Moeder Jochebed
1. Lees de twee Bijbelteksten waarin Jochebed met name genoemd wordt. Zet eens op een
rij welke feiten de Bijbel over Jochebed geeft. Wat valt je op als je deze teksten
vergelijkt?
Exodus 6:19 Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw, en zij baarde hem
Aäron en Mozes. De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar.
Numeri 26:59 En de naam van de vrouw van Amram was Jochebed, de dochter van Levi, die
de vrouw van Levi baarde in Egypte. Jochebed baarde aan Amram Aäron, en Mozes, en
Mirjam, hun zuster.

2. In Exodus 2:1-10 lees je over de daden van Jochebed.
Lees deze verzen en geef aan welke personen iets doen of zeggen.
Gebruik de volgende symbolen:
Amram
………………………….
Jochebed
______________
Mirjam
VVVVVVVVVVVV
Dochter van de farao XXXXXXXXXXXXXX
1 Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw.
2 De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem
drie maanden.
3 Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek
het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl.
4 En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou
worden.
5 Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs
de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te
halen.
6 Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met
hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen.

7 Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse
vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven?
8 De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind
roepen.
9 En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf
zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst.
10 En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd
haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.

3. Lees de stukjes die je in het gedeelte hierboven hebt onderstreept, die over Jochebed
gaan. Wat leer je hiervan over Jochebed? Probeer met korte steekwoorden te
antwoorden, bijvoorbeeld: ‘sterk’ of ‘onverstandig’. Je geeft hiermee iets weer van het
leven en karakter van Jochebed.

4. Beschrijf de tijd die Jochebed mee maakte; zie hiervoor ook Exodus 1. Wat kwam er op
Jochebed af, voor welke moeilijke vragen werd zij geplaatst? Probeer je eens voor te
stellen dat je in haar schoenen staat. Hoe zou jij reageren? Praat hier eerlijk over door.

5. Wat hebben de vorige vragen jou laten zien over de God van Jochebed?

6. Welke persoonlijke les leer jij van Jochebed?

