
Kindermateriaal 24-5 

Intro 

We reizen met het volk Israël mee door de woestijn en spiegelen hun tocht aan onze levens in een 

periode van droogte.  

Vandaag lezen we dat de Israëlieten achtergelaten worden door hun leider Mozes. Net zoals lange 

tijd daarna de discipelen afscheid moeten nemen van hun leider, Jezus. 

Spel 

Beeld samen uit op welke manieren je afscheid van elkaar kunt nemen 

Bijbellezing 

Het volk Israël is aan het einde gekomen van de tocht door de woestijn. Mozes is de hele reis door 

hun leider geweest. Aan zijn leven en aan zijn taak komt nu een einde.  

 

Lees het verhaal over de dood van Mozes in Deuteronomium 34 of vertel het verhaal in eigen 

woorden.  

 

Als het volk Israël bijna bij het beloofde land is aangekomen moeten ze afscheid nemen van Mozes. 

Mozes geeft het volk nog de goede raad mee dat ze dicht bij de wetten van de HEER moeten blijven 

leven en Hij zegent de stammen van Israël. Hij heeft de mensen moed ingesproken om op de HEER te 

blijven vertrouwen en niet bezorgd te zijn.  

Op de berg Nebo laat God hem het beloofde land zien. Mozes is nog sterk en hij heeft nog goede 

ogen maar na 120 jaar komt er een einde aan zijn leven op aarde. Het volk Israël rouwt dertig dagen 

om hem. Het is verdrietig dat ze afscheid van hem moesten nemen maar ze hoeven niet alleen achter 

te blijven. Jozua zal de nieuwe leider zijn. Mozes heeft hem de handen opgelegd en daarmee de taak 

overgedragen.  

 

Vandaag is het de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ook de vrienden van Jezus moesten 

afscheid van hun leider Jezus nemen, net zoals de Israëlieten van hun leider Mozes.  

We noemen deze zondag ook wel wezenzondag omdat Jezus heeft gezegd dat zijn leerlingen niet als 

wezen hoeven achter te blijven. In gebed wachten de discipelen op de Heilige Geest als Jezus naar de 

hemel is gegaan. Ook in het Oude Testament lezen we al over Gods geest. De Geest van God is 

bijvoorbeeld bij mensen als Mozes en Jozua. Maar nu is er een nieuwe tijd gekomen waarin de 

Heilige Geest bij alle mensen is die in Jezus geloven of ze nu oud of jong zijn. De Geest van God 

maakt dat we geloven en weten dat Jezus dichtbij ons is. De Heilige Geest troost ons in moeilijke 

dingen en laat ons op God vertrouwen. Wij zijn mensen onderweg maar door de Heilige Geest voelt 

het alsof we soms even op een berg mogen staan om iets te kunnen zien van Gods nieuwe toekomst. 

Knutselidee 

Mozes en Jezus verdwenen allebei zonder dat de mensen wisten waar ze bleven. Jezus verdween 

achter een wolk.  

Plak op een blauw vel papier watten in de vorm van een wolk. Schrijf onder je wolk: 'Ik laat jullie niet 

alleen achter'.  

 

Praat er daarna over door wie er bij de Israëlieten bleef bij toen Mozes stief en wie er bij ons is nu 

Jezus in de hemel is. 



Luisteren 

Luister samen naar het lied 

https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ 


