
 

God had Mozes al uitgekozen voor zijn geboorte, om het volk uit Egypte 
te leiden. Maar uiteindelijk moet Mozes ook zelf voor kiezen om in 
Gods plan te staan. Hij gaat om dat te ontdekken zelfs jaren de 
woestijn in, waar God tot hem spreekt 
 
Ook jij mag kiezen, God heeft geen robot van ons gemaakt. Natuurlijk 
hoopt Hij dat we voor hem kiezen. 
WIE WIL JIJ DIENEN? 
 
_______________________________________________________________ 

 
 

Challenge van de week: 
 

Vul 5 bekers met water, net als de Rode Zee en een zesde 

zonder water en zet ze op een rij. Leg je een pingpongbal 

op de eerste beker water. Blaas tegen de pingpongbal. Wie 

krijgt de pingpongbal in de laatste beker? Je kan er ook een 

wedstrijdje van maken met 2 rijen bekers: wie is het snelst?  

lionS IN THE GARDEN Check de video op ons YouTube kanaal: 
International Church The Garden 

 
 
 
 

    Summer special: Mozes 
Tekst van de week Jozua 24:15 Kies dan welke goden jullie wel willen 

dienen: de goden van jullie voorouders of 

de goden van de Amorieten. Mijn familie 

en ik zullen in ieder geval de Heer 
dienen!’ 

Mozes moet kiezen. Hij is als Israëliet geboren, maar 
opgegroeid in het paleis van de Farao. Hij wil zijn volk helpen 
maar daardoor moet hij een keuze maken.  
 
Lees in de bijbel Mozes’ dilemma in Exodus 2:11-15  

1. Mozes maakt een onhandige keuze om bij het volk Israël, 
Gods volk te horen. Wat doet hij? 

Hij verslaat de Farao  
Hij slaat een Egyptenaar dood 

2. Hoe reageren de Israëlieten op hem? 
Ze zijn blij met hem 
Ze vertrouwen hem niet 
Ze zeggen niks 

3. Wat doet Mozes daarna? 
Hij vlucht 
Hij gaat terug naar het Paleis 

Mozes heeft misschien een onhandige keuze gemaakt. Maar 
later roept God hem om zijn volk, de Israëlieten, te bevrijden uit 
Egypte. God ziet deze Jonge Held! 
 


