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Thema: Niet geschikt

Doel
De kinderen laten zien dat God mensen moet veranderen om hen geschikt te maken voor het werk in zijn dienst.

Toelichting
Mozes is dan wel opgevoed als Egyptische prins, maar blijkt wonderwel verbonden te zijn met Israël. Hij kan de dwangar-
beid en het geweld niet aanzien. Het doden van een Egyptische slavendrijver is fout. Dat is niet de weg van God. Mozes 
moet vluchten naar Midjan waar hij een onderkomen vindt. Hij wordt herder, trouwt en krijgt een zoon. Veertig jaar lang 
leert hij zijn drift af. Mozes verandert steeds meer in de man die God van hem wil maken: dapper, gelovig en geduldig.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een prins op de vlucht 
Richtlijnen: De jongste groep hoort deze geschiedenis misschien voor het eerst. Vertel gewoon wat Mozes doet zonder 
teveel details. Het geweld van de Egyptenaren, maar ook dat van Mozes is niet goed. De kleinsten begrijpen best dat je 
niet moet terugslaan.
In Midjan wordt Mozes weer gelukkig (trouwen, kinderen, met de kudde op pad), maar Hij mist zijn eigen volk wel. Maar 
God vindt dat nodig. Mozes heeft eerst in Egypte veel geleerd, maar ontdekt in Midjan dat hij geduldiger moet zijn en alleen 
op God vertrouwen.    

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ik voel me een vreemdeling
Richtlijnen: Mozes voelt zich geen Egyptenaar, ook al woont hij in het paleis. Hij kiest voor de Israëlieten, maar komt in de 
problemen doordat hij met geweld iets aan het lijden van zijn volk te doen. Bij het doodslaan van een Egyptenaar is Mozes’ 
bedoeling goed, maar de manier waarop hij mishandeling bestrijdt helemaal verkeerd. 
Zo wordt Mozes nog meer een vreemdeling: geen Egyptische prins meer, levend in Midjan en niet bij zijn volk Israël, jaren-
lang. Hij krijgt vrouw en zoon van God. Als schaapherder leert hij zijn drift wat af; hij heeft rust en vertrouwen op de lange 
tochten met de kudde. Hij groeit naar Gods doel, ver weg van huis.
Net als bij de Nijl en in het Egyptische paleis is God met Mozes aan het werk. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Loop God niet voor de voeten
Richtlijnen: Mozes moet vluchten door eigen schuld. Hij nam het recht in eigen hand om zijn volk te helpen. Het resultaat is 
dat hij niets meer voor hen kan doen. Ver weg in Midjan leeft hij, in den vreemde, met vrouw, zoon en kudde. Achteraf blijkt 
God deze periode te gebruiken om Mozes te leren afhankelijk te zijn van Hem. Om rustig Gods weg te gaan, Gods plannen 
uit te voeren. Maar dat wist Mozes niet. Hij voelde zich vreemdeling, nergens thuis. Wat zou zijn toekomst zijn?
God vraagt ons niet om het recht in eigen hand te nemen, maar op Hem te vertrouwen en zo te leven als Hij ons door 
Jezus Christus leert. We mogen met woorden en daden opkomen tegen onrecht en geweld, maar niet het geweld van de 
onderdrukker zomaar overnemen, alsof dat normaal is. God zal in zijn liefde zeker redding geven, maar op zijn manier en 
op zijn tijd. Loop Hem niet voor de voeten, maar volg Hem. 

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 5:1-10
(Jezus noemt mensen gelukkig die zachtmoedig en vol vrede zijn, die misschien onrechtvaardig behandeld worden en 
vervolgd, omdat ze zijn weg volgen. Deze mensen krijgen het Koninkrijk van de hemel. Je kunt het je niet voorstellen, maar 
het is waar.) 
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Achtergrondinformatie

Vers voor vers
Vs. 11  Mozes is als adoptiefkind van de dochter van farao opgevoed. Dat hij als volwassene naar zijn roots zoekt zal dan 

ook niet verbazen. Het is versterkt doordat hij eerst door zijn moeder verzorgd is, en het is zeker deel van Gods 
plan om met Mozes Israël te bevrijden. Maar dat weet Mozes nog niet. 

 Het ging en gaat vaak zo, dat God een plan met iemand heeft, en dat ver van tevoren voorbereidt. Als je met 
die ogen leert kijken naar de hoogtepunten en tegenslagen die je hebben gevormd, kan je open zijn voor Gods 
toekomst. 

