
Baby Mozes



Introductie
In de les van deze week kijken we naar het verhaal van baby Mozes. Het verhaal
kun je vinden in Exodus 2. Het zou geweldig zijn als je dit verhaal kunt vertellen
aan de oever van een rivier in de buurt, dit zal je kind helpen om het te
visualiseren. Een aantal van de hoofdpunten die we zullen bekijken zijn:

● Gezinnen en de zorg voor elkaar.

● God zorgt voor ons en Hij beschermt ons.

Les plan:
Herinner je kind aan de les van vorige week over Josef. Leg uit dat de kinderen
van Israël, die nu al bijna vierhonderd jaar geleden in Egypte zijn komen wonen,
de familie van Mozes is.

Vraag je kind of hij/zij al eens wat verstopt hee� om het te beschermen. Denk
samen na over manieren waarop je dingen beschermd, zoals het op slot doen van
je huis of de auto.

Je kunt een klein experiment doen om te laten zien waarom de moeder van
Mozes hem in een drijvend mandje deed. Daarvoor heb je het volgende nodig:
stenen (of andere voorwerpen de zinken), aluminiumfolie en kleine koekjes.

Vul een schaal met water (of gebruik een ondiep deel aan de rand van de rivier).
Gooi een koekje in het water, en laat dan zien dat het koekje zo niet is beschermd
tegen het water. Leg een koekje op ene steen. Vraag je kind of het denkt dat het
nu veilig is. Gooi de steen met koekje in het water en laat je kind zien dat het
koekje nu ook niet veilig was.

Maak een eenvoudig bootje van aluminiumfolie (of vouw er een van papier). Laat
je kind nu zien dat de koekjes veilig zijn in het drijvende bootje.

Vraag je kind om na te denken over manieren waarop jij hem/haar beschermd.
Herinner hen eraan dat het vragen om een jas aan te doen een manier is om
hem/haar te beschermen tegen de kou. Wijs hem/haar erop dat hun autostoeltje
hen beschermt in de auto. Vertel je kind dat het feit dat jij ze beschermd laat zien
dat je van hem/haar houd en voor hem/haar wilt zorgen.

Denk samen na over een aantal manieren waarop God voor ons zorgt. De zon. De
regen, etc. Wijs hen erop dat God hen beschermd door jou de
verantwoordelijkheid te geven voor hen te zorgen.
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Een boot maken
Gebruik wat afvalmateriaal om een
boot te maken voor een van de

speeltjes van uw kind. Het kan van
alles zijn, van een eenvoudige

papieren boot tot het aan elkaar
plakken van lege plastic flessen.

Wees niet bang om je kind fouten te
laten maken. Samen kunt u het

ontwerp verbeteren.

Eieren laten vallen
Waarschuwing: deze activiteit kan een beetje

rommelig worden.

Om te laten zien hoe we dingen beschermen,
wikkel je een ei in noppenfolie en laat je het

van een hoogte vallen.

Kijk hoe hoog je het kunt laten vallen zonder
dat het barst. Bedenk manieren waarop je

ze beter kunt beschermen.

Zinken en drijven in de natuur
Kinderen lijken zich nooit te vervelen
met dit eenvoudige experiment. Als je
deze activiteit tijdens de les over
Noach hebt gedaan, probeer dan
nieuwe voorwerpen te vinden om te

testen.

Als je buiten bent, probeer dan wat
dingen in de natuur te vinden om in
een meer of rivier te gooien. Enkele
voorbeelden zijn steen, bladeren,
twijgen, bloemen, modder enz

