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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de vierde van een blok 
met vier verhalen over Mozes. Mozes 
wordt de leider van het volk van Israël, 
en hij leidt het volk weg uit Egypte. 
We sluiten het blok af met een psalm.

Op deze zondag staat Exodus 14:15-31 
centraal. God leidt het volk van Israël 
door de Rode Zee, en zorgt ervoor dat 
de Egyptenaren de Israëlieten niet meer 
kunnen inhalen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op God die een veilig pad door 
de zee maakt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op de wolk die ervoor zorgt dat 
de Egyptenaren niet 
bij de Israëlieten 
kunnen komen.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

In het bijbelboek Exodus zijn globaal twee  
delen te onderscheiden: het verhaal over de 
onderdrukking en de bevrijding van het volk  
van Israël (hoofdstuk 1-15), en het verhaal over  
de reis door de woestijn (hoofdstuk 16-40). In  
het volgende blok over Mozes in Bijbel Basics  
(de zondagen 81-87) staan verhalen uit het  
tweede deel centraal. Het verhaal van vandaag  
is dus een kantelpunt in het bijbelboek.

Na de tien straffen heeft de farao het volk van 
Israël eindelijk laten gaan. De tiende straf was het 
meest heftig: alle oudste zonen van mensen en 
dieren zijn gedood. Ook de zoon van de farao. 

Het verhaal over de bevrijding van Egypte is 
verbonden met het Joodse Paasfeest (Pesach). 
Op dit feest herdenken de Israëlieten de uittocht 
uit Egypte, beschreven in Exodus 12:1-28. Het 
woord Pesach is afgeleid van het Hebreeuwse 
werkwoord voor ‘voorbijgaan’. Dit verwijst naar 

het ‘voorbijgaan’ van de engel 
bij de tiende plaag, als de engel 
de huizen van de Israëlieten niet 
binnengaat. Hierdoor sterven 
alleen zonen van de Egyptenaren.

De Israëlieten hebben dus eindelijk toestemming 
om te vertrekken. Maar ze zijn nog maar 
nauwelijks op weg als de farao spijt krijgt van zijn 
beslissing. Hij gaat met zijn leger de Israëlieten 
achterna, om ze weer als slaven voor hem te 
laten werken. Bij de Rietzee heeft hij hen bijna 
ingehaald. 
De Rietzee wordt ook wel de Rode Zee of 
Schelfzee genoemd. Waarschijnlijk heeft de naam 
met papyrusplanten (riet) te maken. In Exodus is 
waarschijnlijk een meer bedoeld ten oosten van 
de Nijl, in de buurt van het huidige El-Qantara. 

Als de farao en zijn leger verdronken zijn, zingen 
Mozes en Mirjam een lied. Dit is de eerste keer dat 
Mirjam weer voorkomt in de verhalen over Mozes 
nadat ze voor hem gezorgd had toen hij nog klein 
was (Bijbel Basics, zondag 69).
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het volk van Israël is vertrokken uit Egypte. Met alle 
mannen, vrouwen, kinderen en dieren zijn ze op pad 
gegaan. Maar dan krijgt de farao toch weer spijt, en gaat 
hij de Israëlieten achterna. De Israëlieten zien hem aankomen en worden 
bang. Daarom beginnen ze te klagen dat ze liever slaaf wilden zijn in 
Egypte dan sterven in de woestijn. Maar God zal zijn volk redden.

Mozes moet opnieuw zijn staf omhooghouden en dan splijt de zee. Zo 
wordt dit water, dat in eerste instantie weer doet denken aan de dood, 
toch een pad naar het leven.