 Veel in Mozes’ leven wijst vooruit naar Jezus Christus: Gezonden om te bevrijden, redden door de dood (hier 
symbolisch door de doodsrivier) heen, pleiten voor Gods volk, niet alleen tegenover Farao, maar zelfs tegenover 
God, de ervaring dat het volk niet bevrijd wil worden, ondankbaar is, het persoonlijke contact met de Heer. Mozes 
is in veel een voorafbeelding van Jezus Christus.

 Mozes zal een luxe opvoeding genoten hebben. De indruk die de dwangarbeid en het geweld op hem maken zal 
er des te dieper om zijn geweest.

Vs.12  Mozes ontsteekt in heilige woede. Of… Mozes verliest zijn zelfbeheersing. Is het doodslaan van de Egyptenaar 
goed, of juist slecht? Hoe zie jij dat? Hoe zag Mozes dat? En God? Als bijbellezer hebben we vaak de behoefte 
aan duiding, maar die wordt lang niet altijd gegeven. En in ons leven van elke dag is het meestal niet anders. Toch 
zien we hoe God het opneemt, gebruikt, in de levens van Mozes en Israël. 

 Bezorgd over de gevolgen is Mozes in elk geval wel. Hij verbergt de dode Egyptenaar in het zand.
Vs.13  Maar ook tussen Hebreeuwse mensen onderling kan het misgaan. Ditmaal wil Mozes het geweld beperken.
Vs. 14  En dan blijkt dat de doodslag niet onopgemerkt is gebleven. Heeft iemand het gezien? Heeft de man die geslagen 

werd het verder verteld?
Vs.15  Zo ben je beschermeling van de farao, zo ben je vluchteling voor de farao. 
 Midjan ligt aan een arm van de Rode Zee, tussen Egypte en Kanaän in. Putten zijn belangrijk in deze droge gebie-

den. Je leeft immers te midden van de droogte. En alleen al daardoor worden putten ontmoetingsplaatsen. 
Vs. 16  De Heer gebruikt deze put om Mozes een nieuwe toekomst te geven.
 De priester van Midjan: We weten niet welke god hij diende, maar dat hij de Heer kent is vrijwel uitgesloten. Wel 

een welvarende priester: Maar liefst zeven dochters komen water putten voor het kleinvee van hun vader. 
Vs. 17  Putten zijn belangrijke plaatsen, zagen we al. Maar niet alle ontmoetingen pakken goed uit: Putten zijn (tot op 

heden, overigens) ook omstreden plaatsen. Herders willen de zeven dames wegjagen. Maar Mozes grijpt in.
 Het is veelzeggend dat Mozes in dit gedeelte nu al voor de derde keer ingrijpt als hij onrecht ziet. En daarbij is 

hij niet eenkennig: Hij neemt het op voor een geslagen volksgenoot, hij trekt een vechtende Jood van een ander 
af, en hij neemt het ook op voor een groep buitenlandse vrouwen. God wil Mozes gebruiken om het onderdrukte 
volk van zijn onderdrukker te bevrijden, en nog voor hij daarvoor geroepen wordt, blijkt Mozes uit het goede hout 
gesneden te zijn.

Vs. 18vv Thuisgekomen maakt hun verhaal Reüel nieuwsgierig. Hij wil de onbekende natuurlijk ook graag bedanken voor 
zijn ongevraagde hulp.

 Tussendoor merken we, dat het niet de eerste keer was, die aanvaring met de herders: Reüel is verbaasd dat ze 
ditmaal zoveel eerder thuis zijn dan anders. Zowel Mozes’ moed tegenover de herders als zijn hulp aan de dieren 
worden geroemd.

 De opvoeding aan het hof is Mozes aan te zien: Hij wordt voor een Egyptenaar gehouden.
Vs. 21  Mozes komt als vluchteling. Maar hij vindt bij Reüel een thuis. Zeg maar gerust huisje (gezin, familie), boompje 

(plaats), beestje (vee). Mooi, hoe de vondeling en vluchteling een basis vindt om thuis te komen. In Sippora vindt 
hij zijn ‘Vogeltje’ of ‘Schoonheid’.

