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Spillet om Josef – vejledning til numrene 
 

1. Gud hører Rakels bøn om at få et barn. Hun får en dreng og kalder ham Josef. Rakel må 
komme sig over fødslen - vent en omgang.  
 

2. Af alle sine sønner elsker Jakob mest Josef. Han giver ham en rigtig flot kjortel med lange 
ærmer - flyt 3 pladser frem. 

 
3. Josefs brødre hader ham, fordi han får mere end dem. De er rigtig onde ved ham - ryk 4 

felter tilbage.  
 

4. Josef har en drøm, som fortæller, at brødrene kommer til at bøje sig for ham. De er godt 
sure på Josef - vent en omgang.  
 

5. Jakob sender Josef ud til brødrene i Sikem, hvor de vogter får. Slå et ekstra slag. 
 

6. Josef møder en mand, der viser ham vej. Skynd dig at rykke 5 felter frem. 
 

7. Da brødrene ser Josef i det fjerne, får de en ide; de vil slå ham ihjel. Ruben syntes ikke om 
det - gå frem til felt 8. 
 

8. Josef smides i brønden, og tiden føles lang. Vent 2 omgange. 
 

9. Egyptiske købmænd kommer forbi med deres karavane af kameler. Brødrene sælger Josef 
til dem, og han drager afsted med købmændene. Slå et ekstra slag. 
 

10. Brødrene tager den blodige kjortel med hjem til Jakob. Han sørger i lang, lang tid. Gå 7 
felter tilbage.  
 

11. Josef bliver igen solgt – og denne gang til Faraos hofmand Potifar, som syntes godt om 
ham. Josef får et godt arbejde - ryk 4 felter frem.  
 

12. Potifars kone laver en løgn om Josef. Han kommer i fængsel - vent en omgang. 
 

13. Josef får ansvaret for fangerne, fordi Gud er med ham. Flyt til felt 14.  
 

14. Josef tyder hofmundskænken og hofbagerens drømme. Hofmundskænken husker ikke 
Josef, da han bliver sat fri og Josef må blive i fængslet. Ryk 7 felter tilbage. 
 

15. Først 2 år efter at mundskænken er sat fri, kommer han i tanke om Josef. Farao sender 
bud efter ham, så han kan tyde sine mærkelige drømme. Gud tyder drømmen for Josef - 
ryk 8 felter frem. 
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16. Josef fortæller, at der kommer 7 gode år og 7 onde år. Ryk et felt tilbage.  
 

17. Josef bliver den øverste efter Farao i Egypten. Han bliver ansat til at styre hele folket. Han 
får en ring om fingeren og en guldkæde om halsen. Så et ekstra slag. 
 

18. Josefs brødre sulter. De rejser til Egypten for at købe korn - ryk 5 felter frem. 
 

19. Sølvbægeret er i Benjamins sæk. Benjamin skal være Josefs træl. Flyt først herfra, når du 
har slået en 3’er. 

 
20. Josef giver sig til kende for sine brødre. Gud har sendt Josef i forvejen, for at de andre 

skulle overleve - ryk i mål.   