Ook is er een wolk te zien: voor de Israëlieten zorgt de wolk voor licht, 
voor de Egyptenaren voor duisternis. De wolk zal tot de bouw van de 
tempel het teken zijn van de aanwezigheid van God. Als Salomo de 
heilige kist (de ark van het verbond) in de tempel zet, is de wolk ook in de 
tempel (1 Koningen 8:10-11).
Als het volk van Israël door de woestijn trekt, laat de wolk zien wanneer 
ze moeten reizen en wanneer ze een tijd op één plaats moeten blijven 
(Numeri 9:19-22). Overdag is het een wolk, ’s nachts schijnt er vuur in de 
wolk.
Als de Israëlieten door de Rietzee heen zijn, hebben ze veel eerbied voor 
God, en vertrouwen ze Mozes. 
In veel verhalen in Exodus, Numeri en Deuteronomium komt dit motief 
terug: als het moeilijk is in de woestijn wordt het volk boos en bang, 
ze verlangen terug naar Egypte, en ze zijn dankbaar als God dan een 
wonder doet.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Exodus 14:21.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Exodus 14:20.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  een plaatje van een verkeersbord  

voor een zebrapad

4-8 jaar 
Om te beginnen
Per kind:
- een rietje

Per vier kinderen:
-  een ovenschaal met een laagje water  

op de bodem

Om te doen: Volg het pad
Per drie kinderen:
- vier dozen (zonder deksel)

Om te doen: Een pad door de zee 
Per kind:
-  een hersluitbaar zakje (een ziplock-zakje)
-  zes eetlepels blauwe haargel
-  een lepel
-  het werkblad
-  een schaar of een prikpen

En verder:
-  viltstiften en kleurpotloden

8-12 jaar 
Om te beginnen
- een blauwe ballon
- een glowstick
-  een stukje touw of iets anders  

om de ballon op te hangen 

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Wolk weg(wijzer)
- een lege plastic fles van 0,5 liter
- warm water
- een doosje met drie lucifers

Om te doen: Je eigen wolk
Per kind:
- vier lange stukken dun ijzerdraad
- een schaar

En verder:
-  wit polyester vulmiddel  

(te koop bij de Hema)
-  ijzerdraad
-  een draadkniptang
-  eventueel vislijn

De Heer liet de hele nacht een harde oostenwind 
waaien. Het water stroomde naar twee kanten,  

en er kwam droge grond tevoorschijn. 

EXODUS 14:21

72

debijbel.nl/bijbelbasics

Aan de kant van de Israëlieten gaf de wolk  
de hele nacht licht. Maar aan de kant van de 

Egyptenaren maakte hij alles donker.

EXODUS 14:20

72

debijbel.nl/bijbelbasics
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7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Een muurtje van water
In het verhaal van vandaag horen de kinderen dat 
God een pad door de zee maakt door het water 
naar twee kanten te laten stromen. Er ontstaat een 
muur van water. De kinderen proberen met elkaar 
een muur van water te maken.

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een rietje

Per vier kinderen:
-  een ovenschaal met een laagje water op de 

bodem

Aan de slag:
-  De vier kinderen krijgen ieder een  

rietje en gaan bij de ovenschaal staan.
-  De kinderen proberen met elkaar 

een muur van water te maken 
door in het rietje te blazen.

-  Lukt het de kinderen om een 
muur van water te maken?

8-12 jaar 
Lichtgevende wolk
God geeft de Israëlieten voor de nacht een 
lichtgevende wolk. 

Wat heb je nodig?
-  een blauwe ballon
-  een glowstick
-  een stukje touw of iets anders  

om de ballon op te hangen

Aan de slag:
-  Breek de glowstick en buig deze door tot de 

beide uiteinden elkaar bijna raken.
-  Doe de glowstick in de ballon. 
-  Blaas de ballon op.
-  Knoop de ballon dicht.
-  Hang de ballon op. 
-  Vraag na de bijbellezing aan de kinderen 

waar de lichtgevende ballon hen 
aan doet denken. 

6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Zebrapad
Een zebrapad is een pad waar voetgangers 
overheen lopen om veilig over te kunnen steken. De 
Israëlieten krijgen een pad door de zee waardoor ze 
veilig naar de andere kant komen. 

Wat heb je nodig?
-  een plaatje van een 

verkeersbord voor een 
zebrapad

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen welk 

verkeersbord dit is en wat het 
betekent. 

-  Wat vinden de kinderen ervan dat er 
zebrapaden bestaan?

