LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN
EXODUS 3-4

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods heiligheid vrezen en loven.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te beschrijven hoe God Zichzelf openbaarde aan Mozes.
Te vertellen wat God over Zichzelf openbaarde aan Mozes.
Uit te leggen hoe en waarom God Israël zou bevrijden.
Mozes’ reactie op Gods nieuws te beschrijven.

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.

TOEPASSINGEN




Vrees en gehoorzaam God want Hij is heilig.
Prijs en gehoorzaam God want Hij is eeuwig.
Vertrouw op God want Zijn plannen kunnen niet worden belemmerd.

GOD TREFT EGYPTE MET PLAGEN
Lees Exodus 7-10
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
God liet soeverein toe dat de Israëlieten meer benauwd werden dan ze aankonden. Nadat ze ongeveer vier
eeuwen als horigen hadden geleden, schreeuwden ze uiteindelijk tot de Heer, de God van hun vaders
(Deut.26:7). God hoorde hun gekreun en herinnerde Zijn verbond met Abraham (Ex.2:24). Egypte was een
plaats geweest waar de Israëlieten enorm groeiden in aantal, maar de 400 jaar van onderdrukking liepen op
hun einde (Gen.15:13). Het werd tijd voor God om Egypte te oordelen en Israël tot een heilige natie te maken.
Zoals Hij vaak heeft gedaan in de geschiedenis koos God, om Zichzelf te verheerlijken, een zwak, menselijk
instrument om Zijn wil te volbrengen. Maar vooraleer God Mozes zou gebruiken, moest Mozes veel leren over
God.

De Heer kreeg Mozes’ aandacht
Exodus 3:1 gaat verder met Mozes die gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro aan het hoeden was.
(Jetro werd ook Reuel genoemd in Ex.2:18.) Het is echter niet onmiddellijk duidelijk dat er 40 jaar zaten tussen
Mozes’ vlucht uit Egypte en het zien van de brandende braamstruik (Hand.7:30). Mozes wordt zelden
afgebeeld als een 80 jaar oude man die op schapen let in de wildernis, nog minder als iemand die nog steeds
werkt voor zijn schoonvader! Het is verleidelijk om je te proberen inbeelden hoe Mozes gedurende die jaren
was, maar hier vertelt Gods Woord weinig over. Hebr. 11:25 maakt duidelijk dat hij, toen hij Egypte verliet,
het plezier van de zonde en de grote rijkdom van Egypte achter zich liet. Maar over zijn geestelijke toestand
tijdens zijn verblijf in de wildernis laat Gods Woord enkel weten dat hij had nagelaten zijn zoon Gersom te
besnijden, een verzuim dat hem bijna het leven had gekost (Ex.4:24-26).

Mozes ging kijken naar het vreemde tafereel van de brandende braamstruik. Wat hij niet wist was dat hij
eigenlijk de engel des Heren zag. Toen de engel des Heren, dat letterlijk betekent “de boodschapper van
JHWH”, Mozes riep, vermeldt Exodus 3:4 dat “God tot hem riep”. Doorheen het Oude Testament spreekt de
engel des Heren meestal over God in de derde persoon; maar soms, zoals in dit Bijbelgedeelte, wordt hij direct
vereenzelvigd met God. De stem van de engel is de stem van God. Jezus vertoonde zich ook al in het OT als de
“engel des Heren”. Dit was een menselijke verschijning van Jezus in het OT (preïncarnatie). De engel des
Heren, God zelf, was aanwezig in die struik.
De roep van God gehoord hebbende, antwoordde Mozes, “Hier ben ik” (Ex.3:4). Maar hij moet nog niet beseft
hebben dat hij sprak tegen God of van Gods heiligheid. God waarschuwde hem snel, zelfs voordat Hij zich
kenbaar maakte, om niet dichter te komen en zijn sandalen uit te doen (3:5). Blote voeten waren een
uitdrukking van eerbied voor God en nederigheid voor Hem. Het was ook een kwestie van leven en dood
wanneer een onheilige man zich bevond in de aanwezigheid van de heilige God. De aanwezigheid van de engel
des Heren maakte de grond heilig. Niettegenstaande dat God genadevol is, is het een ernstig iets om in Zijn
aanwezigheid te zijn. Zijn heiligheid moet niet genegeerd worden.
De openbaring van de Heer
Nadat de Heer Mozes had gewaarschuwd voor Zijn heiligheid, openbaarde Hij Zichzelf als “de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob” (Ex.3:6). Die naam sprak boekdelen voor Mozes. Dit was de
God die Abram had geroepen, die Abram op hoge leeftijd nog een zoon schonk, die hem een nageslacht had
beloofd dat zo talrijk zou zijn als de sterren en die het land Kanaän aan zijn nageslacht had gegeven als hun
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Mozes’ ontmoeting met God in de wildernis begon toen hij een brandende braamstruik opmerkte op de berg
Horeb. De berg Horeb , gesitueerd in het zuidelijke deel van het hedendaags Arabisch schiereiland, beter
bekend als de berg Sinai, is dezelfde berg waarop God later de 10 geboden zou geven. Mozes, de schrijver van
Exodus, noemde het “de berg van God”, niet omdat het een religieuze waarde had indertijd, maar omwille van
haar toekomstig belang voor het volk Israël. Slechts weinig plaatsen buiten het Beloofde Land zouden van
groter belang zijn voor de Israëlieten dan de berg Horeb, de berg waar God zijn verbond met Israël zou maken.
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Toen Mozes het hof van Egypte verliet, was hij 40 jaar oud (Hand. 7:23). Hij geloofde dat God hem zou
gebruiken als een instrument voor Israëls bevrijding (7:25). Maar in plaats van mensen bevrijden, moest Mozes
in zijn eentje vluchten uit Egypte om zijn eigen leven te redden. Terwijl God wachtte op Israël tot ze Hem om
hulp riepen, bereidde Hij voor Mozes een thuis voor in het land Midjan, een vrouw genaamd Sippora en een
job als herder van zijn schoonvaders schapen.

