
LEKSJON 20

- Gud opphøyer Josef og 
fører Israel ned til Egypt -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen viser hvordan Gud bruker Josef sitt liv til å føre 
Israelsfolket ned til Egypt. Guds trofasthet blir fremhevet ved at Josef 
stoler fullt og fast på Ham. Gud taler til Josef gjennom drømmer og 
fullfører alt Han hadde lovet.
Vi berører her bare essensen av Josefs historie - bare de detaljer som fører 
frem til at Josef blir opphøyet til leder i Egypt, hans forhold til brødrene og at 
Israelsfolket blir ført ned til Egypt.

Bibelhenvisninger: 1 Mos 39,20; 41,1-8 og 14-16 og 25-32 og 38-41; 42,1-3 
og 6-8; 43,1-2; 45,3-9 og 25-28; 46,5-71

 (Salme 105,16-23; Ap gj 7,9-15)

MINNEVERS: Ordspråka 21, 1

MÅL:
• Å vise at Gud er suveren.
• Å vise at Gud holder det Han lover.
• Å vise at Josef er en mann som tror på Gud.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Gud gjennomfører sine planer selv under vanskelige 

omstendigheter.
• Å bli klar over at Gud har alt under kontroll.
• Å se at Gud er trofast.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Hver dag blir blir vi presentert med analyser av nyhetene i forskjellige media. 
Men har vi noen gang fått høre at noe skjedde fordi ”Gud styrte kongens 
hjerte”?
Historien om Josef er Guds nøyaktige presentasjon og feilfrie analyse av 
”nyheten” fra Egypt og Israel. Gud ikke bare vet alt som skjer, men Han forstår
også alt som skjer, fordi Han har fullstendig kontroll over alt som skjer.
Barna må få se at Gud også i dag er virksom gjennom det som skjer med folk 
og nasjoner. Han har ikke forandret seg. Selv om folk mener dette er en gammel 
historie, er den topp aktuell for oss i dag. 

1 Denne leksjonen tar med mange bibelhenvisninger. Oppmuntre barna til å lese 
henvisningene, de vil like det! De leser ofte sent, og andre barn kan bli utålmodige, så veksle 
på å la barna lese og at du eller noen andre voksne leser.
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Gud virker fremdeles gjennom troens folk og utfører sine planer - ja, også 
gjennom vantro ledere.
Mens Josef levde fast i troen, arbeidet Gud med å omdirigere fremtiden til hele 
den israelske nasjon. Josef var urokkelig fordi hans tro var dypt forankret i den 
usynlige, uforanderlige Gud!
I en tid da overskriftene kan skremme alle og enhver, og det er store politiske 
konfl ikter, er det nødvendig for oss alle å vite at Gud har full kontroll. Han er 
vårt eneste håp om stabilitet og redning!
Josefs historie er et fi nt bilde på Kristus - Hans tro, Han ble forrådt, Hans 
lidelse og opphøyelse. Senere, etter at vi har presentert evangeliet, skal vi gå 
tilbake i denne leksjonen og trekke paralleller mellom Josefs liv og livet til vår 
Herre Jesus Kristus

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 22, «Josefs brødre bøyer seg for ham.»
• Kart over Egypt og Israel.
• Kronologisk oversiktskart.
• Plakat 10, «Noen av Guds løfter til Abraham»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 20 og Samtale - 20 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver

leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:

Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal 
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med 
alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg 
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.

1 Denne leksjonen tar ikke med alle detaljer om Esau og Jakob. Den retter oppmerksomheten 
på det som peker fram mot Frelseren som skal komme.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 19 ved å gjennomgå “Repetisjon - 20”
Les Samtale - 20. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Vi lærer at Abrahams barnebarn Jakob, som Gud gav navnet Israel, hadde tolv 
sønner. I dag skal vi høre om hvordan Gud virket gjennom en av disse tolv 
sønnene til Israel. Dette er den sønnen som ble solgt av brødrene sine til noen 
handelsmenn. Dette gjorde de fordi de hatet ham. Husker du navnet hans?
Ja, det var Josef. Josef ble tatt med til Egypt der han ble solgt igjen som 
slave.

PEK PÅ EGYPT PÅ KARTET.

Selv om Josef var slave, ble han godt behandlet av eieren sin til å begynne 
med. Alt så ut til å gå bra for Josef i hjemmet der han arbeidet. Men kona til 
herren i huset kom med falske beskyldninger mot Josef, og Josef ble kastet i 
fengsel.

