
Vertelling 4-7 jaar

Mozes heeft van God een opdracht gekregen: het volk van Israël leiden uit Egypte. In
dat land zijn de Israëlieten niet gelukkig en niet wij.

Mozes doet het samen
Mozes brengt de schapen terug. Hij aait zijn lievelingslamme$e. 'Ik ga op reis naar
Egypte', zegt hij. 'Ik heb een opdracht van God.'
De vrouw van Mozes gaat ook mee. Zij mag op de ezel, samen met de kinderen. Die
zijn nog klein. De ezel draagt ook de spullen voor onderweg. Eten en drinken en

kleren. Mozes loopt naast de ezel. Hii heeft zijn stok in zijn hand. 'Wat is dat, pap?',

vraagtzi)n dochter. 'Dit?' Mozes houdt de stok omhoog. 'Dit is mijn staf, Als ik die
vasthoud, weet ik dat God bij mij is.'
Mozes en de ezel met zijn vrouw en kinderen lopen de hele dag. 's Avonds zijn ze moe
van de reis. Ze kruipen samen om te slapen. Mozes valt niet in slaap. Het is spannend
om naar Eg:1,?te te gaan. Hij denkt aan de farao, aan hoe onaardig die is. Hij denk aan

de opdracht van God. Hij moet de Israëlieten toespreken en leiden naar een ander land.
'Kan ik dat wel alleen?', denk Mozes. Hij kijkt naar zijn staí. 'Ik ben niet echt alleen.

God is bij mij', zegt hij zacht. Dan slaapt hij.
's Ochtends wordt de ezel bepakt en gaat de tocht verder. Het gezin loopt. Mozes en
zijn kinderen zingen samen een lied. 'Hé, kijk!', wijst de vrouw van Mozes. ,Is dat
niet...?' Mozes kijkt op. Zijn ogen worden groot. 'Adron!' Hij steek een arm in de lucht.
Aàron! Broer!' Hij zwaait wild. Aàron ziet het. 'Hallo!' De broers rennen naar elkaar toe.

'God heeft mij gestuurd', zegt Aàron, 'mooie staf!' Mozes veegt het haar uit zi;n
gezicht en geeft Aàron nog een knuffel. 'Ik ben zo blij dat je er bent!, zegt.hij tegen zijn
broer. 'Ik ook', zegt Aeron. 'We gaan samen naar Egypte. Dan kan ik tegen de mensen
zegger5 wat God tegen jou gezegd heeft. Ik weet datje het niet zo leuk vindt om
hardop te praten. Tegen veel mensen tegelijk.'Mozes knikt. 'Broer!, zegthij opgelucht.
De tocht gaat verder. Mozes en Aàron lopen samen naast de ezel. In zijn hand houdt
Mozes de staf. De staf die laat zien dat God bij hem is.

Lutske Folkerts

Voor de verteller:
In de Biibeltekst van vandaag wordt ook verteld dat God onderweg probeert Mozes
te doden- Ook besnijdt Sippora haar zoon en raak Mozes'voeten aan. We hebben
ervoor gekozen om dit weg te Iaten in de navertelling van deze zondag.

Werkvormen

+-7 jaar

- 

Gesorel<: Met wie saat Mozes naar

J{ Egypte?waarom is hij blij datzijn

-> 
broer meegaat? wat vrnd JU trjner,

om alleen ofsamen ergens naar toe te gaan?

Wie gaat er met jou mee als je iets moeilijl(s

moet doen?

O Spel: Iemand die met je meegaat, kan

I voor iou een teken van leven zijn.Zeteen
! ,"r.orrc urt rn de ruimte, bijvoorbeeld

onder de tafel door, om de stoel heen, over

een touw, over de tafel. De l<inderen gaan twee

aan twee naast ell<aar staan. Om de binnenste

twee benen wordt een lap gebonden, zodat

ze samen drie benen hebben. Lul« het om

zo samen het parcours te lopen? Hoe kun je

elkaar helpen?

; Creatiefi Maal< een tekening van

* Mozes en Aàron dre elkaar begroe-

Ó ten. Hoe laatje zien dat ze broers

zijn? En hoe laat je zien dat ze blij zijn om

ell<aar te ontmoeten? Je kunt ook een tel<e-

ning mal<en van jezelf met je broer(s) en/of

zus(sen).
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