
Beste vrienden van God  

Een hele grote groep mensen is op reis. Ze gaan van Egypte helemaal naar… ja, waar naartoe 
eigenlijk? Dat weten ze zelf ook niet goed. Ze weten wel dat ze door de woestijn moeten. 
Dat heeft hun leider Mozes gezegd. En ze weten ook dat ze nooit meer terug willen naar 
Egypte. Daar woont een nare koning die hen hard liet werken. Ze denken maar niet te veel 
meer aan die koning. Ze denken liever aan God. Want God heeft hen bevrijd. ‘Zeg Mozes’, 
vragen de mensen. ‘Vertel ons nog eens over God?’ En Mozes vertelt: ‘Onze God is heel 
bijzonder. In alle tijden, al sinds het begin van de wereld en op de hele aarde, van de ene 
naar de andere kant, hebben mensen nog nooit zoiets meegemaakt als wij. Want wij hebben 
niet alleen over God gehóórd; we hebben zelfs gezien dat hij er was. Weten jullie nog hoe 
we dat gezien hebben? We zagen een vuur en we hoorden een stem. God gaf ons tien regels 
waar we ons aan moesten houden. Wat was dat bijzonder! En weten jullie ook nog hoe God 
ons bevrijdde uit Egypte? Hij zei tegen die nare koning: “Dat volk is niet van jou, het is van 
mij!” En daar gingen we. Op weg naar een fijn land - samen met God.’ De mensen knikken. 
Ze weten het nog precies: zo is het gegaan, precies zoals Mozes zegt. En dan gaat Mozes 
verder: ‘God is heel bijzonder. En wij hebben met hem bijzondere dingen meegemaakt. 
Daarom zijn wij ook een beetje bijzonder. Wij hebben God als onze beste vriend. Dat mogen 
we nooit vergeten! Want als wij God niet vergeten, dan vergeet hij ons niet. Dan zijn God en 
wij voor altijd beste vrienden. Onthoud dat, altijd als je onderweg bent en ook als je niet 
meer onderweg bent.’ Dat proberen de mensen. Ze onthouden het in de woestijn. Ze 
onthouden het ook een tijdje later, als Mozes zo oud geworden is dat hij sterft. De mensen 
onthouden het en vertellen het door aan hun kinderen. En die vertellen het weer aan hun 
kinderen, zodat het nooit vergeten wordt. En wij? Wij mogen ook onthouden hoe bijzonder 
God is. Want dan zijn wij ook voor altijd beste vrienden van God 

 