-  Vertel aan de kinderen dat God ook een pad 
bedacht voor zijn volk, zodat ze veilig konden 
oversteken. 

-  Een zebrapad heeft een lichte en een donkere kleur. 
Licht en donker hebben ook met het verhaal van 
vandaag te maken. Laat de kinderen hier nog eens 
aan denken tijdens het lezen van het bijbelgedeelte.

In de kerkdienst

Tip 
Leg van wit en zwart 

A3-karton een zebrapad 
neer. De kinderen mogen 

hier achter elkaar 
overheen lopen.

Tip 
Het zal de kinderen 
hoogstwaarschijnlijk 

niet lukken. Stop dus na 
een paar minuten en 

lees het verhaal 
voor.

Tip 
Geef de kinderen 
nog een glowstick 
en een ballon mee 

voor thuis.

In de kinderdienst
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Machtige God,
u hebt alles gemaakt.
Ook de wind en de wolken.
In het verhaal van vandaag 
horen we over de wind en een wolk.
U gebruikt ze om uw volk te helpen.
Wat bent u machtig.
Ook als het moeilijk is en de mensen geen oplossing weten. 
U bent er altijd bij. 
U bent er ook nu, bij ons. 
Dank u wel.
Amen. 

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Exodus 15:15-31
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de 
kinderen om goed te kijken en te vertellen wat 
ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit 
te leggen.

Dwars door de zee
Eindelijk. De Israëlieten mogen eindelijk weg uit 
Egypte. Ze zijn vrij! Een speciale wolk zweeft vlak 
voor hen uit. Zo laat God ze zien welke kant ze op 
moeten lopen. Dan kunnen ze niet verdwalen.
Maar wat is dat? Waar brengt God hen nu naartoe? 

Naar de zee?

Ja, God heeft hen naar de zee gebracht. Kijk, 
daar hangt Gods wolk, vlak boven het water.  
Wat moeten de Israëlieten doen? Het is al donker 
geworden, maar in de verte horen de mensen 
het geluid van paardenhoeven en het gekraak 
en gebonk van de wielen van strijdwagens. De 
Egyptische soldaten komen eraan! Ze willen de 
Israëlieten gevangennemen en terugbrengen 
naar Egypte. 

‘God!’ roepen de mensen. ‘Help ons toch!’ 
‘Wees maar niet bang,’ zegt Mozes. ‘God gaat 
jullie redden. Hij zal voor jullie vechten.’
En hij bidt: ‘God, u bent zo sterk. U kunt alles.  
Wilt u ons redden?’ 

‘Waarom vraag je mij om hulp?’ zegt God.  
‘Zeg tegen de mensen dat ze door moeten 
lopen.’ 
‘De zee in?’ vraagt Mozes. 
‘Pak je stok,’ zegt God. ‘Houd hem boven de zee. 
En verdeel zo het water in tweeën. Dan kunnen 
mijn mensen over droge grond door de zee 
lopen.’
‘Maar de Egyptische soldaten komen achter ons 
aan!’ zegt Mozes. 
‘Ik zal ze verslaan,’ zegt God. ‘Jullie zullen 
allemaal zien hoe sterk ik ben.’ 
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Hé! Wat gebeurt er nu? De speciale wolk 
van God zweeft naar het strand toe. Naar 
een plek áchter de Israëlieten. Het wordt 
een dichte mist, waardoor de Egyptische 
soldaten niks meer kunnen zien. Maar 
aan de voorkant straalt er licht uit de wolk. 
Daardoor kunnen Mozes en de Israëlieten 
alles heel goed zien, ook al is het donker. 
Mozes loopt naar de zee. Hij steekt zijn 
stok omhoog. Het begint heel hard te 
waaien. En kijk: het water van de zee 
stroomt naar twee kanten. Er komt 
een droog pad, dwars door de zee. De 
Israëlieten kunnen over dat pad dwars 
door de zee lopen. En het water staat 
aan beide kanten van het pad als een 
muur overeind. 
Daar gaan de Israëlieten, alle mannen, 
vrouwen en kinderen, de koeien en de 
geiten en de schapen. Midden in de 
nacht. Over het pad dat God gemaakt 
heeft. 

