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Ontmoeting 1   
 
Die ups en downs van Josef se storie 
Kinders leer van Josef. 

 
Teks: Genesis 37-41 

Hulpmiddels:  

• Om Josef se broers voor te stel: 11 hangers met ŉ T-hemp of hemp aan. Hang die hangers aan ŉ kapstok, 

pyp of klere-reling. 

Maak ŉ veelkleurige “gordel” wat om ŉ kind se lyf gebind kan word. 

Plak op elke hemp ŉ plakker met een van die name van Josef se 11 broers: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, 

Naftali, Gad, Aser, Issaskar, Sebulon en Benjamin. 

• Om ŉ hindernisbaan te bou: Die hindernisbaan gaan die hoogte- en laagtepunte in Josef se verhaal voorstel.  

Jy benodig: ŉ dik tou; een carabiner (bergklimhaak) of gebruik tou, lap of ŉ ander soort veilige haak en ŉ 

paar stoele of tafels. Wanneer daar ŉ laagtepunt in Josef se lewe is, moet die tou onder ŉ stoel of tafel 

deurgaan. Vir ŉ hoogtepunt gaan die tou bo-oor die stoel of tafel.  

Die volgorde waarin jy die hindernisse opstel, is as volg: hoogtepunt (drome), laer punt (put), hoogtepunt 

(Potifar), laer punt (Potifar se vrou), nog laer punt (tronk), hoogtepunt (verduidelik drome), hoogste punt 

(onderkoning) 

 

 

Welkom  

Speel aan–aan. Die persoon wat aan is, plak ŉ rooi kol (of hoed/lap) op die wang van die een wat gevang word. 

Daardie persoon is dan aan. (Dis amper soos om “Tail tag” te speel.) 

Hindernisbaan van stoele: Laat die kinders in spanne deelneem en kyk hoe vinnig elke groep deur die hindernisbaan 

kan beweeg. Hulle kan alternatiewelik bo-oor en onder die stoele deurbeweeg tot die hele span deur die baan is. 

 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel:  

Kinders lê op die grond en hou mekaar se hande vas. Sê: “Onthou: God bind ons as sy kinders aan mekaar vas en 

ook aan ons aartsvaders Abraham, Isak en Jakob.” Gee mekaar ŉ handdruk om dit te erken en staan op/sit regop. 
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Woord 

Wie van julle kan onthou wat die 2 vroue van Jakob se name was? Hoeveel seuns en hoeveel dogters het hy gehad? 

Beweeg na die klererak en wys die broers op hul name uit. Wys na Josef. 
Van al sy seuns was Jakob die liefste vir Josef. Hy het vir Josef spesiale klere gemaak. Dit het die ander broers 

baie jaloers gemaak en boonop het Josef die heeltyd by die huis stories van sy broers kom aandra. 

Josef het op ŉ keer gedroom dat hy en sy broers besig was om gerwe (bondels koring) te bind. Sy bondel het regop 

gestaan en die ander s’n het voor hom gebuig. ŉ Ander keer het hy gedroom dat die son, maan en 11 sterre voor 

hom kom buig. Die 11 sterre het sy broers voorgestel. Sy broers het gedink hy is baie verwaand. (Beweeg vir Josef 
tot bo-op ŉ stoel.) 
Eendag het Jakob vir Josef gestuur om na sy broers in die veld te gaan. Hy het dadelik gehoorsaam. Sy broers het 

hom van ver af sien aankom en vir mekaar gesê: “Daar kom die ou dromer aan, kom ons maak hom dood en gooi 

hom in die put hier naby. Ons kan altyd vir Pa vertel ŉ leeu het hom gevang!” Ruben, die oudste broer, het gedink 

dit is darem te erg. Hy sê toe: “Nee, ons kan darem nie ons broer vermoor nie. Gooi hom liewers lewendig in die 

put; ons kan later ŉ plan met hom maak.” Hulle vang toe vir Josef, trek sy mooi klere uit en gooi hom in die put. 

(Beweeg met Josef tot onder ŉ hindernis.) Gelukkig was dit ŉ droë put sonder enige water. Daar kom toe ŉ groep 

handelaars verby wat op pad was na Egipte. Juda kry toe ŉ idee. Hy sê: “Kom ons verkoop Josef aan die handelaars. 

