Vertelling 8-rz iaar
8-rojaar
Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte. Al jarenlang werken ze keihard en hebben
niets te zeggen. Ze moeten doen wat de farao van hen eist. Ze roepen het uit in hun
ellende. Is er iemand die hen hoort?
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Gesnrel<: Wat doe iii als ie iemend
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je: Hoe heet jij? Waarom is het belangrijk

Moet ik dat doen?

om de naam van iemand te weten? Als je

Mozes is geboren bij hetvolkvan IsraëI. Maar hij is opgegroeid in hetpaleis. Nu woont
hij in een land buiten Egypte. Hij is getrouwd en werkt als schaapherder. Elke dag gaat
hij met de schapen van zijn schoonvader Ietro op pad, op zoek naar fris gras.

ook? Kende je de naam van God? Wat weet je

groot, maar hij gaat elke keer een stukje verder, tot hij op een dag bij
een hoge berg komt. )etro heeft hem er ooit iets over gezegd. Het is een heilige berg,
Horeb. Anderen noemen de berg Sinai, braambos, omdat je er bramen kunt plukken.
De woestijn is

Mozes

kijk

naar de enorme berg met twee toppen die in de wolken verdwijnen.

Indrukwekkend, vindt hij. En ook behoorlijk warm. Net of die braamstruiken in brand
staan, zo heet is het. 'ZÍe ik nu vlammen?', vraagt hij zich af .'Het lijkt erop, maar dan
moet zo'n struik toch verbranden?' Mozes gaat eens wat dichterbij kijken, hoewel hij
dat best spannend vindt. Hij hoort een stem vanuit de struik: 'Mozes, Mozes!' ')a, ik
Iuister', antwoordt Mozes. De stem zegt: 'Trek je schoenen uit, want je staat op heilige

grond. Ik ben de God van je voorouders, van Abraham, Isaak en Jakob. Ik hoor dat
mijn volk in Egypte om mij roept. Ikwil de mensen helpen. !ij, Mozes, moet hen uit
Egypte weghalen. Ik breng mijn volk naar een mooi, groot land waar genoeg te eten en
te drinken is voor iedereen,'Mozes zegttegeÍLGod: 'Moet ik dat doen? Dat kan ik niet!'
De stem gaat verder: 'Ie zult het volk uit Egypte weghalen en hier op deze berg zullen

jullie mij vereren. langzaam begint Mozes het te begrijpen. Wie kan dit anders doen
dan hii.
Hij kent het leven in het paleis, maar hij kent ook de slaven, zijn eigen broers. Hij kan
niet altijd schaapherder blijven, hij moet een herder van mensen worden. Hij weet nu
zeker dat God de ellende van de Israëlieten gezien heeft. God zegt: 'k zal altijd bij je
zijn.'
Mozes heeft nog een laatste vraag: 'As de Israëlieten vragen: 'Wie is die God eigenlijk,
die jou gestuurd heeft?' Wat moet ik dan zeggen?' 'Ik ben', antwoordt God. Dat is mijn
naam.' 'Watvoor naam is dat?'vraagtMozes. Maar God zegt: 'Het doet er niet zoveel
toe wat voor naam ik heb. Als je maar weet dat ik er altiid ben.
Je moet de leiders van de Israëlieten bij elkaar roepen en hen vertellen wat ik je gezegd
heb. Ik heb medelijden met hen en wil een eind maken aan hun ellende door hen
naar het land Kanaàn te brengen. De leiders zullen naar je luisteren en daarna moet
je samen met hen naar de faruo gaan. Tegen de àrao moet je zeggeÍÍ 'De Heer, onze
God, is bij ons gekomen. Mogen wij naar de woestijn gaan om Hem daar offers te
brengen? Dat is een reis van drie dagen.'

iemands naam kent, kenje haarofhem dan
over God nu je Zijn naam kent? Ken je God nu
beter?

Soel: Wie ben ik? Soeld bii ieder kind
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de nieuwslezer, de weervrouw, de tuinman,
de tandarts, de bakker, de brandweervrouw.

Doorvragen te stellen, proberen de kinderen
te ontdekl<en wie ze zijn. De andere kinderen
beantwoorden de vragen, maar mogen niet
zeggen wie ze voor zich hebben. Ontdekken
alle l<inderen wie ze zijn?
Creatief: Maal< een placemat. Nodig:
stevig (geel) papier op A3-formaat,
potloden, stiften. Teken in het midden van de placematjezelf. Schrijfje naam
erbij. Teken eromheen de mensen (en dieren)
die belangríjk voor je zijn en die er altijd bij
horen. Schrijf hun namen erbij.
(Deze werkuorm hoort bi1 de doorlopende werkuorm

uan de veertigdagbntijd. ledere werkuorm staat op
zichzelf; samen bereiden ze een gedekte tafel uoor

het poosontbijt uoor.)
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Gesorek: Weet Mozes al wie God
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nii het vuur in oe cioornstruik

,,.r,

Hoe weet je dat? Toch stett

cod

zich aan Mozes voor. Met welke naam? Hoe

Heleen Mulder

komt het dat Mozes Zijn naam niet kent? Of
zou het betekenen dat hij God niet echt kent?
Wat vertelt de naam over God? Praat er samen
over.

Creatiefi Maak een visitekaartje.

Nodig: kaartjes, ongeveerS bij rz cm
van stevig (geel) papier, pen, stiften.

Schrijfop de voorkant van het kaartje je naam.
Eronder schrijfje met één woord wie je bent.
Bijvoorbeeld : basisschool leerling, voetballer,
lezer, vriend(in), ruiter, zwemmer. Kies het

woord dat het best bij jou past. Op de ach-

terkant van het kaartje schrijfje hoe je bent.
Hiervoor kun je meerwoorden gebruiken,
bijvoorbeeld vriendelijk, stoer, lie{ creatie{,
sportief, eerlijk, ondeugend.
Als

je alleen de achterkant van een kaartje

leest, weet je dan wie het is?
Versier het kaaÍje met spullen die bij jou passen.
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