erfgoed. Dit was de God die Isaak een tweeling schonk en Jakob zijn 12 kinderen, die Jozef de gunst van de
Farao deed winnen en die de nakomelingen van Israël vermenigvuldigde. Dit was niet zomaar een god uit de
oudheid, maar de enige ware God. Mozes reageerde net als ieder zondig mens zou doen; hij “verborg zijn
gezicht, want hij durfde God niet aan te kijken” (3:6).
De Heer openbaarde Zichzelf aan Mozes als een God die toeziet en die de onderdrukking van Zijn volk zag
(Ex.3:7). Hij is een God van compassie die de smarten van de Israëlitische slaven kende (3:7). De Heer is de
bevrijder van Zijn volk en Degene die Israël trouw zou leiden naar een lang beloofd land. Hij is een leverancier
die er voor zou zorgen dat het land zou overvloeien van melk en honing, een uitdrukking die de vruchtbare
overvloed van het land beschrijft (3:8). De Heer openbaarde ook dat Mozes zou gebruikt worden om Gods volk
te bevrijden uit Egypte (3:10).

Het eerste antwoord van de Heer
Mozes vroeg aan God: ”Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?”
(Ex.3:11). Mozes toonde een rechtvaardige houding. Eender wie geroepen wordt in de bediening van de Heer
hoort zich op gelijke wijze af te vragen “Wie ben ik?”, Mozes zag niets in zichzelf dat hem geschikt maakte in
de bediening van de Heer. Hij was een herder die al 40 jaar verwijderd was van het hof van Egypte.

