
 

 

 

 

 

In de HEERE is KRACHT  
Wie is de sterkste? ‘Ik ben sterker dan jij’ heb je vast wel eens 

gezegd tegen een vriendje/vriendinnetje. Wie is nou de 

ALLERsterkste? Daar gaat het in dit verhaal over.  

Daar loopt Mozes. Met hem het volk van de Israëlieten. Ze 

gaan op reis naar Kanaän. De HEERE heeft voor hen gezorgd. 

Ze komen bij het water, maar hoe moeten ze hier nu 

doorheen? Achter hen komt de koning van Egypte met zijn 

soldaten, wagens en paarden.  

Ze zijn heel bang, ze schreeuwen en huilen van angst. Nee, ze 

kunnen niet vluchten. Voor hen is het water. Ze roepen de 

HEERE om hulp. Ze zeggen tegen Mozes ‘waren we maar in 

Egypte gebleven’. Nu moeten we allemaal sterven. Want wij 

kunnen niet vechten.  

Hoor je wat Mozes zegt? ‘Wees maar niet bang. Jullie hoeven 

niet te vechten. Dat zal de HEERE voor jullie doen. Let maar op 

en wees stil.’  

Ze komen bij het water. Mozes loopt voorop. Bij het water 

staat hij stil. Hij steekt zijn staf vooruit. Over het water heen. 

Dat moet hij doen van de HEERE. Er gebeurt een groot wonder! 

Ze zien in het water een pad komen. Een mooi breed pad. 

Helemaal tot de overkant. Aan de zijkanten staat het water 

omhoog als een muur. Mozes loopt voorop en de mensen lopen 

achter hem aan. Ze komen veilig aan de overkant.  

En de koning van Egypte met zijn leger? Die verdrinken 

allemaal in de zee. Nu zien de Israëlieten Wie er voor hen 

vecht. Het is de HEERE, Hij heeft hen verlost!  

 



neem je 

gymschoen
en mee

blote voete
n kan natuu

rlijk ook!

40 jaar Bijbelclub 
zaterdag 17 november vieren we het 
40 jarig jubileum van de club.
Dit doen we samen met jou!

Je wordt rond 9.00 uur opgehaald.
We gaan luisteren naar een Bijbelverhaal, We gaan luisteren naar een Bijbelverhaal, 
spelletjes in de gymzaal en samen eten. 
Rond 13.00 uur word je weer thuisgebracht.


