
 

  Jozef vergeeft zijn broers  

Thema  Berouw en wederkeer 

Groepsvorming 
Vergeving 
Zonde en straf 

Bovenbouw 

Bijbelverhaal Jozef vergeeft zijn broers  

Bijbelgedeelte Genesis 50: 14 - 21 

Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
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17 

 
19 
21 

De vraag van de broers of ze vergelding voor hun boze daden zullen 
ontvangen. Straf hoort bij overtreding. 
De vraag om vergeving, waarbij er een beroep gedaan wordt op Jozefs liefde 

tot zijn vader.  
Jozef geeft aan niet zelf voor rechter te spelen.  
Bij het hebben van berouw hoort ook vergeving en Jozef troost zijn broers. 

Geloofsleer In de Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40 vraag en antwoord 107 
worden vooral de positieve dingen genoemd wat we moeten doen aan onze 
naaste.  

Over het vergeven van een ander kunnen we lezen in de HC vraag en 
antwoord 126. We vragen om vergeving voor onszelf, maar zijn ook mede 
daarom verplicht een ander te vergeven.  

Psalm / Lied Psalm 32: 3 
Psalm 37: 6 en 14 

Gebed des Heeren: 6 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

 Hierin zien we dat de liefde de boventoon voert, dit verhaal past dus 
ook goed bij Kolossenzen 3: 12-21 waar het gaat over de onderlinge 
liefde en bij 1 Petrus 3: 8-12 waar gesproken wordt over de opwekking 
tot verdraagzaamheid. Dit kan eventueel in de bovenbouw gebruikt 
worden voor de Bijbelleesles. 

 Jozef als voorbeeld voor de kinderen dat we niet voor eigen rechter 

spelen. 

 Bij kinderen gebeurt het nogal eens dat ze weer terug komen op iets 

wat in het verleden is gebeurd. Als er sprake is geweest van vergeving 

en verzoening, is dat minder vaak het geval. Als het wel gebeurt, dan is 

dat niet terecht, hier geldt het spreekwoord: ‘geen oude koeien uit de 

sloot halen’.  

 Dit verhaal is vooral geschikt voor de bovenbouw als het gaat over het 
hele proces van pesten en de goede afsluiting daarvan. 

 


