
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 5: ‘De keuze van Mozes!’ 

 

Beginzin: Eindelijk…. Hij is er! Mozes is aangekomen bij zijn volk.  

 

1. Mozes komt aan bij zijn volk 

• Hij ziet hoe de Egyptenaars hen 

onderdrukken en mishandelen. 

• Er wordt iemand van zijn eigen volk 

geslagen! 

• Mozes neemt het recht in eigen 

hand. 

• Wat doe jij, als iemand je broer of 

zus kwaad wil doen? 

• Mozes doodt een Egyptische 

opzichter en begraaft hem.  

 

2. Mozes’ daad komt uit 

• Enkele dagen later ziet Mozes, dat 

twee Hebreeërs ruzie maken.  

• Als hij tussenbeide komt, vraagt één 

van hen brutaal of hij soms rechter 

is.  

• Wil Mozes hem soms ook doden, 

net als de Egyptenaar? 

• Mozes beseft dat zijn zonde is 

uitgekomen en is bang dat Farao 

hem laat doden. 

• Ben jij er weleens bang voor dat 

jouw verkeerde daden uitkomen? 

• Mozes is genoodzaakt te vluchten. 

 

3. Mozes komt terecht bij de put 

• Na een lange reis door de woestijn 

komt Mozes in het land Midian.  

• Bij de put komen zeven dochters 

van de priester om de kudde te 

drinken te geven. 

• Zoals gewoonlijk willen de herders 

die ná hen komen, hen wegjagen 

om eerst zelf hun dieren te laten 

drinken. 

• Mozes jaagt de herders weg en 

geeft de dieren water.  

 

4. Rehuël praat met zijn dochters 

• De meisjes gaan terug naar hun 

vader 

• Rehuël begrijpt niet dat de meisjes 

al zó vroeg terug zijn.  

• Ze vertellen wat er gebeurde. 

• Hun vader verwijt hen dat zij de 

gastvrijheid uit het oog verloren 

hebben en draagt hen op de man te 

gaan halen.  

 

5. Mozes blijft in Midian 

• Op voorstel van de priester blijft 

Mozes bij de familie wonen. 

• Rehuël dient de Heere; 

waarschijnlijk wel op een 

aangepaste manier.  

• Mozes trouwt met één van de 

dochters, Zippora.  

• Zij krijgen een zoon: Gersom 

(=vreemdeling daar). 

• Mozes beseft dat hij in Midian 

vreemdeling is, maar óók op aarde. 

Zijn échte thuis is in de hemel. 

• Waar is jouw thuis? Waar woon jij? 

 

6. Mozes verder toegerust voor zijn taak 

• Dagelijks trekt Mozes met de 

kudden de woestijn in. 

• De Heere bereidt hem op deze 

manier voor om, na veertig jaren, 

Zijn volk uit Egypte te leiden. 

 

Eindzin: ‘Mozes leert geduldig wachten tot de tijd, dat de Heere hem zal roepen om terug te gaan 

naar Egypte!’  