Het tweede antwoord van de Heer
Mozes’ volgende vraag was om meer zekerheid, niet voor zichzelf, maar voor de kinderen van Israël. Hij wou
dat God hem zou vertellen hoe te reageren als ze hem vroegen: “Wat is Zijn naam?” (Ex.13:13). Mozes
verwachtte dat de Israëlieten meer wilden weten over JHWH. Hij wist dat hun vraag niet zou zijn, ‘Wie is
JHWH?” De Israëlieten wisten dat het JHWH was die Abram had geroepen en kenden de beloften die God had
gegeven. Maar Mozes verwachtte dat ze hem zouden vragen: “Wat is Zijn naam?”, waarmee ze bedoelden:
“Hoe is JHWH? Wat zijn Zijn kenmerken?”.
Als antwoord beschreef God Zichzelf aan Mozes als “Ik ben, die Ik ben” (Ex.3:14), misschien best vertaald als
“ik ben degene die is en zal zijn.” Deze naam laat Gods zelfgenoegzaamheid zien. God beschreef Zichzelf als
degene wiens bestaan zeker is; de tijd heeft geen invloed op Hem. Eender wanneer, God is altijd degene die is
en zal zijn. Mozes werd gezegd God aan de Israëlieten te openbaren als “Ik Ben”, een Hebreeuws werkwoord
dat heel nauw verbonden is met Gods naam JHWH. Mozes werd ook gezegd om God te beschrijven als “De
Heer, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob” (3:15). Het karakter van God is
onveranderlijk. Omdat God altijd is en zal zijn, blijft Hij voortdurend de God van Abraham. Wat waar was over
God in Israëls verleden, was waar over God in Israëls heden. De God van Abraham is altijd de ware God. Wat
een bemoediging is er in de onveranderlijke natuur van God, die generaties overspant, zelfs de eeuwigheid!
Mozes zag de onveranderlijke natuur van Gods karakter niet alleen in Zijn voorbije handelingen naar de
voorvaders, maar ook in Zijn toekomstige voorzienigheid. God bereidde Mozes voor door hem te vertellen wat
hij moest zeggen tegen de oudsten van Israël (Ex.3:16-17) en de koning van Egypte (3:18). Maar nog
belangrijker was dat Hij ook vertelde wat er ging gebeuren. Ja, God was de God van het verleden, maar Hij was
ook de God van de toekomst. Hij sprak met Mozes over de ontvankelijkheid van de oudsten (3:18), de
verwerping van de koning (3:19), het oordeel over Egypte (3:20), de bevrijding van de Israëlieten (3:20) en zelfs
hoe God het zou toelaten dat de Israëlieten de Egyptenaren zouden plunderen (3:22). Mozes had geen enkele
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God berispte Mozes niet voor zijn nederige vraag. Evenmin verzekerde hij Mozes dat hij geschikt was voor de
taak. God verheerlijkte eerder Zijn genoegzaamheid en vermogen om Zijn wil te volbrengen. Hij beloofde
Mozes, “Ik zal voorzeker met je zijn.” Hij gaf Mozes een teken: “Jij zult het volk uit Egypte halen en dan zullen
jullie mij op deze berg vereren. Dat zal het bewijs zijn, dat ik je gestuurd heb.” (Ex.3:12). God gaf Zijn belofte
om Mozes gerust te stellen. Zo zeker als dat Mozes God op dat moment aanbad zou hij op een dag God
aanbidden met de mensen die hij uit Egypte had meegebracht. Geen sterkere zekerheid kon aan Mozes
gegeven worden dan Gods aanwezigheid en belofte.
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Mozes moet geschokt zijn geweest. Hij was een 80 jaar oude man die met zijn gezicht in het stof lag en de God
van Abraham hoorde spreken. En wat een goed nieuws! God had staan kijken en luisteren! God was trouw;
Hij zou Israël uit Egypte leiden en hun het Beloofde Land geven. Maar God wilde hem hiervoor gebruiken!
Toen Mozes jonger was, was hij enthousiast om Israël te leiden. Maar nu was hij bekommerd om Gods keuze.

reden om te twijfelen of zich zorgen te maken. “IK BEN DIE IK BEN” had de toekomst geleid naar de bevrijding
van Zijn volk.

Gods laatste antwoord
Mozes wilde echter nog steeds niet gehoorzamen. Hij vroeg simpelweg aan God om iemand anders te sturen
(Ex.4:13). “Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Mozes” (4:14). Mozes was te ver gegaan en uiteindelijk
werd Gods geduld moe van Mozes’ gebrek aan geloof. Maar God handelde nog steeds genadig. Hij was
begaan met Mozes’ spraakprobleem en voorzag zijn broer Aäron die wel goed kon spreken als zijn
woordvoerder naar het volk (4:16). De Heer had er soeverein voor gezorgd dat Aäron Mozes zou ontmoeten
op de berg Horeb (4:27). Alhoewel Mozes bezwaren had gegeven, was Gods wil onveranderlijk. Hij zou met
Mozes doen wat Hij wilde. Niets kon de plannen van “IK BEN DIE IK BEN” stoppen.

MOEILIJKE WOORDEN
Bekoorlijk
Belemmeren
Bevoorrecht
Compassie
Genoegzaam
Heilig
Het Hof
Horigen
Melaats
Missie
Openbaren
Prijzen/Loven
Stoutmoedigheid
Vrezen
Welsprekend

