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Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.
Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.
Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven
met de scheef gedrukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt,
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.
Je krijgt dan leuke interactie.
Het woord ‘verlossen’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’.
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de
vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de
letters moeten komen.
(voor meer informatie zie de website)

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Inleiding
Praat met de kinderen over de verhalen die al verteld zijn over Mozes: het volk Israël als
slaven in Egypte, baby Mozes, prins Mozes en Mozes die moet vluchten.
Gebruik plaatjes uit een kinderbijbel en kijk wat de kinderen er nog van weten.
Vertel dat je nu verder gaat vertellen.
Verhaal
A
Het is warm, de (teken de zon) zon staat hoog in de lucht.
Het is stil en rustig, er komen hier niet veel mensen.
Toch hoor je een geluid, bè, bè, het zijn (maak de schapen af) schapen.
Er lopen er een heleboel. Voorop loopt een (teken Mozes) man. Het is de herder.
Hij heeft zijn (teken de staf) staf in zijn hand.
Hij moet goed voor de schapen zorgen.
Hij zoekt (teken het gras) gras voor de schapen, zodat ze lekker kunnen eten.
Ook probeert hij (teken het water) water te vinden. De schapen moeten kunnen drinken als ze
dorst hebben.
Deze herder weet wel hoe hij dat moet doen.
Hij is al heel lang herder, wel 40 jaar.
De herder heet (maak het woord ‘Mozes’ af) Mozes.
Mozes is helemaal tot bij de berg gelopen.
De berg Horeb. Dat is heel ver van huis vandaan.
B
Plotseling staat Mozes stil. Wat is dat daar in de verte?
Het lijkt wel (teken de rook) rook.
Mozes kijkt eens goed. Ja, hoor, daar staat een struik in (teken de vlammen) brand, een
braamstruik. Maar dat is vreemd? De struik staat in brand, maar vérbrandt niet.
De blaadjes blijven gewoon mooi groen, ze worden helemaal niet zwart van de vlammen, dat
is vreemd. Dat moet hij eens beter bekijken.
(teken Mozes zonder armen) Mozes loopt naar de struik toe.
Maar plotseling hoort hij een stem: ‘Mozes, Mozes, kom niet dichterbij.’
Het is (maak het woord ‘God’ af) God die met hem praat!

‘Doe je sandalen uit’ zegt God, ‘want Ik ben hier.’
Snel doet Mozes zijn (teken de sandalen) sandalen uit. Hij slaat zijn (teken de armen) handen
voor zijn ogen. Hij is zo bang.
‘Luister, Mozes,’ zegt God, ‘Ik heb gezien hoe hard de Israëlieten in Egypte moeten werken.
Ik heb gezien dat ze slaven zijn van Farao, Ik heb gezien dat ze worden geslagen.
Ik ga de Israëlieten vrij maken. Ze mogen terug naar hun eigen land.
En Mozes ik heb jou nodig! Vertel de Israëlieten dat ik ze terug mogen naar hun eigen land.
Zeg de Farao van Egypte dat hij Mijn volk vrij moet laten.’
‘Ja, maar, ja, maar’, zegt Mozes. ‘Dat kan ik helemaal niet!’
‘Ik zal bij je zijn’, zegt God.
‘Maar als de Israëlieten nu vragen hoe U heet, wat moet ik dan zeggen?’ vraagt Mozes.
‘Ik ben die Ik ben’, zegt God, ‘Zeg tegen de Israëlieten (maak de zin ‘Ik zal er zijn’ af) Ik zal
er zijn, heeft mij naar jullie toegestuurd. Want Ik ben er bij.’
C
Maar Mozes wil niet.
‘Ze zullen met vast niet geloven’, zegt hij tegen God.
‘Wat heb je in je hand, Mozes?’ vraagt God.
‘Mijn (teken de staf) staf.’ zegt Mozes.
‘Gooi hem op de grond.’
Mozes doet wat God zegt en gooit zijn staf op de grond. Plotseling kronkelt er een (teken de
slang) slang op de grond! Mozes springt bang achteruit.
‘Pak de slang maar bij zijn staart,’ zegt God.
Mozes doet het voorzichtig en de slang is weer een staf geworden. Wat een wonder!
‘Als de mensen dit zien zullen ze geloven dat Ik je hebt gestuurd, Mozes.’
Maar Mozes wil nog niet.
‘Ja, maar, Heer,’ zegt Mozes. ‘Ik, eh.. ik, eh… kan eh… ik kan het niet zo goed (teken de
mond) vertellen tegen de mensen. Ik weet nooit goed wat ik moet zeggen.’
‘Ik zal je helpen met wat je zeggen moet. Ik ben bij je, Mozes.’
‘Maar Heer,’ zegt Mozes, ‘Kunt U niet iemand anders sturen?’
Nu wordt God een beetje boos op Mozes.
‘Je broer (teken Aäron) kan wel goed vertellen. Hij zal met je meegaan en je helpen.’
Mozes moet luisteren naar God, hij moet gehoorzamen en (maak de zin ‘Mozes gaat’ af)
Mozes gaat.
Zo gaan Mozes en Aäron naar het land Egypte.
Ze mogen het vertellen tegen de Israëlieten: ‘God laat jullie niet alleen. Hij is er bij.
Hij zal jullie (maak het ladderwoord ‘verlossen’ af) verlossen.
Hij zal jullie naar je eigen land brengen en je zult vrij zijn!’
Afsluiting
Laat een plaat uit de kinderbijbel zien die bij het verhaal past.
Mozes is geroepen door God, en moet Hem gehoorzamen. Maar hij is niet alleen.
god gaat met hem mee.
Gebed
Lieve Here God, dank U wel dat U ook altijd met ons meegaat.
U bent erbij en wilt voor ons zorgen.
Dank U wel dat U zoveel van ons houdt.
Amen.

