
Werkblad: vragen voor spel 2 
 
1. Wat is de naam van de oudste broer van Jozef? 
A. Simeon 
B. Levi  
C. Juda 
D. Ruben 
 
2. De broers van Jozef hadden een hekel aan hun broertje. Dit kwam omdat hij vreemde 
dromen had en voorgetrokken werd door hun vader. Maar waar kwam het nog meer door? 
A. Jozef verklikte alles door aan hun vader 
B. Jozefs jas was gemaakt van hun mooiste kleding 
C. Jozef speelde altijd de baas 
D. Jozef dacht dat hij het beter wist dan de rest 
 
3. Jozef droomde over de zon, maan en sterren die voor hem bogen. Welke droom had hij nog 
meer? 
A. Beelden die voor hem bogen 
B. Bos koren die voor hem bogen 
C. Engelen die voor hem bogen 
D. Koeien die voor hem bogen 
 
4. Wie is de moeder van Jozef? 
A. Sara 
B. Lea 
C. Rachel 
D. Rebecca 
 
5. Waar komt Jozef als eerste terecht als slaaf in Egypte? 
A. In de gevangenis 
B. Bij de farao 
C. Bij degene die de leiding had over de lijfwacht van de Farao 
D. Bij de wijnschenker 
 
6. ‘In de put zitten’ is een bekende uitspraak. Welke van de volgende uitspraken bestaat ook? 
A. Op elk putje past een deksel 
B. In de put gesmoord zijn 
C. Een bodemloze put 
D. De put van Damocles 
 
7. Wie is het jongste broertje van Jozef? 
A. Benjamin 
B. Zebulon 
C. Dan 
D. Naftali 
 
 
 



8. Wat betekent de naam ‘Jozef’? 
A. De Heer moge toevoegen 
B. Hij die de hiel greep 
C. Vader van vele volkeren 
D. Hij die iemand aan het lachen maakt 
 
9. Welke van deze dromen heeft Jozef niet uitgelegd - en bestaat dus niet in dit verhaal? 
A. Wijnstok met drie ranken 
B. Drie manden met wit brood waar vogels wat uitpikken 
C. Zeven rijpe korenaren en zeven iele korenaren 
D. Een ladder met zeven treden die bijna in de hemel komt 
 
10. Wat lag er bovenin de zak van Benjamin nadat ze graan hadden gehaald in Egypte? 
A. Een gouden staaf 
B. Een zilveren kelk 
C. Een bronzen beeld 
D. Een albasten kruik 
 
 
 