Vs. 22  Een zoon! Met alle moois van vers 21 is Mozes zijn wortels en levensverhaal niet vergeten: Hij noemt zijn zoon 
‘Vreemdeling’, Gersom. Mozes is als halve Egyptenaar in Midjan beland.
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Liederen
Psalm 146: 1, 3 en 5
Gezang 304 Liedboek voor de kerken
Lied 868     (Gezang 434 liedboek voor de kerken)
‘k Stel mijn vertrouwen     Hemelhoog 338
God heeft een plan                            Hemelhoog 675
Heer, U kent mij als geen ander        Hemelhoog 50
Hij heeft de hele wereld in zijn hand     Hemelhoog 339
Onder, boven, voor en achter  Hemelhoog 360
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Een prins op de vlucht.

Inleiding
Heb jij wel eens iets héél ergs gedaan? Iets waarvan je 
dacht dat je het niet meer goed kon maken? (…geef de 
kinderen evt. kort gelegenheid om hierover te vertellen)
Vandaag hoor je in het verhaal van Mozes dat hij iets 
ergs gedaan heeft; iets dat niet goed is. Hij wilde het 
wegstoppen zodat niemand er van weet, maar dat lukt 
hem niet. En dan gaat Mozes zelf maar weg. Het lijkt wel 
of hij zichzelf nu ‘verstopt’…

Bijbelverhaal
‘Pfff!... even uitrusten,’ denkt Mozes en hij gaat zitten 
zodat zijn vermoeide voeten kunnen uitrusten. Mozes 
kijkt om zich heen. Wat ziet alles er hier anders uit! Héél 
anders dan in Egypte, het land waar hij vandaan komt. 
Oh, kijk! Ook de mensen zien er anders uit. De vrouwen 
die er aan komen hebben heel andere kleren aan dan de 
vrouwen in Egypte. Ze hebben ook een kudde dieren bij 
zich… Mozes kijkt naar hen en hij ziet dat ze water gaan 
putten uit de waterbron waar hij bij is gaan zitten. Vroeger 
moesten de mensen hun water gaan halen. Zij hadden 
geen kraan waar water uit komt zoals wij, en daarom 
liepen ze vaak met grote kruiken en waterzakken naar 
de bron om daar hun water uit de grond te halen. Deze 
vrouwen, die nu bij de bron gekomen zijn, zijn zeven zus-
sen. Ze hebben een kudde dieren met zich mee geno-
men waar ze voor moeten zorgen en ze beginnen dan 
ook gelijk water uit de bron te halen om in de drinkbakken 
te doen. Dan kunnen de dieren daar straks lekker uit 
drinken. Het is veel en zwaar werk, maar wat doen ze dat 
goed, vindt Mozes. 

Dan ineens kijkt Mozes op. Hij hoort harde stemmen. 
Wie zijn dat? Er komen grote mannen; stoere, sterke 
herders met hun kudde schapen. Ze hebben een grote 
mond en ze jagen de jonge vrouwen met hun dieren weg. 
Zij vinden dat hún dieren het eerst mogen drinken: ‘Zeg, 
ga eens aan de kant jullie!’ zeggen ze tegen de zussen, 
en ze duwen de dieren opzij. De vrouwen durven er al 
lang niks meer van te zeggen. Het gaat heel vaak zo. Als 
ze juist lekker wat water in de drinkbakken hebben voor 
hun dieren, komen altijd die herders met hun kudde en 
worden ze weggejaagd. Mozes ziet het. Hij wordt boos. 
‘Dat is niet eerlijk!,’ denkt hij kwaad en hij staat op en 
loopt naar de vrouwen toe om hen te helpen tegen die 
herders. Dat lukt. De herders gaan aan de kant nu Mozes 
de vrouwen te hulp schiet en ze wachten hun beurt af. Als 
alle dieren van de zussen lekker gedronken hebben gaan 
zij terug naar de tenten waar ze wonen. Mozes gaat weer 
zitten. Zijn boosheid is gelukkig weer gezakt. Hij is nog 
steeds moe van zijn lange reis en zucht er van. ‘Waar 
moet ik heen?,’ denkt hij. ‘Teruggaan kan niet, maar hier 
heb ik ook geen huis. Wat nu?…’ Ja, Mozes –eigenlijk: 
Prins Mozes- is gevlucht uit het land waar hij eerst woon-
de. Weet je nog dat hij in het biezen mandje in het water 
gevonden was door de prinses van Egypte? Dat is al héél 
lang geleden! Toen was hij een baby’tje. Nu is hij een 
grote, sterke man geworden, een prins van Egypte zelfs. 

