
Instruksies:
 Elke span of spanlid kry ‘n prentjie van Josef se jas, asook vyf verskillende kleure koukies,

potloodkryte of vetkryte.
 Hulle moet die prentjie bo-op hulle koppe sit en probeer inkleur. Die res van die span kan 

instruksies gee vir die een wat inkleur.
 Die span wat binne ‘n minuut se tyd die beste ingekleur het wen die speletjie.



Genesis 37 / Genesis 39 – Genesis 41 / Genesis 45

1. Wie was Josef se Pa gewees? (Gen 37:3)

                                                
2. Hoeveel broers het Josef gehad?

                                             
3. Jakob het vir Josef die liefste van al sy seuns gehad. Wat het hy vir 

hom gemaak, maar nie vir die ander nie? (Gen 37:3)

                              
4. Josef het twee drome gehad waar goed voor hom kniel. In die eerste 

droom was dit Koringare, wat was die tweede gewees? (Gen 37:9)

                        
5. Josef se broers het nie baie van hom gehou nie, wat het hulle met hom 

gedoen? (Gen 37:27)

                            



6. In wie se huis het Josef gaan werk nadat hy verkoop is? (Gen 39:1)

                                             
7. Potifar se vrou het gesê dat Josef by haar aangelê het, waar het hy 

beland? (Gen 39:20)

                                
8. Wie is die twee mense wie se drome hy in die tronk uitgelê het? 
   (Gen 40:1)

                               
9. Wie het ‘n droom ‘n ruk hierna gehad wat Josef kon uitlê? (Gen 41:15)

                                              

10.In beheer van watter land het die Farao hom na die uitleg van die  
    droom gesit? (Gen 41:43c)

               



11.In die droom sou daar twee tydperk van hoeveel goeie en slegte jare vir
    die land wees? (Gen 41:29-30)

                                                

12. Josef se lewe was nie maklik gewees nie, maar God het ‘n grootter doel
     daarmee gehad. 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 gewees? (Gen 45:5)
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