Maar de Egyptische soldaten ontdekken 
het pad door de zee ook. En ze komen 
op hun paarden en strijdwagens achter 
de Israëlieten aan. Ze komen steeds 
dichterbij. En dichterbij. En dichterbij. 

Maar dan zorgt God ervoor dat ze 
schrikken. De wielen van de wagens 

komen vast te zitten in de modder. De 
Egyptische soldaten kunnen niet verder. 
‘Help!’ roepen ze. ‘We moeten terug!’ 

Als alle Israëlieten aan de overkant van 
de zee aan land zijn, houdt Mozes zijn 
arm weer boven de zee. En het water 
stroomt terug. Over de Egyptische 
soldaten en hun wagens heen. Ze 
kunnen niet bij de Israëlieten komen. 
Gelukkig! De Israëlieten zijn veilig aan de 
overkant. Ze zijn heel blij. 
‘Wat is God machtig,’ zeggen ze tegen 
elkaar. ‘Hij heeft ons gered. We kunnen 
op hem vertrouwen.’

8-12 jaar 
Exodus 14:15-31
Het volk gaat veilig door de zee
De Heer zei tegen  Mozes: ‘Waarom vraag 
je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten 
dat ze verder moeten gaan. En pak jij je 
stok, houd hem boven de zee en verdeel 
zo het water in tweeën. Dan kunnen de 
Israëlieten over droge grond door de zee 
lopen. Ik zal zorgen dat de Egyptenaren 
jullie blijven achtervolgen. Dan zal ik laten 
zien hoe machtig ik ben. Ik zal de farao 
verslaan, met al zijn wagens en soldaten. 
Dan zullen de Egyptenaren begrijpen dat 
ik de Heer ben.’

Steeds was de  engel  van de Heer voor 
de Israëlieten uit gegaan. Maar nu ging 
hij achter hen staan. Ook de wolk die 
steeds voor hen was, ging naar achteren. 
De wolk was nu tussen het  leger  van 
de Egyptenaren en het  leger  van de 
Israëlieten. Aan de kant van de Israëlieten 
gaf de wolk de hele nacht licht. Maar 
aan de kant van de Egyptenaren maakte 
hij alles donker. Daardoor konden zij de 
Israëlieten niet inhalen.
Toen hield  Mozes  zijn stok omhoog 
boven de zee. De Heer liet de hele 
nacht een harde oostenwind waaien. 
Het water stroomde naar twee kanten, 
en er kwam droge grond tevoorschijn. 
Rechts en links was een muur van water. 
Daartussen konden de Israëlieten door 
de zee lopen, over droge grond.

De Egyptenaren verdrinken
De Egyptenaren achtervolgden de 
Israëlieten. Alle soldaten, paarden en 
wagens van de farao gingen achter hen 
aan, de zee in. Maar vlak voordat het 
ochtend werd, keek de Heer vanuit de 
wolk en het vuur naar de Egyptenaren. 
Hij zorgde ervoor dat ze in paniek 
raakten. De wielen van hun wagens 
kwamen vast te zitten, en ze konden 
bijna niet meer vooruitkomen. ‘We 

moeten vluchten!’ riepen ze. ‘De Heer 
helpt de Israëlieten. Hij vecht tegen ons!’
Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Houd je 
arm boven de zee. Dan stroomt het water 
terug. Het zal over de  soldaten  van Egypte 
en over al hun wagens heen stromen.’
Mozes  deed dat. Toen het ochtend 
begon te worden, stroomde het water 
terug. De Egyptenaren vluchtten tegen 
de stroom in. De Heer stuurde hen 
zo de golven in. Het water stroomde 
over het  leger van de farao, dat achter 
de Israëlieten aan gegaan was. Het 
stroomde over al zijn wagens en al zijn  
soldaten. Iedereen verdronk.

