Mozes

Jolanda Kwakernaak-Breedijk

Korte uitleg
Verhaal uit het Bijbelverhaal Exodus 2: 16
De verlegen Mozes moet terug naar Egypte om de Israëlieten te bevrijden uit de slavernij in
Egypte.
Verteller praat het stuk in luchtige stijl aan elkaar.
Kort dansje tussendoor op tune van het A-team.
Enkele kinderen hebben korte tekst. Alle andere kinderen spelen schapen, vliegen en/of kikkers.
Verhaal
Mozes leeft al 40 jaar in de woestijn, is getrouwd en werkt als herder voor zijn schoonvader
Jethro.
Terwijl hij met de schapen rond trekt ziet hij een brandende struik waar de takken niet van
verteren. Tot zijn grote schrik spreekt God tot hem! Hij moet de Israëlieten gaan redden uit
Egypte. Mozes wil helemaal niet, dat durft hij niet, hij is verlegen en stottert een beetje en begint
elke zin met: ‘ja maar’. Gelukkig stuurt God zijn grote broer Aaron mee, samen zijn ze het M.Ateam en kunnen ze deze klus vast wel klaren. In Egypte aangekomen wil de Farao zijn goedkope
slaven helemaal niet laten gaan. Dan komen er 10 plagen….

Tijd: 10-15 minuten
Leeftijd spelers: onderbouw
Spelers: 10-30
Spelers met korte tekst: 3 (uit te breiden)
Indeling spelers:
-

Mozes
Aaron
Farao
Tovenaar (s)
bediende Farao
schaapjes, kikkers, vliegen
tekst van God kan door goed lezend kind overgenomen worden

Nodig
-

hoofdtooien met hoog bling bling gehalte voor Farao en bediende(n)
tovenaars mantel/hoed
stok Mozes en Aaron
rugzakje kinderen
troon Farao
plastic slangen
beamer
dvd brandend haardvuur
intromuziek A-team -wordt meegeleverd op verzoek
vliegen maskers - bandietenmaskers
kikker maskers aan satéprikker vastmaken - voorbeeld meegeleverd. Leuk om met de
kinderen te maken
voor de schapen kun je b.v handpopjes van witte washanden maken met twee ogen erop.
Leuk om met de kinderen te maken

Roeping Mozes vanaf Exodus 2:16

Mozes ligt snurkend op toneel terwijl de schaapjes om hem heen zachtjes mekkeren, het
haardvuur knettert op de beamer.
Verteller: Mozes, wordt eens wakker!
Mozes: Snurk snurk
Verteller: Mozes je verhaal is begonnen hoor, je moet op de schapen passen van je schoonvader
Jetro!
Mozes: (gaaaap) Ja, ja, al veertig jaar hoor ik dat gebbler van die bbbbeesies
Verteller: Dat weten wij en ook dat je getrouwd bent met Sippora, maar het verhaal gaat
beginnen.
Mozes: Oké, waar beginnen we?
Verteller: Bij de brandende struiken.
Mozes: Verrek! Kijk nou toch, wat een fik zeg!....hè, wat raar, het blijft maar branden en er
verteert niets!
Verteller: En God zei: Mozes!
Mozes (verschrikt om zich heen kijkend) Hier ben ik Heer
Verteller: Kom niet dichterbij!
Mozes doet stapje achteruit
Verteller: Doe je sandalen uit (Mozes doet sandalen uit) want de grond waarop je staat is heilig.
Ik ben de God van Abraham, Isaac en de God van Jacob
Mozes valt van eerbied voorover op zijn knieën.
Verteller: Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren zijn voor mijn volk. De tijd is gekomen dat Ik
Mijn mensen zal redden. Ik zal hen terug brengen naar het land dat Ik lang geleden beloofd heb
aan Abraham en Isaac.
Ga terug naar de Farao, om mijn volk, de Israëlieten uit Egypte te halen.
Mozes (gaat rechtop zitten): Ja maar….. ik ben niet belangrijk genoeg
Verteller: God zei: (alle kinderen) Ik zal u leren wat u moet doen
Mozes: Ja maar…. niemand zal mij gggeloven

Verteller: God zei (streng): Mozes GA!
Mozes: Ja maar…… ik kan niet zo goed praten
Verteller: God zei: Nou, dan vraag je je grote broer maar mee, schiet op!
Mozes: Ja maar……
Verteller (zuchtend): Mozes, gooi die stok eens op de grond
Mozes: Ja maar….
Verteller (boos): MOZES!!!
Mozes gooit stok op de grond
Verteller: En wat gebeurde er? De stok veranderde in een slang! En daarna moest Mozes die
slang bij zijn staart pakken en toen…..toen werd de slang weer een stok! (uitspelen of alleen
vertellen)

Hoe dit afloopt....!?

