
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0 Alle antwoorden Bijbelstudie Mozes 
 
 
Antwoorden schets 1 
 
1. Het antwoord staat in Exodus 1: 8-12. De nieuwe Farao vindt, dat het volk Israel te groot en te 

sterk wordt. Stel je voor, dat ze in opstand komen en oorlog willen gaan voeren tegen de 
Egyptenaren … Zijn eerste plan is om de belasting flink te verhogen. Onderdrukking zal het volk 
wel nederig en klein in omvang houden. Maar hoe meer Farao het volk verdrukt, hoe meer het 
in omvang toeneemt. Daarom besluit hij drastischer maatregelen te nemen. Als hij nu alle 
jongetjes laat doden, hoeft hij niet langer bang te zijn dat Israel tegen hem in opstand zal 
komen.   

 
2. Vader: Amram 

Moeder: Jochebed 
Broer: Aaron 
Zus: Mirjam 
 

3. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders 
verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was; en zij vreesden het gebod van de 
koning niet.  
 
Praatstukje 
Verschillende onderwerpen kunnen hier aan bod komen (te vondeling leggen, ter adoptie 
weggeven, aan een kinderloos Chinees echtpaar geven, verstoppen, eerlijk vertellen aan de 
regering in de hoop dat ze toch niet gestraft worden, etc). Probeer allereerst de kinderen 
‘brainstormend’ ideeën te laten opperen, zonder dat daaraan direct een waardeoordeel wordt 
gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door de aangedragen ideeën te inventariseren op het bord.  
Stuur daarna het gesprek in de richting van geloofsgehoorzaamheid aan en vertrouwen in God. 
Trek een parallel naar het leven van Jochebed en haar kind. Hoe penibel haar situatie ook was, zij 
mocht door genade vertrouwen op Gods leiding over het leven van haar kind. Probeer duidelijk te 
schetsen, dat Jochebed van te voren niet wist hoe het af zou lopen; wij kennen de afloop wel, 
maar zij wist dat niet. Toch bedacht ze een oplossing in de hoop en verwachting, dat God uitkomst 
zou geven.  
Waar stellen de kinderen hun hoop op, als het moeilijk is in hun leven? Wat kunnen ze van dit 
voorbeeld leren? Al is het nog zo donker, nog zo gevaarlijk of nog zo angstaanjagend, God eist van 
ons, dat we alléén gelovig op Hem zien. Alleen Hij kan onze redding zijn.  
 
Wees behoedzaam in het bespreken van het onderwerp; mogelijk bevinden er zich geadopteerde 
kinderen in de groep. Neem hen eventueel van te voren of nadien apart en geef hen ruimte voor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hun aanvullingen en opmerkingen. Laat juist hen duidelijk merken, dat je blij bent dat zij bij lieve 
ouders mogen opgroeien en ook in contact zijn gebracht met het Woord van God.  
 
4.a. Slavenarbeid; de Israëlieten moeten gedwongen werk doen, ze worden er ernstig bij 
onderdrukt. Het werk is ook zwaar om te doen, de Israëlieten raken er vermoeid en uitgeput van.  
b. Het volk Israël is slaaf van de Egyptenaren. De prinses hoeft Jochebed dus helemaal niet te 
betalen, maar ze doet het toch.  
c. De Heere.  
 
5. Oplossing rebus: De naam Mozes betekent  
Antwoord: Uitgetrokken (Hebreeuws). Of: kind van het water (Egyptisch). In de Bijbel staat de 
betekenis: ‘Want ik heb hem uit het water getogen.’ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden schets 2 
 
1.  
Rijkdom hof   –  armoede woestijn 
Groot volk besturen  –  kudde schapen leiden 
Vruchtbaarheid Egypte  –  onvruchtbaarheid woestijn 
Drukte aan het hof  –  eenzaamheid in de wildernis 
Wereldse wijsheid  –  geestelijke wijsheid 
 
 
2.  
a. Nee. Vaak zien wij pas achteraf welke bedoeling de Heere met gebeurtenissen in ons leven 

voor heeft. Bij Mozes zal dat niet anders geweest zijn. 
b. Bijvoorbeeld Abraham, Jozef, Daniel. 
c. Wijs de kinderen er op hoe belangrijk het is om ons dan niet van God af te keren, maar om 

Hem juist dan te zoeken en te leren “Uw wil geschiedde” te bidden. 
 
3. Probeer een rustige plaats op te zoeken waar je niet snel gestoord kan worden, doe de  deur 

dicht, zet (als je die hebt) je mobieltje uit. 
 
