
Møte 2 – Josef - en selvopptatt ung mann som utviklet seg til å bli en mann fylt av nåde 

Icebreaker  Introduksjon 

til tema 

Bibeltekst Bibelhistorien 

(1 Mos. 37 & 39-47) 

Lek Hobby 

aktivitet 

Bønneaktivi

tet 

Teaser 

«Hvor ville du 

dratt på ferie?» 

I forkant har du 

hengt opp fire 

papirark rundt i 

rommet. På arkene 

står følgende: 

«Dra på fjellet og stå 

på ski.» 

«Dra til et varmt 

land hvor jeg kan 

ligge på stranden og 

bade.» 

«Besøke 

familie/slektninger.» 

«Være hjemme og 

slappe av.» 

 

Alle står i ring, ta en 

runde hvor alle sier 

navnet sitt og 

lederen 

introduserer seg 

selv. Deretter sier 

du til barna at de 

skal late som om det 

Føtter 

Gi alle barna en 

hvit pappfot 

hver. På denne 

foten skal de 

enten tegne 

eller skrive hva 

de ønsker å 

gjøre/bli når de 

blir voksne. 

Noen ganger så 

kan vi ha tanker 

om hva vi ønsker 

å gjøre, hvor vi 

ønsker å bo, 

hvem vi skal 

gifte oss med, 

om vi skal ha 

familie, men 

noen ganger så 

blir planene våre 

forandret og 

noen ganger så 

skjer ting som vi 

ikke visste om. 

Så noen ganger 

går livet en 

annen vei enn 

«Herren var 

med Josef, så 

lykken fulgte 

han.» 

1 Mosebok 

39,2 

La barna 

gjenta verset 

og forsøk og la 

dem lære det 

utenat.   

Deretter snakk 

litt om hva 

verset betyr: 

Hva vil det si 

at Gud var 

med Josef? 

Hva betyr det 

at «lykken 

fulgte han»?  

Hva er lykke? 

Kan man 

oppleve og 

være lei seg 

innimellom 

Lære om Josef: 

Gud talte til han! 

Han søkte Gud når 

han hadde det 

vanskelig. 

Viste brødrene sine 

nåde. 

Del 1 om Josef 

Josef var sønn til Jakob 

som var sønn til Isak 

som var sønn til 

Abraham, så han var 

oldebarnet til han vi 

snakket om forrige 

gang. 

Fortell historien om 

hvordan Josef var sønn 

til Rakel, Jakob sin 

favoritt hustru, 

hvordan Josef var 

bortskjemt og sjalusien 

til brødrene som kom 

pga av 

forskjellsbehandlingen. 

Fortell om drømmene 

han hadde og frem til 

«Doktor knute» 

Lag en stor sirkel 

med alle barna. Be 

om en frivillig som 

skal gå ut av 

rommet og vente 

utenfor døren til 

dere roper dem 

inn igjen. Når 

denne personen 

har gått ut av 

rommet så skal 

alle de andre holde 

hverandre i 

hendene også skal 

de gå under 

hverandres armer, 

eller skritte over 

osv slik at de lager 

en stor menneske 

knute. Også roper 

dere på den som 

står utenfor som 

så skal komme og 

forsøke å løse 

knuten ved å 

sende de andre 

over armer og 

under armer hvor 

Puslespill 

Alle får et hvitt 

puslespill hver. 

De kan bruke 

tusjene og 

tegne en 

tegning av Josef, 

kanskje med 

den fargerike 

kappen med 

noen pyramider 

i bakgrunn el.  

Puslespillet skal 

minne dem på 

at vi i livene 

våre så har vi 

ikke alle 

brikkene så vi 

skjønner ikke 

alltid hvorfor 

ting skjer, bare 

Gud ser hele 

bilde, så derfor 

er det viktig og 

stole på at han 

er kontroll og 

han ønsker vårt 

best og vil være 

med oss i alle 

Bokmerker 

Josef endte opp 

i Egypt, først 

som slave, 

deretter som en 

som var med og 

styret landet: 

«For Herren var 

med ham, og alt 

det han foretok 

seg, lot Herren 

lykkes.» 1 Mos. 

39, 23. 

Gud har sagt at 

han er med oss 

også. Alt vi 

trenger å gjøre 

er å stole på 

han, be til han 

og overlate alt 

til han. 

Kom frem og 

hent et 

bokmerke. 

Dette bokmerke 

kan du bruke i 

en bok du leser, 

Neste gang så 

skal vi møte en 

annen en ung 

mann, han ble 

adoptert bort 

som baby og 

sendere ble han 

en leder for 

Guds folk, 

Isralittene… 



er ferie og de må 

velge hvor de helst 

ville dra. De må 

velge mellom de fire 

alternativene som 

står på arkene. Be 

barna gå og stille 

seg ved det arket 

som de liker best. 

Snakk litt med dem 

om hvorfor de 

valgte den ferien 

som de sto ved. 

I dag skal vi snakke 

om en ung mann 

som også dro på en 

reise, men ikke en 

som han hadde 

valgt selv… 

det vi trodde det 

skulle…. 

Nå skal dere få 

høre om en ung 

mann som fikk 

et helt annet liv 

enn det han 

hadde trodd han 

skulle ha som en 

liten gutt! 

selv om Gud er 

med oss? 

(Min tanke: 

lykke er kanskje 

at vi aldri 

trenger å møte 

utfordringer på 

egenhånd…) 

han ble solgt som slave 

og tatt med til Egypt. 

 

Del 2 om Josef 

I Egypt så ble Josef 

solgt som slave, kastet 

i fengsel, der etter 

frigitt og gitt den 

høyeste stillingen i 

riket. Gud var med 

Josef gjennom alle 

utfordringene og han 

vokste i visdom og 

ydmykhet. 

Avlutt med 

gjenforeningen med 

familien & tilgivelsen. 

de mener det må 

til. Det som er 

viktig er at ingen 

skal slippe taket i 

hånden de holder 

i! 

Poenget med 

leken: Noen 

ganger kan ting 

være for vanskelig 

for oss å løse eller 

ordne opp i på 

egen hånd og da er 

det viktig og be om 

hjelp. Gud er også 

med å hjelper oss 

når ting er 

vanskelig akkurat 

slik som han var 

med Josef. 

utfordringene vi 

møter.  

slik at hver gang 

du åpner 

boksen så blir 

du minnet på at 

Gud er med 

deg, du trenger 

aldri være 

alene. 

 

Utstyr: 

� Føtter – utklipt i papp 

� Tusjer (i pennalet)  

� Hviteboard tavle 

� Bibeltidslinje 

� Puslespill  

� Egypt bokmerker 

 

Utstyr kan kjøpes på: 

www.cchobby.no eller www.panduro.no. Man kan også finne mye i vanlig leketøysforretninger (som Brio, Billige Leker, ToysRus osv). Andre butikker som er verd å 

sjekke ut er Nille, Europris og Staples. En del bokhandler har også div utstyr som kan brukes. Utenlandske nettsteder er www.bakerross.co.uk og www.amazon.co.uk  