Hulle kan hom in Egipte as ŉ slaaf verkoop.” Die ander broers het ingestem en Josef verkoop.  

Hulle neem toe sy mooi klere en besmeer dit met bloed van ŉ lammertjie. Hulle gaan wys dit vir hul pa, Jakob, sodat 

hy kon dink ŉ leeu het Josef gevang. Jakob was verskriklik hartseer en het baie gehuil. Hy het gesê hy sal oor Josef 

treur tot hy self dood is. 

In Egipte het ŉ belangrike man met die naam Potifar vir Josef gekoop. Josef het in Potifar se huis gewerk en dit 

het goed met hom gegaan. Potifar het gesien dat hy op Josef kan staatmaak en het hom bevorder. (Beweeg Josef 
tot bo-op ŉ hindernis.) 
Potifar se vrou het gesien hoe goed Josef werk. Sy het ook gesien hy is mooi en sterk. Toe doen sy ŉ verkeerde 

ding. Sy wou hê Josef moes skelm haar man wees, maar Josef het geweet dit is verkeerd in die oë van God en het 

geweier. Hy het probeer wegkom van haar af, maar sy het ŉ stuk van sy klere afgeskeur. Sy roep toe die ander 

slawe in die huis en sê: “Kyk wat het Josef aangevang!” Sy het gemaak asof Josef haar wou aanrand. Ai, niemand 

wou na Josef luister nie. Net omdat hy ŉ slaaf was, het almal gedink sy praat die waarheid. Potifar het vir Josef in 

die tronk laat gooi. (Josef is weer onder ŉ hindernis.) 
Daar in die tronk was die Here by Josef. Hy het die troue liefde van die Here elke dag ervaar. Die Here het ook die 

tronkbewaarder vriendelik teenoor Josef gemaak. Hy het sommer vir Josef aangestel om na die ander gevangenes 

om te sien. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Die Here het vir Josef die gawe gegee om 

mense se drome te kan verduidelik. Toe die Farao, die koning van Egipte, ŉ vreemde droom gehad het, is Josef 

paleis toe geroep om die droom te verduidelik. (Josef beweeg tot bo-op hindernis.) 
Die Farao se droom was ŉ waarskuwing dat dit vir 7 jare baie goed sal gaan met die mense van Egipte, maar die 

volgende 7 jaar sou baie, baie moeilik wees. Josef het geweet dat dit die Here is wat deur die droom die Farao 

gewaarsku het. Josef het ook die wysheid gehad om ŉ plan te maak. Hy stel toe voor dat hulle in die 7 goeie jare 

baie koring moes spaar en groot skure moes laat bou om koring in te bêre. Die koning was so in sy skik met Josef 

se raad dat hy Josef net daar aangestel het as die onderkoning van Egipte. 

Ver in Kanaän het Jakob nog nie geweet dat Josef lewe nie. Hy het al die tyd getreur en Josef se broers het die 

heeltyd die geheim probeer wegsteek. Nie een van hulle het geweet dat die Here vir Josef ŉ belangrike man laat 

word nie. Hulle sou dit eers baie jare later uitvind. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder watter karakter in die verhaal sou jy wou speel. 

2. Ek wonder watter deel van die storie sou jy uitlos as jy dit vir iemand vertel. 

3. Ek wonder aan watter gebeure in jou lewe laat Josef se laagtepunte jou dink. 

4. Ek wonder aan watter gebeure in jou lewe laat Josef se hoogtepunte jou dink. 
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 Werskaf  

• Graffiti jas: Gee ŉ afdruk van Josef se jas en laat die ouer kinders die elemente van die storie inteken op 

die jas. Jonger kinders kan die jas in verskillende kleure inkleur of met kolle plak. 

Sluit af met die seënbede. 
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Ontmoeting 2  
 
Benjamin en die beker 
Ons sien in hierdie ontmoeting ŉ voorbeeld van vergifnis, hoe die herstel van verhoudings werk en hoe 

God die beste uit slegte omstandighede kan bring. 
 
