
Slaven worden vrij – Les 2 
 

Lezen uit de Bijbel      Exodus 1: 8 -15 

    
Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had.  

Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk.   

Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt.  

Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden,  

de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’   

Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen.  

Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen.  

Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze.  

Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen.   

Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk:  

ze moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld.  

 …………………………………………………………………………………. 

Kringgesprek     
   

Jezus ziet je en helpt je. 
Stel je voor, dat iemand tegen je zegt: Dat mag je niemand vertellen, wat zou jij dan 
doen? 
Als het nou eens iets erg gemeens is, wat doe je dan? 
Stel dat ze je bedreigen… of dat het over drugs gaat? 
Heb je geheimen voor je ouders? 
Zou er iemand zijn, die alles ziet wat er gebeurt, zelfs als je in een kast zit? 

  
 

 
 
 

 

 



 
Verhaal 
    
25 - De keuze van Mozes 
  

Kiezen is soms erg gemakkelijk. Als je moet kiezen tussen  een taartje en een kauwgompje, 

dan weten de meesten van jullie wel wat te kiezen. Maar als je moet kiezen tussen een heel 

rijke prins of prinses te worden  zonder God, of een vluchteling te zijn met God, dan is dat 

een vreselijk moeilijke keus. Kijk, de Here God kun je niet zien, horen, voelen, ruiken en al 

die dingen in het paleis zijn zo verlokkelijk. 

Toch was er eens een jongeman, die liever schade leed met God, dan een koning te worden 

zonder God. Die jongeman heette Mozes. Ik zal je eens van hem vertellen. 

  

Het volk waaruit Mozes kwam werd vreselijk onderdrukt. Ze moesten slavenarbeid 

verrichten, hadden weinig te eten en werden geslagen. De Israëlieten moesten zelfs hun 

kleine baby’s vermoorden van de Farao. Gelukkig was Mozes er mooi aan ontkomen, want 

zijn moeder en vader hadden hem in een mandje in de Nijl gelegd. Toen had de prinses hem 

gevonden. Ze vond Mozes zo ontzettend schattig, dat ze hem adopteerde als haar eigen 

kind. 

Mozes  werd opgevoed als een echte prins. Hij kreeg les in paardrijden, vechten, 

geschiedenis  en nog meer van zulk soort zaken die een prins moet leren.  De mooiste 

kleren droeg hij en het heerlijkste eten at hij. 

Op een dag realiseerde Mozes zich dat hij eigenlijk geen Egyptenaar was. Misschien had iemand hem 
dat verteld. Natuurlijk werd hij nieuwsgierig naar zijn eigen volk. Hij ging een kijkje nemen in Gosen, 
de provincie waar de Israëlieten  bouwwerken moesten maken voor de Farao. Wat hij toen zag, 
maakte Mozes vreselijk boos. Zijn volk werd vernederd en geslagen. Wat gemeen. Hij besloot er wel 
eens even iets aan te doen. 

Plotseling werd zijn oog getroffen door  een Egyptenaar, die een Israëliet in elkaar sloeg.  

Dat pik ik niet, dacht Mozes en sprong tussen beiden. Hij verkocht die Egyptenaar toch een 

optater, dat ie meteen dood neerviel. 

De geslagen Israëliet ging er als een haas vandoor en Mozes bleef alleen achter met die 

dode Egyptenaar. Wat moest ie nou doen? 

Vlug groef hij een gat in de grond en begroef  hem onder het zand. Zo. Niemand had hem 

gelukkig gezien. 

  

Een paar weken later ging Mozes weer eens bij zijn volk kijken. En wat zag hij dit keer? 

Twee Israëlieten waren aan het bakkeleien. Dat was toch al te gek! Ze hadden het al zo 

zwaar en nou nog samen vechten ook! Weer sprong Mozes tussenbeiden. Hij beval hen te 

stoppen. De grootste en brutaalste van de twee vechtersbazen echter, spuugde zo maar 

voor Mozes op de grond. ‘Bemoei je je er niet mee, prins,’ schreeuwde hij. Wou je mij soms 

ook doden zoals je die Egyptenaar verleden keer hebt gedood? 



Mozes schrok zich ondersteboven, dat snap je. Vlug sprong hij op zijn paard en galoppeerde 

weg. En weet je waarnaar toe? Nee, niet naar het paleis terug. Mozes vluchtte het land uit, 

de woestijn in. Nou werd hij zelf een vreemdeling en zwerver.  