De Israëlieten vertrouwen op de Heer
Maar de Israëlieten waren dwars door 
de zee gegaan. Ze liepen over droge 
grond, tussen muren van water. Zo 
redde de Heer hen op die dag van 
de Egyptenaren. De Israëlieten zagen 
hen dood op het strand liggen. Toen 
begrepen ze met hoeveel 
kracht de Heer de 
Egyptenaren verslagen 
had. Ze kregen grote  
eerbied  voor de 
Heer. Ze vertrouwden 
op hem en op zijn 
dienaar  Mozes.

Tip 
Je kunt ook de strip lezen die bij dit verhaal gemaakt is! Of geef het stripverhaal mee om thuis te 

lezen.
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10. OM TE WETEN

De staf van Mozes
Dat Mozes een staf bij zich had, was niet 
vreemd. Herders hadden vaak een staf bij 
zich om de schapen bij elkaar te kunnen 
houden. 
Mozes kan met zijn staf ook allerlei 
wonderen doen. Zo heeft hij al verschillende 
straffen laten beginnen, en nu zorgt hij 
ervoor dat de Rietzee splijt.
God heeft al in Exodus 4:17 gezegd dat 
Mozes met deze staf wonderen zal kunnen 
doen.

De Rietzee
De Rietzee wordt ook wel de Rode Zee of 
de Schelfzee genoemd. Waarschijnlijk heeft 
de naam Rietzee met papyrusplanten (riet) 
te maken. Het woord ‘schelf’ is een ander 
woord voor ‘riet’.
De naam Rode Zee zou ontstaan zijn 
doordat het water soms een rode gloed 
heeft, of omdat de aarde langs de zee een 
rode kleur heeft.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over 
de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook 
geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Heb jij weleens in zee of in een groot meer gezwommen?  

Hoe vond je dat?
- Waarom schrikt het volk van Israël zo ontzettend als ze de zee zien?
- Wat moet Mozes van God met zijn staf doen?
- Wat gebeurt er als Mozes zijn staf omhooghoudt? Wat vind je daarvan?

8-12 jaar 
-  Kijk jij weleens naar de wolken?  

Zie jij weleens voorwerpen of dieren in een wolk? 
-  Op welke manier gebruikt God een wolk om zijn volk te helpen? 
  Tip: Help de kinderen door het zebrapad te noemen uit het moment 

met de kinderen in de kerkdienst. 
-  Ben jij weleens op een bijzondere manier door God geholpen?  

Kun je hier iets over vertellen?
-  Ken je nog andere verhalen waarin God mensen op een bijzondere 

manier helpt?
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Volg het pad
God maakt een veilig pad door de zee waardoor de 
Israëlieten aan de andere kant van de zee kunnen 
komen. De kinderen maken hun eigen pad naar 
de overkant.

Wat heb je nodig?
Per drie kinderen:
- vier dozen (zonder deksel)

Aan de slag:
-  Maak teams van drie kinderen. Ieder team 

krijgt vier dozen. 
-  Voor elk team staat één doos op de grond. Het 

eerste kind uit een team gaat in de doos staan.
-  Het tweede kind geeft de tweede doos aan het kind dat in de doos 

staat.
-  Dit kind zet deze doos voor zich neer en stapt erin. 
-  Het tweede kind gaat in de eerste doos erachter staan.
-  Doe dit nog een keer, zodat alle drie kinderen in een doos staan. 
-  Het derde kind pakt de vierde doos en geeft deze helemaal naar 

voren door. Alle kinderen schuiven weer een doos door. 
-  Het derde kind pakt de nu lege doos achter zich en geeft deze door 

naar voren. 
-  Dit doen de kinderen net zolang tot ze aan de andere kant van de 

ruimte zijn.
-  Welk team weet als eerste de overkant te bereiken?

Tip
Speel het spel niet als een competitie, maar als een samenwerkend volk: de kinderen vormen één team waarbij alle dozen worden gebruikt.