B. Josef ble kastet i fengsel.

LES 1 Mos 39,20.

Josef stolte fremdeles på Gud.
Selv om Josef var hatet av brødrene sine, og fi kk falske beskyldninger fra kona 
til herren sin, stolte han likevel på den eneste sanne og levende Gud.
Josef visste at han var en synder som bare kunne få tilgivelse ved Guds nåde.   
Han stolte på Guds løfter slik Abraham, Isak og Jakob hadde gjort.
Ingen kan komme til Gud uten å tro på det Han sier. Det største du kan gjøre 
er å tro på Guds Ord som sannheten, og stole på alt det som er skrevet i 
Bibelen.
Hebr 11,6.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

Ap gj 7,9-10.
Gud hadde ikke sviktet Josef da han var i fengsel.
-    Gud passet på ham fordi Han hadde en helt spesiell plan for Josefs liv.
-    Nå når Josef var i fengsel, så det helt umulig ut at han noen gang kunne bli 
leder for hele familien sin, men Gud forandrer seg aldri.
Han gjør alltid det Han lover.
Han er ikke som menneskene som forandrer mening, glemmer løfter og 
forteller løgn.
Klagesangen 3,22-23.



Notater

5

C. Faraos drømmer.

Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

LES 1 Mos 41,1-8.

Tenk over:
Selv om Gud talte til folk gjennom drømmer i gamle dager og planla å vise 
Farao gjennom drømmer hva som skulle skje i Egypt, er det ikke vanlig at 
Gud taler til oss gjennom drømmer nå. Hvorfor det, tror du? Vet ikke Gud 
hva som skal skje lenger? Selvfølgelig vet Han det. Han har ikke forandret 
seg. Han vet alt om fremtiden. Men hvordan forteller Gud oss det Han vil vi 
skal vite om framtiden? Han taler til oss gjennom sitt Ord, Bibelen.

Farao, kongen i Egypt, kjente ikke og tilba ikke den levende, sanne Gud.
Egypterne tilba solen, månen og stjernene, dyr og krypdyr og elven Nilen.

PEK PÅ ELVEN NILEN PÅ KARTET.

Gud planla å bruke den onde, ugudelige kongen og landet hans til å fullføre sine 
planer.

LES Ordspråket 21,1.
[Ta tid til å forklare dette verset for barna. Det er ikke sikkert de forstår hvordan 
vannet kan bli ledet i kanaler og bekker. La gjerne barna lære dette verset utenat 
ved å gjenta det mange ganger.]

Gud er Herre over alle folk og nasjoner, selv om de kanskje ikke kjenner eller 
tilber Ham.
− Han kan bruke hvem som helst på hvilken som helst måte til å    

 gjennomføre sine planer og hensikter.
− Gud er større og mektigere enn alle.
− Han er den øverste hersker.

Sammenlign:
Når vi lager noe, er det vårt, og vi bestemmer hvordan det skal brukes.
Dersom mamma baker en boks full av kaker, er det opp til henne å   
bestemme om hun vil:

− Ha dem selv.
− Gi dem bort.
− Selge dem.

Dersom noen bygger et hus, er det opp til dem om de vil:
− Leie det ut.
− Bruke det selv.
− Selge det.

Gud er den som har skapt alle mennesker.
Han har gitt oss livet, og Han er den som holder oss i live.

− Han har skapt oss, og vi er Hans eiendom.
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− Gud kan gjøre hva Han vil med oss.
− Alt det Gud gjør med menneskene er rett, fordi Gud er rettferdig.

Salme 24,1-2; 1 Krøn 29,11-12; Ap gj 17,24-25.

- Gud ville bruke en egyptisk Farao og en israelittisk fange til å gjøre noe 
som skulle bli til nytte for hele Hans folk.

Josef var i fengsel på denne tiden.
− Til og med i fengselet trodde Josef at Guds plan var rett.
− Han forsto ikke hvordan Gud hadde tenkt å gjøre det, men han stolte på 

Gud og levde i tro på at Gud ville gjøre det som var best. (Hebr 11,1-2.)

D. Josef tyder Faraos drømmer.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Guds hjelp og ikke ikke   
frelse seg selv.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES 1 Mos 41,14-16 og 25-32.
Daniel 2,27-28; Salme 22,5-6.

Det var umulig for Josef å tyde Faraos drømmer, men han stolte på at Herren 
ville gi ham tydningen.
Gud gav Josef forstand slik at Farao skulle få vite hva som var i ferd med å 
skje i landet hans.
Gud svikter aldri dem som stoler på Ham.

