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MOZES

'Kinderen
in de
Bijbel'

v e r b i n d t j o ng e r e n

“Help, help!” Wat is dat? Rick loopt over het strand
en kijkt naar de zee. Ziet hij het goed? Ligt daar
in het water een meisje dat om hulp roept? “Aan
de kant!” klinkt een harde stem. Rick springt snel
aan de kant. Daar rent een man het water in. In
zijn hand heeft hij een touw met daaraan een
reddingsboei. Hij roept iets naar het meisje. Rick
ziet dat de man het touw met een grote zwaai in
de richting van het meisje gooit. Het meisje kan de
reddingsboei pakken. Voorzichtig trekt de man het
touw naar zich toe. Het meisje komt veilig op het
strand. Ze begint huilend te vertellen. “Ik was zo
ﬁjn aan het zwemmen, maar ik werd moe en toen
zag ik dat ik heel ver bij het strand vandaan was. Ik
was heel bang!”
Dat was een spannend moment! Niet alleen voor
het meisje, maar ook voor Rick. Gelukkig werd ze
gered! In het Bijbelverhaal hoorde je over Mirjam.
Zij keek in spanning toe hoe haar broertje door
de prinses uit het water werd gehaald. De prinses
had haar broertje gered… Nee, de Heere had het
gedaan!
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ZOEK OP IN JE BIJBEL

WIE ZEGT HET?

Je kunt kiezen uit de volgende namen:

De volgende vragen kun je beantwoorden door de tekst die achter de vraag

de moeder van Mozes, Mirjam, Farao en de prinses.

staat op te zoeken in je Bijbel.

Elke naam mag je twee keer gebruiken.

“Ik verberg mijn zoon tussen het riet”
“Ik wil dat alle jongetjes in de Nijl worden gegooid.”

Welk bevel gaf Farao? (Exodus 1 : 10)

De ouders van Mozes heetten… (Numeri 26 : 59 )

“Ik blijf in de buurt van mijn broertje.”
“Ik wil voor dit jongetje zorgen.”

Mozes wordt geboren uit de stam van… (Exodus 2 : 1)

“Ik verstop mijn zoon, de Heere heeft een bijzonder plan.”
“Ik ben blij dat mijn moeder nog voor hem mag zorgen.”

De zus en broer van Mozes heetten… (Numeri 26 : 59)

“Ik wil niet dat het volk Israël groter wordt.”
“Ik heb hem uit het water gehaald.”
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Mozes betekent… (Exodus 2 : 10)
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Door het geloof
Mozes was nog heel klein toen hij van zijn vader en moeder over de Heere hoorde. Hij heeft
later bij de dochter van Farao gewoond. Daar leerde hij veel en had hij het leven van een prins.
Toch koos hij voor een leven met het volk van de Heere. Dat werkte de Heere in zijn hart. Lees
maar in Hebreeën 11.
24. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter
genaamd te worden;
25. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting
der zonde te hebben;
26. Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte;
want hij zag op de vergelding des loons.
•
•
•
•

Welkom!
“Gaan we al bijna?” Roos staat al bij de voordeur. Vorige week heeft ze een nichtje
gekregen en vandaag gaat ze samen met mama op kraamvisite. Als ze even later de straat
in rijdt, ziet Roos de slingers al hangen. Binnen zijn ballonnen en Roos ziet een lijn met
heel veel kaarten hangen. Wat een feest. In het wiegje op de babykamer ligt haar nichtje
Lynn. De hele familie is blij dat Lynn geboren is. Lynn is welkom!

-

Hoe zie je dat Lynn welkom is?

-

Bij wie was Mozes welkom bij zijn geboorte? Hoe

•

Wat lees je over Mozes?
Wat is het verschil tussen leven aan het hof van Farao en leven met het volk van God?
Kun jij de keus van Mozes begrijpen?
Lees de kanttekening eens bij vers 26 over de vergelding des loons.
Wat is de betekenis van dit vers?
Wat leer jij uit dit vers?

Weetjes
In de Nijl leefden krokodillen van
wel 5 tot 6 meter lang.
Elke kaak had tussen de
50 en 60 tanden.

weet je dat?
-

Bij wie was Mozes niet welkom bij zijn geboorte?
Hoe weet je dat?

-
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Het rieten mandje had dezelfde
kleur als het riet waar Jochebed
het tussen zette.
Zo viel het mandje niet op voor
de roofdieren.

Hoe heeft Mirjam zich gevoeld?

Het mandje is gemaakt van papyrusriet.
Van papyrusriet maakten de mensen ook
wel papier, matten, manden, touwen,
kleren, schoenen en boten.
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GEHEIMSCHRIFT

Weet jij wat hier staat?
22-5-18-20-18-15-21-23

7-1-14-19-5

15-16

4-5

8-5-5-18-5

13-5-20

21-23

8-1-18-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

12

13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

