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Woord vooraf
Kijk en Lees, verhalen over kinderen in de Bijbel

R

UIM EEN JAAR hebben Laura Zwoferink en Peter Nuyten aan deze uitgave gewerkt. Het
uitgangspunt van het boek is uniek: er worden Bijbelse verhalen verteld waarin kinderen

een grote rol spelen. Zo komen de Bijbelse verhalen dicht bij de lezertjes. Bekende, maar ook
onbekendere verhalen komen aan bod: naast bekende verhalen als die over Mozes in het
rieten mandje en de geboorte van de Heere Jezus, komen ook een verhaal over prins Abia en
over het neefje van de apostel Paulus aan bod.
Het boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf vier jaar en kan door wat oudere
kinderen zelf gelezen worden.
Zoals de titel aangeeft, bieden de illustraties uren kijkplezier. De originele en op veel
onderzoek gebaseerde illustraties, vullen de verhalen aan en bieden een verrassende kijk op
bekende verhalen.
De tekst is eenvoudig en direct, waardoor de Bijbelse boodschap dicht aan het hart
van kinderen wordt gelegd. Samen met de gespreksvragen bieden de verhalen volop
mogelijkheden om met het kind door te praten.
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Auteur en illlustrator
Laura Zwoferink

L

AURA ZWOFERINK heeft altijd een hart voor het onderwijs
gehad. Jarenlang was ze zelf actief in het onderwijs: eerst als

leerkracht en later als adjunct-directeur. Daarna begon ze ook andere
werkzaamheden te ontwikkelen. In Krimpen aan den IJssel richtte
ze een reformatorische peuterspeelzaal op. Daar liepen de leidsters
tegen de vraag aan welk materiaal ze moesten gebruiken voor de
bijbelvertellingen aan peuters. Juist toen kwam de vraag van Den
Hertog : wil je een peuterbijbel schrijven? Dat resulteerde in de drie
delen van Kijk en Luister.
Sinds 2007 is Laura Zwoferink werkzaam als onderwijsadviseur bij Driestar Onderwijsadvies.
Peter Nuyten

P

ETER NUYTEN studeerde grafische- en illustratieve vormgeving en
werkte daarna als grafisch ontwerper. Hij deed ruime ervaring op,

met name in het maken van illustraties voor kinderboeken.
Hij specialiseerde zich in het illustreren van educatieve en historische
uitgaven, maar ook in Bijbel-georiënteerde onderwerpen. Voordat een
illustratie op papier staat, gaat daar veel zorgvuldig onderzoek aan
vooraf.
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Een mandje op de rivier
Exodus 2

L

UISTER EENS! Er huilt een kindje. Het is een baby. Het jongetje is pas geboren. Wat zullen
Amram en Jochebed, de vader en moeder, blij zijn! Maar wat kijken ze bang. En Aäron en

