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Op een dag zag Mozes  
dat een Egyptische 
man een 
Hebreeuwse 

slaaf 
sloeg.



Mozes was opgegroeid  
als prins en had 
als prins dingen 
geleerd in het 
paleis van 

Farao, 
maar hij 
was ook 

een Hebreeër.



Hij moest de slaaf 
helpen.



Terwijl hij om zich heen keek om er 
zeker van te zijn dat niemand het 
zag, viel Mozes de gemene 
slavenmeester aan.



In dit gevecht vermoordde Mozes 
de Egyptenaar.  Vlug begroef hij 
het lichaam.



De volgende dag zag Mozes twee 
Hebreeuwse mannen vechten.  
Hij probeerde ze te stoppen.  

Eén van hen zei:



“Ga je mij ook vermoorden net zoals 
je de Egyptenaar vermoord hebt?”  
Mozes was bang.



Iedereen wist wat er gisteren 
gebeurd was.  Farao wist het ook.  
Mozes moest ontsnappen.  Hij ging 
naar het land Midjan.



Terwijl Mozes uitrustte bij een 
waterput, kwamen de zeven dochters 
van de priester uit Midjan om de 
drinkbakken met water te vullen 

voor de dieren
van hun 
vader.



Andere herders probeerden 
hen aan de kant te duwen.



Mozes beschermde de 
vrouwen en hielp hen.



“Jullie zijn vroeg 
thuis!”  riep Reüel, 

hun vader uit.  
Toen de jonge 

dames 
uitlegden 

waarom,
zei hij:



“Breng de man 
hiernaar toe.”  
Mozes woonde 
bij Reüel, die 
ook Jetro 
genoemd werd.  
Later trouwde 
Mozes met 
Reüels oudste 
dochter.



Farao stierf in 
Egypte.  Gods volk, 
de Hebreeërs, 

waren nog 
steeds slaven.



Ze kreunden vanwege 
hun lijden!  Ze 
baden tot God en 

vroegen 
om hulp. God 
hoorde hun 
gebeden.



Mozes wist het niet, 
maar God had een 
plan om Mozes te 
gebruiken om de 
Hebreeën te helpen.



Veertig jaren gingen 
voorbij sinds de dag 
dat Mozes uit Egypte 
vertrokken was.



Hij was een herder van 
Reüels kudde.  Maar 
hij moet zijn eigen 
mensen uit Egypte 
gemist hebben.



Op een dag zag Mozes 
vlakbij een struik die 
in brand stond.



Maar het vuur 
verbrandde de 
struik niet.



Mozes besloot er 
achter te komen wat 
er aan de hand was.



Terwijl Mozes dichterbij kwam, riep 
God hem vanuit de struik.  “Mozes!”  
“Hier ben ik,” zei Mozes.



“Kom niet dichterbij,” zei God.  “Doe 
je sandalen uit, want de plaats waar 
op je staat is Heilige grond.”



“Ik zal je naar Farao sturen om 
mijn mensen uit Egypte weg te  

leiden,” zei God.  
Maar Mozes was 

bang om te 
gaan.



Toen liet God Zijn grote macht 
aan Mozes zien.



Hij veranderde de staf van 
Mozes in een slang.



Toen Mozes de slang bij zijn staart  
oppakte,    werd het weer 

een staf.



God gaf nog een ander teken.



“Steek je hand in je kleren op de
hoogte van je borst,” 
zei God.  Mozes 

deed het.



Zijn hand werd wit van de  
melaatsheid.



Toen hij het opnieuw deed, was 
zijn hand weer gezond.



Mozes wilde het nog steeds niet 
doen.  “Ik ben geen goede spreker,” 
vertelde hij God.  God werd boos.  
“Ik zal Aäron, je broer, gebruiken, 
en hij zal de woorden zeggen
die jij hem vertelt,” zei Hij.



Mozes ging terug naar Jetro,
pakte zijn spullen en
vertrok naar Egypte.



God leidde de broer van Mozes, 
Aäron, naar Mozes toe om 
hem te ontmoeten in 
de bergen.  Mozes 
vertelde Aäron alles 
over Gods 
plan om de 
Hebreeën te 
bevrijden 
van de 
Egyptenaren.



Samen brachten ze het nieuws naar 
de Hebreeuwse leiders.  
Toen Mozes hen de 
tekenen liet zien, 
wisten ze dat 
God hen zou 
helpen. Ze 
knielden 
samen neer in 
aanbidding.



Mozes en Aäron gingen 
moedig naar Farao.



“God zegt: ‘Laat mijn 
mensen vertrekken’,” 
zeiden  ze tegen   hem.



“Ik zal Israël niet laten 
gaan,” antwoordde Farao.  

Hij wilde 
God
niet  

gehoorzamen.



God zou Zijn grote macht 
moeten gebruiken om 

Farao op      
andere 

gedachten 
te brengen.



“Een Prins Wordt een Herder” 

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in

Exodus 2-5

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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