
Verwerkingen

Werkblad Domino Eerlijk zijn is belangrijk
Jozef doet goed zijn best bij Potifar. Dan liegt de vrouw van Potifar, dat Jozef haar kwaad wil doen. Haar 
man gelooft haar en straft Jozef die eerlijk vertelt wat er is gebeurd. Jozef komt in de gevangenis. Maar ook 
in de gevangenis is Jozef eerlijk en daardoor mag hij de leiding in de gevangenis helpen. Zo zie je maar: 
eerlijk zijn is heel belangrijk!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
 - Scharen
 - Evt. kleurmaterialen
 - Evt. lijm
 - Evt. voor elk kind een gekleurd vel A4

Werkwijze: Kleur de plaatjes mooi in. 
 Knip de vier dominostukken en het vierkant uit op de dikke lijn. 
 Leg het vierkant zo neer dat de tekst goed leesbaar is.
 Leg de dominostukken eromheen, in de goede volgorde zodat het verhaal klopt.
 Je kunt het geheel ook op een (gekleurd) vel papier plakken.

Tijdsduur:  15 min.

Bewaar je mond…
Uit je mond kan de waarheid komen, maar er kunnen ook leugens mee gesproken worden. Leugens moet je 
weer goedmaken door toch de waarheid te vertellen. De vrouw van Potifar sprak leugens, en Jozef werd het 
slachtoffer. 
Uit deze mond kun je tissues pakken, met een tissue kun je iets wat vuil is weer schoon maken. Net als met 
de waarheid: je kunt de leugen weer goedmaken.

Je hebt nodig: - Voor elk kind een doosje tissues
 - Voor elk kind een vel rood papier
 - Scharen
 - Lijm

Werkwijze: Maak van het rode papier een grote mond/lippen en plak ze op de tissuedoos 
 rondom het gat waar je de tissues uit kunt pakken. Versier de doos verder, 
 eventueel met Bijbelteksten over de waarheid zeggen (bijvoorbeeld 2 Tim. 2:15, 
 Ps. 15:2-3, Ef. 4:15).
 Bespreek ondertussen met de kinderen de symboliek achter het gebruik van 
 deze tissues. 

Tijdsduur:  10 min.
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Doen wat iemand zegt
Kinderen leren dat ze gehoorzaam moeten zijn. In principe is gehoorzaamheid goed. Maar moet je altijd 
gehoorzaam zijn? Moet je altijd doen wat iemand anders zegt?

Speelwijze: Begin met een gesprekje over leugens.
 - Wie heeft het wel eens meegemaakt dat iemand loog?
 - Wat zei die persoon? Hoe vond je dat?
 - Wanneer is iets een leugen (voor de bovenbouw)?
 Trek de lijn door naar het verhaal: Waarom liegt de vrouw van Potifar?

 Jozef is een slaaf. Dus hij moet doen wat hem gezegd wordt. Wij gaan het 
 spelletje ‘Simon zegt …’ spelen. Ik zeg iets en jullie moeten dat doen:
	 	 •	Simon	zegt:	ga	staan	(alle	kinderen	gaan	staan)
	 	 •	Simon	zegt:	klap	in	je	handen	
	 	 •	Simon	zegt:	spring	op	en	neer
	 	 •		…
 Nu maken we het spel moeilijker, als ik niet zeg ‘Simon zegt’ moet je het niet 
 doen. Anders ben je af. Je bent ook af als je het verkeerd doet.

 Voeg als laatste een rare of gemene opdracht toe, bijvoorbeeld:
	 	 	 •	Simon	zegt:	geef	je	buurman	een	duw
 Wie doet dit? 
 Het is een commandospel, maar moet je ook echt alles doen wat gezegd wordt? 
 Ook als het gemeen is? En wat nou als je het niet doet en dan toch af bent?

 Zo gaat het ook met Jozef. Hij kiest ervoor om geen verkeerde dingen te doen, 
 maar krijgt dan toch straf. Wat leert ons dat over de manier waarop wij omgaan 
 met opdrachten? Moeten wij altijd gehoorzaam zijn?

Tijdsduur:  15 min.

Puzzelblad Jozef en de vrouw van Potifar
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossingen: - Kruiswoordpuzzel:  
 Horizontaal:   Verticaal:
   2. Jozef   1.   Potifar
   5. zegen   3.   werk
   7. gevangenis   4.   leugen
   8. verleiden   6.   mislukt
 10. trouw   9.   vrouw

 - Spiegelbeeld en ondersteboven: Dat is niet waar! Ze geloven mij niet!
 - Wegstreepzin: liegen heeft gevolgen.

Tijdsduur:  10 min.
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Onthoud de waarheid!
Je hebt nodig: - Voor elk kind een zakdoek of lap stof ter grootte van een zakdoek
 - Textielstiften

Werkwijze: Bespreek met de kinderen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze iets belangrijks 
 niet vergeten. Dat kan bijvoorbeeld door een geheugensteuntje te gebruiken: 
 sommige mensen zetten een stip op hun hand of leggen een knoop in hun  
 zakdoek. Zo weten ze: ‘dit moet ik niet vergeten’.
 Jozef vergat niet dat God wil, dat wij altijd de waarheid spreken en dat we niet   
 moeten liegen. Om dit ook te onthouden, schrijven we het op een zakdoek en 
 leggen we er een knoop in. Je kunt ook een Bijbeltekst over waarheid spreken 
 op de zakdoek schrijven, denk dan bijvoorbeeld aan deze tekst: ‘Span je in 
 om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor 
 je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid’  
 (2 Timoteüs 2:15).
 Hang de zakdoek op je kamer op en denk er steeds weer aan de waarheid te 
 spreken, daarmee maak je God blij. 