Mooi, liefelijk.
Hinderen, proberen te stoppen.
Begunstigd boven anderen.
Medelijden, medegevoel.
Voldoende.
Boven alles verheven, zonder zonde.
De woning van de koning (Farao).
De horigen waren boeren die bepaalde verplichtingen hadden tot een heer. Horigen
waren geen eigenaar van hun grond, maar ze hadden bepaalde gebruiksrechten.
Lijdend aan lepra, een huidziekte.
Zending, opdracht.
Bekendmaken, onthullen.
Grootmaken, verheerlijken.
Dapper, brutaal.
Angst gemengd met diep respect en ontzag.
Welbespraakt, goed in praten.
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Het vierde antwoord van de Heer
Mozes’ onbereidwilligheid om Gods wil te gehoorzamen werd stilaan duidelijk toen hij verder zocht naar
excuses om God toch maar iemand anders te laten sturen. Mozes beweerde niet welsprekend te zijn maar “
zwaar van mond en zwaar van tong” (Ex.4:10). Alhoewel hij ooit machtig was in zijn woorden (Hand.7:22)
voelde Mozes zich toch onbekwaam voor de taak die voor hem lag. Het zien hoe God zijn staf veranderde in
een slang zou deze angst moeten hebben bedaard. Maar Mozes zocht naar een uitvlucht. De Heer
antwoordde Mozes: “Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik
het niet, de HERE?” (Ex.4:11). God maakte onmiddellijk een einde aan Mozes’ discussie. Iemands waarde of
mogelijkheden bepalen Gods keuze niet, ook niet bij de roeping van Mozes. God is soeverein; Hij kan niet
enkel mensen maken zoals Hij dat wil, maar Hij kan ze ook gebruiken voor het doel dat Hij heeft uitgekozen.
De Heer was geduldig met Mozes en beloofde hem te helpen spreken en hem de juiste woorden te geven
(4:12).
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Het derde antwoord van de Heer
Alhoewel Mozes op heilige grond stond, begon hij te vergeten met wie hij sprak. God beloofde Mozes dat de
Israëlieten naar hem zouden luisteren, maar toch had Mozes de stoutmoedigheid om te vragen :“Wat als?”. Hij
vroeg aan de Heer wat hij zou moeten doen als de mensen hem niet geloofden (Ex.4:1). Maar de God met
onbeperkte macht strafte Mozes niet om zijn dwaasheid. In plaats daarvan gaf God geduldig drie tekenen die
hij Mozes aan de Israëlieten kon laten zien om zijn roeping te bezegelen. Het eerste was het veranderen van
de herdersstaf in een slang en dan weer terug in een staf (4:3-5). Het tweede was het melaats maken van zijn
hand (of besmet met een of andere huidziekte) om hem daarna weer te genezen (4:6-8). Het derde, die niet
werd voorgedaan op de berg, was het veranderen van water in bloed (4:9). Mozes zag Gods openbaring op
een onwankelbare manier toen hout werd veranderd in een dier en een gezonde huid in rot vlees. Als God zei
dat Israël zou luisteren, zouden ze dat zeker en vast doen.

INTERESSANTE WEETJES
Braamstruik
Braamstruiken groeien overal ter wereld tot in de woestijn toe, waar
ze soms in brand staan. De braam is familie van de framboos. De
struik groeit veel aan bosranden. Er zijn veel gekweekte vormen met
extra grote vruchten.

EXODUS LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN

De ziekte die in de Bijbel melaatsheid of (in de Nieuwe Bijbelvertaling) 'huidvraat' wordt genoemd wordt vaak
gelijkgesteld met lepra. Waarschijnlijk omvat melaatsheid (Hebreeuws: Tsara'at) echter meerdere kwalen. In
het boek Leviticus staan uitgebreide reinigingsvoorschriften beschreven voor melaatsen. Eén daarvan is dat de
melaatse afgezonderd zal wonen. In het Oude Testament zal het in de meeste gevallen niet om lepra gaan:
lepra werd waarschijnlijk pas door de troepen van Alexander de Grote in de 4e eeuw voor Christus
meegenomen vanuit het verre oosten. De melaatsen in het Nieuwe Testament in Marcus en Lucas zijn wellicht
wel leprapatiënten geweest. Bij hun genezing verwees Jezus echter wel naar de Reinigingswetten uit Leviticus.
In een gelijkenis vertelde Jezus over een rijke man en Lazarus, een arme bedelaar. Overdekt met zweren stilde
hij zijn honger met wat van de tafel van de rijke man viel. Uiteindelijk zullen de rollen omgedraaid zijn: Lazarus
erft de hemelse heerlijkheid, de rijke man de vlammen van het dodenrijk.
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Melaatsheid in Bijbel