En toch zit hij hier bij die bron in dat verre, vreemde land 
waar alles anders is. Hoe is dat toch gekomen? Mozes 
weet het wel. Hij denkt aan die dag toen hij ontzettend 
kwaad was geworden omdat er iets gebeurde dat hij niet 
eerlijk vond. Toen heeft hij iets gedaan wat helemaal niet 
goed is! Hij heeft een van de mensen die Farao helpen, 
heel hard neergeslagen. Eerst dacht hij dat niemand het 
gezien had en snel heeft hij die man verstopt, maar later 
hoorde hij dat mensen toch wel wisten dat hij dat gedaan 
had. En toen is Mozes bang geworden en weggegaan uit 
zijn land omdat Farao nu héél boos op hem is. Farao is 
vaak zo gemeen, dat Mozes niets anders kon doen dan 
vluchten en zich zo te ‘verstoppen’…

Hé, wat is dat? Mozes schrikt op uit zijn gedachten. Daar 
komen weer een paar van die vrouwen. Het zijn dezelfde 
als daarnet, ziet hij. Ze roepen naar hem en wenken hem. 
Langzaam staat Mozes op. Wat bedoelen ze nou toch 
precies? Maar als ze dichterbij zijn begrijpt Mozes dat ze 
hem vragen om mee te gaan om bij hen te komen eten. 
Hun vader Reüel heeft hen teruggestuurd om Mozes 
te komen halen omdat hij daarstraks zo fijn geholpen 
heeft. Nu wil hij Mozes graag bedanken. ‘Ha lekker!,’ 
denkt Mozes, ‘ik heb ook best wel trek.’ En Mozes gaat 
met de vrouwen mee naar de tenten waar zij wonen. Hij 
krijgt daar heerlijk te eten en tijdens de maaltijd vertelt 
hij dat hij op zoek is naar een plaats om te slapen. Ook 
dat mag hij daar doen. Zo komt het dat Mozes in het 
land Midjan uiteindelijk toch een plekje krijgt waar hij kan 
blijven: Bij vader Reüel en zijn zeven dochters. Mozes 
mag daar zelfs gaan wonen en werken. Hij mag helpen 
voor de kuddes te gaan zorgen en hij leert er veel. Later 
trouwt Mozes met één van de dochters van vader Reüel: 
Sippora heet ze. En Sippora en Mozes krijgen samen 
een kleine baby. Het is een jongetje en zij noemen hem: 
Gersom, dat betekent: vreemdeling. Want prins Mozes 
uit Egypte is het niet vergeten: na al die jaren is hij toch 
nog steeds een vreemdeling in dat andere land. Hij hoort 
thuis bij zijn volk Israël. 
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Inleiding
Ken je de reclame van het leger? Ze laten dan plaatjes 
of filmpjes zien van wat je allemaal kunt doen als je in 
het leger zit. Aan het eind vragen ze: Geschikt of onge-
schikt. Iedereen heeft een talent van God gekregen. Je 
bent ergens geschikt voor. Niet iedereen is geschikt om 
mensen te verzorgen. Ook niet iedereen is geschikt om 
juf of meester te zijn. Waar ben jij goed in? Waar ben jij 
misschien wel geschikt voor?

Bijbelverhaal
Mozes is opgegroeid in het paleis van de Farao. Dan 
is hij vást geschikt om prins van Egypte te zijn, denk je 
niet? Maar toch is dat niet helemaal waar. God heeft een 
heel ander plan voor hem, hij moet de leider van het volk 
Israël worden. Maar is hij daar wel geschikt voor?

Mozes is geadopteerd door de prinses. Hij woont zijn 
hele leven al in het paleis. Maar toch…. Toch voelt hij zich 
niet thuis bij hen. Hij gaat vaak kijken naar de  
bouwplaatsen waar de Israëlieten als slaaf moeten  
werken. Hij voelt dat hij niet alleen bij Farao hoort, maar 
ook bij deze mensen. Het is niet goed dat ze als slaaf zo 
hard moeten werken. Mozes wordt steeds bozer.
Op een dag ziet hij dat wéér een Egyptische bewaker 
een Israëlitische man slaat. En dan kijkt Mozes om zich 
heen. Hij denkt dat niemand hem ziet en klap…! Hij slaat 
de bewaker zo hard, dat hij sterft. Zo, denkt Mozes, dat 
heeft hij mooi verdiend! Mozes begraaft de man onder 
het zand. Opgeruimd staat netjes.

