
Bijbel Basics Bouwstenen

Exodus 2:1-10Mozes wordt geboren

8.  GEBED  

Goede God,
we horen vandaag een verhaal over het kleine jongetje Mozes.�
Er zorgen drie vrouwen heel goed voor hem:
Zijn moeder, zijn zus, en een prinses.
Wij danken U�dat er ook mensen zijn die voor ons zorgen.
En we denken ook aan kinderen voor wie niemand zorgt.
Wilt U hun mensen geven die van hen houden en die hen 
helpen?Amen.

Tip 
Ga in een kring

zitten voor dit gebed. Je
kunt een kaars aansteken,

of de kaars die je
meeneemt uit de dienst

in het midden
zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Exodus 2:1-10
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het
verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal.
Vraag de kinderen om goed te kijken en
te vertellen wat ze zien. Kunnen ze Mirjam
ontdekken?

Een baby in een mandje
Ik mag het aan niemand vertellen. Niemand 
mag weten dat mama een baby heeft 
gekregen. De buurvrouw niet. De buurman 
niet. En mijn vriendinnetjes mogen het ook 
niet weten. Want als de Egyptische soldaten 
horen dat er bij ons een jongetje is geboren, 
worden ze heel boos. Dan gaan ze mijn 
broertje afpakken. En dan gooien ze hem in 
het water. Want dat heeft de farao gezegd: 
als een Israëlitische vrouw een kindje krijgt, 

en het is een jongetje, dan moet hij dood. 
Dus we zeggen niks. Helemaal niks. 
En mijn broertje mag geen geluid maken. 
Als hij gaat huilen, pakken we hem meteen 
op. Ook als het midden in de nacht is. Mama 
geeft hem dan te drinken. Of ik loop met 
hem rond. Tot hij in slaap valt. 

Maar het kan niet langer, heeft mama 
gezegd. Mijn broertje is al zo groot. Hij is 
al drie maanden. Soms lacht hij zomaar. Of 
hij wordt wakker en hij begint geluidjes te 
maken. Soms heel hard. En dat is gevaarlijk. 
‘Mirjam,’ zei mama een paar dagen geleden. 
‘Kun je even naar de rivier gaan om wat riet 
voor me te snijden?’ 
Ik ging naar de rivier, en ik sneed een 
heleboel lange groene rietstengels af. 
Mama gebruikt die altijd om mandjes van te 
vlechten. We bewaren er brood of groente 
in. Maar het mandje dat mama nu maakte 
was groter dan anders. Mama maakte 
het helemaal dicht, zodat er geen water 
in kon komen. En ze legde er een zacht 
schapenvachtje in. 

Vanmorgen vroeg, nog vóór de zon op 
was, gingen we samen op pad, mama en ik. 
Mama droeg het mandje in haar armen. Net 
als wanneer we oma brood gaan brengen. 