BIJBELLES
INLEIDING
Wat komt er in je gedachten naar boven als je aan God denkt? Hoe is Hij? Hoe zou jij God omschrijven aan een
persoon die Hem niet kent? Wat is de naam van God? In de les van vandaag zullen we de antwoorden leren
op deze vragen. We zullen terugblikken in de tijd en zien hoe God Zichzelf voorstelde aan Mozes en hoe Hij
zichzelf omschreef. Daarbij zullen we ook leren over de missie die God gaf aan Mozes.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waar was Mozes mee bezig in het begin van Exodus 3?
Hij was de kudde van Jetro, zijn schoonvader, aan het weiden.
 Wat is een kudde?
Een kudde is een groep van schapen of geiten.
 Hoe noem je de persoon die zorgt voor de schapen?
Een herder. Mozes was gewoon om te leven in het huis van de Farao. Hij was onderwezen in alle
wijsheden die de Egyptenaren hadden. Hij werd onderwezen in hun beste scholen. Hij was een
bevoorrecht persoon, maar daarna werd hij slechts een herder die zorgde voor de schapen van iemand
anders. Het leven van een herder is een heel bescheiden leven, grotendeels afgezonderd van mensen
omdat de herder bij zijn schapen is, terwijl hij op zoek is naar water en voedsel en de schapen moet
beschermen tegen roofdieren. Het is geen bekoorlijk leven.
 Waar leidde Mozes de kudde naar toe?
Naar Horeb, de berg van God.
 Hoe verscheen de engel des Heren aan Mozes?
In de vlammen van een brandende braamstruik.
 Wat trok de aandacht van Mozes bij het zien van de brandende struik?
Er kwam vuur uit de struik, maar hij verbrandde niet. God openbaarde Zichzelf aan Mozes vanuit de
brandende struik. De brandende struik toonde de aanwezigheid van God. Dit betekende dat God
aanwezig was.
 Wie sprak tot Mozes vanuit de brandende struik?
De Heer, dat is God.
 Wat zei God tegen Mozes vanuit de struik?
God zei tegen Mozes dat hij niet dichterbij mocht komen.
 Waarom zei God dat Mozes zijn sandalen moest uitdoen?
De plaats waar Mozes stond was heilige grond. Het eerste geopenbaarde kenmerk van God was dat
Hij heilig is.
 Wat betekent “heilig”?
Heilig betekent “afgezonderd van, apart gezet van iets of iemand anders.” God is apart van het kwade
en zonde. Hij is zuiver of puur, zonder zonde, perfect. Er is geen kwaad in God en er is geen zonde in
Hem.
 Zijn mensen puur, volmaakt en zonder zonde?
Neen, wij zijn slecht en zondig in onze harten. Wij zijn onrein. God is volkomen zuiver.
 Wat deed God als gevolg van vers 7?
Hij daalde neer om de Israëlieten te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. Het tweede kenmerk
dat God kenbaar maakte is dat Hij zorgzaam en medelevend is. God gaf om Zijn volk. Hij kwam om
hen van Egypte en de slavernij te bevrijden.
 Waar beloofde God Zijn volk naartoe te brengen?
“Naar een vruchtbaar en uitgestrekt land, dat overvloeit van melk en honing: het gebied waar nu de
Kanaänieten wonen” (Ex.3:8). In Genesis 17:1-8, honderden jaren voor Mozes’ tijd, maakte God een
belofte aan Abraham. Hij beloofde aan hem het land van de Kanaänieten. God liet hier zien dat Hij
een God is die Zijn beloften nakomt.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Exodus 3.