De volgende dag loopt Mozes weer rond bij de bouw-
plaats. Twee Israëlitische mannen maken ruzie. Niet 
doen, zegt Mozes, jullie zijn toch broeders van elkaar! 
Huh, zegt de ene ruziemaker, waar bemoei jij je mee? 
Ben jij soms onze leider? En als ik niet naar je luister, wat 
doe je dan? Sla je mij dan ook dood, net als die bewaker 
gisteren?
Mozes schrikt: O, nee! Het is geen geheim meer, mensen 
hebben gezien wat ik heb gedaan. Nu heeft Mozes een 
groot probleem. Hij kan niet terug naar het paleis, de 
Farao is verschrikkelijk boos over de moord. Hij kan ook 
niet naar de Israëlieten. Die kennen hem helemaal niet, 
hij heeft immers altijd in het paleis gewoond? Mozes ziet 
nog maar één uitweg. Hij vlucht naar de woestijn.

Wat gebeurt er nu met het plan van God? Moet deze 
man leider van Israël worden? Zo’n man die stiekem 
iemand doodslaat en dan vlucht. Wat vind jij? Geschikt of 
ongeschikt?

Als Mozes ver weg in het land Midjan is aangekomen 
mag hij daar bij een priesterfamilie wonen. Hij trouwt met 
een van de dochters van de familie en krijgt kinderen. Hij 
was niet thuis in het paleis, hij was niet thuis bij de  
Israëlieten, en nu heeft hij nog steeds geen huis  
gevonden. Hij voelt zich nergens thuis. De man die eerst 
de zoon van de prinses was, en altijd in paleizen heeft 
gewoond woont nu in de woestijn en gaat elke dag op 
pad met de schapen. De man die ongeduldig en heel snel 
boos is leert nu om geduldig te zijn. Schapen  
luisteren niet als je ongeduldig en boos bent. Dan blijven 
ze gewoon staan, of ze gaan zelfs de andere kant op. Als 
je niet rustig en kalm bent, kun je de schapen niet goed 
leiden.

In Gods plan is ook een rustige, kalme leider voor Israël 
nodig. God heeft geduld met Mozes. Mozes is uit zichzelf 
niet geschikt. Maar God máákt hem geschikt! God had al 
lang een plan met Mozes. Al toen hij was geboren en zijn 
moeder hem in een mandje tussen het riet zette.  
Vertrouw maar gewoon op God, Hij weet het het beste!

