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Mozes door de rode zee
Alweer begon God tegen Mozes te praten: Mozes zeg tegen de mensen dat zij hun spullen pakken en zich klaar maken om te vertrekken, doe je staf omhoog en strek
hand uit over de zee, Mozes dan zal de zee ineens doormidden gespleten zijn en dan zullen jullie dwars door de zee kunnen gaan, jullie kunnen dan door het midden lopen want daar is het droog, daar is een weg naar de overkant. Ja de Farao zal jullie proberen te pakken, maar Ik ben bij jullie en Ik zal dat aan de Farao en zijn volk laten
zien.
Er was steeds een wolkkolom meegegaan met de mensen en ook een engel van God, zij gingen voor iedereen aan, maar God zei, nu zullen zij naar achteren gaan, tussen jullie en de Egyptenaren in, jullie zullen veilig zijn.
Het was vreemd, het leek zelfs wel gevaarlijk, maar Mozes wist dat hij moest doen wat God hem gezegd had, dus hij deed zijn staf omhoog en zijn hand boven de zee en
daar gebeurde het, wat een groot wonder, de mensen konden het haast niet geloven, er kwam een weg, een weg dwars door de zee. De hele nacht zorgde God voor een
harde wind en deze wind liet het water uit elkaar gaan en blies een weg naar de andere kant. Het water was als een muur, de mensen konden er gewoon tussendoor lopen. Het was heel raar, maar ook heel bijzonder, het was veilig omdat God bij hen was, maar ook wel eng omdat de Egyptenaren hen achtervolgden. Ze hoorden de paarden en de wagens en het schreeuwen, maar ze liepen door, ze werden moe, maar gaven het niet op en zo kwamen ze veilig aan de overkant. De Egyptenaren waren
vlakbij, maar toen hoorde Mozes weer de stem van God en gelukkig luisterde hij heel goed. God zei tegen Mozes dat hij zijn hand weer boven de zee moest houden zodat
het weer één grote zee zou worden. Mozes deed wat God van hem vroeg, de Israëlieten waren blij, zo blij, het pad door de zee was verdwenen en nu konden de Farao en
zijn mannen hen nooit meer bereiken, nu was er geen weg meer om hen te pakken, ze waren veilig, God had hen gered. Ze waren er stil van en ze wisten het zeker: God
zorgt voor ons, altijd!

Dit mooie verhaal gaan we knutselen. Kleur de strook met mensen en knip op de stippellijn het
uit. Knip of snij de stippellijn bij de golven en schuif de strook er doorheen, zo lopen de mensen
door de rode zee.

