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UIT DE BIJBEL: HET VERHAAL VAN GODS VOLK  
DAT DOOR DE WOESTIJN TROK - EXODUS 15-40 

B I J E E N K O M S T  2  
W E R K B L A D  V O O R  D E  K I N D E R E N  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Op weg met God. Met wie??? 

Weg uit Egypte 

Er was eens het volk van Israël, ook 

wel het volk van God genoemd. De 

Israëlieten moesten als slaven werken 

in Egypte. God vond dat niet goed. 

Hij vroeg aan Mozes, één van de na-

komelingen van Abraham (over wie 

we vroeger al hoorden), om zijn volk 

terug te brengen naar het beloofde 

land van Abraham. Na heel wat 

moeilijkheden konden de Israëlieten 

ontsnappen uit de handen van de fa-

rao, de leider van de Egyptenaren 

 

In de woestijn 

Nu moeten de Israëlieten door de 

woestijn gaan. Er is niet veel water, er 

is niet veel eten. Ze zijn ontevreden en 

bang. Maar God zorgt voor hen. Als 

ze dorst hebben, vinden ze water. Als 

ze honger hebben, komen er vogels 

die ze kunnen eten. Iedere dag vin-

den ze fijne korreltjes waar ze brood 

van bakken. Ze noemen het ‘manna’. 

Je kunt het niet bewaren maar God 

geeft wel elke dag wat ze nodig 

hebben. Zo leren ze op Hem vertrou-

wen. 

 

Op de berg 

Mozes praat vaak met God. Hij gaat 

dan alleen op een berg, en het is er 

heel stil. God vertelt  aan Mozes hoe 

de mensen beter kunnen samenleven. 

Hij geeft hem tien leefregels die Mo-

zes op twee platte stenen schrijft. 

Alweer mopperen en klagen 

Eerst gingen de Israëlieten akkoord 

om naar God te luisteren en zijn leef-

regels te volgen. Ze waren dankbaar 

dat God hen gered had. Maar toen 

Mozes opnieuw de berg op ging en 

daar 40 dagen bleef, werden ze on-

geduldig. Ze vroegen zich zelfs af of 

Mozes en God hen vergeten hadden. 

Daarom maakten ze hun eigen god: 

een gouden beeld van een stier. 

Daarom werden Mozes en God heel 

kwaad.  

Eind goed, al goed 

Maar toen de Israëlieten spijt kregen 

en beloofden Gods leefregels toch te 

zullen volgen, kwam alles goed: God 

leidde Zijn volk door de woestijn, tot 

in het beloofde land. Jammer genoeg 

stierf Mozes net voor ze het land bin-

nentrokken. 

Aanbid geen valse goden 

Gebruik mijn naam alleen met eerbied 

De zevende dag is heilig,        

            gebruik hem om te rusten. 

          Heb eerbied voor  

                  je vader en je moeder. 

Dood nooit een mens. 

Wees trouw aan je man of vrouw. 

Steel niet. 

Lieg niet. 

Wees niet jaloers. 

Wees tevreden met wat je hebt. 
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Een gebed schrijven 

De Israëlieten klagen vaak: ze hebben honger en dorst, ze missen Mozes als hij 

op de berg is,…  

 Zou jij ook geklaagd hebben?  

 Wanneer/waarom klaag jij?  
 

 

 

 

 En hoe werd dat opgelost?’ 

 

 

God geeft een heleboel regels mee aan Zijn volk in de woestijn.  

 Waarom doet hij dat?  
 

 

 

 

 Zijn er bij jullie thuis regels? Geef een voorbeeld. 

 

 

 

 

 En in de klas? Geef een voorbeeld. 
 

 

 

 

 Wat vind je daarvan? 
 

Schrijf hier op wat jij tegen God wil zeggen 

 Dankjewel, God,  voor…  
 

 

 

 

 

 God, sorry voor…  
 

 

 

 

 

 God, ik zou graag willen dat…  

Wat onthou ik uit dit verhaal? 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 



-3- 

 

Op weg met God. Met wie???  

Om te kleuren 

Mijn ‘doe-kaartje’ 

Hoe kan ik anderen helpen? 
Wie ga ik helpen? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Wat ga ik doen? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Als je deze opdracht hebt 
uitgevoerd mag je hier de 
datum schrijven en het rode 
en gele licht doven door 
het zwart te kleuren 
 

…./…./…….. 
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Werkvorm “Een parel in Gods hand” 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Op weg met God. Met wie???  


