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Programma 
6 tot 8 jaar



Inleiding voor de leiding (Exodus 2: 1-10)
Mozes werd geboren in een heel moeilijke tijd. Israël leefde als slaven-
volk in Egypte en toen dat slavenvolk erg hard groeide, nam Farao een 
wrede beslissing: alle jongetjes die geboren werden moesten in de Nijl 
gegooid worden. Voer voor krokodillen. Zo zou dat volk wel minder hard 
groeien, lees Exodus 1: 15-21. Er was dus, vanaf dat moment, geen toe-
komst voor Hebreeuwse jongetjes.
Maar er waren mensen die tegen dit bevel ingingen. Eerst de vroedvrou-

wen, wat we verloskundigen noemen, en ook de ouders van Mozes, Amram en 
Jochebed (Exodus 6:19). In Hebreeën 11:23 lezen we dat Mozes’ ouders hun klei-
ne jongen door hun geloof verborgen hielden. Ze stelden hun vertrouwen op God.
Toen Mozes té groot werd om hem te verbergen, namen zij hun toevlucht tot een 
list. Het te vondeling leggen van een baby is van alle tijden. Het drukt zeker uit 
dat de moeder haar kind niet wil doden of laten doden, maar ze geeft het over 
aan de goedheid van de vinder. Al biddend heeft moeder Jochebed die stap ge-
nomen. Ze wist waarschijnlijk waar de prinses ging baden en ze legde haar baby 
juist daar in het water. 
Mirjam, de oudere zus van Mozes, moest de wacht houden en kijken hoe het 
met hem afloopt. En… het wonder gebeurde. De prinses vond hem! En bovendien 
kreeg ze medelijden met het huilende jongetje. Medelijden kwam je niet zo snel 
tegen in die harde maatschappij. Maar een vrouwenhart kan niet anders dan toch 
medelijden hebben met een weerloos, klein kind. Ook als dat kind van een ander 
volk is.
De prinses gaf hem zijn naam. Mozes zal hij heten, want, zei ze: ‘Ik heb hem uit 
het water getrokken.’ 
Wat een vreugde als moeder Jochebed haar kind weer mag voeden. Nu tegen 
betaling! Na enkele jaren komt het afscheid wel. Maar God gaat met Mozes mee, 
het kind dat er niet had mogen zijn. God gaat Zijn weg met ieder mensenkind, 
maar met deze baby Mozes wel een heel bijzondere weg.

Vertelling 

‘Amram’ 
‘Hmm’
‘Amram, ben je wakker?’
‘Mmm’
‘Amram, ik moet je wat vertellen! Ik weet nu wel zeker dat we weer een kindje 
krijgen!’
‘Wat!’ Amram is opeens klaarwakker. 
‘Echt, Jochebed? Wat fijn! God is goed voor ons. Ons derde kind.’
‘Maar, Amram, ik ben ook bang. Als het maar geen jongetje is!’ 
‘Ja, Jochebed ik begrijp het. Farao hè.’ 

Waarom zijn deze vader en moeder bang dat de nieuwe baby een jongetje zal 
zijn? Dat maakt toch niets uit, een meisje of een jongen? 
Deze vader en moeder wonen in een land dat Egypte heet. Het is heel lang ge-
leden. Er regeerde een koning die Farao werd genoemd. Het volk Israël woonde 
toen ook in Egypte en die koning had hen tot slaven gemaakt. Ze moesten heel 

Doel
Door de geschiedenis over 
de geboorte van Mozes leren 
jonge kinderen dat elk leven 
kostbaar is in Gods ogen. Hij 
heeft ons wonderlijk mooi 
gemaakt. Daarom zijn wij Zijn 
eigendom. 
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hard werken. Toch werd het volk groter. Te groot, vond de Farao. Toen bedacht 
die Farao een vreselijk plan: alle jongetjes die geboren werden, moesten gedood 
worden. 

