
Aktiwiteite:

Aktiwiteit 1: Josef se rok

Vir die eerste aktiwiteit gaan soek die gesin goed in die huis wat die volgende kleure is: rooi,
oranje, pienk, pers, blou, groen, geel. Dit kan enige iets wees, solank dit hierdie kleure is. 

Aktiwiteit 2: Die skinker en die Bakker

Vir hierdie aktiwiteit kan julle sap en brood vat, en saam as gesin nagmaal gebruik. Sê vir 
God dankie dat julle as gesin saam die nagmaal mag gebruik, dat julle sy kinders mag wees, 
en dat hy met ons as sy kinders praat.

Inleiding:

In ons volgende geheime boodskappe van God gaan ons kyk na drome wat Josef asook die 
mense om hom gehad het, maar voordat ons daarmee begin kom ons kyk eers wat julle van
Josef af weet.

Vraag 1:
Wie was Josef se Pa gewees?

Antwoord: Jakob

Vraag 2:
Hoeveel broers het Josef gehad?

Antwoord: 11

Vraag 3:
Hoe weet ons dat Jakob vir Josef die liefste van al sy seuns gehad het?

Antwoord: Hy het vir Josef lang klere met moue gemaak, maar nie vir sy broers nie.

Vraag 4:
Hoe weet ons dat Josef se broers nie baie van hom gehou het nie?

Antwoord: Hulle het hom as ‘n slaaf verkoop.



Vraag 5:
Noem die ses hoof gebeure uit Josef se lewe.

Antwoord: 
- Josef se broers verkoop hom as slaaf
- Josef werk vir Potifar
- Josef word in die tronk gegooi
- Josef lê die skinker en bakker se drome uit
- Josef lê die Farao se droom uit
- Josef word as 2de in bevel van Egipte gesit

Vraag 6:
As jy na die hoofgebeure uit Josef se lewe kyk, wat dink jy was God se uiteindelike plan met 
al die swaarkry en sleg in Josef se lewe?

Antwoord: Sodat sy familie gered kon word (Gen 45:5)



1. Hoeveel drome het Josef gehad?

                                 

2. Waarvan het Josef gedroom? (Gen 37:1-10)

     

3. Wat het sy familie van sy drome gedink? (Gen 37:8)

                                            

4. Het sy drome waar geword? (Gen 42:6)

5. Was Josef se drome ‘n …………



1. Waar was die skinker toe hy sy droom gehad het?  (Gen 40:4-5)

                                 

2. Hoekom was hy daar gewees?  (Gen 40:1)

3. Waarvan het hy gedroom?  (Gen 40:9-11)

                                             

4. Wat het sy droom beteken?   (gen 40:12-13)

                                

5. Was die skinker se drome ‘n …………



1. Waar was die bakker toe hy sy droom gehad het?  (Gen 40:4-5)

                                 

2. Hoekom was hy daar gewees?  (Gen 40:1)

3. Waarvan het hy gedroom?  (Gen 40:16-17)

                                            

4. Wat het sy droom beteken?   (Gen 40:18-19)

                           

5. Was die bakker se drome ‘n …………



1. Hoe lank na die skinker en bakker hulle drome gehad het, het die Farao 
ook ‘n droom gehad? (Gen 41:1)

2. Wie het vir die Farao vertel dat Josef drome kon uitlê? (Gen 41:9-14)

                                            

3. Waarvan het die Farao gedroom? (Gen 41:17-24)

                              

4. Wat het sy droom beteken? (Gen 41:29-31)

5. Hoekom het God vir Farao die drome gegee het? (Gen 41:33-36)

6. Was die Farao se droom ‘n ……….



Antwoorde:

Josef se drome:

1. 2.   en  3. 4.   5. 

Die Skinker se droom:

1. 2. 3. 4. 5. 

Die Bakker se droom:

1. 2. 3. 4. 5. 

Die Farao se droom:

1. 2. 3. en  4. 

5.    6. 



Die verhaal van Josef, en al die drome wat die Here vir elkeen op die regte tyd 
kom gee het, is soos stukkies van ‘n puzzle. As een weggelaat word sal die puzzle
nie volledig kon wees nie. Dis hoe belangrik drome in die Bybel se tyd was, maar 
nogsteeds vandag.

God gebruik ook nie net grootmense om drome voor te gee nie, hy gebruik ook 
kinders, soos wat hy met Josef op ‘n jong ouderdom met sy drome gedoen het. 

Let op wat jy droom, en vra vir die Here of ‘n droom van Hom af kom en wat dit 
beteken, watter spesiale opdrag of waarskuwing hy vir JOU het!