4-8 jaar 
Een pad door de zee 
God maakt voor de Israëlieten een 
veilig pad door de zee. Met deze 
knutsel kunnen de kinderen het 
verhaal navertellen of naspelen.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een hersluitbaar zakje (een 

ziplock-zakje)
-  zes eetlepels blauwe haargel
-  een lepel
-  het werkblad
-  een schaar of een prikpen

En verder:
- viltstiften en kleurpotloden

Aan de slag:
-  Laat de kinderen hun zakjes vullen 

met gel. Dit werkt het beste als ze 
in tweetallen werken. Het ene kind 
houdt het zakje open en het andere 
kind schept er zes eetlepels gel 

in. Daarna wordt het zakje van het 
andere kind gevuld. 

-  De kinderen drukken de lucht 
voorzichtig uit het zakje en sluiten 
het.

-  De kinderen kleuren de 
mensfiguren van het werkblad in en 
prikken of knippen ze uit.

-  Ze maken een pad in de zee door 
de gel in het zakje voorzichtig naar 
twee kanten te duwen.

-  De kinderen laten ‘de mensen’ over 
het pad naar de overkant lopen.

-  Als de mensen aan de overkant zijn, 
duwen ze de gel weer naar elkaar 
toe.

Tips
- Bij een grote groep 

kinderen kan de ene helft van de groep beginnen met de gel en de andere helft met het werkblad.- Controleer of de zakjes luchtvrij zijn en 
goed afgesloten.

- Is er te weinig tijd om de poppetjes te maken? Knip de figuurtjes dan alvast voor. Je kunt ook Lego- of 
Playmobilpoppetjes gebruiken. 
- Voeg glitters toe aan de gel. 

Dat zijn de vissen.
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Het volk gaat veilig door de zee

8-12 jaar 
Wolk weg(wijzer)
De wolk zorgt ervoor dat de Israëlieten veilig zijn. 
Maak ook een wolk met de kinderen!

Wat heb je nodig?
- een lege plastic fles van 0,5 liter
- warm water
- een doosje met drie lucifers 

Aan de slag:
-  Vul de lege fles met een laagje warm water.
-  Vraag aan één van de kinderen om de dop op de fles te 

draaien en de fles heen en weer te schudden. 
-  Hij of zij mag daarna het water uit de fles gieten.
-  Steek nu drie lucifers tegelijk aan. 
-  Laat de lucifers één centimeter opbranden en blaas ze uit.
-  Stop de rokende lucifers meteen in de fles en draait de 

dop op de fles.
-  Nu mag een kind de fles samenknijpen. Wat gebeurt er?
-  Wat gebeurt er als het kind stopt met knijpen?

Uitleg:
Omdat je de fles met water gespoeld hebt, zitten er 
waterdruppels in de fles. Er zit ook waterdamp. Dat kun 
je niet zien. Door de rook van de lucifers verandert de 
waterdamp in waterdruppeltjes, waardoor je een wolk ziet. 
Een wolk bestaat namelijk uit waterdruppels! Als je in de 
fles knijpt, worden de waterdruppeltjes weer waterdamp. 
En dan verdwijnt de wolk weer.

8-12 jaar 
Je eigen wolk
God zorgt voor een wolk die ‘s nachts 
licht geeft zodat de Israëlieten veilig 
op het pad door de zee kunnen 
lopen. De kinderen maken met hulp 
van ijzerdraad en watten hun eigen 
wolk van licht.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  vier lange stukken dun ijzerdraad
-  een schaar

En verder:
-  wit polyester vulmiddel (te koop bij 

de Hema)
-  ijzerdraad
-  een draadkniptang
-  eventueel vislijn

Aan de slag:
-  Maak van elk van de vier 

stukken draad een ovaal. 
-  Schuif de ringen in elkaar. 

Maak ze aan elkaar vast met 
kleine stukjes ijzerdraad.

-  Vul je ringen met het 
vulmateriaal. Gebruik eventueel 
wat lijm. 

-  Lijkt het nog niet genoeg op 
een wolk, trek dan hier en daar 
voorzichtig aan het materiaal. 

-  Doe een stukje vislijn om het 
ijzerdraad, zodat je je wolk op kunt 
hangen.

