
Mozes vlucht en wordt door God geroepen 

 

Mozes ziet dat een Egyptenaar een Israëliet slaat, wordt hij boos en slaat hij de 

Egyptenaar dood. Hierdoor moet Mozes vluchten. Hij vlucht naar Midjan. In Midjan ziet 

Mozes bij de berg Horeb een braamstruik in brand staan, maar de braamstruik verbrand 

niet. Dan hoort Mozes God. God vertelt hem dat hij de Israëlieten moet bevrijden uit 

Egypte. Met zijn broer Aaron gaat Mozes naar de Farao. 

 

In de bijbel 

In de Bijbel vindt je dit verhaal in Exodus 2: 11-25 en Exodus 3: 1-15.  

 

In kinderbijbels 

Het verhaal van Mozes wordt door God geroepen wordt in de volgende kinderbijbels: 

 

• Bijbel voor kinderen, Ron Schröder en Marianne Busser 

• Op weg, Baukje Offringa 

• Schat in ons hart, Els te Paske 

• Kijkbijbel 

• Prentenbijbel 

 

Liedjes 

- Waterlied voor Mozes 

- Wie is jouw God? 

- Mozes bij het brandende braambos (zie bijgaand pdf) 

 

Knutsels/Activiteiten 

- Maak een brandende braamstruik 

Benodigdheden: wat jij wilt. 

 

- Prins of Herder? 

In het begin van het verhaal woont Mozes als prins in Egypte, daarna vlucht hij 

naar Midjan. In Midjan wordt Mozes herder.  

 

Benodigdheden: pen en 2 A-4tjes.  

Schrijf in het midden van het papier ‘Herder’, trek daar een cirkel omheen. Trek 

lijnen naar alle kanten van het papier, zoals de stralen van de zon. Schrijf aan 

het einde van iedere lijn iets waarvan je vindt dat het bij een herder past.  

Doe hetzelfde voor ‘Prins’. 

Waar zijn Prins en Herder gelijk en waar verschillen ze? 



- Puzzel 

 
 

- Naam van God, wat vindt jij? 

Op de vraag hoe God heet zegt God: “Ik ben degene die er altijd is. ‘Ik ben er 

altijd’ zal mij naam zijn.” Vind je dit een mooie naam, is het een naam die bij 

God past? Zou de betekenis van Gods naam voor ons nog steeds gelden? Waarom 

denk je dat? 



- Nog een leuke kleurplaat

 
 


