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Bijbelonderwijs peuters 

Thema: Mozes 

 
Bijbel 
Exodus 2 t/m 15 
Zie eventueel het Bijbelrooster ‘Mozes’: www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kijktafels 

 
 

Bijbelse vertelling 

  
(Ik behandel pag.68-73 en 78-81 (dus zonder de plagen en het Pascha) 
(Ook andere boekjes met Bijbelse vertellingen over Mozes zijn mogelijk) 
(Omdat ik geen geschikt boekje kon vinden, maakte ik zelf een boekje met platen over het 
leven van Mozes – zie hieronder) 
 
 

Bijbeltekst 
- Hebreeën 11:27b 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/hebreeen1127b-leren/ 

 
(voor een uitleg van de tekst, zie onder Verwerking) 

 

Psalmvers 
Psalm 136:1, 12 , 13 en 14 (maak gerust een keuze). 
Bij vers 1 en 13 is een Psalmkaart met uitleg / Psalmkleurkaart 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-136-vers-1/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-136-vers-1-kleurplaat/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-136-vers-13/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-136-vers-13-kleurplaat/ 
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Bijbellied 
Helaas mogen de liederen vanwege de copyright hier niet weergegeven worden. Maar het is 
een kleine moeite om ze zelf even op te zoeken en mogelijk ken je (een aantal van) de 
liederen zelf. 
 
1. Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar… 
Het meest bekende Bijbellied voor kinderen over Mozes is het lied dat de titel heeft: ‘Mozes’ 
moeder zingt’: Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar…’ Of de inhoud wel helemaal Bijbels 
is, mag je zelf beoordelen… 
Je kunt dit lied vinden: 

- In het liederenboek Alles wordt nieuw (deel II – uitg. Voorhoeve) van Hanna Lam 
(tekst) en Wim ter Burg (muziek). 

- Ook in het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’ van A.C. Jacobsen-Bosma 
(uitg. De Banier) is dit lied opgenomen. 

- Mocht je de melodie niet kennen: op YouTube vind je heel veel weergaven daarvan. 
 
2. Over de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes, vind je hier een lied dat te zingen is 
op de wijs van ‘Hoger dan de blauwe luchten’:  
https://jeugdevangelisatie.nl/files/lied-mozes.pdf 
De eerste twee coupletten sluiten aan bij dit Bijbelonderwijs. 
 
3. Over de doortocht door de Rode Zee schreef Hanna Lam ook een lied: ‘Met Mozes zijn wij 
meegegaan, omdat de Heer’ ons riep. Wij zijn op weg naar Kanaän, maar ’t water is zo 
diep…’ Je kunt het vinden in deel I van het liederenboek Alles wordt nieuw of in de 
verzamelbundel (uitg. Voorhoeve). 
 
4. Het lied van Mozes en het Lam 
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Van het lied van Mozes en het Lam (Exodus 15) vind je ook verschillende berijmingen.  
- Het meest bekend is waarschijnlijk die van Hanna Lam met het refrein: ‘Zingt de 

Heer’, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee’. Je kunt 
deze vinden in deel I van de liedbundel Alles wordt nieuw of in de verzamelbundel. 

- Ds. Meeuse dichtte op de wijs van Psalm 89 een lied bij Exodus 15: ‘Ik zal de HEERE 
zingen’. Je kunt deze vinden in de liedbundel van de JBGG Tot Zijn eer. 

- Ds. Meeuse hertaalde ook een lied van McCheyne bij Exodus 15. Deze staat in het 
liedboek Elk zing’ Zijn lof (uitg. De Banier).  