4.  
a. D.m.v. de prediking in de kerk, de vertellingen op school en op de club, het lezen uit de Bijbel 

maar ook door gebeurtenissen in ons leven. Het overlijden van iemand uit je familie of 
kennissenkring is ook een roepstem van God om Hem te zoeken. 

b. Van nature willen we helemaal niet naar de Heere luisteren. Onze eigen onwil staat ons in de 
weg. Ongehoorzaamheid aan God is de grootste zonde! 

c. Als teken van eerbied voor de heiligheid van God. 
d. Als wij bidden moeten we beseffen dat we tot een heilige God bidden. Dit moet tot uitdrukking 

komen in onze houding: handen gevouwen, ogen dicht, evt. geknield. 
 
5.  
a. Het volk zal God dienen op de berg Horeb waar zij nu staan. 
b. Het teken van de Heilige Doop 
c. Dat wij Hem zullen dienen en liefhebben als onze God en Vader. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden schets 3 
 
1. Zie Exodus 5:2 en 4. Hij vraagt eerst spottend aan Mozes, Wie dan toch wel de HEERE is. Dacht 

Mozes, dat hij Hem gehoorzaam zou zijn en Zijn volk zou laten trekken? Nee hoor, Farao kent 
de Heere niet en zal ook het volk niet toestaan hun feest te gaan vieren. Bovendien zou een 
feest de Israëlieten alleen maar van hun werk afhouden en dat wil Farao al helemaal niet.  

 
2.  
a. Ze moeten nu zelf het stro bij elkaar gaan zoeken, wat ze nodig hebben om stenen te kunnen 

bakken; het wordt hen niet meer aangeleverd. 
b. Farao verlaagt niet de hoeveelheid stenen, die per dag van hen worden verwacht. De 

gevraagde hoeveelheid blijft hetzelfde. 
De combinatie van beide dingen maakt het werk extra inspannend.  

 
3.  
a. Eigen antwoorden. 
b. Ten diepste is Mozes zijn vertrouwen in de HEERE kwijt. Als alles en iedereen hem in de steek 

laat, heeft ook hij geen moed meer om te geloven dat de Heere het allemaal in orde brengen 
zal. Ongeloof is de grootste zonde! Wat erg! Juist in deze hoofdstukken wordt niet anders dan 
de verbondsnaam van de Heere gebruikt: HEERE, de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, oftewel: Ik ben 
er altijd bij! En ondanks dat slaat de twijfel en de moedeloosheid toe bij Mozes.  

c. Als wij net zo doen als Mozes, zijn we reddeloos verloren. Alleen het in geloof zien op de 
beloften van de Heere kan ons helpen. Mozes beklaagt zich bij de Heere. Daarmee zet hij 
zichzelf en zijn klachten in het middelpunt. Daarin moeten we hem niet navolgen, maar wel in 
zijn gang naar de Heere. Wij mogen de Heere altijd opzoeken in gebed als we zelf geen 
uitkomst meer zien.  

 
4. Exodus 5:24 “Nu zult gij zien wat Ik aan Farao doen zal”. Mozes hoeft het niet op te lossen, de 

HEERE doet het Zelf! Ondanks Mozes’ ongenoegen geeft de Heere opnieuw Zijn belofte van 
verlossing.  

 
5.  
a. Ja, maar zij roepen daarvoor duivelse machten aan. Ten diepste tart hier de duivel de Heere 

God.  
b. Zijn slang eet de slangen van de tovenaars op. De duivel heeft niet het laatste woord, God 

overwint! 
 
6. Farao verstokt zijn hart. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden schets 4 
 
1. Dan zouden ze met de Filistijnen moeten vechten en daar hebben ze nog geen ervaring mee. 

Dan zouden ze terug willen naar Egypte. Vers 17 
 
2. a. door de wolkkolom om de weg te wijzen en om schaduw te geven (ps. 105:39). 

b. door de vuurkolom die licht gaf, zodat ze ook ’s nachts verder konden trekken. Het was ook 
afschrikwekkend voor roofdieren.  
c. Hij geeft dat je kan slapen in een warm huis, in een lekker bed. Je kunt ongestoord     slapen. 
Geen aardbeving of dreiging van overstroming, enz. Je mag weer uitgerust wakker worden.  

 
Kader: 
Dit is over het algemeen zo in Nederland, maar er kunnen uitzonderingen zijn … heb daar ook oog 
voor. Het past ons de Heere te danken voor de bewaring en rust in de nacht. Mooi als jongeren 
dat meteen doen bij het opstaan. Moedig dat aan. Soms wordt er bij het ontbijt voor gedankt, 
maar vergeet het niet.  
 