Auteur: JL

7 mei 2017 | copyright VHM 31

Ik voel me een vreemdeling



Loop God niet voor de voeten

Vorige week hebben jullie een verhaal gehoord over  
Mozes. Mozes, die als klein baby’tje door zijn Israëlitische 
moeder werd verstopt, in een mandje tussen het riet werd 
gezet en werd gevonden door een Egyptische prinses. 
Inmiddels is Mozes groot geworden. Als klein jongetje 
werd hij door zijn eigen moeder verzorgd, maar al snel 
was hij groot genoeg om bij de Egyptische prinses te 
gaan wonen. ‘Want,’ zei ze, ‘ik heb hem gevonden, nu is 
het mijn zoon. Ik voed hem op alsof ik zijn moeder ben.’ 
Zo groeit Mozes, een Israëlische jongen, op als een 
Egyptische prins. Maar zijn eigen moeder heeft hem, zo 
klein als hij was, geleerd dat hij bij het volk Israël hoort. 
Mozes is dat niet vergeten. 
Nu is Mozes dus een jonge man. In Egypte is weinig ver-
anderd. Het volk Israël wordt nog altijd onderdrukt door 
de Egyptenaren. Ze zijn hun slaven, en moeten heel hard 
werken. Als ze niet hard genoeg werken naar de zin van 
de Egyptenaren, worden ze geslagen en gestraft door 
de opzichters, die altijd rond lopen tussen de werkende 
slaven. 
Mozes weet heel goed dat hij eigenlijk geen prins is, 
maar bij dat slavenvolk hoort. Op een dag zoekt hij hen 
op. Hij gaat kijken bij het werk, waaraan de slaven bezig 
zijn. Hij ziet de opzichters rondlopen. Hij ziet hun gemene 
blik. Ze houden alles goed in de gaten. Als er maar iets 
is, dat niet naar hun zin is, beginnen ze te schreeuwen. 
En dat niet alleen… kijk daar! Een van de opzichters 
pakt zijn zweep en begint een slaaf te slaan. Dan ineens 
voelt Mozes heel goed: dát is iemand van mijn volk. Die 
slaaf, een Israëliet, is mijn familie. Niet die Egyptenaar! 
Die heeft geen enkel recht die Israëlitische man zo af te 
tuigen. Mozes wordt boos, héél boos. Woede om alles 
wat zo oneerlijk is, borrelt omhoog. Mozes stapt er driftig 
op af. Hij denkt er nog aan om even snel om zich heen te 
kijken… niemand in de buurt… en dan slaat hij erop los. 
Al zijn woede om wat er met zijn volk gebeurt, komt er uit. 
Hij slaat deze Egyptenaar, net zoals die de slaaf sloeg. 
Mozes is zo boos, zo driftig, dat hij de Egyptenaar dood 
slaat. Snel verbergt hij het lichaam onder het losse zand. 
Mozes wil zijn volk helpen. Hij wil hen laten zien, dat hij 
bij hen hoort. De volgende dag gaat hij daarom opnieuw 
naar de plek, waar de slaven aan het werk zijn. Dan ziet 
hij twee Israëlitische mannen, die samen ruzie maken. Ze 
vechten. ‘Waarom doe je dat?’, vraagt Mozes. ‘Waarom 
sla je iemand van je eigen volk?’ Maar de mannen kijken 
hem boos aan. ‘Wie zegt er dat jij de baas over ons 
bent? Waar bemoei je je eigenlijk mee? Wou je mij soms 
ook doodslaan, net als die Egyptenaar gisteren?’ Mozes 
schrikt… Wat zegt die man nu? Die Egyptenaar… zijn er 
dan toch mensen, die iets hebben gezien?
Al snel komt de farao, de koning van Egypte, het ook te 
weten. Die Mozes, die zogenaamde zoon van zijn  
dochter, heeft een van zijn mannen gedood? Dan moet 
hij zelf ook sterven! Zie je wel, ze zijn niet te vertrouwen, 
die Israëlieten! Zelfs als je zo’n kind een Egyptische 
opvoeding geeft, blijft het blijkbaar een Israëliet. Mozes 
hoort dat de farao hem wil doden. Hij vlucht. 

Daar zit Mozes. Bij een waterput in Midjan, waar hij na 
een wilde vlucht door de woestijn terecht is gekomen. Hij 
denkt na over alles wat er is gebeurd. Hij wilde zijn volk 
zo graag helpen. Hij zag dat ze als slaven werden onder-
drukt door de Egyptenaren. En hij had gedacht, dat hij als 
Egyptische prins daar wel iets aan kon veranderen. Hij 
woonde immers in het paleis, bij de dochter van de  
farao. Hij had misschien kunnen praten met de belangrij-
ke Egyptenaren, om zo, stapje voor stapje, het leven van 
de Israëlieten wat makkelijker te maken. Maar nu… nu zat 
hij hier en kon hij niets meer. Hij had het verknald. Door 
niet goed na te denken, door driftig te worden en geweld 
te gebruiken, kon hij nu niets meer voor zijn volk doen. 
Zien jullie wat er is gebeurd? Mozes wilde zijn volk 
helpen, maar hij was iets vergeten. Hij was vergeten om 
aan God te vragen, hem daarbij te helpen. Hij ging maar 
zijn eigen gang. Hij liet zijn eigen boosheid en zijn eigen 
kracht bepalen, wat er moest gebeuren. God zou nooit 
hebben gezegd: ‘Mozes, sla die Egyptenaar maar dood. 
Hij slaat toch ook die Israëliet?’ Nee, God zou vast een 
andere manier hebben, om het volk Israël te helpen. 
Mozes wilde helpen, maar deed dat zonder God. Nu zit 
hij hier, in een vreemd land, en kan niets meer voor hen 
doen. 
Kijk, daar komt een groepje jonge vrouwen aan met hun 
kudde. Bij de put geven ze hun geiten en schapen te  
drinken. In de verte komt nog een groepje herders aan. 
Ze willen de vrouwen wegjagen. Als zij eerst hun kudde 
kunnen laten drinken, kunnen ze naar huis en zijn ze lek-
ker vroeg vandaag. Laat die meisjes maar wachten!  
Mozes ziet wat er gebeurt en komt voor de vrouwen 
op. Zij waren eerst, de andere herders zullen moeten 
wachten. 
Als je vrouwen met hun kudde thuiskomen, vertellen ze 
aan hun vader wat er is gebeurd bij de put. ‘Er was een 
Egyptenaar, hij kwam ons te hulp tegen de andere  
herders’, vertellen ze. Hun vader kijkt verbaasd. ‘En nu, 
waar is die man dan? Hebben jullie hem zomaar daar 
bij de put achtergelaten? Is dat nu gastvrijheid? Ga hem 
halen, dan kan hij met ons mee eten.’
En zo komt het, dat Mozes bij hen blijft. Hij trouwt met 
een van de jonge vrouwen, wordt schaapherder en krijgt 
een zoon. Een Israëlitisch baby’tje wordt een Egyptische 
prins, en die Egyptische prins wordt weer een eenvou-
dige schaapherder in de woestijn. Hij hoort nergens meer 
bij. Niet bij het volk Israël, niet bij de Egyptenaren. Hij kan 
niets meer doen voor de mensen in Egypte, die toch zijn 
volk en zijn familie zijn. Wie is hij eigenlijk, en wat is zijn 
leven waard? Mozes weet het niet meer zo goed.

