, bruid, kind en baby(pop), elf broers, Jakob, arbeiders, 
soldaten/gevangenisbewaker, 
- Koningsmantels, ambtsketting, zegelring,  
- Trouwkleding en huwelijksmuziek, een dominee/ priester 
- Boodschappentassen, cadeaus, geld, zilveren beker 
-Diner tafels (zie Gen 43: 31-34) - minstens twee aparte tafels met bekers (en borden of 
bestek). 
 
Voorbereiden: 
Laat een verteller zich voorbereiden op het stuk en de leiding nemen in het gesprek en bij 
het oefenen. Wat te lastig is om te spelen, kan verteld worden.  
 
Wat vooraf ging:  
Jozefs ouders hebben geen leuke start; vader leeft als vluchteling, werkt zich uit de naad en krijgt een 
andere dan de beloofde vrouw in zijn huwelijksbed. Vader Jakob moet jaren wachten voor zijn 
lievelingsvrouw een kind baart. Hij heeft dan inmiddels zes zonen en een dochter bij Lea, twee zonen 
bij de slavin van Rachel en twee zonen bij de slavin van Lea. Jaloezie alom. 
 

1. Zijn jeugd - Genesis 29 t/m 37 
 Als klein kind maakt Jozef mee dat de familie vlucht bij opa Laban vandaan en beleeft hij de 
spanning rondom de ontmoeting met oom Esau. (Gen 31-33) 
Ook maakt hij als tiener mee dat zijn zus onteert en gewraakt wordt. (Gen 34) Daarna moet de familie 
weer op de vlucht. Tijdens die reis krijgt hij een broertje en overlijdt zijn moeder tijdens de bevalling 
(Gen 35). Aan het eind van de reis ontmoet hij zijn opa Isaak die niet lang daarna sterft. 
 

2. Tiener en jong volwassen- Genesis 37 & 39 
Zonder moeder wordt hij extra verwend door zijn vader. Hij is ook nog eens knap van uiterlijk en een 
dromer. De broers haten hem erom en laten dat merken. Het wordt een dieptepunt in een 
droogstaande put waar hij smeekt om medelijden. Met als resultaat dat hij verkocht wordt aan 
slavenhandelaars. 
Als slaaf belandt Jozef in het huis van Potifar. Als hoofd van de lijfwachten van de Farao was die 
weinig thuis. Jozef toonde zich bekwaam en betrouwbaar. Hij kreeg de leiding over het huishouden en 
alle bezittingen. Intussen moest Jozef emotioneel dealen met het gemis van zijn ouders, broertje en 
het verraad van zijn oudere broers. Moederziel alleen in een vreemd land. Hoe moeilijk zal het zijn 
geweest om niet toe te geven aan de open armen van een vrouw? Ondanks zijn standvastigheid en 
trouw wordt hij opnieuw afgewezen en belandt in de gevangenis. 
 

3. De gevangen twintiger - Genesis 40 & 41 
Ook in de gevangenis zet Jozef zijn beste beentje voor. Dat wordt gewaardeerd met een 
leidinggevende taak. Zo verzorgd hij gevangenen van de Farao. Hij vraagt hen een goed woordje 
voor hem te doen, Jozef wordt vergeten. Pas twee jaar later, herinnert de schenker van Farao hoe 
zijn eigen droom in de gevangenis verklaard werd en waarheid werd. Jozef wordt opgepimpt en mag 
Farao’s droom verklaren.  
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4. Dertig+ onderkoning - Genesis 41 tot en met 50  

Farao - de god van de Egyptenaren- ziet de goddelijke wijsheid in Jozef en kroont hem tot 
onderkoning. Iedereen buigt voor Jozef in zijn koningskleed. Emotioneel komt hij meer in balans met 
zichzelf dankzij zijn huwelijk en geboorte van twee zoons.(Gen 41: 50-52) Hij pakt de zaken goed 
aan. Zo komen uit het buurland ook zijn broers zaken doen. Hij zorgt dat zijn emoties onzichtbaar 
blijven tot hij overtuigd is van de goede zorgen van zijn broers. Dan volgt de hereniging met vader 
Jakob en allerlei neefjes en nichtjes. Jozef is rond de vijftig wanneer vader Jakob sterft en zijn broers 
op diens verzoek om vergeving vragen; zo’n dertig jaar nadat ze hem in de put gooiden! Daarna leeft 
hij nog zestig jaar met zijn familie. 
 