Nu snap je wel waarom Amram en Jochebed samen hopen en bidden dat ze een 
meisje krijgen. 
Maar alleen God geeft het leven. Hij weet of het een meisje of een jongen is. Tegen-
woordig kunnen papa’s en mama’s vooraf al weten of het een meisje of een jonge-
tje is, maar vroeger niet. Mirjam de grote zus wacht ook in spanning mee. Kleine 
Aaron begrijpt het allemaal nog niet zo goed. Af en toe kijkt Mirjam naar mama. Ze 
ziet wel hoe groot haar buik wordt. Wat zou het zijn? Een jongen of een meisje?

Eindelijk komt de dag dat het kindje geboren wordt. Het zou een groot feest 
moeten zijn, maar… het is een jongetje. Stil! Moeder pakt de baby direct bij zich. 
Mirjam kruipt ook dicht tegen mama aan. Wat is het broertje klein! Kijk nou toch, 
die kleine vingertjes, die kleine teentjes! En dan zo’n klein dopneusje tussen z’n 
bolle wangen. 
‘Hij is zo mooi,’ zucht moeder. ‘Mijn kind, mijn lieve jongen!’ En dan loopt er een 
traan over haar wang. Mirjam ziet het en ze wil eigenlijk ook huilen. Waarom is de 
Farao zo wreed? Waarom wil hij kleine baby’s doden? Die hebben hem toch geen 
kwaad gedaan?

De volgende ochtend zitten vader en moeder samen aan tafel. 
‘Kom eens hier Mirjam,’ zegt papa. ‘We moeten praten. Mama en ik willen niet 
dat onze baby iets overkomt. Jij bent groot en jij moet ons helpen. Zeg tegen 
niemand dat je een broertje hebt gekregen. We houden de baby in de achterka-
mer en we gaan daar een hoekje maken om hem te verstoppen als er iemand het 
huis inkomt. Als we dat moeten doen, ga jij daar ook in die hoek zitten en houdt 
de baby stil.’
‘Maar als hij honger heeft, gaat hij huilen,’ zegt Mirjam, ‘wat dan?’
‘Mama zal zorgen dat er altijd een kan melk in die hoek staat. Dan doop je je 
vinger in de melk en je laat hem sabbelen op je vingers.‘ Mirjam voelt zich nu 
echt een grote zus! Zij zal helpen om haar broertje te verstoppen. Haar vader en 
moeder kunnen op haar rekenen.

Het gaat goed. Er zijn wel soldaten in de buurt geweest, maar ze hebben de baby 
niet ontdekt. Het was spannend, maar gelukkig is er niets gebeurd. Het gaat drie 
maanden goed. Maar dan gaat de baby vaak harder huilen. Hij heeft meer honger 
en is niet meer tevreden met dat kleine beetje wat Mirjam hem kan geven als ze 
hem verstopt. Ze wordt er soms wanhopig van. Op een dag zal het fout lopen en 
dat mag niet! Niet met haar broertje!

Op een avond vlecht Mirjams moeder een mandje van papyrusriet. 
‘Wat wordt dat?’ vraagt Mirjam.
‘Papa en ik hebben een plan bedacht,’ zegt mama. ‘In dit mandje gaan we onze 
baby naar de rivier brengen.’ Mirjam schrikt zich een hoedje. ‘Naar de rivier?!’ 
roept ze. ‘U gaat ons broertje toch niet verdrinken!’ ‘Natuurlijk niet,’ zegt mama, 
‘we gaan hem te vondeling leggen. Misschien is er iemand die hem vindt en die 
voor hem kan zorgen, zodat hij in leven blijft.’
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Mirjam begrijpt het nog niet, of misschien wel? Als ze de baby houden, is de kans 
heel erg groot dat hij toch een keer door de soldaten gedood wordt. En dat mag 
nooit, nooit gebeuren!
En stel nu dat er iemand is, iemand anders die wel voor hem wil zorgen… dan is 
hij gered. Maar dan hebben zij geen broertje meer! Tranen biggelen over haar 
wangen. Haar kleine broertje!