SAMENVATTING
God maakte Zichzelf kenbaar aan Mozes door een brandende braamstruik. Hij maakte ook bekend dat Hij
heilig, zorgzaam en trouw is. God vertelde Mozes dat Hij hem ging gebruiken om de Israëlieten uit Egypte te
leiden.
God is heilig. Hij is apart van zonde en haat zonde. Omdat Hij heilig is moeten we Hem vrezen. God vrezen zou
ons moeten leiden tot het belijden van onze zonden, gehoorzaamheid en nederigheid. Mozes erkende dat hij
een zondaar was en viel met zijn gezicht naar de grond gericht voor God. Dit toonde zijn vrees en nederigheid.
Je moet jezelf nederig opstellen voor God en Hem gehoorzamen door Zijn Woord en je ouders te
gehoorzamen. God verscheen aan Mozes om hem te vertellen dat hij Israël zou bevrijden uit Egypte. God gaf
om Israël en Hij toonde Zijn zorg voor ons door Jezus Christus. Jezus stierf om de straf voor de zonde te betalen
en verrees daarna uit de dood. Je moet je zonden belijden aan de Heilige God en Christus vertrouwen om
vergeving. God toonde ook dat Hij trouw is. Hij beloofde om Israël te bevrijden en bracht Mozes op de hoogte
van Zijn plan. God is ook trouw aan ons. We moeten Hem danken omdat Hij trouw alles geeft wat wij nodig
hebben, inclusief een Verlosser, Jezus Christus.
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Hoe noem je iemand die zijn beloften nakomt?
Trouw. God toont dus dat Hij trouw is. Hij kan vertrouwd worden in het nakomen van wat Hij belooft
om te doen. Het derde kenmerk van God dat aan Mozes kenbaar gemaakt werd is dat God trouw is.
Hij kan vertrouwd worden. Kan jij vertrouwd worden? Ben jij altijd trouw? Heb je ooit een belofte
gebroken? God nog nooit en zal dat ook nooit doen omdat Hij trouw is.
Wat deed God in vers 10?
Hij zond Mozes op een missie.
Naar wie zond Hij Mozes?
Farao.
Was Farao een vriend of vijand van Mozes en Gods volk?
Hij was een vijand. Farao bleef de Israëlieten gebruiken als slaven. Hij was een harde en wrede
meester.
Waarom zou God Mozes zenden naar Farao? Wat was het doel van deze missie?
Opdat Mozes Gods volk, de nakomelingen van Israël, zou leiden uit Egypte. Mozes’ missie was om
naar Farao te gaan en Gods volk te bevrijden van de slavernij. God heeft Mozes beschermd als baby,
als kind en als herder zodat hij terug naar Egypte kon gaan en Israël kon bevrijden uit Egypte. Mozes
redde Gods volk niet. God deed dit. God gebruikte Mozes om Zijn volk te bevrijden en Mozes slaagde
hier in omdat dit Gods plan was.
Welke antwoorden gaf Mozes aan de Heer?
Eerst vroeg Mozes , “Wie ben ik dat ik zou gaan?” Toen vroeg hij, “Wie moet ik zeggen dat mij
gezonden heeft?” Toen vroeg hij: “Wat als ze mij niet zullen geloven?”
Hoe antwoordde de Heer?
Eerst stelde God Mozes gerust door hem te zeggen dat Hij met hem zou zijn. Hij antwoordde Mozes
met dezelfde naam die Abraham kende: “IK BEN” of “Yahweh.” Dit was een ontzagwekkende naam.
Dit betekent dat God altijd was, altijd is en altijd zal zijn. In het laatste antwoord zei God tegen Mozes
om drie tekenen te geven aan de Israëlieten. Het eerste was een staf die veranderde in een slang. Het
tweede was dat God Mozes’ hand melaats maakte en dan weer genas. Hij zei ook aan Mozes dat hij
water uit de Nijl moest nemen en op de grond moest uitgieten en dat het daarna in bloed zou
veranderen. Deze beloften zouden de Israëlieten helpen om te weten dat IK BEN Mozes echt had
gezonden.
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CRÈCHELES
Op een dag liep Mozes met de schapen in het veld. Toen kwam hij bij een hoge berg en zag hij iets vreemds!
Er was brand bij die berg. Een grote braamstruik stond in brand. En dat was nog zo vreemd niet, want er was
wel eens vaker brand. Maar die struik stond midden in het vuur en hij verbrandde niet. De blaadjes en de
takken bleven net zoals ze waren. “Dat is een wonder”, dacht Mozes. “Dat moet ik eens van dichtbij gaan
bekijken.” En hij liep er nieuwsgierig naar toe. Maar opeens hoorde hij een stem. Die riep: “Mozes!... Mozes!”
Die stem kwam uit het vuur. Mozes zei verschrikt: “Hier ben ik… .” En de stem zei: “Je mag niet dichterbij
komen, Mozes. Want Ik ben hier, de God van Abraham, Isaak en Jakob.” Toen viel Mozes eerbiedig op zijn
knieën en hij durfde niet meer op te kijken. Maar hij hoorde het goed, wat God tegen hem zei. God zei, dat Hij
nu het volk Israël wilde helpen en naar het mooie land wilde brengen. En Mozes moest naar de koning gaan en