Tip
Wil je dat je wolk 

echt licht geeft, koop 
dan kleine rijstpapieren 

lampjes. Laat de kinderen die 
beplakken met vulmiddel of 

watten, dan hebben ze 
een echte wolk-lamp 

voor thuis!

Tip
In de Samen leesbijbel 

vind je op bladzijde 171-173 
nog meer ideeën. Wil je meer 

weten over de context van 
deze verhalen? Kijk dan ook 

op bladzijde 162-167, en 
bladzijde 169-171.

wat heb je nodig?

* vier lange stukken dun ijzerdraad  * een schaar  * wit polyester vulmiddel (te koop bij de Hema)

* ijzerdraad  * een draadkniptang  * eventueel vislijn

Maak van elk van de vier

stukken draad een ovaal.

1
Schuif de ringen in elkaar.

Maak ze aan elkaar vast met

kleine stukjes ijzerdraad.

2
Vul je ringen met het vulmateriaal.

Gebruik eventueel wat lijm.

3
Hang je wolk op met

een stukje visdraad!

4

!
Lijkt het nog niet genoeg op een wolk,

trek dan hier en daar voorzichtig aan

het vulmateriaal.
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Het volk gaat veilig door de zee

13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 
mensen. Dat is een wens die vaak aan 
het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens 
zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Hélène Jorna

Werkblad 4-8 jaar: NBG/Bart den Heeten

Strip: NBG/Bart den Heeten

Stripverhaal 8-12 jaar: NBG/Arjen Niezen 

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk  
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.



De Heer liet de hele nacht een harde oostenwind 
waaien. Het water stroomde naar twee kanten,  

en er kwam droge grond tevoorschijn. 

EXODUS 14:21
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Aan de kant van de Israëlieten gaf de wolk  
de hele nacht licht. Maar aan de kant van de 

Egyptenaren maakte hij alles donker.

EXODUS 14:20
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wat heb je nodig?
* vier lange stukken dun ijzerdraad  * een schaar  * wit polyester vulmiddel (te koop bij de Hema)

* ijzerdraad  * een draadkniptang  * eventueel vislijn

Maak van elk van de vier
stukken draad een ovaal.

1
Schuif de ringen in elkaar.

Maak ze aan elkaar vast met
kleine stukjes ijzerdraad.

2

Vul je ringen met het vulmateriaal.
Gebruik eventueel wat lijm.

3
Hang je wolk op met
een stukje visdraad!

4

!
Lijkt het nog niet genoeg op een wolk,
trek dan hier en daar voorzichtig aan

het vulmateriaal.

JE EIGEN WOLK

God zorgt voor een 
wolk die ’s nachts 
licht geeft zodat de 
Israëlieten veilig 
op het pad door de 
zee kunnen lopen. 
Maak met hulp van 
ijzerdraad en watten 
je eigen wolk.

DE RIETZEE

De Rietzee wordt ook wel de Rode Zee 
of de Schelfzee genoemd. Waarschijnlijk 
heeft de naam Rietzee met papyrusplanten (riet) 
te maken. Het woord ‘schelf’ is een ander woord 
voor ‘riet’. De naam Rode Zee zou ontstaan zijn 
doordat het water soms een rode gloed heeft, of 
omdat de aarde langs de zee een rode kleur heeft.

DE STAF VAN MOZES

Dat Mozes een staf bij zich had, was 
niet vreemd. Herders hadden vaak een 
staf bij zich om de schapen bij elkaar te kunnen 
houden. 
Mozes kan met zijn staf ook allerlei wonderen 
doen. Zo heeft hij al verschillende straffen laten 
beginnen, en nu zorgt hij ervoor dat de Rietzee 
splijt. God heeft al in Exodus 4:17 gezegd dat 
Mozes met deze staf wonderen zal kunnen doen.

Aan de kant van de 
Israëlieten gaf de wolk de 
hele nacht licht. Maar aan 

de kant van de Egyptenaren 
maakte hij alles donker.

Exodus 14:20


