Een mandje in het water
De Farao van Egypte vindt dat het volk van Israël te groot wordt en beveelt daarom zijn
soldaten alle pasgeboren jongetjes te doden. De moeder van Mozes bedenkt een plan. Zij
maakt een biezen mandje en legt daar Mozes in. Ze zet het mandje in het riet bij de Nijl
en daar vindt een Egyptische prinses hem. Mirjam, de zus van Mozes, leidt de Egyptische
prinses naar haar moeder en de prinses laat Mozes bij hen achter, zodat de moeder van
Mozes hem kan voeden. Als Mozes groot genoeg is, brengt zijn moeder hem weer naar de
prinses die hem meeneemt naar het paleis om daar verder op te groeien.
In de bijbel
In de Bijbel vindt je dit verhaal in Exodus 2: 1-10.
In kinderbijbels
Het verhaal van het mandje in het water wordt in de volgende kinderbijbels:
•

Bijbel voor kinderen, Ron Schröder en Marianne Busser

•

Op weg, Baukje Offringa

•

Schat in ons hart, Els te Paske

Liedjes
-

Waterlied voor Mozes

-

Klein klein kindje

-

Lied van de prinses (bron: Samenleesbijbel)

Knutsels/Activiteiten
-

Mozes in een … kartonnen bordje?!
Benodigdheden: een kartonnen bordje, tekenpapier, (kleur)potloden (of verf),
schaar, splitpen.
Kleur of verf het bordje bruin, de bovenkant én de onderkant. Als het bordje
droog is knip je deze door midden. Teken Mozes (als baby) (of zoek een leuke
kleurplaat van een liggende baby), kleur mooi in en knip uit. Plak het kindje
Mozes in de ene helft van het kartonnen bordje, zodat het kindje iets boven het
randje uit komt. Draai de andere helft van het kartonnen bordje om (de
onderkant ligt nu boven) en leg dit zo op het andere deel dat deze het kindje
verbergt. Met een splitpen kun je de twee halve bordjes aan elkaar maken,
waardoor je het bovenste halve bordje kan ronddraaien om Mozes tevoorschijn te
laten komen.

-

Een mandje maken van …
Benodigdheden: ???
De moeder van Mozes maakt een mandje van riet, maar waar zou je nog meer
een mandje van kunnen maken? Misschien wel stroken papier, stof of
pijpenragers? Probeer maar eens!
Lukt het niet? Vraag even wat hulp van je ouders/broers/zussen/vrienden.
Kan jouw mandje drijven? De moeder van Mozes maakte met pek het mandje
waterdicht waardoor het kon drijven. Wat zou je kunnen gebruiken om je eigen
mandje waterdicht te maken? Probeer maar eens! Blijft het mandje drijven? Zou
je er een duplopoppetje in kunnen leggen?
Gelukt! Maak eens een mooi filmpje en deel dat met ons! Je kunt mailen naar
paulynberding@gmail.com, dan zorg ik dat de link op internet komt.

-

En nog een mooie kleurplaat:

-

