17. God spreekt tegen Mozes
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Exodus 3:10.


De trainer van het Nederlands Elftal belde net op en vroeg of jij zijn team kwam versterken
volgende week! Ga je meedoen?



Kun jij een bijbelverhaal bedenken waar God tot iemand spreekt en zegt dat Hij hem in zijn
team wil hebben? Tegen wie zegt Hij dat? Wat zeggen zij?



Ben je verrast dat God jou in zijn team wil hebben: nu, volgende week en voor altijd? Doe jij
mee?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Gods mensen werden gedwongen om als slaven voor de Egyptenaren te werken. Ze riepen tot God
om hulp! En God luisterde.
Intussen was Mozes ver weg van Egypte. Hij had een baantje in een ander land, hij was schaapherder
voor een man die Jetro heette. Hij trouwde een van Jetro’s dochters en ze kregen een zoon. Maar
Mozes vergat Egypte en zijn volk niet.
Lees nu samen Exodus 3:1-10.

Wat er daarna gebeurde…
Mozes wist niet of hij wel de leider van Gods volk zou kunnen worden. Laat staan dat hij ze uit Egypte
zou redden. Maar God wel. Mozes ging terug naar Egypte en ontmoette zijn broer Aäron. Samen
gingen ze naar de farao, de koning van Egypte, en vroegen hem om de Hebreeën te laten gaan. De
farao zei ‘nee’ en hield voet bij stuk. Dus zei God tegen Mozes dat Hij iets onvoorstelbaars (en
verschrikkelijks) ging doen, zodat de farao van gedachten zou veranderen: het water van de Nijl zou
veranderen in bloed!

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 30 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Bang Mozes was bang, omdat God zo heilig is. ‘Heilig’ betekent apart gezet en puur zijn. God is heilig
– pure goedheid. In God is niets slecht.
Sandalen God gebood Mozes zijn schoenen uit te doen, omdat de grond waarop hij stond heilig was.
Dat betekent niet dat er iets speciaal was met die grond zelf, maar dat het heilig was op het moment
dat God daar aanwezig was.
Naam van God In de tijd van het Oude Testament sprak Gods volk de Hebreeuwse taal. God noemde
zichzelf ‘Jahwe’ of ‘Jehova’, maar men vond dat te heilig om uit te spreken of voluit te schrijven. Het
betekent: ‘Ik ben die Ik ben’ of ‘Ik zal zijn wie Ik zijn zal’.

Probeer het uit
Maak een tekening of een knutselwerk van de brandende braamstruik.
Dit heb je nodig:


takjes en bladeren



rood, geel en oranje vliegerpapier



papier



krijtjes of kleurpotloden



witte lijm



plakband



een groot vel voor de achtergrond als je een tekening maakt



een potje zand als je gaat knutselen

Verzamel echte bladeren en takjes of knip ze uit papier.
Gebruik plakband om de takjes aan de onderkant van het vel te plakken, of druk de takjes in de pot
met zand. Plak de bladeren aan de takjes met plakband.
Scheur vlamvormige strookjes van het vliegerpapier en plak ze als vlammen in en om de struik heen.
Nu staat je brandende braamstuik echt in brand – maar wordt hij niet verbrand!

Weet je nog wat God zei tegen Mozes?

Praten met God
God vraagt niet van iedereen om een groot leider te zijn of om anderen te redden uit slavernij. Maar
Hij heeft wel voor iedereen een taak. We doen allemaal mee – praat daar met God over.