E. Josef ble opphøyet til å bli leder nest etter Farao.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han forandrer seg 
aldri.

LES 1 Mos 41,38-41.

Gud gav Farao tanken om å sette Josef inn som leder i Egypt nest etter Farao 
selv!
Selv om Josef hadde vært gjennom mange vanskeligheter, hadde Gud 
fullstendig kontroll hele tiden.
− Gud hadde ikke glemt Josef.
− Drømmene som Gud hadde gitt ham som ung gutt, skulle nå gå i 

oppfyllelse.
     Gud gjennomfører alltid sine planer.
− Ingen kan stå seg mot Gud.
− Da tiden var inne for Gud til å gjennomføre planene sine, førte Han Josef ut 

av fengselet og gav ham en høy posisjon, akkurat som Han hadde vist Josef 
i drømmene da han var ung. Daniel 4,17.
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F. Josefs brødre kommer til Egypt for å kjøpe korn.

LES 1 Mos 42,1-3 og 6-8.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han forandrer seg 
aldri.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 22,
«JOSEFS BRØDRE BØYER SEG FOR 
HAM»

Igjen skulle Gud oppfylle det Han hadde vist unge Josef i drømmene.
Brødrene hans kom virkelig til å bøye seg for ham!
1 Mos 37,5-9.

G. Josef gir seg til kjenne.

Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste   
autoritet.

LES 1 Mos 43,1-2; 45,3-9.

Josef gråt da han gav seg til kjenne for brødrene sine.
I stedet for å gjengjelde brødrene det onde de hadde gjort mot ham, sa Josef at 
det var Gud som hadde latt alt dette skje for at det skulle tjene Hans hensikt.
Gud hadde plassert Josef som leder i Egypt, slik at han kunne sørge for mat til 
israelittene under hungersnøden.
Han hadde sørget for Abrahams etterkommere og bevart slektslinjen til 
Frelseren.
Gud vet alt om hva som kommer til å skje.
Han gjør alt etter sin vilje og plan.
1  Mos 45,1-2; 50,20.

H. Israel dro ned til Egypt.

Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

LES 1 Mos 45,25-28; 46,5-7.

Gud vet hva som kommer til å skje. Gud holder alltid sine løfter.

VIS PLAKATEN, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.»
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− Mange år tidligere hadde Gud fortalt Abraham at etterkommerne hans 
skulle dra til et annet land.

− Selv om mange hundre år hadde gått, gjorde Gud det Han hadde lovt.
− Alt det Gud sier i sitt Ord vil skje akkurat som Gud har sagt.
1 Mos 15,13.

Alt det vanskelige som skjedde med Josef viste seg å være en viktig del av 
Guds plan.
Josef og brødrene hans og faren deres, Jakob, bodde nå i Egypt. Akkurat som 
Gud hadde sagt til Abraham.
Alle etterkommerne etter Jakob, eller Israel, ble nå kalt israelitter eller 
Israelsfolket.

I. Konklusjon.

I dag hører vi mye om Israel i nyhetene.
Gud holder løftene sine i dag som tidligere.
Gud arbeider fremdeles med sine planer til beste for sitt folk, midt i de 
vanskeligste omstendigheter.
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SPØRSMÅL

1. Hva skjedde med Josef i Egypt? Kona til herren hans løy om ham 

så han ble kastet i fengsel.

2. Hvem tok seg av Josef i fengselet? Gud.

3. Hvorfor tok Gud seg av Joseef?

a) Fordi Josef stolte på Gud og Hans nåde.

b) Fordi Josef trodde på Guds løfter om Frelseren.

c) Fordi Gud hadde en spesiell plan for Josefs liv.

4. Hvem gav Josef forstand til å tyde Faraos drømmer? Gud.

5. Hva betydde Faraos drømmer? Gud fortalte Farao at det ville 

komme sju år med god avling og etterpå sju år med tørke.

6. Kan Gud gjøre hva Han vil også i land der folket ikke kjenner eller 

tilber Ham? Ja, Gud kan gjøre hva Han vil, for Han er allmektig.

7. Hvordan oppfylte Gud drømmene Han hadde gitt Josef da han 

var ung? Herren gav Josef forstand på å tyde drømmene til Farao, 

og derfor ble Josef innsatt som leder nest etter kongen.

8. Hvorfor tok Jakob hele familien sin med ned til Egypt?

a) Fordi Jakob hadde hørt at Josef var der.

b) Fordi det var mye mat der.

c) Fordi kongen hadde invitert Jakob til å bo der.

d) Fordi Gud hadde planlagt at dette skulle skje.

