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Bittere Vrijheid? Exodus ls izz-27

Kijk je wel eens naar het journaol? Wot vind je van de wereld waar in wij leven. BITTER of zOË1?
We maken ons zorgen om het leven op aarde: luchtvervuiling, ptasticsoep in de zee, bodemvervuiling en
wotervervuiting- Zonder luchf, schoon drinkwaier en eten kunnen we niel leven. Daarvoor zoeken we atlerlei
oplossingen. Biivoorbeeld WATERZUIVERINGSINSTALLATIES Deze filieren hei vuil uit vies woter.
(Maak van de leffers uit dif woord, woorden die fe maken hebben met walel schrijf ze op de achterkant )

Miljoenen mensen. ongeveer 68 miljoen, woaronder veel kinderen, zijn op de vlucht vdnwege oorlog, geweld.
vervotging en nsfuurrampen. Veel vluchietingen wonen in kampen. Daar krijgen ze onderdak, efen. schoon
drinkwoter en medicijnen. Ze leven door in bittere vrijheid.

God beloofl ons in zijn Woord een nieuwe hemel en aarde. woar geen dood, geen rouw, geen jammerklachf
geen pijn meer zal zijn. Door leef je in zoele vrijheid, en schenkï God je levend woter.
Dat staat in de lcatste twee hoofdstukken van de Biibel, Openboring ?l en ??.

Het volk Israël is Egypte ontvlucht en wat zijn ze blij.
God heefl hen door het water geleid. Ze trekken drie dagen
lang door de woestijn en vinden eÍndelijk water maar dat is

nret ïe drlnken. Ze beklagen zich bij Mozes. Ze hebben dorsï
en niets te drinken.

God stelt het volk op de proef, IVul in/ i rxodus 1s:26

Ze moeten de woorden van God UL 
-ïZe moeten doen wat in zijn o@.

En al zijn en -.-----.--*--=--- geh Ii -..-.----*.
Hi.l wil hen niet straffen met ziektes. God geneest liever.

Exodus 15: 23-25

Hoe noemden ze deze plaats?
Hoe smaaktc het water?
Teken het voorwerp wat Mozes in het water gooide.
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Wat is de naam van dezc plaats?
Wat voor water vonden ze hier?

Teken de bomen die worden genoemd. Niet alle 70 e

r
puzzels
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Uítnodiging van God
Openbaring 22 vers L7 6
Zet de woorden ln de juiste volgorde. * ,ffhr
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