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Korte uitleg
Verhaal uit het Bijbelverhaal Genesis 37.
Jozef is het lievelingetje van zijn vader Jacob en wordt vreselijk verwend. Zijn broers zijn
jaloers op hem en verzinnen een gemeen plan. De verteller praat het verhaal aan elkaar.
Jozef en de verteller hebben de meeste tekst, andere rollen bestaan uit korte zinnen
Het korte toneelstukje heeft veel humoristische accenten en is voor jong en oud leuk. Het
verhaal stopt bij Jozef die in de put zit. Het vervolg van het verhaal staat in gedichtvorm.
Dit kan door de kinderen opgezegd worden.
Verhaal
Jozef krijgt van zijn vader een prachtige nieuwe mantel. Alweer wordt hij voorgetrokken!
De broers zijn jaloers op Jozef die de raarste dromen droomt. Als Jozef een keer op het
land eten komt brengen duwen ze hem in een put. Ze zetten hem te koop op
Woestijnplaats.nl en binnen twee uur is hij verkocht! De broers smeren bloed op de
mooie jas en zeggen tegen hun vader dat hij door een wild dier is verscheurd. Jacob is
heel erg verdrietig. Maar God heeft een plan met Jozef en er gebeuren wonderbaarlijke
dingen. Zouden zijn dromen uitkomen?
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Tijd: 15-20 minuten
Leeftijd spelers: onderbouw of bovenbouw
Spelers: 13 of meer
Verteller: volwassene
Muzikale omlijsting door kinderen of volwassenen (kan ook zonder)
Indeling spelers:
-

Jozef (meeste tekst)
Vader Jacob
Zus Dina
Ruben
Simeon
Levi
Juda
Dan
Gad
Aser
Zebulon
Issachar
presentator (niet verlegen persoon) of de verteller neemt deze rol erbij.
Voordragers (max 9) voor het laatste deel van het verhaal

Attributen
-

kleurige, fraai glimmende lange jas
kleding kinderen: spijkerbroek met wit T-shirt, alleen Dina een roze T-shirt
vader Jacob een overhemd over zijn spijkerbroek
put - half rond van karton maken, ongeveer 50 cm hoog.
ketchup
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Jozef
Kinderen komen op het toneel tijdens muzikaal voorspel op de wijs van het lied: ‘Jozef
zoekt zijn grote broers.’ Of op het liedje uit de musical Jozef: ‘Kom op nou Jozef’
Als alle kinderen staan zingen ze het eerste couplet. Daarna gaan alle kinderen opzij van
het toneel staan, presentator blijft zoekend achter. Jozef zit al achter de put voordat de
andere kinderen op komen.

Presentator: Jozef! Jooooooozef, Jozef waar zit je?
(Naar kinderen): Hebben jullie soms een jongen van een jaar of 15 gezien? Jooozef!
Jozef: Ik zit hierzooooo (echogeluid)
Presentator: He, dat komt uit de put (loopt naar de put en kijkt erin): Wat doe je nu al in
die put?
Jozef (gaapt, klimt over de rand en rekt zich eens lekker uit) Ik ging vast kijken hoe diep
de put was en toen viel ik in slaap.
Presentator: Zover zijn we nog lang niet in het verhaal, we moeten nog beginnen. Ga snel
naar je broers, die staan al te wachten. Jacob begin maar met het verhaal.
Jacob: (trots en met grote gebaren) Ik ben Jacob en ik heb twee vrouwen, twee
bijvrouwen, twaalf zonen en zeker een dochter.
Verteller: Jozef is een van de jongste kinderen van Jacob en wordt flink verwend. De
broers zijn daar boos over. Hij krijgt veel meer aandacht en cadeaus van hun vader dan
zij. De broers staan met elkaar te kletsen en Ruben zegt spottend: (kinderen staan in
groepjes voor drie microfoons behalve Jozef)
Jozef komt op
Ruben: Daar komt ons modepopje aan…
Simeon: Met zijn nieuwe jas!
Zus Dina : Ik (nadruk op ik) als meisje zou een mooie roze jurk moeten krijgen, maar nee
hoor.
Levi: De mijne is al door 7 broers gedragen, dacht je dat ik geen nieuwe kon gebruiken?
Juda: En wie krijgt er weer de mooiste?
Allen: JOZEF!!
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Jozef (springt in het midden en roept met armen wijd): Grote broers, luister en huiver…
Dan: Wat is er jochie? Heb je een vlekje op je jas?
Gad: Of in je broek geplast?
Allen: Haahaahahahaha
Jozef (geheimzinnig): I had a dream!
Aser: Een wat?
Jozef: A dream, dat is Engels voor droom.
Issachar: Je loopt op de geschiedenis vooruit broertje, dat zegt een dominee pas in 1963!
(Note: Dit grapje begrijpen jonge kinderen niet, bij instuderen uitleggen)
Jozef: Ik droomde dat we met zijn allen op het veld waren. We waren koren in schoven
aan het binden en toen stond mijn schoof rechtop en jullie schoven stonden als een
kringetje om mij heen en weet je, jullie bogen voor mij!
Zebulon (maakt braakneiging): Beetje te lang in de zon zitten niksen Jozef?
Simeon: Buigen doe je alleen voor de koning en dat ben jij toch echt niet, al heb je een
leuk duur jasje aan!
Verteller: Een paar nachten later had Jozef weer een droom
Jozef: (springt weer met zijn armen wijd voor zijn broers.): Grote broers, ik heb er alweer
een gekregen!
Aser: Wat heb je alweer gekregen? Een nieuwe jas?
Jozef: A dream!
Issachar (kreunend): Nee hè, daar is onze Martin Luther King weer.
Jozef: De zon, de maan en elf sterren bogen voor mij, zo raar .
Allen: HEEL RAAR!
Vader Jacob: Blijf jij vandaag uit de zon Jozef, je zegt zulke rare dingen.
(Dina verdwijnt van het toneel)
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Verteller: De broers werden steeds jaloerser op hun halfbroertje en toen hij een keer eten
kwam brengen in het veld waar de broers met de schapen liepen verzonnen ze een
gemeen plan.
Simeon (staat bij de put en wenkt Jozef): Jozef, kom eens hierin kijken.
Jozef (loopt naar de put en echoo-ed vrolijk): Hallo dan, wie is de burgemeester van
Weezel? Ezel…. Wat is hierin te zien grote broer?
Simeon (duwt Jozef achter de put): Een hoop modder en jij gaat kijken hoe diep het daar
is. Geef mij je jas maar!
Jozef: Nee, hellup!

Einde zichtversie….
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