Maar God ziet Mozes, ook in het vreemde land, waar hij 
ronddwaalt met zijn schapen. God heeft een bedoeling 
met Mozes. Mozes mag zijn volk gaan helpen. Nee, niet 
door op de vuist te gaan met de Egyptenaren. Niet door 
zijn eigen boosheid en drift. Door alles wat er is gebeurd, 
wil God Mozes leren op hem te vertrouwen. God zal hem 
laten zien, wat hij voor zijn volk kan doen.
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Onthoud het maar goed: God wil wél dat we vechten 
tegen oneerlijke dingen die gebeuren. Hij wil dat we opko-
men voor mensen, die onrecht wordt aangedaan. Maar 
hij wil dat we dat doen op een manier, die past bij God. 
Door liefde en rechtvaardigheid. Niet door geweld en 
boosheid. Niet door je vuisten te gebruiken. Niet door te 
schelden en te vechten. Maar door te praten, te bidden, 
en de dingen te doen die nodig zijn. Niet vergeten!

Auteur: MvdB
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JongerenpaginaExodus 2: 2-10 

Zoon van Israël
Egypte. Een land dat 550 keer in de Bijbel wordt ge-
noemd, vooral in het Oude Testament. Een land van on-
begrensde mogelijkheden voor Jozef, die het schopte van 
slaaf tot onderkoning. Toevluchtsoord voor zijn broers en 
vader Jakob in een tijd van hongersnood. Een vreselijk 
oord van slavernij, waar toch een klein slavenkind gered 
en opgevoed werd door een prinses. Land van uittocht, 
vaak vijand en soms vriend en bondgenoot. Eeuwenlang 
is het volk Israël op allerlei manieren verbonden geweest 
met dit land van vele goden en als goden vereerde 
farao’s. Zelfs het kleine kindje Jezus vond in Egypte een 
veilige plaats, ver weg van Herodes, de kindermoor-
denaar. Toch speelt het grote en machtige Egypte een 
bescheiden bijrolletje in de geschiedenis van Gods volk. 
Niet voor niets wordt het volk keer op keer gewaarschuwd 
om Egypte niet te vertrouwen, hoe zo’n sterk leger het 
ook heeft en hoe groot de invloed van de farao’s ook is. 
Met zijn hoogstaande cultuur en sterke positie in Noord-
Afrika is Egypte niet meer dan een instrument in Gods 
hand om zijn plan met het volk Israël en de wereld uit te 
voeren.

 Mozes, het kleine slavenkind, is opgegroeid tot een 
krachtige jongeman. Prins van Egypte, opgevoed zoals 
farao zijn eigen zoon opvoedt. Hij behoort tot de elite van 
Egypte en het ontbreekt hem aan niets. Toch knaagt er 
iets. Mozes voelt dat hij nooit werkelijk helemaal Egyp-
tenaar zal zijn. In zijn aderen stroomt het bloed van het 
slavenvolk dat dag in dag uit onder zware omstandighe-
den bouwt aan bouwwerken waar we nu nog de Egypte-
naren om bewonderen. Waarom kan Mozes toch niet los 
komen van dat slavenvolk? Hij heeft alles wat zijn hartje 
begeert, zijn kostje is gekocht. Zolang hij zich houdt aan 
de gewoonten en regels van het huis en het land waarin 
hij is opgegroeid zal het hem aan niets ontbreken. 