Maar Mozes vond het helemaal niet zo’n goed idee om naar die boze koning te gaan. Dat durfde hij niet!
“Moet ik dat echt gaan doen God?”, zei Mozes. Maar God antwoordde: “Ik zal er zijn, Ik ben met je! Jij zult het
volk uit Egypte halen en dan zullen jullie mij op deze berg vereren. Dat zal het bewijs zijn, dat ik je gestuurd
heb.” “Ja maar”, zei Mozes opnieuw, “de Israëlieten zullen toch nooit geloven dat U mij hebt gestuurd om hun
te verlossen! Ze zullen misschien zeggen dat ik lieg.” Toen vroeg God hem: “Wat heb je daar bij je?” “Een
stok”, zei Mozes. “Gooi hem op de grond.” Toen Mozes hem op de grond gooide, veranderde de stok in een
slang. Mozes sprong haastig opzij. Maar God zei tegen hem: “Pak de slang bij z’n staart.” Mozes pakte de slang
vast en deze veranderde weer in een stok. “Hierdoor zullen zij geloven dat ik aan je verschenen ben”, zei God,
“Ik, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.”
Ook zei God tegen Mozes: “Steek je hand in je mantel.” Mozes deed dit, maar toen hij zijn hand er weer uit
trok, was deze sneeuwwit, bedekt met uitslag. “Steek je hand nog eens in je mantel”, zei God. Mozes deed het
voor de tweede maal en toen hij zijn hand eruit trok, had zij weer de normale huidskleur. De Heer zei: “Als de
tweede. Maar als ze door deze beide wonderen niet overtuigd raken, als ze weigeren naar je te luisteren, haal
dan wat water uit de Nijl, sprenkel dat op de grond en het zal in bloed veranderen.”
Mozes vond de wonderen prachtig, maar dacht nog steeds aan zijn eigen angsten. “Ik ben helemaal geen
goede spreker God”, zei Mozes, “en dat zal niet veranderen.” “Wie heeft jouw zo gemaakt?” zei God, “Wie
vond het goed dat jij bent zoals je bent?” God zei dat Mozes het toch moest doen en toen durfde Mozes niet
meer tegen te spreken. Maar God zei ook, dat Hij wel voor Mozes zorgen zou en dat zijn broer Aäron met hem
mee mocht gaan.
Toen werd het stil. De stem sprak niet meer. De braamstruik brandde niet meer. Het was net, alsof er niets
was gebeurd. Maar Mozes ging naar huis en bracht zijn schapen op stal. Daar moest nu maar iemand anders
voor zorgen. Hij kon het niet meer. Hij had een ander werk van de Here God gekregen. Een moeilijk werk,
maar ook een heerlijk werk. Hij mocht toch nog meehelpen om zijn volk naar dat mooie land te brengen!
Toen is Mozes op reis gegaan, de lange weg terug naar Egypte. Hij durfde nu wel hoor! Hij durfde nu toch wel
naar die boze koning toe. Want hij wist wel dat God voor hem zorgen zou. En dan kon hem geen kwaad meer
overkomen.

EXODUS LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN

Israëlieten je niet geloven en zich niet door het eerste wonder laten overtuigen, dan wel door het
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tegen hem zeggen dat hij het volk moest laten gaan.

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak
en Jakob.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 1)?
Laat alle kinderen in een cirkel staan (of eventueel op een stoel zitten). Kies een kind uit en doe deze een
blinddoek voor. Laat hem met de vinger vooruit wijzend, ronddraaien in het midden van de cirkel. Daarbij moet
hij het memorievers opzeggen. Bij het laatste woord stopt hij met ronddraaien en degene naar wie hij wijst is
af. Ga zo door tot alle kinderen af zijn. Kies daarna een ander kind om in de cirkel te staan.

Sommige dingen veranderen nooit
Sommige dingen lijken nooit te veranderen. Neem voorbeelden mee van dingen dat een lange tijd nodig
hebben om te veranderen, zoals stenen en metalen voorwerpen. Neem ook dingen mee die snel veranderen,
zoals klei, water of papier. Spreek met de kinderen over hoe deze veranderen. In de les van vandaag leren we
over een persoon die nooit verandert – God. God vertelde Mozes dat Zijn Naam is – “IK BEN”, dat betekent dat
God altijd was, altijd is en altijd zal zijn. God verandert nooit en Zijn plannen veranderen nooit. Vandaag zullen
we zien dat Gods plan om Zijn belofte aan Abraham, Isaak en Jakob te vervullen een stap dichterbij kwam.

Vreemd?
Heb jij wel eens ergens gewandeld en iets vreemds of interessants gezien? Ben je toen gestopt om het beter te
gaan bekijken? (Laat de kinderen hun verhaal vertellen.) Iets gelijks gebeurde er met een herder in het verhaal
van vandaag en zijn verhaal overstijgt al jullie verhalen!
Het Woord staat in brand
Beeld de Bijbelles uit door een dialoog te houden tussen Mozes en God (deze spreekt vanuit de struik), om de
kinderen te helpen om het verhaal te onthouden.

KNUTSELWERKJES
De brandende braamstruik
Laat de kinderen een struik tekenen (of takken uitknippen uit bruin papier en dit opplakken op een leeg vel).
Laat hen nu uit groen papier bladeren knippen en uit oranje, geel of rood papier ‘vlammen’ knippen en deze
opplakken op hun struik. Je kunt eventueel crêpe- of zijdepapier gebruiken voor een ander effect.
Mozes leid Gods volk
Knip een vel papier in de lengte doormidden. Vouw dit in zes accordeon vouwen van ongeveer 2.5 cm wijdt.
Knip een figuur uit om vijf of zes mensen te maken, wanneer deze opengevouwen is. Teken gezichten op elk