Mama knuffelt haar en huilt ook. ‘Ik vind het ook zo moeilijk,’ zegt ze, ‘maar ik zie 
geen andere weg.’ Papa besmeert het mandje met pek, zodat het water er niet in 
kan komen. Zo kan het mandje drijven. Samen maken ze er een zacht bedje in. 
Morgen, morgen zullen moeder en Mirjam de baby naar de rivier dragen.
Heel vroeg in de morgen gaan ze op pad. Er loopt niemand op straat. Vlakbij 
de rivier geeft Mirjams moeder de baby nog een keer de borst. Hij drinkt gulzig. 
Mama en Mirjam knuffelen hem. O, ze kunnen hem bijna niet loslaten! Maar het 
moet. Ze leggen hem in zijn mandje. Hij valt al gauw in slaap. 
Mirjams moeder draagt hem de rivier in en zoekt een mooi plekje in het riet. 

‘Nu moet je groot zijn,’ zegt mama. ‘Jij blijft hier en kijkt wat er gebeurt. Let goed 
op wie de baby meeneemt.’ Dan loopt mama terug naar huis. Ze huilt en bidt: ‘O 
God, ontferm U over mijn kleine jongen!’

De zon is opgekomen. Kijk, daar komen mensen aan. Waar gaan ze heen? Kijk, 
het is een Egyptische prinses met haar slavinnen. Ze trekt haar kleren uit en… 
loopt de rivier in. Ze gaat zich wassen. Opeens roept ze één van de slavinnen: 
‘Kom eens kijken, er drijft een mandje op het water! Ga het halen.’ De slavin loopt 
ook het water in en komt terug met het mandje in haar armen. Mirjams hart 
bonkt en bonkt! Wat zal er nu gebeuren? Wat zal deze prinses doen?
Ze doet het deksel open en opeens huilt haar broertje hartverscheurend. Hij is 
wakker geworden, hij heeft honger. 

De prinses zegt: ‘Ach, kijk nou toch! Dit is een Hebreeuws kind van het slavenvolk. 
Maar hij is zo mooi. Ik wil hem houden. Ik noem hem Mozes.’ Maar de prinses is 
geen moeder, ze kan de baby dus niet laten drinken aan haar borst. 
Nu! denkt Mirjam, nu is het mijn beurt! Langzaam loopt ze naar de prinses toe en 
zegt: ‘Zal ik iemand roepen die de baby eten kan geven?’ 
‘Ja,’ zegt de prinses, ‘doe dat maar gauw want hij heeft honger.’ Mirjam rent naar 
huis. 
‘Mama, mama, broertje is gevonden! Door een prinses!’ schreeuwt ze. ‘Kom 
gauw, hij heeft honger!’ Samen rennen ze terug. 
Daar is de prinses. Mama buigt diep voor haar. En daar is haar lieve jongen. Ze 
pakt hem en geeft hem gauw te drinken. 
‘Wilt u hem aan de borst voeden tot hij groot genoeg is om zelf te eten?’ vraag de 
prinses. ‘Ik zal u ervoor betalen. Ik geef hem de naam: Mozes, want ik heb hem 
uit het water gehaald. Als hij groot genoeg is brengt u hem naar mijn paleis.’ Of 
Mirjams moeder dat wil? Ja, natuurlijk! 

Mirjam en haar moeder komen thuis. En nu is het eindelijk echt feest. God heeft 
hun zoon en broertje gespaard. 
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Objectles: de puzzelwedstrijd

Knip twee ansichtkaarten aan stukjes. En doe ze apart in een enveloppe. Houd 
van elke kaart een heel klein stukje achter. 
Twee kinderen mogen tegelijkertijd met de puzzel beginnen. Wie hem het eerst 
klaar heeft, heeft gewonnen. Maar ze komen tot de ontdekking dat de puzzel niet 
af is, er ontbreekt een stukje. Ook al is dat een heel klein stukje.
Zo is het leven niet compleet zonder de kleinste mens die God geschapen heeft. 
Wij horen er allemaal bij. En God is verdrietig als mensen geen respect hebben 
voor elkaar en elkaar kwaad doen. God heeft jou en mij met zorg gemaakt. Wij 
zijn allemaal heel belangrijk voor Hem.

Tekst
Leer de kinderen de volgende tekst aan: 
‘Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt.’

