
Het verhaal van Mozes en het volk:       
 
Het zand is droog en het is er warm. Tussen de mensen lopen Mozes en Aäron. Ze kunnen het echt 
niet geloven. Daar gaan ze, allemaal samen, door de woestijn. Weg van de farao en zijn strenge 
regels.  
Een meisje houdt de hand van haar moeder vast. "Ik heb dorst" zegt ze. De vrouw kijkt op. "Is er nog 
water, ergens?" roept ze vooruit tegen de mensen. Iemand slaat met zijn hand achteruit, alsof hij een 
vlieg wegjaagt. "Hier is niks." Nee, hoor, geen water" Er wordt gebromd en gemopperd. Een man 
stapt uit de groep en zegt hard: "Mozes, we hebben dorst! Er is hier niks, hoe ga je dat oplossen?" 
Mozes zucht. Oplossen. Hij. Nu wappert ook hij zijn hand in de lucht. Even rust nu. "God …", bid hij, 
"helpt u me?" Ze hebben dorst. En we moeten nog zo ver." De stoet reist door. Het meisje heeft 
dorst en haar moeder is moe. "Mooi is dat die vrijheid. In Egypte hadden we gewoon water. En 
brood. Gewoon." Mozes hoort het gemopper. "Het bevalt me niets" hoort hij. "Wat doen we hier 
eigenlijk" Mozes! Het is een grote man, die het roept. De mensen om hem heen knikken. Ze kijken 
boos.  
"We hebben dorst!"                 
 "En honger!" zegt iemand anders.       
Mozes zucht. Moet hij voor al deze mensen zorgen?       
Hij trekt zich terug. "God?" Mozes doet zijn ogen dicht. Hij luistert. Na een poosje doet hij ze weer 
open. Hij weet het weer. Hij maakt zich groot en zoekt Aäron. "kom eens", wenkt hij. "Zeg tegen de 
mensen, dat God ze gehoord heeft. Hij gaat ons helpen. Echt.     
  
Hij zorgt voor ons. Zeg tegen de mensen, dat ze dat moeten geloven." Aäron spreekt met de menigte. 
Het mopperen houdt op. De mensen gaan slapen. Mozes ook. Hij legt een arm onder zijn hoofd. Wat 
een tocht, denkt hij.  De volgende morgen wordt hij wakker van een vrolijke gil. "Kijk. Kijk dan 
toch!" Het is de moeder van het meisje. Ze wijst. Mozes kijkt. De vrouw bukt en raapt iets van de 
grond. Ze steekt het trots omhoog. "Het is brood! Heel veel! Voor iedereen!"   
    
Mozes lacht. Het meisje komt aangelopen en steekt haar hand uit. "Er is voor iedereen genoeg", zegt 
Mozes. God zorgt voor het volk.       
 
Zoals je uit het verhaal mag leren en weten,  God blijft bij ons. Wat voor sprong we ook wagen en 
welke weg we ook gaan.  Heb vertrouwen in Hem.       
       
       
 

                                                        
 