Tijdsduur:  10 min.

Puzzelblad Jozef in Egypte
Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.

Oplossingen: - Kruiswoordpuzzel
 Horizontaal:   Verticaal:
   3. leugen     1. Verleiden
   5. kleed     2. Hebreeër
   7. gevangenis     4. verdriet
   8. Egypte     5. kamer
 10. meester     6. zegen
 13. Jozef     9. Potifar
 14. huis   11, trouw
 15. vrouw   12. boos

 - Uitkomst: ongewenste intimiteit.
 - Zoek om een hoek: goed geweten
 - Blokpuzzel: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.
 - Wat hoort bij Jozef en wat bij de vrouw van Potifar: je lijf is van God.

Tijdsduur:  20 min.
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Genesis 39 

Kruiswoordpuzzel: 
Hieronder staan woorden die bij het verhaal horen. De letters van de woorden staan door elkaar.  

Vul de goede woorden in bij de vakjes in de kruiswoordpuzzel. 

Horizontaal:  
(van links naar rechts) 
2. zefjo 
5. geenz 
7. vangnisgee 
8. nedielver 
10. uowtr 

Verticaal:  
(van boven naar beneden) 
1. tifarpo 
3. krew 
4. neguel 
6. kulistm 
9. wourv

 
 

Spiegelbeeld en ondersteboven: 
Wat staat hier? Je kunt een spiegel gebruiken. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wegstreepzin: 

Streep alle letters a weg in deze zin, wat staat er dan? 
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Jozef in Egypte – Genesis 39 
 

Kruispuzzel 
Als de puzzel af is, kun je in de grijze vakjes met cijfers 
twee moeilijke woorden vinden, met deze betekenis: 
tegen iemands wil over seks praten, rare gebaren maken 
of aan iemands lichaam zitten. Dat deed de vrouw van 
Potifar. In Nederland vinden we dat niet goed.  
Meld het aan je ouders of onderwijzers als iemand op zo’n 
manier vervelend tegen je doet. 

Zoek om een hoek 
Alle woorden staan om een hoek.  
De overgebleven letters vormen twee 
woorden.  
Jozef raakte zijn vrijheid kwijt doordat 
hij Gods wil deed, maar hij hield ook 
iets wat niemand van hem af kon 
nemen:  

 1  G P O T I R E E E R B
 2  3 6    12  N I S O F G W N A P E

 4  5  4      E V R O A E O K L E H
       G E E U R Z E D E U G
 15   6   N G D W G A D E E G N
   7    2 3   14 8  A Y P T E G Z K L E I 
   18       V S O Z E F E A K N D
19  8   9 9  10  E L J E N E G M E R I 

10    17      7  G A W E E T V E R L E
 20  13  11  E A F D N E I D E B N

 12 11   bediende, Egypte, gevangenis, gezag,  
Hebreeër,  Jozef, kamer, kleed,  

knap, leugen, Potifar, slaaf, verleiding, 
vrouw, woede, zegen 

Oplossing: …………………………….. 

 13 1	     
      

14  16   15    5

 
Horizontaal: 
3. Geen waarheid.  5. De vrouw van Potifar greep Jozef bij zijn? 7. Hier worden boeven opgesloten. 
8. Het land waar Potifar woonde.  10. Potifar is baas, de …. van Jozef. 13. Zoon van Jakob die als slaaf 
verkocht werd. 14. Hier kun je in wonen. 15. Geen man. 
Verticaal: 
1. Iemand overhalen om iets slechts te doen.  2. Israëliet, iemand van de overkant. Het woord staat ook in de 
‘zoek om een hoek’-puzzel. 4. Iets waar je om moet huilen: de eerste letter is een v. 5. Een ruimte in huis.  
6. Geen vloek, maar het goede. 9. De baas van Jozef. 11. Niet ontrouw. 12. Kwaad, woedend. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   I S
                     S N
                     H T E

Blok 
puzzel 

          L               
 Z            A         
       H                L E

D E  
Jozef              Vrouw van Potifar   Wat hoort bij Jozef en wat bij de 

vrouw van Potifar? 
Zet een kring om de letter voor het 
woord als het bij Jozef hoort en rechts 
als het bij de vrouw van Potifar hoort. 
Als je het goed gedaan hebt, lees je 
een zin van boven naar beneden. 

 U G E  A L T
T getrouwd V W A A 
J knap O  H A  N  N
E slaaf G  R H E
M opdringerig A O G   A R  
Z liegt N I D  
L zorgt goed voor het huis E  W E L   A L
N praat slecht over Jozef G Tekening: 

Maak op de achterkant van het blad 
een schets van een poster of T-shirt 
met een tekst om ervoor te zorgen 
dat mensen elkaar trouw blijven: 
zoals: liefde is altijd samen zijn, 1 
man met 1 vrouw, echte liefde wacht.

  Z O
IJ komt in de gevangenis E  Zet de 

blokken in 
de goede 

volgorde en 
je leest een 
gezegde. 

 A C
F probeert te vluchten S 
P wil seks O   D E
I wordt gezegend N E L  
S eerlijk U R H A
N schreeuwt D 
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