16. Mozes is geboren
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Exodus 2:10b.


Ken je iemand die een baby heeft gekregen? Of kom je wel eens langs een winkel die
babyspulletjes verkoopt? Misschien heb je wel een jonger broertje of zusje – hoe is het om
een baby in de buurt te hebben?



Wat voor soort spullen heb je nodig voor de veiligheid van een baby?



Als je een baby probeerde te verstoppen, wat zou jij dan doen? Wat kan dan een probleem
opleveren?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Vele jaren gingen voorbij sinds Jozefs familie naar Egypte was verhuisd. Er regeerde een nieuwe
farao die Gods mensen, de Hebreeën, tot slaaf had gemaakt. Ze moesten heel hard voor hem werken,
alle dagen van vroeg tot laat. Hoewel ze hun werk goed deden, maakte de farao zich zorgen dat het
volk hem de baas zou worden. Dus hij verzon een nieuwe wet waarin stond dat alle Hebreeuwse
jongensbaby’s in de rivier moesten worden gegooid!
Lees nu samen Exodus 2:1-10.

Wat er daarna gebeurde…
Mozes kwam in het koninklijk paleis te wonen. Op een dag, toen hij volwassen was, zag hij een
Egyptenaar een van de Hebreeuwse slaven mishandelen. Mozes probeerde hem te stoppen en
vermoordde de Egyptenaar daarbij. Hij werd bang dat de farao er achter zou komen en hem zou
opsluiten, dus vluchtte Mozes.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 30 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Papyrus Het woord ‘papier’ komt van ‘papyrus’, een soort riet. Het zachte, binnenste gedeelte van het
riet kun je platslaan en uitrollen in dunne vellen die gebruikt worden als papier. De Egyptenaren
gebruikten vellen papyrus om op te schrijven en te tekenen. Papyrusstengels kun je ook gebruiken om

manden van te vlechten. Mozes’ moeder maakte er eentje en legde Mozes erin om hem vervolgens
met mand en al in de Nijl te laten drijven.
Miriam was Mozes’ oudere zus. Ze volgde haar kleine broertje die in een mandje over de Nijl dreef.
Het was Miriam die de Egyptische prinses aanbood om voor de baby te zorgen – en die ervoor zorgde
dat Mozes’ eigen moeder dat kon doen! Jaren later, toen de Israëlieten de overkant van de Rietzee
bereikten, zong en danste diezelfde Miriam voor het volk uit.
Slaven Ongeveer 400 jaren zijn voorbij gegaan sinds Jozefs familie in Gosen kwam wonen (zie
Ontdekkingsreis 3: Jozef). Het was niet hun eigen grond waarop ze woonden. Ze mochten van de
farao niet langer meer doen wat ze zelf wilden – ze werden slaven van de Egyptenaren die de
Israëlieten voor zich lieten werken.

Probeer het uit
Maak een baby Mozes en een mandje om hem in te doen!
Dit heb je nodig:


een pan met water



iets kleinere pan



een houten lepel



een grote kom



Ingrediënten:



reep chocola



versnipperde zemelen of tarwe ontbijtgranen (ongeveer 12 volle lepels)



marsepein

Let op met een voedselallergie! Gebruik ingrediënten die veilig zijn om te eten.
Breng de pan met water (ongeveer halfvol) aan de kook.
Smelt de chocola in de kleinere pan, zet dat pannetje in de pan met heet water.
Doe de granen in een kom. Voeg het chocolademengsel toe en roer het geheel goed.
Laat het mengsel afkoelen. Neem een paar lepels van het mengsel en druk ze tegen elkaar om een
mandjesvorm te krijgen. Doe alsof je Mozes’ moeder bent terwijl je het mandje maakt! Laat de mand
op een extra koele plek afkoelen. Als het goed is, is er genoeg mengsel om ten minste vier mandjes te
maken.

Maak van de marsepein een baby. Wikkel de baby in een ander plat stuk marsepein en leg hem in
een mandje.

Weet je nog waarom Mozes’ moeder een mandje moest maken? Wie bracht Mozes in veiligheid en
zorgde voor hem?

Praten met God
Praat met God over de baby’s of kleine kinderen die je kent. Vraag Hem of Hij voor hun veiligheid wil
zorgen.

