Verwerkingen
Werkblad God blijft Jozef helpen
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Lijm
Werkwijze:

Knip de donkere achtergrond met de sterretjes uit.
Kleur de plaatjes in de droomwolkjes en knip ze uit.
Plak de wolkjes op de donkere achtergrond.
Weten de kinderen welke droom bij de schenker hoorde en welke bij de bakker?

Tijdsduur:

10 min.

Dromen over eten en drinken
De schenker en de bakker hadden bijzondere dromen. Ze gingen over eten en drinken, maar daarmee wilde
God iets duidelijk maken. God laat op heel veel manieren zien dat Hij er is, hoeveel macht Hij heeft en dat
Hij je helpt.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

Maak met de kinderen croissants volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Elk kind kan zijn/haar eigen croissant maken. Indien gewenst kan er ook iets
op de croissants gedaan worden, afhankelijk van wat men lekker vindt. Praat
ondertussen over de droom van de bakker en over hoe God de dromen
ebruikt.
Zet de croissants in de oven.
Maak zelf een kan limonadesiroop terwijl de croissants in de oven staan en voer
ondertussen een vergelijkbaar gesprek over de droom van de schenker.
Ga samen aan tafel zitten. Elk kind krijgt een eigen croissant op een bordje en
siroop in een bekertje. Praat na over het verhaal en de positie van Jozef. Hoe
zien zij Gods hulp in zijn situatie?

Tijdsduur:

20 min.
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Blikjes croissantdeeg
Bakpapier
Oven
Limonadesiroop
Water
Kan
Voor elk kind een bordje
Voor elk kind een bekertje
Evt. iets op de croissants, zoals gemalen kaas, kaneel, suiker e.d.

God is bij je
Je hebt nodig:
Werkwijze:

Plaatjes over bidden, Bijbellezen, zingen, naar de kerk gaan, een gesprek e.d.
Praat met de kinderen over het volgende: Merken jullie dat God bij je is? Hoe
merk je dat? Is God ook bij je als het niet zo goed met je gaat, merk je dan juist
zijn aanwezigheid? Als je Gods aanwezigheid niet voelt in moeilijke of
verdrietige tijden, hoe kun je God dan zelf opzoeken? Hoe doe je dat?
Pak de plaatjes erbij met voorbeelden hoe je God zelf opzoekt, bijvoorbeeld
bidden, uit de Bijbel lezen, zingen voor God, naar de kerk gaan, praten met
iemand die ook gelovig is. Laat de kinderen hieruit kiezen. Laat hen hier over
vertellen, praat er samen over.
Vandaag gaat het verhaal over Jozef. Hij zit al een hele tijd in een hele moeilijke
situatie. Ver van huis, als slaaf verkocht, in de gevangenis... Het lijkt net alsof
iedereen hem vergeten is. Zelfs de schenker vergeet Jozef, terwijl hij had
beloofd aan Jozef te denken, als hij weer mocht werken bij de koning.
Maar alles bleef stil en Jozef bleef in de gevangenis. Wat denk je, bleef Jozef op
God vertrouwen? Juist nu het zo moeilijk was en alles uitzichtloos leek? Jozef
had geduld, om dat hij op God vertrouwde.
Als het moeilijk voor ons wordt, mogen we juist God om hulp vragen. Soms
moet je wachten op antwoord, soms krijgen we het niet zoals we hadden
verwacht, maar je mag altijd vertrouwen dat God zal helpen. Omdat Hij van ons
houdt.
Sluit af met gebed.

Tijdsduur:

10 min.

Etagère
De bakker droomde over manden die op elkaar gestapeld waren. Met een etagère kun je dat enigszins
nabootsen.
Je hebt nodig:

-

Werkwijze:

We gaan een etagère maken.
Het papieren bekertje zet je ondersteboven. In het grote bord knip je in het
midden een gat - iets groter dan de onderkant van het bekertje. Dan schuif
je het bord over het bekertje, zodat het iets boven de tafel blijft hangen.
Eventueel kun je de onderkant nog met tape vastmaken ter versteviging. Het
kleine bord plak je met lijm of tape vast op de onderkant (die nu boven is) van
het bekertje.
Nu heb je een etagère met twee verdiepingen. Hierop kunnen bijvoorbeeld
koekjes worden gepresenteerd na de dienst.

Tip onderbouw:

Voor jonge kinderen kun je het gat in het grote bord voorknippen. Ook bij het
vastplakken hebben zij hulp nodig. Voor hen zou je daarom kunnen kiezen voor
witte borden en bekers, zodat ze deze met stiften, plakkertjes of iets dergelijks
kunnen versieren.

Tijdsduur:

15 min.
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Voor elk kind twee papieren bordjes van verschillende grootte
Voor elk kind een papieren bekertje
Scharen
Lijm
Tape
Evt. versiermaterialen, zoals stickertjes en viltstiften
Koekjes en dergelijke

Puzzelblad Ook in de gevangenis is God
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.
Oplossingen:

- Geheimschrift: door Gods kracht kan Jozef dromen uitleggen.
- De droom van de bakker: rand bovenste mand, streepjes op vogelvleugel,
structuur van onderste mand, wenkbrauwen, streepjes in het haar, band om
middel

Tijdsduur:

10 min.

Bijbelteksten opzoeken
Je hebt nodig:

Speelwijze:

Tip:

De teksten zijn:

- Twee bijbels
- Voor elke groep een begeleider
Verdeel de groep in tweeën en geef de kinderen een bijbel, één per groep.
De teksten die de kinderen opzoeken hebben te maken met wachten op
antwoord van God. Laat de kinderen de tekst opzoeken en hardop voorlezen.
Verbind aan elke tekst een letter, die ze krijgen als ze de tekst hebben gelezen.
Met deze letters moeten ze een woord puzzelen.
Uiteindelijk komt hier het woord VERTROUWEN uit.
Doordat de kinderen de tekst hardop voor moeten lezen voordat ze een letter
krijgen, is het handig dat er bij elke groep een begeleider zit die de letter geeft.
De groep die als eerste klaar is, heeft gewonnen.
-

Jesaja 8:16,17 (letter R)
Psalm 130:5 (letter U)
Klaagliederen 3:24-26 (letter E)
Psalm 27:4 (letter E)
Micha 7:7 (letter T)
Psalm 25:5 (letter V)
Hosea 12:6,7 (letter R)
Jeremia 14:22 (letter N)
Psalm 123:1,2 (letter O)
Habakuk 2:3 (letter W)

Het woord is vertrouwen. Praat hierover na: Jozef bleef op God vertrouwen,
ondanks zijn moeilijke omstandigheden. Hij bleef vertrouwen dat God hem hier
doorheen zou helpen. We mogen vertrouwen dat God altijd antwoord geeft. Ook
als het soms lang duurt, als we niet snel antwoord krijgen op onze gebeden.
Soms wordt je gebed anders verhoort dan je had verwacht. Toch weet God wat
het allerbeste voor jou is, en vergeet nooit dat Hij je zal geven wat je nodig hebt
en wat goed voor jou is.
Tijdsduur:
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20 min.

Puzzelblad Gods plan … met een omweg
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 3
- Voor elk kind een bijbel
- Pennen
Oplossingen:
- Paspuzzel:
		 buffel – lekkernij – ijsbedrijf – frietkraam – merrie – eurobankbiljet – tachtig –
giro – oerwoud. Uitkomst: blijf met God
- Getal drie:
		 vrienden – tenten – maanden – ranken – groepen – jaren – richtingen – pijlen.
Uitkomst: ook in moeilijkheden helpt Hij je verder.
Tijdsduur:
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20 min.

1
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