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Sophie is moe. Ze heeft heel lang gelopen. Helemaal vanuit Egypte. Ze zijn onderweg naar het 

beloofde land. God heeft aan Sophie en haar familie een land beloofd. Maar het is zo warm in de 

woestijn. Eindelijk zegt Mozes dat ze mogen uitrusten. De ouders van Sophie maken een plekje om te 

slapen. 

Mozes vertelt de mensen dat hij de berg op gaat. Sophie heeft ondertussen haar vriendje gevonden! 

Ze was Lars kwijtgeraakt tussen alle mensen die meeliepen. Sophie en Lars spelen tikkertje. Ze 

rennen achter elkaar aan en hebben zoveel plezier. Maar ineens zien ze onweer. En het begint te 

waaien. Vol schrik kijken Sophie en Lars naar boven. Daar boven op de berg zien ze het onweer. ‘O, 

als Mozes maar niet wordt weggeblazen door de harde wind!’, zegt Sophie tegen Lars. ‘Maar Mozes 

zei toch dat hij met God gaat praten? God beschermt hem vast wel. Kom laten we verder spelen’.  

 

Ineens komt Mozes weer van de berg af. Hij draagt grote stenen platen. ‘Wat zou daarop staan, 

Lars?’ fluistert Sophie. Maar voor Lars kan antwoorden, begint Mozes te roepen. ‘Kom allemaal bij 

me. Ik heb een belangrijke boodschap voor jullie!’. Lars en Sophie rennen naar Mozes toe. Ze willen 

het goed zien dus wringen zich tussen de mensen door. Mozes begint te vertellen. ‘Ik heb met God 

gesproken. God vertelde me hoe speciaal hij ons vindt. Hij gaat ons helpen het beloofde land te 

vinden’. Alle mensen juichen en klappen, zo blij zijn ze. ‘Maar!’, gaat Mozes verder. ‘O Lars, als mijn 

papa ‘maar’ zegt, dan moet ik altijd iets doen’. Lars begint te lachen en stoot Sophie aan. ‘Dat doet 

mijn mama ook altijd!’. Mozes gaat verder met vertellen. ‘God houdt van ons. Maar Hij geeft ook 

regels. God wil dat we doen wat Hij zegt!’ Sophie zucht.. zie je wel, denkt ze. Altijd maar weer regels.. 

regels, regels, hoe saai! Mozes vertelt verder: ‘Omdat God van ons houdt, geeft Hij regels. Als je dat 

doet, zul je gelukkig zijn! Maak geen ruzie, wees niet jaloers … ‘ Sophie denkt na. Wil ze dat God weet 

dat ze van Hem houdt? Ja dat wil ze wel. Dus ze belooft dat ze precies doet wat God wil! 

Bron: Vertel Het Maar  

 

Tip: Luister via YouTube de song #109 Tien Woorden Rap - Kom, zing mee 
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