
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1 Vertelschets - In geloofsvertrouwen verborgen.  
 
Beginzin 
‘Sst, niet huilen!’ Moeder Jochebed wiegt haar kindje heen en weer. Ze sust haar zoon. ‘Sst, geen 
geluid maken! De soldaten van Farao mogen je niet horen!’ 
 
Het bevel van Farao 

 Amram en Jochebed hebben een kindje gekregen, een jongetje.  

 Naar het bevel van de Farao moet dit kindje in de Nijl geworpen worden.  

 Stel je voor dat het om jouw kleine broertje of zusje ging; jouw ouders zouden toch 
doodsbang zijn? Zouden ze naar het bevel van de regering luisteren? 

 Amram en Jochebed doen dit niet, ze verbergen het jongetje drie maanden.  

 Amram en Jochebed zijn nog meer dan aan Farao gehoorzaam aan God. Ze weten, dat Hij 
het doden van iemand niet goedkeurt. Zelfs als het moeilijk is, doen ze Gods wil en 
vertrouwen ze op de uitkomst. Hoe is dat bij jou? 

 
Een kind in een mandje 

 Het kindje thuishouden gaat niet meer; het wordt te groot, het maakt teveel geluiden. 
Jochebed is wanhopig; alleen de Heere kan uitkomst geven! De Heere biedt uitkomst, zelfs 
bij het naderen van de dood. Die God is nog steeds dezelfde! 

 Jochebed maakt een mandje van riet. Ze besmeert het met pek, zodat het waterdicht 
wordt. 

 Ze legt haar zoontje in het mandje en brengt het naar de rivier. Ze legt het jongetje te 
vondeling.  

 Mirjam, de zus van het kindje, kijkt van een afstand toe hoe het afloopt. Ze blijft in de 
buurt. Wat is ze zorgzaam, hè? Zorg jij ook zo voor je broertjes en zusjes?  

 
Het kind door de prinses gevonden 

 De prinses (dochter van Farao) komt bij de rivier baden. Ze vindt het kind. Ze heeft 
medelijden en wil het kind niet doden. 

 Mirjam biedt aan iemand te zoeken die het kindje te drinken kan geven.  

 De prinses gaat op het aanbod in. 

 Jochebed krijgt nog geld toe voor de verzorging. Zo zorgt de Heere! 

 Jij mag erop vertrouwen, dat het plan van God groter is dan de plannen van bijvoorbeeld 
onze regering.  

 Het kindje wordt Mozes genoemd: Uitgetrokken (Hebreeuws). Of: kind van het water 
(Egyptisch). In de Bijbel staat de betekenis: ‘Want ik heb hem uit het water getogen.’ 

 
Terug bij zijn zus en zijn moeder 

 Jochebed zorgt voor Mozes, tot hij ongeveer 3 jaar is.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al die tijd heeft ze de gelegenheid om haar zoontje te vertellen Wie God is en hoe Hij voor 
Zijn volk zorgt. En ze mag haar zoon vertellen van het verbond dat God met Zijn volk heeft 
gesloten.  

 
Slotzin  
Dan brengt Jochebed haar zoon Mozes naar het paleis. Hij is nu oud genoeg om bij de prinses te 
wonen. Hij gaat veel nieuwe dingen leren, omdat hij les krijgt aan het Egyptische hof. Maar de 
verhalen van zijn moeder over God en Zijn volk vergeet hij nooit.  
 


