Mozes

Les 31: Mozes geroepen.

Uit de bijbel, Exodus 2 vanaf vers 11, 3 en 4.

De brandende
struik.
Struikgewas,
zou je ook
kunnen zeggen,
staat voor
slavernij: je
komt er niet
uit.
Vuur staat
voor Gods
aanwezigheid.

Moslims
kennen ook het
verhaal van
‘Moesa’
in de woestijn.
Vanwege dit
verhaal
trekken
moslims hun
schoenen uit
voordat ze een
moskee binnen
gaan.

Mozes groeit op als prins aan het hof van de Farao. Op een dag, als
Mozes een volwassen man is geworden, ziet hij een Egyptenaar een
Israëliet slaan. Mozes vindt het heel erg, zoals zijn volk in Egypte
onderdrukt wordt. Hij grijpt de Egyptenaar beet en dood hem. De
moord wordt bekend. Mozes leven is in gevaar en hij vlucht naar
Midjan. Mozes verblijft vele jaren in Midjan, in de woestijn, waar
hij voor de schapen van Jethro zorgt. Mozes trouwt met de
dochter van Jethro. Op een dag, als hij met de schapen in de
woestijn is, ziet hij iets wonderlijks. Er staat een struik in brand,
maar de struik verbrandt niet. Mozes loopt ernaar toe. Er klinkt
een stem uit de struik. “Trek je schoenen uit”, beveelt de stem,
“want deze grond is heilig”. “Ik ben de God van je voorouders”,
vervolgt de stem, “Mijn volk wordt onderdrukt in Egypte en jij
moet het redden.”
“Dat kan ik niet!”roept Mozes. “Jij kunt het wel!” antwoord God, “Ik
zal met je meegaan!”

Ik ben geen man
van het woord
Wat moet ik zeggen als ze
vragen wie mij gezonden heeft?

Maar als ze
mij niet
geloven?

Ga naar Farao. Je broer Aäron zal met je meegaan. Zeg tegen
benhet volk moet laten gaan.” Farao liet het volk niet
Farao dat Ik
hij
toch niet
toch
gaan,
maar liet de Israëlieten juist harderStuur
werken.
bijzonder
iemand anders!

?

Je kunt het Mozes!

Mozes zag op
een dag dat
een
Egyptenaar
een Israëliet
sloeg.
Hij werd zo
boos, dat hij
de
Egyptenaar
doodsloeg.
Daarna kon
hij natuurlijk
niet in Egypte
blijven.
Hoeveel
verschillen
kun jij
vinden?
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Streep de volgende woorden weg uit de
wooordzoeker!
Mozes – schaapherder – moordenaar –
Jethro – priester – Midjan – schapen –
vrouw – Sippora – braamstruik – branden –
vlam - stem – God – heilig – schoenen –
naam - Abraham – Izak – Jakob – Farao –
slavernij – land –melk – honing –staf – slang
– hand – melaats – wit - Aäron – Egypte
Hoe noemt God zichzelf?
……………………………………………..

Breng Mozes
naar de
brandende
struik!

