19. Vrij om te gaan!
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Exodus 12:26,27a.
Herinner jij je het verhaal van de eerste regenboog die God maakte? (Zie: ‘Ontdekkingsreis 1’) Wat
betekent het teken van de regenboog?
Als je volgende keer naar buiten gaat, kijk dan eens goed om je heen of je nog meer tekens ziet. Zie
je tekens die…


…de weg wijzen?



…een plaatje hebben zonder woorden?



…helpen?



…waarschuwen?



…beschermen?

Wat voor tekens zeggen je dat er een speciale dag aan komt? Hoe kun je weten dat iemand jarig is of
dat het bijna Kerst of Sinterklaas is?
Welk teken gebruik je als je met God gaat praten?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
God zei dat alle oudste zonen, van mensen en dieren, zouden sterven. Alleen Mozes en Gods volk,
de Hebreeën, zouden veilig zijn – zolang ze precies deden wat God hen had gezegd.
Lees nu samen Exodus 12:21-28, 50, 51.

Wat er daarna gebeurde…
Nadat dit gebeurde, waren de Egyptenaren zo blij dat ze hun slaven zagen vertrekken dat ze hen
goud gaven en juwelen. God leidde hen de woestijn in naar de Rietzee. De mensen wisten waar ze
heen moesten gaan, omdat God overdag een wolk in de lucht hing om de weg te wijzen en ’s nachts
een vuurkolom. Maar ze waren nog niet veilig…

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

Bijbelse woorden toegelicht…
Pesach Joden vieren tegenwoordig nog steeds Pesach (paasfeest) om te denken aan hun eerste
Pesachmaal, de avond voordat ze uit Egypte werden geleid. Ze aten geroosterd lam terwijl ze
stonden, klaar om te vertrekken. Ook aten ze kruiden en brood zonder gist.
Bloed De mensen smeerden bloed van een lam op hun deurpost als een teken dat ze bij Gods volk
hoorden. God stuurde een engel om alle eerstgeborenen van mens en dier te doden. De engel sloeg
de huizen van de Israëlieten over wanneer hij het bloed zag.
Engelen in de Bijbel brengen berichten van God, ze vertellen of doen iets namens God. Het zijn geen
schattige, mooie engeltjes, zoals op kerstkaarten of als kerstversiering. Ze zijn machtig en in deze
geschiedenis brengen ze zelfs de dood onder mensen en dieren.
Probeer het uit
Maak brood zonder gist, net als het brood bij Pesach. Je kent dat soort brood misschien ook wel als
matzes.
Dit heb je nodig:


1 beker bloem



½ beker water



zout



olijfolie



een bakplaat



een deegroller



beslagkom



vork



rooster



een oven

Zorg dat je alles verzamelt voordat je begint. Was je handen en maak je werkblad schoon.
Let op met een voedselallergie! Gebruik ingrediënten die veilig zijn om te eten.
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Doe de bloem in de beslagkom en voeg een mespuntje zout toe. Voeg geleidelijk aan het water toe
terwijl je met een vork roert. Maak van het deeg dat je krijgt een bal.
Bestuif het aanrecht en je deegroller met bloem.

Vraag voordat je begint met rollen aan een volwassene of hij of zij je wil helpen om de bakplaat in de
oven te doen.
Verdeel het deeg in 4 tot 6 porties. Maak de ballen deeg plat tussen je handen en leg ze op het
aanrecht met bloem.
Gebruik de deegroller om elk stukje deeg in een cirkel van ongeveer 12 centimeter doorsnee uit te
rollen. Laat het deeg een paar minuten liggen. Rol het weer uit tot cirkels van 20 centimeter. Prik het
deeg in met een vork.
Vraag een volwassene om de hete bakplaat uit de oven te halen. Leg de deegcirkels op de plaat.
Bak ze in de hete oven 2 minuten aan elke kant, net zolang totdat het brood lichtbruin en knapperig is.
Leg de broden op een rooster om af te koelen.
Besprenkel de broden met een beetje olijfolie naar smaak.
Als het mogelijk is, bak je brood dan tegen de avond. Trek je joggingpak aan – alsof je een lange reis
gaat maken – en eet je brood staand op. Zo deed Gods volk het ook ongeveer die avond van het
eerste Pesachmaal.

Praten met God
Het Pesachmaal herinnerde de mensen van God aan wat Hij voor hen heeft gedaan. Wat heeft God
voor jou gedaan dat jij wilt gedenken en vieren?

