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kwakkels gevulde kip

God's machtige wonder
een schip een vliegtuig

de Paarse Zee de Lichtroze Zee de Rietzee

een kaart van het gebied
een wolkkolom en een 

vuurkolom
een engel met een harp
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Ontcijfer de woorden in de Torah rol hieronder om te ontdekken wat 
God zei dat Mozes moest doen. Schrijf het daarna in Mozes' praatballon.
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De Egyptenaren gaan achter 
hen aan, maar God 
beschermt zijn volk! Ga 1 
stap vooruit.

Farao is boos en stuurt zijn 
soldaten achter het volk 
aan. Ga 3 plaatsen terug.

Farao laat Mozes het volk 
uit Egypte leiden. Ga 2 
plaatsen vooruit.

Kamperen bij de Rietzee. 
Oeps.. Farao komt eraan. 
Een beurt overslaan.

Geen water. Het volk 
zeurt bij God. 4 
plaatsen terug...

Het volk klaagt bij 
Mozes. Sla een beurt over
  

Het volk klaagt. Sla een 
beurt over.

S T A R T   H I E R 
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God stuurt 
lekkere manna! 
Ga 2 plaatsen 
vooruit

De woestijnzon is erg 
heet. God wil niet dat 
ze er last van hebben. 
Ga 1 plaats vooruit.

Geen fris water. Sla 
een beurt over.

Mozes

had moeten 
luisteren..

 

Ga 3 plaatsen terug

God geeft Mozes 
de Torah! Ga 2 
plaatsen vooruit

God stuurt 
kwakkels als eten. 
Ga 2 plaatsen 
vooruit!

God zegt dat Mozes de 
bijzondere rots moet vinden. 
Ga 1 plaats vooruit Ga 1 plaats verder

God zegt dat Mozes de 
speciale rots moet vinden

 

Gooi een 1 
om te finishen
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Mozes leidde de Israelieten uit Egypte. God wil ons leiden uit 
de zonden die we doen, en naar een leven waar we Hem plezier 
mee doen. God gaf Jesjoea om voor ons te sterven. Hij stierf 
om ons terug te kopen in Zijn Koninkrijk!
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Dit is Mendel. Hij zit in de gevangenis vanaf dat hij achttien is. Op een dag 
kwam de Bewaker binnen, en deed hij zijn kettingen af, hij deed de deur open, 
en liet hem vrij! Teken een gezicht op Mendel om te laten zien hoe hij zich 
toen voelde. Dit is wat God voor ons doet als we in Hem geloven door Jesjoea. 
Hij maakt ons VRIJ! Kun jij vertellen waarvan God ons vrij maakt?