3. God wijst de goede weg in Zijn Woord. Daarin is God Zelf heel dichtbij en spreekt Hij tot je (dit 

is totaal iets anders dan een routebeschrijving in een boek). Het is dus belangrijk daar elke dag 
in te lezen en te spreken met God. Je mag alles met Hem bespreken. God heeft ook beloofd bij 
de Doop als een Vader voor je te zorgen. Daar mag je dus om vragen of de HEERE dat ook wil 
doen. Niet omdat jij zo goed bent, of dat verdiend hebt, maar omdat Hij het heeft beloofd.  

4. De Heere Jezus kan en wil je redden uit de macht van de satan. Hij wil je hart rein maken van 
alle zonden. Dan mag je bij de Heere Jezus horen en ben je echt vrij. Vrij van de macht van de 
satan en de zonde. Niet dat je daar dan geen last meer van hebt, maar hij is niet meer de baas 
in je leven. De Heere Jezus heeft de satan overwonnen door Zijn dood en opstanding.  

5. Steekwoorden: scheiding, ernstige ziekte, ongeluk. Ter bemoediging: bv. ‘De HEERE hoort als je 
roept.’, ‘De HEERE ging voor hen uit.’,  teken een wolkkolom, teken een pad door de zee. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden schets 5 
 
1.  
Bij de plagen in Egypte: de staf werd een slang, de staf veranderde water in bloed en andersom. Er 
kwam water uit de rots Horeb, nadat Mozes erop geslagen had. 
 
2.  
Eigen inzicht. 
 
3.  
a. De Heere Jezus 
b. Hij bidt voor Zijn kinderen. Praat er met de kinderen over Wie Gods kinderen zijn:alleen als we 

hebben geleerd dat we Hem bij alles in ons leven en voor ons sterven nodig hebben. Als we 
geleerd hebben dat we niets verdienen vanwege onze zonden, maar we genade nodig hebben. 

c. Eigen antwoorden. 
 
4.  
Grijp terug op vraag 2. Bespreek met de kinderen, dat het (in contrast met wat ze bij vraag 2 
hebben getekend) nog rijker is als hun banier de naam van de Heere draagt. Mogen ze weten een 
kind van Hem te zijn? Willen zij Hem leren (er)kennen als hun Meester? Met Hem aan hun zijde 
zullen zij overwinnaars zijn.  
 
5.  
a. Hij probeert nu nog steeds te zorgen dat de mensen niet in de Heere Jezus gaan geloven.  
b. Nee! De Heere zal niet toelaten, dat Zijn werk teniet gedaan wordt door de duivel. Er is geen 

Overwinnaar dan Hijzelf! Trek de lijn door naar het leven van de kinderen. Als zij de Heere 
Jezus kennen, zal de duivel hen nooit kunnen overheersen. Dat is de troost voor alle gelovigen. 
Roep de kinderen ertoe op om op Hem te zien (vgl. koperen slang, staf van Mozes in de strijd); 
alleen in de Heere Jezus is het leven!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden schets 6  
 
1. Zie uitleg exegese bij Numeri 20 vers 9-13. 
2. Zie exegese bij genoemd vers: tot aan zijn dood was Mozes lichamelijk én geestelijk een 

krachtig man. Hulpmiddelen als een bril of een rollator had hij niet nodig. Hij is dan ook niet 
zozeer ‘van ouderdom’ gestorven, maar omdat de HEERE hem, vanwege de geschiedenis uit 
Numeri 20, nu tot Zich roept. 

3. Probeer mee te geven dat een hemel zonder de Heere geen hemel is. Misschien wel moeilijk 
voor deze leeftijd maar wel erg belangrijk. Geen zonde, nooit meer de Heere verdriet doen. 
Altijd de Heere God lofprijzen. Zie ook hieronder. 

 
Praatvraag: de kinderen zullen begrijpen dat het kind zijn moeder niet wil missen. Wie houdt er nu 
niet van zijn moeder?! Het is logisch, dat het kind zijn moeder graag nog bij zich houdt. Maar de 
Heere wil de moeder bij Zich hebben in de hemel. Daar zal de moeder het oneindig veel beter 
hebben, dan wanneer ze bij haar kind op de aarde blijft. Benadruk naar de kinderen, dat er in de 
hemel nooit meer een scheiding kan zijn tussen de Heere en Zijn kinderen; dat er geen zonden, 
verdriet, rouw of ongeluk is in de hemel, dat Gods kinderen voortdurend Hem grootmaken en 
prijzen. Er is geen heerlijker plek te bedenken! 
 
4. Afgoderij. Misschien maakten ze anders wel een grote tempel bij het graf. 
5. Spreekt voor zich maar bespreek de opdracht nog wel. Ze moeten echt doorhebben wat een 

Middelaar is. 
6. Satan wilde er een afgod van maken. Hij wilde het volk laten zondigen. 
 


