
Bijbel voor Kinderen
presenteert

DE PRINS 
VAN DE 
RIVIER



Geschreven door: E. Edward Hughes

Illustraties door: M. Maillot en Lazarus

Aangepast door: M. Maillot en Sarah S.

Vertaald door: Arnold Krul

Geproduceerd door: Bible for Children
www.M1914.org

©2007 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te 
drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiele

vergoeding of verkoopt. 



Minister president Jozef was 
dood!  Alle Egyptenaren
deelden in het verdriet.
God had Jozef gebruikt
om de Hebreeuwse

mensen te Redden van
de hongersnood.
Hij was een
wijze en
Geliefde
leider.  Nu
was hij er
niet meer.



Meer dan driehonderd jaren gingen voorbij.  Jozef�s 
nakomelingen, het Hebreeuwse volk, waren 
uitgegroeid tot een machtig volk in Egypte.



De nieuwe Farao was bang dat de Hebreeuwers zich 
tegen hem zouden keren, en daarom maakte hij ze 
allemaal tot slaven.



Farao behandelde de Hebreeuwers slecht.  Hij 
dwong hen grote steden te bouwen.  Maar hoe hard 
hij ook tegen ze was, het aantal Hebreeuwse slaven 
bleef maar toenemen. 



Op een dag gaf de Farao een vreselijk bevel.  �Alle 
pasgeboren jongens moeten in de rivier de Nijl 
gegooid worden.  De gemene Farao was vast 
besloten om het aantal Hebreeuwers naar beneden 
te brengen.  Hij ging zelfs zo
ver dat hij babies
liet vermoorden! 



�Wat doen we nu?� moet de familie zich hebben 
afgevraagd.  Ze besloten hun kind in de Nijl te doen.  
Maar hij zou in een knus waterdicht mandje liggen.



Terwijl het zijn waardevolle vrachtje droeg, dreef 
het boot-mandje tussen het riet.  Wat zou er

gebeuren met de kleine baby?



Op een afstand stond de baby�s zus te kijken naar 
het waardevolle mandje, terwijl het tussen het riet 

zachtjes op een neer deinde. 



Opeens kwamen de dochter van Farao en haar
dienaressen naar de rivier om te

baden.  Er waren geen verstopplekken 
voor het mandje.  Misschien zouden
ze voorbij lopen zonder het te zien. 



�O! Een mandje.  
Daar, in het riet.  Ik 
vraag me af wat daar 
in zit.� De dochter 
van de Farao gebood 
haar dienares het 
mandje op te halen. 
Toen ze het opende �
begon de baby te 
huilen.  �Het is een 
Hebreeuws kind,�
meende de prinses.



�Arm klein jongetje.  Je bent zo schattig.�
Waarschijnlijk praatte de dochter van de Farao 
tegen het babietje zoals zoveel volwassenen dat

doen.  Misschien zei ze zelfs �koetsie koetsie 
koetsie� � maar dan in de 

Egyptische        taal natuurlijk.



God moet de zus van het babietje speciale wijsheid 
gegeven hebben.  Ze rende naar de dochter van 
Farao.  �Zal ik een Hebreeuwse vrouw zoeken die 
voor de baby kan zorgen voor u?�
�Doe dat maar,� was het
antwoord.  Wie denk je dat
het meisje
ophaalde?



�Moeder! Kom gauw! O, kom snel!� Misschien had 
het meisje geen tijd om het uit te leggen.  Samen
renden ze over het
pad.



Bij de rivier hield de dochter van Farao de baby met 
uitgestrekte armen vast.  �Zorg voor dit kind voor 
mij.  Ik zal u er voor betalen. 
Noem hem Mozes.�
Mozes betekende
zoiets als �uit het
water getrokken�.



En zo kwam Mozes weer thuis bij 
zijn ouders.  Ze leerden hem om
van God en van de Hebreeuwse
mensen te houden.
Hij zou al gauw
bij de dochter
van Farao in
het paleis gaan
wonen.  God, Die
zijn leven
gered had, had
grote plannen
voor de
toekomst van
baby Mozes.



�De Prins van de Rivier�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Exodus 2

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

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel verteld 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 houd zo veel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo onze

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 jou 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


