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Veftelling

Werkyormen
+-7 jaar
Gesorek: Wanneer stel ie ie aan
iemand voor? Datdoe je ais je
:=
G),.rund
tegenl<omt die je nog niet
l(ent. Hoe stel je jezelfvoor?

Je

vertelt hoe je

heet. ls dat genoeg ofveftel je nog meer over
jezelfu God stelt zich aan Mozes voor door Zijn
naam te noemen. Wat is de naam van God?
Wat vertelt die naam over God?

bt

iaar

Het volk yan Israël woont in Egypte. De Israëlieten zijn daar ongelukkig, want ze zijn
niet vrij. De farao van Egypte bepaalt wat ze moeten doen.
Een bijzondere ontmoeting

'Kom, kom. Blijf hier.'Mozes kijk om zich heen. 'Gooooed zo.'Hii wandelt. In zijn
hand houdt hij een stok. 'Is het lekker? Goed gras?' Hij zwiept met zijn stok. 'Mooi
zo. ... Ko-o-o-om maar.' Mozes praat teger ztln schapen. Ze wandelen om hem heeÍr
in een groot veld. 'Zien jullie die berg?' mompelt Mozes. 'Mooi he?' 'Mèèèh', zeg!.eel
lammetje. De andere schapen eten van het gras.

kijk

Spel: Til< tik til<, wie ben ik? Een van de

Er kraakt iets. Mozes kijkt op. Hij schrikt. Daar staat een struik in brand! Mozes

kinderen gaat middenin de ruimte zit-

beter. Er is vuur om de struik, maar de takken blijven heel. Hoe kan dat nu? Hij doet

ten met de handen voor de ogen. De

een stap dichterbij. 'Mozes!' Mozes!' De stem komt uit de struik. Mozes

andere kinderen zitten achter hem ofhaar.
Op een teken van de leiding sluipt een van
hen naar het kind in het midden, til<t hem

of

haar op de rug en zegt: Tik til< tik, wie ben

il<?

Het l<ind in het midden zegt de naam van het
l<ind. l(lopt de naam? Dan mag het kind blijven

zitten. Klopt de naam niet? Dan gaat degene
die haar of hem op de rug heeft getil<t in het
midden zitten en gaat de volgende het proberen. Waaraan herl<en je iemand? Well< zintuig

gebruikje daarvoor?

schrik. Een

pratende plant? 'Ik luister!' zegtMozes.
'Ik ben God. Doe je schoenen uit, want de grond waar ie op staat, is heilig.' Mozes doet
wat hij hoort. Hij schopt zijn schoenen uit. Hij is een beetje bang en doer een arm voor
zijn ogen. De vlammen zijn geel, met oranje en rood.
'Mozes. Iij moet naar de farao gaan. Ën je moet het volk van Israël terugbrengen naar
het goede land. Het is niet goed voor hen in Egypte. lij moet ze leiden.'
De stok is uit zijn handen gevallen. 'Ik?... Ik?' stamelr Mozes. De struik brandt in gele
vlammen, maar verbra[dt niet. Mozes staat op blote voeten. ']e bent niet dleen. Ik zal
bij je zijn' , hoort Mozes. Hij gelooft het bijna niet.
'Dus, ik moet naar defaruo om te zeggen dat de mensen van Israël weggaan uit Egypte.

Wij allemaal? Met iedereen? En dan moet ik ze leiden? Hoe dan?' Hij is even sril en
denk. 'Als zevrager,l wie is dan die stem, die jij hoorde? Wie is God? Wat moer ik dan

Creatief: Maal< een placemat. Nodig:

zeggen?'

stevig (geel) papier op A3-formaat,

erbij. Tel<en eromheen de mensen (en dieren)

God antwoordt: 'Ik ben. Dat is mijn naam.' Het kraak in de struik. Mozes luistert.
God zegt: 'Zegtegen je mersen: God heeft me gestuurd. Zeg tegen hen dat ik je
geroepen heb. Dat ik zie dat het niet goed,voor ze is en datjij, Mozes, hen uit Egypte
zal leiden.'

die belangrijl< voor je zijn en die er altijd bij

Mozes doet een stap achteruit. Hij gelooft het. Hij gaat het doen.

potloden, stiften. Teken in het mídden van de placematjezelf. Schrijfje naam

horen. Schrijf hun namen erbij.

Lutske Folkerts
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