9. Hva ble Abraham, Isak og Jakobs etterkommere kalt? Israels 

barn, israelitter eller israelsfolket.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 20

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan 
du bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget 
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en 
eller fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger 
for hånden. 

1. Minnevers - Ordspråket 21,1.
Del ut tegnesaker til barna så de kan lage plakater med minneverset på.

2. Guds plan.
Del ut plakater/ark så barna kan lage plakater som viser de forskjellige 
ting Josef opplevde i Egypt.
Diskuter:
I dag fi kk vi høre om mange vanskeligheter Josef møtte, Hva var det? 
(Slaveri, fengsel.)
Det Josef opplevde vanskelig viste seg å være en viktig del av Guds plan. 
Hva var Guds plan? (Guds plan var å gjøre Josef til en viktig leder i Egypt, 
slik at han kunne skaffe mat til israelittene.)
La oss lage en tegneserie: Josef som slave, Josef i fengsel og Josef som 
den nest høyeste leder i Egypt. Understrek at Gud hadde full kontroll med 
alt som skjedde i Josefs liv. Gud var trofast og holdt sine løfter.

3. Jeg, Josef.
La hvert av barna prøve å være Josef og fortelle om en hendelse i hans 
liv.
Forslag til tale:
a) Hvordan Gud gjennomførte det Han hadde vist unge Josef i drømme.
b) Hvordan Gud hadde full kontroll også gjennom vanskelighetene i 

Josefs liv.
c) Hvordan Gud planla å bruke en konge som verken kjente eller tilba 

Ham, til å fullføre Hans planer.
Understrek at Gud er trofast og gjør alt Han sier Han vil gjøre.

4. Nøkkelsannheter.
Dette er en lek som skal hjelpe barna til å repetere nøkkelsannhetene som 
er gjennomgått i denne leksjonen.
Før møtet kan du tegne streker på tavlen eller på et stort papir på veggen. 
Hvert strek står for en bokstav av et ord for hver av de tre setningene som 
er skrevet nedenfor. La det være et mellomrom mellom hvert ord.
Eks.: « _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ « står for «Gud 
gjør alltid det Han sier.» Forklar for barna at de får hver sin tur til å gjette 
hvilken bokstav det skal være, og etter hvert gjette hele setningen. Den 
som gjetter bokstav kan også få prøve å gjette hele setningen. Hvis det er 
feil, får nestemann prøve.
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Setninger:
1) Gud gjør alltid det Han sier.
2) Gud vet hva som kommer til å skje.
3) Gud kan bruke hvem som helst til å fullføre sin plan.

Diskuter:
Disse setningene er viktige sannheter som vi har gjennomgått i denne 
leksjonen. La oss tenke over hvor i leksjonen de forskjellige sannheter er 
omtalt.
Hva er det i leksjonen som sier oss at Gud alltid gjør det Han planlegger å 
gjøre? Gjorde Gud Josef til leder, slik Han hadde planlagt?
Vi fi kk høre om noe som Gud hadde sagt til Abraham mange år tidligere, og 
som gikk i oppfyllelse. Hva var det Gud hadde sagt  til Abraham som skulle 
skje med hans etterkommere?
Hvem var det Gud brukte til å sette Josef inn i stillingen som leder? Hvordan 
kunne Gud bruke noen som ikke tilba Ham?
Understrek hvor viktig sannheten i disse setningene er.

5. Egypt.
Ta med stoff om det gamle Egypt. Et bibelleksikon, bibelatlas eller lignende. 
La barna fi nne informasjon om Egypt.
Kanskje de fi nner svar på spørsmål som, «Hvor er Egypt? Hva heter den 
store elven som renner gjennom Egypt? Hvordan så de gamle egyptere ut? 
Hva vet vi om religionen deres? Dyrket de den ene sanne Gud?» (Merk: 
Tilpass spørsmålene etter den informasjonen du har tilgjengelig.)
Understrek at Bibelen er en sann historiebok.



Navn:______________________________

GUD forkaster Esau og velger Jakob

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor. 
Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.

BIBELEN, GUD, FORANDRER, FRELSER, ALLTID, ISRAEL, HIMMELEN

1. Trekk linjer mellom navnene og de ordene som beskriver denne personen:

- BRYDDE SEG IKKE OM GUDS LØFTER.

- INNRØMTE AT HAN VAR EN SYNDER OG TRODDE PÅ GUD.