Spelletjes en activiteiten
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Vierhonderd jaren waren voorbijgegaan sinds Jozef’s familie naar Egypte
kwam. Dat is een lange �jd! Er waren veel kinderen geboren, opgegroeid
en die hadden zelf ook weer kinderen gekregen. Zij werden de kinderen
van Israël genoemd.
Weet je nog hoe Jozef de farao van Egypte hielp, zodat zijn volk geen
honger zou lijden? Na zijn dood regeerden andere farao's over Egypte. Zij
hadden Jozef niet gekend en herinnerden zich niet hoe hij hen had
geholpen.
Eén van die farao's had een slecht idee. Hij zei: ”Er zijn te veel
Israëlieten. We moeten ze slaven maken.” Dus dat deden ze. Maar Israël
werd alleen maar groter. De farao had een nóg slechter idee; “We
zouden alle jongetjes van Israël moeten doden.” Veel moeders waren
erg verdrie�g dat de farao hun baby's kwaad zou doen.
Eén van de moeders hee�e Jochebed. Zij kreeg een zoon. Drie maanden
lang verborg ze haar baby. Ze hield heel veel van hem.
Maar ze kon hem niet voor al�jd verstoppen. Jochebed dacht erover na
hoe ze haar zoon kon beschermen tegen de slechte farao en zijn
mannen.
Ze nam een mandje en die bedekte ze met teer, zodat hij kon blijven
drijven. Ze legde haar baby in de mand. Toen ging ze naar de rivier de
Nijl. Aan de rand van het water stond veel riet. Riet lijkt op heel groot
gras en het groeit in het water. Jochebed verborg de mand tussen het
riet.

Het verhaal: Baby Mozes
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De baby had een oudere zus, zij hee�e Mirjam.
Jochebed zei tegen Mirjam: “Wacht hier en houdt het
mandje goed in de gaten”.
En Mirjam wach�e….
De farao had een dochter. Zij ging naar de rivier om
een bad te nemen. Toen zij en haar slavinnen daar
liepen, zag ze een mand tussen het riet. “Ga die mand
pakken. Ik wil kijken wat er in zit”, zei zij tegen een van
haar slavinnen.
De slavin waadde de rivier in en kwam terug met de
mand. “Het is een baby”, zei de dochter van de farao.
De baby huilde en ze vond het zielig voor hem. De
dochter van de farao wist dat een moeder uit Israël de
baby daar had verstopt om hem te redden.

Ze besloot dat ze de baby zou houden alsof hij van haarzelf was.
Mirjam zag dat haar broertje werd gevonden door de dochter van de
farao. Ze rende naar haar toe. “Wilt u dat ik een Israëlische vrouw voor
u vind om voor de baby te zorgen?”
“Ja”
Mirjam rende naar haar moeder en riep haar. Jochebed kwam naar de
rivier.
“Neem deze baby mee en zorg voor hem”, zei de dochter van de farao.
“Ik zal je ervoor betalen”.
Jochebed nam haar baby mee naar huis en zorgde voor hem totdat hij
ouder was. Daarna bracht ze hem naar de dochter van de farao.
De dochter van de farao was blij om haar geadopteerde zoon te zien.
“Ik zal hem Mozes noemen, want ik heb hem uit het water getrokken”.
God had Mozes beschermd doordat de dochter van de farao hem had
geadopteerd.
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Zinken of drijven
Kruis de voorwerpen aan die drijven
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Zoek de 5 verschillen
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Oefen je schrijfbeweging
en teken wat golven
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Werkje: Het mandje van Mozes

• Werkblad
• Wit karton
• Schaar
• Lijm
• Verschillende
kleuren papier

Eenvoudig vlecht werkje.

Wat moet je doen:

1. Kleur het plaatje in

2. Knip langs stippellijnen.
Knip stroken papier.

3. Vlecht de stroken papier.
Lijm overlappende stukjes.

Wat heb je nodig?
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Gebed:
Dank God voor de manier waarop Hij je beschermt.

Worship Time
God Always Keeps His Promises
https://youtu.be/WzrFkvn1LGg

Do Not Give Up
https://youtu.be/EPqPcQ jHDwg

When I Look
https://youtu.be/4iW9MN7vMpQ

Volgende week:
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Mozes en de
brandende

struik
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Wil je iedere vrijdag een email ontvangen
met de nieuwe les?
h�ps://truewaykids.com/nl/inschrijven/

https://truewaykids.com/nl/inschrijven/