Toen de Egyptische prinses, die de kleine Mozes uit 
het water haalde, hem haar zoon noemde dacht ze dat 
hij daarmee Egyptenaar was geworden. Zij hield ech-
ter geen rekening met de God van Israël, die geen van 
zijn kinderen uit zijn hand laat rukken. Mozes was een 
Hebreeuws kind, kind van Israël en kind van God. Nu hij 
groot is geworden voelt hij dat zelf ook steeds meer. Als 
een magneet wordt hij getrokken naar plaatsen waar de 
Hebreeërs zwoegen en zweten. Zijn hart krimpt ineen 
wanneer hij ziet hoe dit volk lijdt en zucht onder de zware 
omstandigheden waaronder zij moeten werken. Met een 
stiekeme moord geeft hij zichzelf een gevoel van ‘er bij 
horen’. 

Hoe maak jij kenbaar dat je kind van God bent? Bid je wel 
eens in het openbaar, openlijk en zichtbaar voor ieder-
een? Zeg je hardop dat je het vervelend vindt als mensen 
vloeken of een ander kleineren of respectloos behande-
len? Dat vraagt moed en durf. Het is vaak gemakkelijker 
om onder een schuilnaam een tweet te plaatsen of alleen 
een ‘dislike’ aan te klikken. Niemand weet dat jij het was 
die bepaalde kritiek uitte. 

Mozes komt er niet mee weg. Hij wordt ontmaskert als 
sympathisant van de Hebreeërs en na enig speurwerk 
zelfs aangewezen als kind van dat volk. Niks prins van 
Egypte, gewoon een Hebreeuwse profiteur. Zowel Egyp-
tenaren als Hebreeërs moeten niets van hem hebben. 
Met niets meer dan de kleren aan zijn lijf slaat hij op de 
vlucht. Hij is niemand meer. Hij hoort niet bij Israël en niet 
bij Egypte. Zijn hart voelt dor en verlaten als de woestijn 
waarin hij ronddwaalt. 

Herkenbaar? Wat kan een mens zich totaal alleen voe-
len. Alles was zo mooi voor elkaar. Het leven was één 
groot feest. Wat kan een mens zich door een domme fout 
vreselijk in de nesten werken. Misschien heeft Mozes 
zichzelf wel tien keer voor het hoofd geslagen: ‘Had ik me 
maar nergens mee bemoeid. Was ik maar …..’. 

Mozes is kind van God. Hij weet het nog niet en zal nog 
heel wat levenslessen moeten volgen voordat hij zich 
volledig overgeeft aan de God van Israël en zijn leven in 
dienst stelt van de redding van Gods volk. In de  
Hebreeënbrief hoofdstuk 11 vers 23 wordt het hem als 
geloof aangerekend. Een voorbeeld voor ons. Ook jij mag 
kind van God zijn. Kom er maar voor uit. Stel je vertrou-
wen niet op macht van geld, aanzien en politiek, maar 
op een klein kind, Zoon van God, Jezus Christus. Mozes 
mocht met Gods hulp zijn volk redden uit de handen van 
farao. Christus redt ieder mens die lijdt en zucht onder 
het gewicht van zonde, verlies en verdriet. Vlucht maar 
naar Hem, ook al voelt dat misschien als rennen op onbe-
kend terrein, dwars door de woestijn. Bij Hem zal je rust 
vinden. In zijn koninkrijk ben je veilig.

Kerntekst
‘Ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land 
dat ik niet ken’. (Exodus 2:22b).

Om over door te praten
• Voel jij je als christen wel eens een vreemde eend in de 

bijt, ongemakkelijk in een niet-christelijke omgeving? 
Wat doet dat met je?

• Wat doe je als je wordt geconfronteerd met respectloos 
gedrag richting jezelf of anderen? 

• Wie of wat geeft jou een gevoel van veiligheid?
• Welke rol spelen jouw geloof en jouw relatie met God in 

keuzes die je maakt en beslissingen die je neemt?
• Waar ontmoet jij God?

Auteur; JW-M
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