Bespreek: 
 

Bij Genesis 41:37-52: 
● Hoe zou Jozef zich voelen als hij gekleed wordt als koning? 
● Wat is het effect van zijn huwelijk en de geboorte van twee zoons? In hoeverre 

(her)ken je vergelijkbare gedachten en gevoelens? 
 
Bij Genesis 42:6-21/24: 

● Wat zou er door Jozef gaan toen hij zijn broers zag?  
● Hoe zouden de broers over de onderkoning denken? 

 
Bij Genesis 43-45: 

● Beschrijf de gedachten en gevoelens van de broers wanneer het eten opraakt en 
vader Jakob zijn zoon Benjamin niet mee wil laten gaan. En wat doet dat met de 
mannen wanneer ze uiteindelijk toch op reis mogen? 

● Wat is de rol van Juda in het verhaal? Wat zou er in Juda om zijn gegaan, wat 
motiveert hem? 

● Jozef is opmerkelijk aangedaan als hij zijn broers ziet, en opmerkelijk 
vergevingsgezind na wat zijn broers hem hebben aangedaan. Hoe kan dit denk je? 
(Lees Jozefs verklaring in Gen. 45:5-8) 
 

Benoem de scènes die jullie gaan spelen: 
Afhankelijk van de groep en hoeveel tijd je hebt, kunnen spelers zelf tekst bedenken.  
 
1. Jozef krijgt de koningsmantel, de ketting en de zegelring van Farao. Iedereen moet voor 
hem buigen. Dan vertelt hij zijn plan en zet mensen aan het werk;  schuren bouwen, zaaien 
en oogsten. 
2. Trouwen:  
Draai huwelijksmuziek en mimeer trouwbelofte of een inzegening. Eindig de scène door de 
verteller de geboorte van de twee zoons te laten melden, eventueel vergezeld met een 
tableau vivant van een ‘happy kings family’. 
3. Eerste komst van de broer: 
De broers komen op en onderkoning Jozef schrikt. Hij hertstelt zich snel. Jozef beschuldigd 
hen van spionage en verhoord hen streng. Hij zet ze gevangen en houdt Simeon als 
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onderpand tot ze met Benjamin zullen komen. Jozef toont geen emoties! 
4. Tweede komst van de broers: 
Ze moeten zich ‘s avonds bij de paleispoort melden. Excuus maken voor het niet betaalde 
graan. Hereniging met Simeon en overdadig diner. Bij het diner ziet Jozef zijn broertje 
Benjamin voor het eerst. Hij slaat zijn hand voor zijn mond en moet huilen, dus hij loopt snel 
weg naar een achterkamertje om te huilen. Herstelt zich snel en loopt weer terug naar het 
diner, met gezicht in de plooi. 
Terwijl de broers dronken worden, smoest Jozef in een hoek met zijn dienaren. Die stoppen 
achter de rug van de broers een grote beker in hun boodschappentassen, waarna de broers 
vertrekken. 
5. Broers worden door soldaten teruggebracht het paleis in: 
Jozef houdt zich nu kwaad. Eist om Benjamin tot slaaf te maken. Juda maakt excuses en 
vertelt. (Genesis 44:18-34). Dan breekt Jozef, stuurt alle dienaren weg en huilt opmerkelijk 
hard. De broers zijn met stomheid geslagen. Jozef zegt: “Ik ben het, Jozef, jullie broer”.  
Hierna kan de verteller het verhaal van Genesis 45:4-25 samenvatten terwijl de broers 
luisteren en elkaar omhelzen, de tassen weer inpakken en extra tassen met cadeaus 
meekrijgen. 
6. Hereniging met vader Jakob in Egypte. Dit kan met feestmuziek, bijvoorbeeld uit de 
musical Jozef; ‘Jakob in Egypte’. Vrouwen en kinderen komen mee, Jozef stelt vader aan 
Farao voor. Overal zie je buigingen, omhelzingen en vrolijke gezichten.  
 
Verdeel rollen en oefen (30 - 60 minuten) 
 
Kies en/of maak attributen (10+ minuten) 
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