 
Teks: Genesis 41:53-47:12 

Hulpmiddels:  

• Wasgoedpennetjies 

• Ontbytgraankos (“puffed rice”, “rice crispies” of “fruit loops”) 

• Wol of tou om oor die vertrek te span 

• Prentjies: Jakob, Josef, die 11 broers, ŉ piramide, ŉ stoor, koringsak, silwerbeker en 2 Egiptiese wagte (elke 

prentjie word op ŉ wasgoedpennetjie vasgeplak) 

• Meel of sand    

• Skinkborde 

• Poeierverf     

• Bruin papiersakkies 

 Welkom  

“Aan die wasgoedlyn” 

Deel die groep in kleiner groepe en hou ŉ kompetisie. Elke groep het een persoon wat hul wasgoedlyn voorstel. Die 

groeplede hardloop een vir een na ŉ emmer vol wasgoedpennetjies en gryp ŉ handvol om aan hul wasgoedlyn (die 

persoon se klere) te hang. Wanneer die pennetjies op is, kan elke groep tel hoeveel wasgoedpennetjies hulle aan hul 

lyn kon vasmaak. 

 

“Die skure van Egipte” 

Maak ŉ skottel vol ontbytgraankos en skryf daarby: “Die skure van Egipte”. Gee aan elke groep/kind ŉ kleinerige 

koppie of proppie en laat hulle van ŉ lyn aan die oorkant (hul “eie” dorp) hardloop na die skottel (Egipte) om kos te 

gaan haal. Kyk hoeveel kos elke span in ŉ gegewe paar minute bymekaar kan kry. 

 

  Wyding  
 

Stilword-ritueel: Gee aan elke kind ŉ klein papiertjie waarop hulle iets kan skryf waarvoor hulle vir Jesus wil dankie 

sê. Terwyl almal “Dankie Jesus” sing (of terwyl ŉ opname van ŉ aanbiddingslied speel), steek hulle die “dankie”-

boodskappies met wasgoedpennetjies aan ŉ T-hemp wat aan ŉ hanger hang (of aan enige ander gepaste voorwerp). 

Woord 

Span ŉ tou of wol voor in die vertrek. Steek nou die wasgoedpennetjies met die karakters daarop soos volg vas: 

Aan die een punt: Jakob en sy seuns. Aan die ander kant: Josef, die piramide, die stoor en die wagte. 

Verlede keer het ons storie van Josef opgehou waar hy die onderkoning van Egipte geword het. (Wys na Josef by 
die piramide.) Hy het groot skure laat bou om die ekstra koring wat hulle in die 7 goeie jare gehad het, te bêre. Die 
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7 jaar van droogte het aangebreek. Die mense se kos het minder geraak en hulle het by die koning van Egipte gaan 

hulp soek. Hy het gesê: “Gaan praat met Josef. Hy kan julle help.” Josef het die skure oopgemaak en die koring 

begin verkoop. 

Die droogte het wyer as Egipte gestrek en in Kanaän was dit ook baie droog. Jakob (stap na die ander kant van die 
tou en wys na Jakob) en sy seuns se kos het opgeraak. Jakob sê vir sy seuns: “Ek hoor daar is baie koring in Egipte. 

Gaan dadelik daarheen en gaan koop vir ons koring, anders sal ons van honger doodgaan.” Tien van die seuns het 

gegaan. Jakob wou sy jongste seun, Benjamin, nie saamstuur nie. Hy was bang hy kom iets oor. (Plaas Benjamin by 
Jakob en beweeg die ander broers in die rigting van Egipte.) 
Die 10 broers het in Egipte aangekom. Josef was in beheer van die verkoop van die koring. Almal moes na hom gaan 

om koring te koop. Die broers het voor Josef gekom en voor hom gebuig. Josef het sy broers dadelik herken, maar 

hulle het hom glad nie herken nie. Josef het baie kwaai met hulle gepraat. Hy het gevra: “Waarvandaan kom julle?” 

Hulle antwoord: “Van Kanaän af. Ons is hier om koring te koop.” Josef het hulle beskuldig: “Nee, julle is spioene 

wat kom kyk waar julle Egipte die maklikste kan aanval.” Hulle het dit natuurlik ontken en hom probeer oortuig: “Nee 

Meneer, ons was eintlik 12 broers. Die jongste een is nog by die huis by ons pa en een van ons broers is ongelukkig 

dood.” 

Josef sê vir hulle: “Julle gaan my moet oortuig hiervan. Ek wil eers julle jongste broer ook sien voordat ek julle glo.” 

Hy het al die broers vir 3 dae in die tronk toegesluit. (Draai die pennetjies om sodat die rugkante na voor wys.) Na 

3 dae het sy hart verander. Hy het beveel dat een broer in Egipte moes bly en dat die res huis toe moes gaan om 

die jongste broer te gaan haal. Hy het hulle sakke vol koring laat maak vir die mense by die huis. 