Mirjam, de grote broer en zus van het kindje, kijken ook bang. En als het kindje huilt, kijken ze
naar buiten. Waarom doen ze dat?
De Israëlieten wonen in Egypte. Ze zijn een groot volk geworden, want de Heere zegent hen.
De Farao, dat is de baas van Egypte, was erg goed voor hen. Maar nu is er een nieuwe Farao
gekomen. Hij is bang dat het volk Israël te groot wordt. Hij denkt: alle jongens die geboren
worden, kunnen later soldaat worden. Dan worden de Israëlieten sterker dan de Egyptenaren.
Maar dat laat hij niet gebeuren! Daarom geeft hij een bevel. Als er jongens geboren worden,
moeten ze direct gedood worden. Soldaten komen in de huizen en nemen de kleine jongetjes
mee. Ze gooien ze in de rivier de Nijl. Wat vreselijk!
Begrijp je nu waarom Amram en Jochebed bang zijn? Hun baby is ook een jongetje. Als de
soldaten hem ontdekken, zullen ze hem doden. Maar… ze verstoppen het kindje heel goed.
Ze bidden of de Heere het wil beschermen. En ze geloven ook dat de Heere dat doen zal.
Na drie maanden maakt Jochebed een plan. Ze zegt tegen haar man: ‘Ik kan het kindje niet
meer thuis houden. Het gaat steeds harder huilen en de soldaten zijn overal. Ze zullen hem
ontdekken.’ Kijk eens, ze pakt een mandje. Een mandje van riet. Ze strijkt er pek op. Dan kan er
geen water in komen. In het mandje maakt ze een bedje. Ze kijkt nog een keer naar haar lieve
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kindje. Dan legt ze hem in het mandje. Ze brengt het mandje naar de rivier. Voorzichtig zet
ze het in het water. Vlak langs de kant. Waarom doet Jochebed dat? Ze hoopt dat iemand het
kindje vindt en er voor zal zorgen. Kijk, daar drijft het mandje met de baby op het water.
Snel roept ze Mirjam. Ze zegt: ‘Mirjam, jij
moet je in de buurt verstoppen en goed
opletten wat er met je broertje gebeurt.’
Jochebed gaat naar huis. Ze bidt samen
met Amram of de Heere hun kind wil
bewaren. Ze vertrouwen op God. Hij zal
hun kind redden van de dood.
Als Mirjam een poosje gewacht heeft, ziet
ze mensen aankomen. Ze schrikt: het zijn
Egyptenaren. En bij hen is de prinses, de
dochter van de Farao. Ze gaat zich wassen
in de rivier. Zal de prinses haar broertje zien?
En... wat zal er dan gebeuren? Vol spanning
kijkt Mirjam naar de prinses.
De prinses wast zich in het water van de Nijl.
De dienstmeisjes zijn dicht bij haar. Ineens
staat de prinses stil. Tussen het riet ziet ze
een mandje drijven. ‘Ga eens kijken wat dat
is,’ zegt ze tegen een dienstmeisje. Het meisje
haalt het mandje en brengt het bij de prinses.
Ze doet het mandje open en ziet een heel lief
kindje. Het huilt. ‘Ach,’ zegt ze, ‘wat een lief
kindje. Het is een kindje van de Israëlieten.
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Ik wil het graag houden. Maar het heeft melk nodig.’
Snel komt Mirjam tevoorschijn. Ze zegt: ‘Zal ik iemand van de Israëlieten voor u zoeken die
het kindje melk kan geven?’
‘Goed,’ zegt de prinses. Gelijk gaat Mirjam naar haar moeder. Haar moeder kan het kindje melk
geven! Jochebed gaat mee naar de prinses.
‘Geef dit kindje melk,’ zegt de prinses,
‘ik zal u ervoor betalen, en als hij groot
is, moet u hem in het paleis brengen. Ik
noem hem Mozes, want ik heb hem uit
het water gehaald.’
Wat is Jochebed blij! De Heere heeft haar
gebed verhoord. Haar kind mag blijven
leven. Ze neemt het kindje mee naar huis.
Nu hoeft ze niet meer bang te zijn en
haar kind niet meer te verstoppen. Als de
soldaten komen, zegt ze: ‘Dit kindje mag
later in het paleis wonen.’
Als Mozes groot genoeg is, brengt
Jochebed hem naar het paleis. Mozes
moet veel leren en wordt heel knap.
Mozes heeft mooie kleren aan en krijgt
lekker eten. Mozes is nu een echte
prins.
Toch denkt Mozes veel aan zijn volk.
Hij ziet hoe hard ze moeten werken
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voor de koning van Egypte. En als ze
dat niet doen, worden ze met een
zweep geslagen. Wat vindt Mozes dat
erg! Hij wil liever bij de Israëlieten
horen dan bij de Egyptenaren. Want
Israël is het volk van de Heere.
Mozes wil de Heere dienen omdat
hij Hem liefheeft. Rijk zijn maakt
niet gelukkig. Alleen wie de Heere
liefheeft, is gelukkig.
De Heere zorgt voor Mozes. Als hij
groot is, wordt hij een knecht van
God. De Heere roept hem om het volk
Israël te bevrijden uit Egypte. Mozes
gaat op reis met al de Israëlieten. Op
reis naar het Beloofde Land.
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Vragen:
Wat gebeurt er met de jongetjes van de Israëlieten?
In welke rivier zet Jochebed het rieten mandje?
Geloven Amram en Jochebed dat de Heere helpt?
Hoe noemt de prinses het kind?
Wat betekent die naam?
Wanneer ben je gelukkig?
Wat wordt Mozes als hij groot is?
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Kijk en Luister info
De drie delen van ‘Kijk en Luister’ hebben in veel gezinnen
een plaatsje gekregen. Kinderen raken zo al jong vertrouwd
met de verhalen uit de Bijbel. Tekst en illustraties vullen
elkaar naadloos aan en nodigen uit tot gesprek. De verhalen
zijn geschreven en geïllustreerd voor kinderen vanaf twee
jaar.
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