Verwerkingen
Werkblad Jozef herenigd met zijn broers en vader
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
- Voor elk kind een lange satéprikker
- Kleurmaterialen
- Scharen Of prikpennen met matjes
- Lijm
Werkwijze:

Kleur de afbeeldingen in. Knip of prik beide afbeeldingen uit over de
stippellijnen.
Smeer lijm op de hele achterzijde van de ene afbeelding en plak in het midden
een satéprikker. Plak er daarna de achterkant van de andere afbeelding op.
Aan de ene zijde zien we Jozef, maar daar weten de broers nog niet dat hij het
is. Aan de andere zijde maakt hij zich bekend.
Laat de kinderen het verhaal met behulp van deze verwerking navertellen.

Tijdsduur:

15 min.

Twaalf broers
Nu de broers is Egypte zijn, zijn alle twaalf broers weer herenigd.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een vel stevig karton A5-formaat, in huidskleur (let op: dat kunnen verschillende kleuren zijn!)
- Restjes rood papier/karton
- Voor elk kind 12 kleine, platte voorwerpen, bijvoorbeeld knopen
- Tekenmaterialen
- Scharen
- Lijm
- Voor elk kind een etiket met de tekst ‘Weer samen! Gen. 45: 1 – 46:7’

Voorbereiding:

Maak een voorbeeld van het eindresultaat.
Werkwijze:Laat het eindresultaat zien.
Leg kort uit wat dit werkje met het verhaal te maken heeft:
- De handen: Jozef dankt God.
- Het hart: liefde, geen wraak.
- Twaalf voorwerpen: de twaalf broers, die weer compleet zijn.
Vouw het A5-karton dubbel. Leg je hand met je pink tegen de
vouw en trek om met potlood. Houd je vingers tegen elkaar aan,
anders is het erg moeilijk om uit te knippen.
Knip de hand uit, terwijl het karton nog dubbelgevouwen is.
Teken op het rode karton/papier een hart en knip het uit. Houd het
klein, het moet op de handen passen.
Plak het hartje aan de rugzijde van de handen.
Plak ook het etiket op; doe dit aan de andere kant van de vouw,
ook aan de rugzijde
Vouw de handen open; nu heb je ‘dankende’ handen.
Plak de twaalf voorwerpjes (knoopjes?) op de open handen.

Tijdsduur:
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15 min.

Omhelzing
We maken een omhelzing van papier.
Je hebt nodig:

- Een groot vel papier, bijv. een rol behang
- Tekenmaterialen
- Schaar

Werkwijze:

Zorg voor een grote strook papier. Hierop gaat een kind liggen met armen wijd.
Trek de armen en schouders om. Het gaat dus niet om het onderlichaam. Knip
de armen met het bovenlijf uit.
De kinderen mogen samen het bovenlijf ‘aankleden’. Verdeel daarvoor de
taken.
Met deze uitgeknipte en versierde armen kun je iemand een omhelzing of
knuffel geven.
Praat daarover na: Jozef en zijn vader ontmoeten elkaar na lange tijd weer. Een
omhelzing hoort bij een begroeting met iemand van wie je houdt. Trouwens: ook
God wil zo dichtbij zijn!

Tijdsduur:

15 min.

Eindelijk weer bij elkaar!
Speelwijze:
Vertel de kinderen dat het verhaal van Jozef vandaag eindigt. Maar niet het
verhaal over de Here God. God gaat altijd mee en zal altijd bij de mensen
blijven. Het verhaal van Jozef lijkt soms op een film, maar is het natuurlijk niet.
Wij spelen een kort stukje van het verhaal en zoeken naar de Here God in dit
verhaal.
Verdeel de groep in kleinere groepjes en laat de kinderen met elkaar praten over
het verhaal. Welke onderdelen zijn het belangrijkst in het verhaal? Hoe voelen
de mensen in het verhaal zich? Kun je met je houding en gezicht laten zien hoe
de mensen zich voelen?
Spreek met je groepje af welke rol je wilt spelen. Bijvoorbeeld vader Jakob,
Jozef, Benjamin, een broer.
Jongere kinderen:

Begeleid het spel, vertel het verhaal in korte stukjes, laat de kinderen uitbeelden
wat ze horen, laat vooral de emoties zien. Vraag: hoe weten we dat de Here
God in dit verhaal erbij is?

Oudere kinderen:

Gaan zelf aan de slag, ze krijgen een aantal minuten om te oefenen, daarna
laten ze het aan elkaar zien. Kijk naar elkaar, kun je zien dat God doet wat Hij
zegt en dat Hij erbij is?

Extra element:

Film wat de kinderen spelen, of laat dat doen door iemand anders.

Tijdsduur:

afhankelijk van het aantal kinderen
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Puzzelblad Weer één familie!
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 2a
- Een print van werkblad 2b
- Voor elk kind een gekleurd vel A4
- Scharen
- Lijm
- Evt. Kleurmaterialen
Werkwijze:

Knip de puzzelstukjes uit, maak de puzzel en plak de oplossing op het
gekleurde vel papier.
Let op: de puzzel is niet gemakkelijk. Als het nodig is kun je een blik laten
werpen op het eindresultaat (blad 2b).
Nu zijn Jozef en zijn familie weer bij elkaar.
Als er genoeg tijd is kan de plaat worden ingekleurd.

Tijdsduur:

15 min.

Familieportret
Dit is een gezamenlijke knutselactiviteit.

Je hebt nodig:
- Een grote (foto)lijst, voor een resultaat op A3-formaat
- Een vel gekleurd A3
- Restjes papier, stof, karton, behang
- Tekenmaterialen
- Scharen
- Lijm
- Voldoende bijbels OF kopieën van Genesis 49
- Een print van werkblad 3

Werkwijze:Leg uit wat de bedoeling is van dit werkje: In de tijd van Jozef is er
zeker geen foto gemakt van de twaalf broers en waarschijnlijk ook geen
schilderij. In de tegenwoordige tijd zou dat zeer waarschijnlijk wel gebeuren.
Hoe heetten al die broers eigenlijk?
Zoek gezamenlijk in de Bijbel de namen van de twaalf broers op, van Ruben tot
Benjamin. Ze zijn verspreid in Genesis wel te vinden, maar bij het aanstaande
overlijden van Jakob (Genesis 49) vind je ze op een rijtje. Schrijf alle namen op.
Nu ga je samen een familieportret maken: Spreek af wie welke broer afbeeldt.
We weten natuurlijk niet hoe ze eruit hebben gezien, maar de kinderen mogen
proberen om hen goed te portretteren.
Teken met potlood op (restjes) papier een poppetje. Teken alleen schouders en
hoofd. Knip het poppetje (een van de broers) uit.
Bedenk samen een goede compositie van de broers. En plak ze op het grote
vel. Schrijf de namen onder de afbeeldingen.
Schrijf onder op de rand: Weer samen; Gen. 45:1-46:7.
N.B.: heb je veel kinderen? Deel de groep dan op, zodat de kinderen per sub
groep een familieportret kunnen maken.
Tijdsduur:
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20 min.

Puzzelblad Door God herenigd!
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 4.
Oplossing:

geluk begint bij gehoorzaamheid aan God

Tijdsduur:

10 min.
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