Nodig: 
• een waslijndraad
• babykleertjes
• wasknijpers
• repen papier
• dikke stift

1. Schrijf de tekst op repen papier die op de kleertjes passen. Speld ze op de 
kleertjes vast.

2. Vraag in de groep twee grote kinderen om de waslijn vast te houden. 
3. Hang alle kleertjes met tekst op de waslijn.
4. Zeg samen met de kinderen de tekst een paar keer op en wijs dan steeds 

een kind aan dat er één van de kleertjes van de waslijn mag afhalen. 
5. Tenslotte is de hele tekst eraf gehaald en zeggen de kinderen de tekst uit het 

hoofd op.
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Knutselen 

Mandje met baby

Gebruik een wegwerpdoosje van bijvoorbeeld fruit en beplak het met bruin pa-
pier.
Maak een poppetje van speelklei of speeldeeg.
Recept speeldeeg: 
• 4 kopjes bloem
• 2 kopjes zout
• 2 kopjes water
• 2 eetlepels slaolie
• 2 theelepels bakpoeder
• 2 theelepels maagzout 
• evt. een paar druppels voedingskleurstof

Meng de droge en natte ingrediënten apart en doe ze daarna samen in een pan. 
Laat het mengsel langzaam warm worden op zacht vuur tot het heel stijf is. 
Kneed het op een met meel bestoven oppervlakte. Nu kun je het bewaren in een 
afgesloten emmertje of doosje in de koelkast. Houd het deeg koel tot de kinde-
ren het nodig hebben. Dit deeg droogt en hoeft niet gebakken te worden.

Knutselwerkjes:

a. Mozes in zijn mandje (zie bijlage 1);
b. Opzetwerkje: Mozes in zijn mandje (zie bijlage 2A en 2B);
c. Opzetwerkje: de prinses vindt Mozes (zie bijlage 3).

Kleurplaat (zie bijlage 4)

Rollenspel

Met eenvoudige materialen kun je deze geschiedenis laten spelen:
• Spelers: Moeder, Mirjam, een soldaat, een prinses met een slavin.
• Wat doeken, om de kinderen een oosters gewaad te geven. 
• Een blauwe doek als rivier.
• Een mandje met een popje.

Liedjes

Zingen met de kinderen een liedje over Mozes en/of de wonder van een kind (zie 
bijlage 5).
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Bijlage 1
Mozes in zijn biezen mandje

© Carole van Duren den Hollander
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Bijlage 2a
Mozes in zijn mandje (opzetwerkje)

Plak hier het mandje

Lijm
Lijm Lijm

God heeft een plan 
met ieders leven

Hij zorgde voor Mozes, 

Hij zorgt ook voor jou
Exodus 2:1-10

Plak hier de waterplant
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Nodig: 
• kleurpotloden
• lijm
• schaar 
• evt. lapjes stof

Werkwijze:
1. Kopieer de figuren op stevig karton, bijv. 120 grams papier;
2. Kleur alle figuren van bijlage 2A en 2B en knip ze uit;
3. Rits de stippellijnen voordat je ze vouwt, anders kun je geen 

scherpe lijn vouwen;
4. Lijm het mandje in elkaar en lijm het vast op de ondergrond;
5. Lijm het riet op de aangegeven plaats;
6. Leg baby Mozes in zijn mandje. Leg bijv. eerst een paar doek-

je erin en dek hem toe met een dekentje.

Bijlage 2B
Mozes in zijn mandje (opzetwerkje)
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Bijlage 3
Prinses vindt Mozes (opzetwerkje)
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Bijlage 4
Kleurplaat Mozes
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Psalm 139

Berijming 1967
Vers 1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Vers 7
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Vers 8
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ‘t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Vers 9
Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Berijming 1773
Vers 1
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad’, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Vers 7
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
Zelfs voor mijn eersten levensstond.
Ik ben verbazend voortgebracht.
Op ‘t nagaan van Uw wond’re macht,
Sla ik verrukt het oog naar boven:
‘k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Vers 8
Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân,
Die al ‘t begrip te boven gaan.
Uw oog heeft mijn gebeent’ verzeld,
Toen ik, verborgen saâmgesteld
Als een borduursel, lag verscholen:
Van mij was niets voor U verholen.

