
Jozef

Ontwerp
Het materiaal “Jozef” is ontwikkeld door de St. Jansgemeente in 
Gouda, voor het winterwerk van 2022-2023. Er is materiaal voor 
twaalf kringavonden.

Introductie
Als vervolg op het Focustraject ontwikkelde het Bijbelkringteam een 
eigen module, waarbij ze zich oriënteerde bij meerdere materialen. 
Het materiaal is een handreiking aan kringleiders waarin het advies 
wordt gegeven om een bestaand Bijbelstudieboek voor de kring aan 
te schaffen, maar daarnaast de suggesties van het Bijbelkringteam in 
te zetten en toe te passen. 

Het materiaal is geen uitgewerkte Bijbelstudie, maar biedt een 
diaconaa-missionaire handreikingen en gespreksthema’s als aanvulling 
op bestaand kringmateriaal.

Als onderdeel van IZB-Focus
Het materiaal is uitermate geschikt voor Focusgemeenten die zich na het 
Focustraject verder willen verdiepen hoe je als kind van God in je dagelijkse 
leven gestalte geeft aan je roeping. Als IZB-Focus juichen we het toe dat 
een gemeente dit materiaal overneemt, bewerkt en verbetert, zodat zij dit 
toespitsen naar de eigen context. 

Opzet en randvoorwaarden
Bereid met een team deze studies voor. Denk aan ouderling 
Toerusting, een diaken, een predikant, maar ook jongerenwerkers, 
jongeren en ouderen 

Bij voorkeur nemen zij als voorbereidingsgroep ook een boekje door, 
om zich goed in te lezen en mogelijk nieuwe aspecten toe te voegen 
aan het materiaal. 

We verwachten van de gemeente die dit materiaal gebruikt dat zij ook 
communiceren met de IZB, zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke 
gemeenten hier gebruik van maken.

IZB Focus database missionaire toerusting 
Gesprekken ontwikkeld door gemeenten



Opzet voor twaalf kringavonden

1 De jeugdjaren van Jozef Genesis 30-36

2 Jozef droomt dat de hele familie voor hem 
buigt, maar wordt slaaf Genesis 37

3 Juda en Tamar: een zwarte bladzijde Genesis 38

4 In het huis van Potifar Genesis 39

5 Gevangenispastor Genesis 40

6 De wonderlijke dromen van farao Genesis 41:1-39

7 Dromen worden waar: de broers moeten 
buigen Genesis 41:40 - Genesis 43

8 Juda 2.0 Genesis 44

9 Vergeving Genesis 45

10 De familie van Jakob gered in Egypte Genesis 46 -47:26

11 Jakob geeft Jozef het eerstgeboorterecht Genesis 47:27-49:28

12 De dood van Jakob en Jozef Genesis 49: 29-50: 26

Bruikbaarheid en werkvormen 
Er is veel materiaal beschikbaar voor kringleiders wat zij kunnen inzetten: 
   Beschrijving van de Bijbelstudies met gespreksvragen
   Diaconale instructies
   Spiegelverhalen 
   Linkjes naar websites, toespraken en podcasts

De voorgestelde werkvormen zijn Gebed, gesprek, toepassing en in-beweging, 
stellingen bespreken en de zeven werken van barmhartigheid. 

In de verantwoording van het materiaal worden aanknopingspunten voor 
gesprek aangeboden: “Jozefs geschiedenis biedt veel aanknopingspunten voor 
gesprek. Over zo leven dat anderen zien dat je bij God hoort, niet alleen als individu, 
maar ook als gemeenschap (kerk). Over levensleiding, dromen als beloften van 
God en dromen waarvoor dat niet geldt. Over een dubbele moraal en God die 
dwars daardoorheen Zijn plan trekt met Juda en diens nageslacht. Over omgaan 
met verleiding. Over gewillig het werk doen van een slaaf, als voor God, en daarin 
gezegend worden. Over getest en gevormd worden ter voorbereiding op iets moois 
dat tot Gods eer is... en nog veel meer.”

Suggesties ter verdieping
Het materiaal moet als geheel goed worden doordacht met het oog op inzet 
in een andere plaatselijke gemeente. Met name de diaconale instructies zijn nu 
toegespitst op de context van Gouda, en bij hun praktijk waarbij elke kring vrij is 
een eigen Bijbelstudieboekje te kiezen.

IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen 

we gemeenten ondersteunen in hun missionaire roeping. Om dit goed te kunnen doen trekken we 

graag voor een langere periode op met gemeenten en kerkenraden.
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