JOZEF

PREVIEW
PROBEER
NU DAG 1

DE LIEVELING

Met dit boekje over JOZEF / DE LIEVELING kun je
weer even vooruit in jouw sportcommunity of tijdens
je sportweek. Het is de eerste boekje in de reeks
van drie over het leven van Jozef. Vijf dagen aan
materiaal helpt je de sportmiddagen of -avonden in
te vullen op een manier die aansluit bij kinderen
(en tieners).
We geloven dat de pauze van een sportmiddag
steeds meer een onderwijsmoment is geworden:
er vindt discipelschap plaats, iets dat verder
gaat dan evangelisatie alleen.
Aan de hand van dit boekje leer je lessen uit
het leven van Jozef: Hoe ga je om jaloezie?
Wat als je moet verhuizen? Waarom was
Jozef nou de lieveling?’

Athletes in Action
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VIJF DAGEN:
GOD, SPORT
& JEZELF

JOZEF
DE LIEVELING
MET PRAKTISCHE, SPORT- EN
PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

DAG 1 // JALOEZIE

GOD WIL
VOOR JE
ZORGEN!

Soms wil je heel graag iets kunnen of iets hebben. Je kan
dan zomaar jaloers worden. Vandaag gaat het over Laban
die jaloers wordt op Jakob omdat Jakob rijk wordt en hij
niet. God zorgt voor Jakob, ook al was Jakob een bedrieger.

MET DE SPORTVRIJWILLIGERS
Vooraf: een week voor de bijeenkomst:
→ Met wie vergelijk je jezelf?
→ Sta je er wel eens alleen voor?

Na de sportmiddag/avond:
→ Wat heb je opgemerkt bij de kinderen?
→ Bid en dank met elkaar.
→ Bespreek wie de volgende bijeenkomst leid(en)?
→ Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het
volgende thema.
MET DE KINDEREN

SPEL: “WINNENDE VERLIEZERS”

PRAKTISCH
→ Benodigheden: bal, goals, stopwatch.
VOORBEELD
→ Maak twee teams van vier kinderen. Een goed
team en een minder goed team. Laat de teams
tegen elkaar voetballen.
→ Juich als sportvrijwilligers voor het minder goede team en moedig
ze aan. Moedig alle kinderen die niet meedoen met het voetbal aan
om ook te juichen voor het minder goede team.
→ Geef het goede team geen aandacht.
→ Na drie minuten stop je het spel en vraag je het minder goede team
wat ze opviel.
→ Vraag het goede team hoe ze het vonden om geen aandacht te
krijgen terwijl het andere team dit juist wel kreeg. Vraag of ze
jaloezie voelen.
→ Leg uit dat het thema vandaag gaat over jaloezie.
→ Geef het goede team na de uitleg alsnog een compliment.
Wat kan je zeggen: “Soms wil je iets heel graag kunnen of hebben.
Vandaag gaat het over Laban, de opa van Jozef, die jaloers is op de
vader van Jozef. Luister maar.”

Tijdens het eten:
→ Neem de tijd om met elkaar te eten en bij te praten.
→ Lees Genesis 30:35-32:2
Bespreek na het eten met elkaar:
→ Wat zou jij heel graag willen hebben of kunnen?
→ Waarin ben je jaloers op andere mensen?
→ Hoe merk je dat God voor je zorgt?
Ga na of er nog praktische zaken te bespreken zijn.
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VERHAAL: “MESSI VS. RONALDO”

SPORT
De Gouden Bal van 2016 is niet naar Cristiano
VOORBEELD
Ronaldo gegaan. Wat zal het Ronaldo frustreren!
De aanvaller speelt bij voetbalclub Real Madrid in
Spanje en schiet daar iedere week de ene na de andere bal achter
kansloze keepers. Maar hij wordt niet gezien als de beste speler van
zijn generatie. Waarom niet? Ongeveer 600 kilometer ten oosten van
Madrid ligt Barcelona en in Barcelona voetbalt Lionel Messi. Hij wordt
wél gezien als de beste speler van zijn generatie en zelfs als de beste
speler allertijden. De Gouden Bal van 2016 is naar Messi gegaan en
met nu vijf gewonnen Gouden Ballen is hij ook vaker als beste speler
van de wereld onderscheiden. Ronaldo won maar driemaal de Gouden
Bal en heeft dus een goede reden om jaloers te zijn op Messi. Want stel
je voor: had Messi niet bestaan, dan was Ronaldo de beste speler van
zijn generatie. Hij geeft toe een tikkeltje jaloers te zijn op Messi:
“Zijn linkervoet is fantastisch, die zou ik graag willen hebben.”
Wat je kan zeggen:“Ronaldo heeft een reden om jaloers te zijn. Laban,
de opa van Jozef was ook jaloers. Luister maar.”

GETUIGENIS: “JOUW VERHAAL”

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger)
vertelt dat je iets deed wat niet goed was, maar dat
God toch goed voor je was. Vertel het zo concreet
mogelijk aan de kinderen.
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PERSOONLIJK
VOORBEELD

WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

De komende vijf dagen gaat over Jozef.
Maar vandaag beginnen we bij zijn opa
Laban en zijn vader Jakob.