Vers 9
Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

Bijlage 5
Liedjes
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Mozes

 

Weet je ook waar Mozes is? 
Nee, ik niet, nee, ik niet! 
Weet je ook waar Mozes is? 
Nee, ik niet!

In een mandje in de Nijl, 
tussen ‘t riet, tussen ‘t riet, 
in een mandje in de Nijl,
tussen ‘t riet. 

Wie pakt daar het mandje weg? 
De prinses, de prinses
Wie pakt daar het mandje weg? 
De prinses.

Waar gaat Mozes nu naar toe? 
Weer naar huis, weer naar huis
Waar gaat Mozes nu naar toe? 
Weer naar huis. 

Weet je waar hij later woont? 
In ‘t paleis, in ‘t paleis. 
Weet je waar hij later woont? 
In ‘t paleis.

Weet je wie hem heeft gered? 
Israëls God, Israëls God. 
Weet je wie hem heeft gered? 
Israëls God. 

Daarom zingen wij dit lied, 
voor de Heer, voor de Heer. 
Daarom zingen wij dit lied
voor de Heer.

Liedje uit: Om te beginnen van Tine de Vries. 
Uitgave Nederlandse Zondagschoolvereniging 

1

6

tussen 't riet, tussen in een mandje in de Nijl, tussen 't riet! 

3

Weet jij ook waar Mo zes is? Nee, ik niet! In een mand je in de Nijl,

Weet jij ook waar Mozes is? Nee, ik niet, nee, ik niet!

Mozes

‘t riet,

1.

2.
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Jochebed

Lied uit: Liedjes rond de Bijbel, 
Jan Visser en Nando en Reina van Essen
Uitgave: Gideon Hoornaar ©1979
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Mozes’ moeder zingt

1

7

mor gen is het klaar.

4

vaar. Ik maak een bie zen mand je en

1. Klein, klein kind je je lev en loopt ge

Mozes' moeder zingt

Liedje uit Hanna Lam deel 2. 
Tekst: Hanna Lam. Muziek: Wim ter Burg
Uitgave: Callenbach Nijkerk

2.

3.

4.

Klein, klein kindje, 
dit mandje wordt een boot, 
Daarmee moet jij gaan varen
op leven of op dood. 

Klein, klein kindje, 
ik zet je tussen het riet. 
Wie weet gebeurt het wonder 
dat de prinses je ziet. 

Klein, klein kindje, 
als de prinses jou vindt, 
dan gaat je boot niet onder:
jij bent een koningskind.
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Zeg Mama...

Zeg mama, waar was ik 
Toen ik nog niet geboren was 
In een doosje, of een laatje 
Welnee hoor, wat dacht je 
Toen jij nog niet geboren was 
Was je enkel maar een zaadje 
God heeft je laten groeien 
In mama’s eigen buik 
Wel negen lange maanden 
En toen kwam jij eruit 
Ik vond je prachtig 
 
Zeg mama, wat deed ik 
Toen ik nog niet geboren was 
Kon ik praten of lachen 
Welnee hoor, want weet je 
Toen jij nog niet geboren was 
Moest jij daar nog mee wachten 
God heeft je laten groeien 
Je handjes en je haar 
je oogjes en je oortjes 
En toen pas was je klaar 
En... daar was je! 
 
Zeg mama, wat word ik 
Wanneer ik later groot zal zijn 
Vertel’ es, jij weet het 
Welnee hoor, dat weet ik niet 
Maar Jezus heeft een plan met jou 
Vertrouw op Hem, Hij weet het 
Hij zal je laten groeien 
Hij is het die je draagt 
Hij zal je altijd helpen 
Te doen wat Hij je vraagt 
Hij is machtig

Staat op de CD’s: 
Samen, 
Een boom vol liedjes (deel 2), 
Voor de allerkleinsten (deel 1)

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
© Elly en Rikkert Zuiderveld
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