Programma
13 tot 15 jaar

Schreeuw om Leven 35

Rollenspel
Lees met elkaar Exodus 1:8-14.
Speel vervolgens de geschiedenis uit Exodus 1:1519 na. Drie spelers: Farao en de verloskundigen
Sifra en Pua.

Doel
De tieners zien (opnieuw) dat
het leven een Godsgeschenk
is en daarom waardevol
is. Als je zegt dat het leven
waardevol is, moet je het ook
beschermen. Dat kan soms
een gevaarlijke klus zijn, maar
God ziet en zegent het.

Gespreksvragen bij het rollenspel
1. Wat zouden de verloskundigen gevoeld en
gedacht hebben toen ze op verschillende
momenten voor de Farao stonden?
2. Wat vind je van de verloskundigen?
3. Kun je een situatie indenken waarin je een opdracht niet uitvoert, omdat God
iets anders van je vraagt? Wat zou je doen?

Verwerking so what?
Bespreek Exodus 1:15-22 en Psalm 139:13-15 aan de hand van drie stappen:
What? So what? Now what?

What?

Exodus 1:15-22

Psalm 139:13-15

1.

Waarover gaat het in dit Bijbelgedeelte?
Wat is het verschil tussen de situatie van de verloskundigen in vers
15 en in vers 22?
Waarom deden de verloskundigen
niet wat de Farao van hen vroeg?

4.

Wat kun je leren van de houding
van de verloskundigen?

8.

2.

3.

So what?

7.

5.

6.

9.
Now what?

36 Gemeenteschets Het ongeboren leven

Wat zegt David over het ongeboren leven?
Welke woorden gebruikt hij
om het ongeboren leven te
typeren?
Welk beeld krijg je van God uit
deze verzen?
In vers 14 zegt David dat
hij door God wonderlijk is
gemaakt. Een smartphone is
ook wonderlijk gemaakt. Welk
verschil is er tussen hoe een
kind en hoe een smartphone
is gemaakt?
Hoe wil God dat we omgaan
met het ongeboren leven?

10. Ga jij morgen iets anders doen? Zo ja, wat?
11. Kijk je al naar jezelf alsof je wonderlijk gemaakt bent? Hoe kun je naar
andere mensen kijken, zoals God naar hen kijkt?
12. Hoe kun jij een bijdrage leveren aan het beschermen van ongeboren
kinderen?