- VILLE IKKE INNRØMME AT HAN VAR EN SYNDER OG STOLTE 

IKKE PÅ GUD.

- VERDSATTE GUDS LØFTER OM FRELSEREN.

2. Gud gav løfter til Adam og Eva og til Abraham om Frelseren som skulle 

komme. Gud ___________ seg aldri. Han holder _____________ sine 

løfter.

3. Jakob drømte at han så en stige reist fra jorden opp til _______________. 

Guds engler gikk opp og ned stigen, og over stigen sto ___________.

4. Gud gav Jakob denne drømmen for å vise ham at Frelseren som skulle 

være en av hans etterkommere, skulle bli som denne stigen - et bindeledd 

mellom jorden og himmelen. Ved denne ____________ skulle folket komme 

i samfunn med Gud.

5. Gud gav et nytt navn til Jakob. Han kalte ham _______________.

6. Gud talte til Jakob i en drøm. I dag taler Gud til oss gjennom ___________.

JAKOB

ESAU

Repetisjon 20
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SAMTALE 20 - Gud opphøyde Josef og fører Israel ned til Egypt

Janita: Å, onkel Dagfi nn! Det er helt utrolig! Husker du det vi fortalte om at 
pappa skulle skifte jobb?
Onkel Dagfi nn: Ja, det husker jeg. Hva skjedde?
Terje: Han må reise bort i to måneder. Hvis ikke mister han jobben sin.
Janita: Han har ikke tid til å prøve å fi nne en annen jobb. Han må reise i 
morgen.
Onkel Dagfi nn: Stakkars dere. Hva sier mor til dette?
Terje: Hun er helt fortvilet. Hun sa hun ikke kan forstå hva Gud mener med 
dette.
Onkel Dagfi nn: Jeg må snakke med moren deres og prøve å trøste henne. Det 
kan jo hende dette er det beste likevel.
Terje: Hva?
Janita: Hvordan kan det bli bra? Pappa vil jo bli borte enda mer, og nå kan han 
ikke se etter ny jobb heller.
Onkel Dagfi nn: Husker dere ordet vi lærte for en tid tilbake - ordet om at Gud 
er større enn alle?
Terje: Mener du ordet «suveren»?
Onkel Dagfi nn: Riktig, Terje. Det er ordet. Det betyr at Gud er den høyeste 
autoritet. Han er den som har det siste ordet i saker og ting. Han vet nøyaktig 
hvordan alt skal gjøres for at Hans plan skal fullføres - selv om det virker 
forferdelig.
Janita: Men jeg forstår ikke. Vil ikke Gud at vi skal være sammen med 
pappa?
Onkel Dagfi nn: Selvfølgelig vil Han det, Janita. Men noen ganger må vi vente 
en stund før vi ser det gode Han gjør. Noen ganger har Gud andre ting Han vil 
vi skal lære under veis.
Terje: Jeg liker ikke å vente.
Janita: Jeg savner pappa allerede før han har reist.
Onkel Dagfi nn: Barn, hør nå her. Hvordan var det den gangen Adam og Eva 
syndet? Hvordan så fremtiden ut for dem?
Terje: Ikke så bra. Straffen for synd er døden.
Onkel Dagfi nn: Men hva gjorde Gud?
Janita: Han lovte å sende en Frelser.
Onkel Dagfi nn: Gjorde Han det med det samme?
Terje: Nei.
Onkel Dagfi nn: Hvordan så det ut den gangen Gud sendte vannfl ommen?
Janita: Forferdelig! Men Gud frelste Noah og de som var i Arken.
Onkel Dagfi nn: Hva med Abraham? Han fi kk ikke barn før han var hundre år.
Terje: Tenk på Isak da! Han skulle jo bli ofret på alteret, men Gud frelste ham.
Onkel Dagfi nn: Det er bare Gud som kan frelse oss! Tror dere at alt håp er ute 
for far til å få en jobb der han kan være mer hjemme?
Terje: Det kan se slik ut. Men det kan vel ikke være det.
Janita: Jeg vil at han skal være hjemme nå!
Onkel Dagfi nn: Det ville jeg også. Jeg er sikker på dere vil like fortellingen vi 
skal studere i dag. Gud gjorde noe helt utrolig som også var en del av Hans plan 
om å frelse folket fra deres synder. Denne gangen lot Gud en uskyldig mann 
sitte i fengsel i to år!
Terje: Nå tuller du!
Onkel Dagfi nn: Nei, det er helt sant, og Gud brukte det til noe godt.