 
 

Kijktafel 1 

 

 
 
Mamalien maakte met haar kinderen een Bijbelse kijktafel van Mozes in het biezen mandje 
tussen het riet. Ze zocht met haar peuters rietstengels/takjes en zette die in de klei. Van 
karton (kan ook van knijpers of ijsstokjes) maakten ze een mandje dat ze tussen de 
rietstengels plaatsten. Een beetje aarde en wat groen erover en een blauwe ondergrond 
eronder en deze mooie kijktafel is gemaakt. Je kunt haar uitgebreide werkbeschrijving hier 
vinden:  
https://mamalienonline.blogspot.com/2020/02/geloofsopvoeding-bijbelthema-met.html 
 
Met (heel veel) duplo, lego of playmobiel poppetjes kun je ook een kijktafel over de uittocht 
maken waarbij je het aangrijpende verschil laat zien tussen de Israëlieten en de 
Egyptenaren. Voor de Israëlieten kwam er een pad in het water. Voor de Egyptenaren niet. 
 

Kijktafel 2 

 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mozes-kijktafel/ 

Deze kijktafel laat de lijn zien tussen Mozes leven 

als baby (uit het water gehaald – boekje) en 

Mozes als volwassene (door het water geleid). 

Ook neemt het de te leren Bijbeltekst als 

uitgangspunt: Hebr.11:27b. De verrekijker kijkt 

omhoog: niet naar de omstandigheden kijken, 

maar naar boven. Je ziet de Heere niet, maar Hij is 

er wel en is er bij – wat er ook gebeurt. 
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Verwerking 
1. Verwerkingskleurplaten 

Is je peuter wat ouder en houdt het van kleuren of verven? Dan kun je ook na het lezen een 
kleurplaat aanbieden, er samen aan kleuren en erover praten. 
 Je vindt een kleurplaat over: 
- Mozes in het biezen mandje 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus25-6-kleuren/ 
- de brandende struik  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus35-6-kleuren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus3-4-kleuren/ 
- het najagen van de Egyptenaren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus14-kleuren/ 
- het pad door de zee voor de Israëlieten (knutselplaat) 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus1416-kleuren/ 
 

    
 
2. Verwerkingskaarten 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mozes-verwerkingskaarten/ 
 

 

 
3. Verwerkingsboekje 
Van alle kleurplaten/verwerkingskaarten rond Mozes die ik had, maakte ik een 
voorleesboekje van karton. Laura Zwoferink heeft in haar serie kartonnen peuterboekjes 
(nog) geen deeltje over Mozes en op deze manier konden we toch samen deze geschiedenis 

Je vindt op de website in ieder geval vijf verwerkingskaarten 
(of meer als je dat wilt) over het leven van Mozes. Ze zijn op 
verschillende manieren te gebruiken (en misschien kun je 
zelf nog wel meer manieren bedenken): 
- Je kunt tijdens het voorlezen van het Bijbelverhaal je kind 
het goede kaartje laten pakken 
- Je kunt je kind de kaartjes op goede volgorde neer laten 
leggen en zelf het verhaal laten vertellen 
- Je kunt je kind de kaartjes laten kleuren en er een 
‘harmonicaboekje’ van maken of ze als een ‘vertelslinger’ 
ophangen 
- Je kunt de kaarten twee keer printen, op karton plakken en 
er memory mee doen. 
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lezen. Omdat onze peuter heel erg van flapboekjes houdt waarachter een voorwerp 
verborgen zit, werd het zo’n boekje. Je kunt dat heel leuk samen lezen door de vraag te 
stellen: waar is… het biezen mandje … de waterput… de brandende struik…? Enzovoorts.  
  

    
 

 

4. Verrekijker maken 

Om Hebreeën 11 vers 27b uit te leggen, maakten we een verrekijker van twee wc-rollen. 

Mozes lette niet op de mensen van zijn volk. Mozes lette niet op de vijanden van zijn volk. 

Mozes keek naar de HEERE en luisterde naar Hem. Mozes keek niet om zich heen, maar 

omhoog. Nee, hij kon de HEERE niet zien. Maar hij wist wel dat Hij er was en dat Hij erbij 

was. 

De verrekijker gaven we een plekje op de kijktafel. 
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