Laban is jaloers op Jakob, de
vader van Jozef. Jakob krijgt
wat Laban wil hebben. Maar
God zorgt voor Jakob, ook al
doet Jakob niet alles goed.

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 27:35-36, 41-45;
29:1-30; 30:25-31:55
Jozef is het lievelingetje van zijn vader Jakob. En dat vinden zijn elf
broers en zus natuurlijk niet leuk! Voor Jakob is zo’n grote familie
natuurlijk fantastisch! Want Jakob had wel eens aan Jozef verteld dat
Jakob vroeger niet gedacht had dat hij zo’n grote familie en rijkdom
zou krijgen. Als Jakob nog een jonge man is, moet hij vluchten voor zijn
moordlustige broer. Hij heeft hem bedrogen en is zo de belangrijkste
zoon geworden van de familie. Jakob moet vluchten voor zijn leven. Maar
God vertelt Jakob dat Hij voor hem zal zorgen, ondanks zijn bedrog. Want
God is een vrijgevige God vol liefde en vergeving. Uiteindelijk na lang
reizen komt Jakob bij zijn verre familie terecht. Maar als Laban merkt
dat Jakob geen geld heeft, moet hij werken om te mogen blijven. Ze
maken een afspraak dat hij veertien jaar lang voor niets zal werken. Wat
een uitbuiterij! Maar als die jaren eindelijk voorbij zijn, wil Jakob loon
verdienen. Laban vindt dit maar niets, maar samen spreken ze af dat alle
gespikkelde en gevlekte schapen en geiten van Jakob zullen zijn. En wat
denk je? Er worden bijna alleen maar gespikkelde en gevlekte lammetjes
geboren! Jakob wordt rijk! Laban en zijn zonen worden hartstikke
jaloers: “Jakob zorgt ervoor dat wij straks helemaal niets meer hebben!”
Maar dan spreekt God weer tegen Jakob: “Het is tijd om weer terug te
gaan naar je eigen land. Ik zal voor je zorgen.” Nou, Gods zorg had Jakob
al gemerkt in zijn leven! Daarom vertrekt hij stiekem met zijn familie
en bezit zonder het aan Laban te vertellen. Zo bedriegt hij hem. Pas na
drie dagen heeft Laban het door! En de stikjaloerse Laban wordt enorm
kwaad! Hij gaat Jakob achterna met zijn zonen. Maar onderweg krijgt hij
een droom van God. God zegt: “Denk erom dat je niet iets slechts tegen
Jakob zegt of doet!”Maar de volgende ochtend hebben ze toch een fikse
woordenstrijd. En Jakob zegt: “Je hebt mij slecht behandeld en als het
aan jou gelegen had, had ik niets voor mijn werk gekregen! Daarom heeft
God je vannacht gewaarschuwd.” De jaloerse Laban weet dit en sluit hij
toch vrede met Jakob. Ze beloven elkaar nooit kwaad te zullen doen. De
volgende dag neemt hij afscheid en gaat terug naar huis. En God maakt
aan Jakob duidelijk: ik ben met je en bescherm jou.
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VRAGEN BIJ HET VERHAAL

Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:
Vraag: 		
Antwoord:

Hoe heet de schoonvader van Jakob?
Laban.

Vraag:

Wat vind je van het gedrag van Laban?

Vraag: 		
Antwoord:

Waarom is Laban jaloers op Jakob?
Omdat Jakob rijk wordt en hij niet.

Vraag:
Antwoord:
		

Wat maakt God aan Jakob allemaal duidelijk in dit verhaal?
Ik zal voor je zorgen. Je moet weer terug gaan naar je
land. Ik ben bij je en bescherm je.

WANNEER BEN
JIJ JALOERS?
VRAAG VAN DE DAG

VERDIEPINGSVRAGEN
→
→
→
→

Wat doe jij als je jaloers bent?
Hoe zou je met jaloersheid om willen gaan?
Hoe voelt het om jaloers te zijn? Wat voel je dan?
Waarom denk je dat God toch voor Jakob zorgt, terwijl hij een 		
bedrieger was?
→ Heb je wel eens gemerkt dat God voor je zorgt?

TIPS & TRICKS

Motiveer de kinderen om ook te juichen om kleinere successen. Als het
niet lukt om een wedstrijd te winnen zijn er nog genoeg andere redenen
om te juichen! Bijvoorbeeld bij scoren, goed verdedigen, panna, mooie
voorzet.

HET TEAM DAT HET
BESTE JUICHT.
PRIJS VAN DE DAG

In het verhaal was Laban jaloers op Jakob, want Jakob werd rijk
en Laban niet langer. Iedereen heeft wel iets wat je heel graag wilt
hebben. Het kan dan maar zo gebeuren dat je jaloers wordt op iemand
die het wel heeft en jij niet.
Bij de vraag van de dag gaat het daarover: jaloers zijn. Bij de prijs van
de dag gaat het juist om het tegenovergestelde. Als je jaloers bent op
een ander team is het spelen veel minder leuk dan als je een ander ook
de overwinning gunt en tevreden bent met wat je wel hebt!
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