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Gesnrel<: Fioenliik drrrft Mozes niet
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Wat doe jij niet graag alleen, wanneer vind je

het fijn als er iemand met je meegaat? Wie heb

je het liefste bij je en waarom?

O Spel: Maak samen een gedichtje. Schrijf

I de eerste zin van een gedichtje op een

! ntaaOle. Geet het blaad1e door aan de

volgende. Die schrijft de tweede zin van het

gedichtje en geeft het blaadje door aan de

volgende. Als het gedichtje weer terug is bij de

eerste schrijver, leest deze het gedichtje voor.

fs het geworden zoals hij of zij dacht?

Creatiefi Mozes en Aàron zijn blij met

elkaar. Wat is een teken van blijd-

schap? Vouw een servet in de vorm

van een hart. Nodig: (gele) papieren servetten,

stiften. Vouw het servet open. Vouw het servet

dubbel. Vouw het in de lengte nog een keer

dubbel. Vouw aan de beide uiteinden de hoek-

jes naar het midden. Vouw de helft van het

servet van de rechterkant naar boven. Vouw de

helft aan de linkerkant ook naar boven. Nu is

het servet een hart.Zie ook www.kindopzon-

dag.nl Versier het servet met stiften.

(Deze werkuorm hoort bij de doorlopende werkuorm

uan de ueertigdogentijà. ledere wetktJorm staot op

zichzelf; samen bereiden ze een gedekte tafel uoor

het paosontb'gt voor.)
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Gesorek: Hoe zou Mozes zich

J{ gevoeld hebben toen hij op weg ging

G2 n"", rgyptel Heett hU veel zelfver-

trouwen of heeft hij last van faalangst? Leg uit

waarom je dat denkt. Herken je het gevoel?

Hoe kan Mozes meervertrouwen kr'rjgen of
zijn faalangst overwinnen? Helpt het dat z'rjn

broe. met hem meegaat? Wanneer kun jij wel

wat steun gebruiken en vind je het fijn als

iemand met je meegaat?
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gaan ze met elkaar om? Bedenk het samen

en gebruik de Bijbel om de verhalen op te

zoeken,

Bijvoorbeeld: Kaïn en Abel, Jacob en Esau, Lea

en Rachel, Jozefen zijn broers en zus, David

en zijn broers, Petrus en Jakobus, Martha en

Maria.

Vertelling 8<ziaar

De Israëlieten leven als slaven in Egypte. Ze werken al jarenlang keihard en hebben

niets te zeggeu. Ze moeten doen wat de farao van hen eist. Ze roepen het uit in hun

ellende. God hoort hun geroep en heeft Mozes gevraagd naar Egypte te gaan.

Mozes en Aàron
Mozes woont in Midjan, met zijn vrouw, zijn zoon Gersom en zijn schoonvader. 'Ik
wil terug gaan naar Egypte', zegtMozes tegen zijn schoonvader. 'Terug naar mijn volk,
mijn familie. Ik wil weten of ze nog leven.' 'Dat is goed', zegt fetro. 'Ga maar. Mozes

is blij dat )etro hem, Sippora en Gersom laat vertrekken. Ze pakken alle dingen in die

ze nodig hebben. Mozes zetziinvrouw en kind op een ezel en neemt ook zijn staf mee.

'Wat moet je nou met die staf?' vraagt Sippora. Ie neemt toch geen schapen mee?'

'Die staf heeft met God te maken. En die ga ik gebruiken bij de farao. Ik ga ermee laten

zien wie en wat God echt belangrijk vindt.' 'Bij de farao, hoe dan? Denk je echt dat hij
naar jou zal luisteren? Denk je dat een Egyptische koning jou ziet staan?'

'Naarmij zalhij vastnietluisteren', zegtMozes. 'Maarstrakszullenwewelzienhoe
hard de farao is. Dat wordt allemaal duidelijk. En ook wordt duidelijk wat God wil.
God houdt van het volk Israël als van zijn eigen kind. fe laat je kind toch niet aan zijn
lot over? Als iemand je kind wat aandoet, laat je dat niet over je kant gaan.' Sippora

druk Gersom tegen zich aan. Zevoeltwat haar man bedoelt. 'Een eind verderop is een

herberg, daar kunnen we slapen', zegt Mozes.

De volgende dag trekken ze verder naar Egypte. Onderweg krijgen Mozes en Sippora

gezelschap van Mozes' broer Aàron. Hij wil niet dat Mozes alleen op weg gaat. Hij gaat

met hen mee. Aàron kan dingen altijd heel mooi zeggen. '|ij hebt sprekerstalent' zegt

Mozes. 'Ga alsjeblieft mee naar de farao. Met zijn tweeën hebben we meer kans.' 'Wat
wil je precies aan de farao vertellen?' wil Aàron weten.

'Ik denk dat het tijd is voor God om ons volk te bevrijden en daar gaan wij ons uiterste

best voor doen' , zegtMozes.'Zoals het nu is, kan het niet verder gaan. Het kan
gewoon niet erger.' Ze trekke-n verder naar Egypte. Eerst moeten ze naar het volk van

IsraëI. Daar roepen Mozes en Aàron de leiders van de Israëlieten bij elkaar. Aàron

vertelt precies wat God tegen Mozes gezegd heeÍl. Mozes laat de wonderen aan het

volk zien. 'God zegt me dat ik mijn staf op de grond moet gooien.' Hij doet dat en de

stafverandert in een slang. Mozes wil wegrenne[, maar God zegt: 'Pak de slang bij
zijn staart!' Mozes doet dat en dan is het gewoon weer een staf. Daarna zegt God: 'Doe
je hand eens onder je jas.' Mozes steek zijn hand onder zijn jas en als hij zijn hand er

weer onder vandaan haalt, ziet die er wit en ziek uit. 'Doe je hand nog eens onder je

jas' , zegt de Heer. Mozes doet dit en als hij hem er weer onder vandaan haalt, ziet zijn
hand er weer gewoon uit. De Israëlieten geloven Mozes en Aàron en als ze horen dat

God medelijden met hen heeft, krijgen ze hoop dat hun situatie gaat veranderen.
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