Maar God vergat hem niet. Na veel jaren in de woestijn als schaapherder geleefd te hebben, werd 
Mozes geroepen door God om zijn volk te gaan redden. 

Ja, God had een plan met Mozes leven en.... dat heeft hij ook met jou.  Want je kunt beter 

arm zijn met God dan rijk zonder Hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eerbied   

Misschien zijn er kinderen die heel zacht van binnen hun geheimpje aan Jezus willen vertellen. 

Misschien zijn er kinderen die willen bidden voor iemand die verslaafd is.  

Eindig met een zegenliedje.  

Of    bid als volgt: 

  

    Heer Jezus, dankuwel, dat u 

bij ons bent, waar we ook 

heen gaan. 

    

  Soms kom ik 

in de puree 

door mijn 

eigen schuld. 

Maar soms 

plagen 

anderen mij.  

Als ik bang 

ben roep ik tot 

U. 
  

 

Ik beloof u ook 

vriendelijk met andere 

kinderen om te gaan. 

  

    Er is maar één God zoals u, 

die vol liefde is en ons op 

het goede pad leidt. Amen. 
  

    

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht     

 Heb je een paar kinderbijbels? 

Laat de kinderen in groepjes van drie zoeken naar drie mensen die God heeft gered.  

Schrijf hun namen op en waarvan God hen heeft gered.  

 …………………………………………………………………………………. 

Tekst    2 Kronieken16 vers 9 

 

De zinsdelen hiernaast 
staan door elkaar. 
 
Kun je de tekst in de juiste 
volgorde lezen? 
   

 

 voortdurend zijn ogen  
 die Hem met heel zijn hart 
 is toegedaan  
 De Heer laat immers 
en biedt iedereen hulp 
3over de aarde rondgaan 

 …………………………………………………………………………………. 

Activiteit     
Kies uit de volgende activiteiten: 

 

 
10 bijbelboeken van het Oude Testament in de 
juiste volgorde zetten. Zie les 1 

  

 

Teken een stripverhaal in vier delen. 
1. meisje is aan het touwtje springen  
2. meisje neemt een pilletje aan van grote 

jongens  
3. meisje ziet sterretjes  
4. vriendin ziet haar. Wat zegt ze en wat 

zegt ze terug (in een ballonnetje)  
 

  

 

Speel het toneelstukje. 
Er komt een koopman op de markt. Hij verkoopt 
sigaretten, alcohol, flesjes bier en pilletjes. Hij 
beveelt het van harte aan. Hiermee vergeet je al 
je zorgen en ga je weer lachen. Wie wil het 
kopen? Eén uit de groep neemt bier, maar de 
koopman bindt meteen een touwtje om de pols 
van die persoon. Het andere eind houdt hij zelf 
vast.  De volgende neemt de pilletjes, enz.  
Tenslotte heeft hij veel touwtjes in handen en als 
hij dat wil laat hij de mensen springen, of hij 
sleurt ze over de straat. Ze zijn zijn slaaf 
geworden.   
Ze moeten wel doen wat hij wil, want hij heeft de 
touwtjes in handen. 
Dan komt er iemand die over God vertelt met een 
bijbel. Hij knipt de draadjes door als de mensen 
hem vragen. De koopman loopt woedend weg.  



 

Quiz      
Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ? 

   
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Waar groeide prins Mozes op? 1 Aan het hof van de Farao 

2 Wat ontdekte hij? 2 Farao 

3 Wat waren de Israëlieten in Egypte? 3 afkicken 

4 Hoe heette de wrede koning van 

Egypte? 

4 Hij was een kind van het volk Israël 

5 Wat wilde de Farao met alle 

Israëlische jongens doen? 

5 De Nijl 

6 Hoe heet de grote rivier in Egypte? 6 slaven 

7 Hoe noem je het als iemand wil 

stoppen met drugs gebruiken? 

7 beginnen 

8 Wat is gemakkelijker: stoppen of 

beginnen met drugs? 

8 doden 

9 Waarom beginnen sommige kinderen 

met drugs, roken of drinken 

9 Jezus  

10 Wie kan je helpen de verleiding te 

weerstaan? 

10 uit domheid of onwetendheid 

  

Antwoorden: 1-1    2-4   3-6   4-2   5-8   6-5    7-3    8-7   9-10   10-9 

  

  

 

  

 

 