EXODUS LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN

Een telefoontje van de koning
Vraag de kinderen wat ze zouden doen wanneer ze gebeld zouden worden door de koning. Wanneer hij een
opdracht zou geven, zouden ze dat dan doen? Het zou voor de meesten van ons erg vreemd zijn om gebeld te
worden door de koning. Vandaag leren we over een oproep die nog verbazingwekkender was dan een
telefoontje krijgen van de koning.
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IJSBREKERTJES

figuur en plak eenvoudige stoffen mantels op deze figuren. Op de eerste figuur plak je een beetje watten, deze
stelt Mozes voor. Plak een bruin chenille draad op in de vorm van een staf die Mozes in de hand houdt.
Mozes
Geef elk kind een kopie van het blad “Mozes” en laat hun de afbeeldingen inkleuren en uitknippen. Laat hen de
afbeeldingen op een ander blad plakken, zoals zij denken dat het verhaal is. Laat hen daarna nog dingen bij
tekenen die bij het verhaal horen.

KNUTSELACTIVITEITJES

De struik
Knip een grote (50 – 60 cm hoog) struik of tak uit zonder de bladeren. “Plant” deze in een pot met grond en
stenen. Laat de kinderen stukken zijdepapieren vlammen aan de struik bevestigen. Gebruik dit als
ondersteuning tijdens de les.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mozes zorgde voor Jetro’s ____________ toen hij een wonderlijk verschijnsel zag.
Mozes zag een ___________ die in brand stond, maar niet verbrandde.
God zei tegen Mozes dat hij zijn ___________ uit moest trekken.
God zou Zijn volk naar een land brengen vloeiende van ___________ en ___________.
De Heer beloofde Mozes dat hij zou terug keren op deze ___________ om Hem te aanbidden.
De naam van de God die Mozes zou sturen was _____________.
Mozes moest aan Farao vragen om het volk voor _____________ dagen naar de woestijn te laten gaan
om te bidden.
God zei tegen Mozes om zijn ___________ op de grond te gooien.
Wanneer Mozes zijn staf op de grond gooide, veranderde deze in een ____________.
Toen Mozes zijn ___________ in zijn boezem stak, werd deze melaats.
Wanneer de Israëlieten Mozes niet geloofden, moest Mozes ___________ van de Nijl op de grond
uitgieten.
God zei: “Wie heeft de mens een _____________ gegeven?”
God zei ook: “Wie maakt ___________ of doof?”
“Wie maakt ziende of ___________? Ben Ik het niet, de HEERE?”
Mozes nam zijn vrouw en zonen op een __________ en ging naar Egypte.
God verhardde Farao’s ___________.

EXODUS LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN

Vurige antwoorden
Verdeel de klas in twee groepen. Geef elke groep een handvol met vlammen (zie blad ‘Vurige antwoorden’), uit
geel kartonpapier geknipt. De andere groep geef je vlammen, geknipt uit oranje papier. (Wanneer je groep
groot is, kun je nog een groep maken en rode vlammen geven). Teken op het bord of op de vloer een grote
struik. Lees de volgende zinnen. Laat de kinderen het antwoord invullen op een leeg blad. Degene met het
juiste antwoord mogen nu een vlam op de struik plaatsen. De groep met de meeste vlammen heeft gewonnen.
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Tweede gebod
Wanneer je besloten hebt om de tien geboden door te nemen met de kinderen, schrijf dan het tweede gebod
op het bord, Exodus 20:4, en help de kinderen met het memoriseren. De Egyptenaren aanbaden Farao als een
god. Je zou kunnen zeggen dat hij een levende afgod was. Had hij de macht van de God genaamd “IK BEN”?
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VURIGE ANTWOORDEN
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LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 3-4

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond
met Abraham, Isaak en Jakob.

 Wie verscheen aan Mozes in Exodus 3:2? __________________________
 God verscheen aan Mozes in een _________________________ (Ex. 3:2).
 God zei tegen Mozes dat hij zijn sandalen moest uitdoen omdat hij op
__________________________________________ grond stond (Ex.3:5).

 JONATHAN

 ABRAHAM

 ISAAK

 ARD

 JAKOB

 JOZEF

 God zei tegen Mozes dat Hij Israël zou bevrijden uit de handen van de
________ (Ex.3:8).
 EGYPTENAREN

 KANAÄNIETEN

 AMAKELIETEN

 God ging Mozes brengen naar een ________ en ________ land (Ex.3:8)
 SLECHT EN KLEIN

 GOED EN GROOT

 God wilde dat Mozes de kinderen van Israël uit ____________ zou leiden
(Ex.3:10).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

EXODUS LES 2  GOD BEVORDERT MOZES OM ISRAËL TE LEIDEN

 In Exodus 3:6 zegt de Heer dat Hij de God is van ___________________ .
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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