Die broers het vir mekaar gesê: “Dit is nou ons straf oor wat ons aan Josef gedoen het! Josef het ons gesmeek 

om hom nie te verkoop nie en ons wou nie luister nie. Nou is dit ons tyd om bang te wees. Ons skuld kom na ons 

toe terug.” 

Die broers het nie geweet Josef verstaan elke woord wat hulle sê nie. Toe Josef hoor hulle besef dat hulle destyds 

verkeerd gedoen het, het hy sommer hartseer geword. Simeon is gekies om agter te bly en die res het vir Benjamin 

gaan haal. Josef het die geld wat die broers betaal het, weggesteek bo in die sakke. Hy het ook vir hulle padkos 

gegee. (Sit ŉ pennetjie met ŉ koringsak op die lyn. Hou een broer en draai die res om en beweeg weg.) 
Nadat hulle ver gereis het, maak een van die broers sy sak oop en sien die geld. Nou was hulle baie bang dat hulle 

in die moeilikheid gaan kom. By die huis was Jakob erg ontsteld en het gesê: “Josef is klaar dood, Simeon is in die 

tronk en nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat! Ek gaan nog AL my kinders verloor. Ek sal dit nooit toelaat nie!” 

Die koring wat hulle saamgebring het, was gou op en die broers het Jakob oortuig om Benjamin saam met hulle na 

Egipte te laat gaan. (Beweeg die 10 broers terug na Egipte.) Die broers het geskenke en geld vir Josef saamgeneem. 

Josef het hulle na sy huis genooi vir ete, maar die broers was baie bang dat dit ŉ lokval was. By die deur van die 

huis het hulle vir die hoofamptenaar vertel van die geld wat in hulle sakke was en hulle wou die geld teruggee. “Wees 

gerus,” het die amptenaar gesê: “Al julle geld is betaal. Dit moes God, die God van julle oupa en pa gewees het wat 

die geld in julle sakke gesit het.” 

Toe Josef inkom, het hulle voor hom gebuig en vir hom die geskenke gegee. Tot hulle verbasing was Simeon daar 

in Josef se huis en nie in die tronk nie. Josef het baie vrae gevra. Hy wou weet hoe gaan dit met hulle pa. Toe Josef 

sy kleinboetie, Benjamin, sien, sê hy vir hom: “My seun, God sal jou genadig wees.” En toe het Josef haastig uit die 

vertrek gegaan. Hy was so hartseer dat hy in sy kamer gaan huil het. 

Na ’n rukkie het Josef sy gesig gewas en teruggegaan eetkamer toe. “Bring die ete,” het hy beveel. Aan tafel sien 

die broers ŉ vreemde ding. Josef het hulle laat sit van die oudste tot die jongste. Hulle het mekaar verbaas aangekyk. 

Boonop het Josef vir Benjamin bederf en vir hom vyf keer meer kos gegee. 

Josef het beveel dat die broers se sakke weer vol koring gemaak moes word, dat hulle geld bo-in gesit en sy 

spesiale silwerbeker binne-in Benjamin se sak versteek moes word. Die volgende oggend vroeg het die broers 

Kanaän toe vertrek. (Beweeg hulle op die lyn.) Hulle was net ŉ rukkie weg, toe stuur Josef twee Egiptiese wagte 

(sit hulle op die lyn) om hulle agterna te sit en te vra: “Hoekom steel julle? Hoekom neem julle die man wat julle 

help se spesiale silwerbeker met julle saam?” Die broers sê dadelik dat hulle onskuldig is. As die beker by een van 

hulle gekry word, kan hy maar doodgemaak word en die ander sal slawe wees. Die sekretaris sê toe: “Nou toe! Maak 

oop hierdie sakke. Die skuldige sal my slaaf word, die res kan huis toe gaan.” Van die oudste af het hulle hul sakke 

oopgemaak. Toe hulle by Benjamin se sak kom, kry hulle sowaar die beker. Almal was vreeslik geskok en hartseer. 

Hulle het teruggegaan na Josef toe. Hier was ŉ groot probleem. 
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Die broers het voor Josef neergeval en gesê dat hulle almal sy slawe sal wees. Hulle het aan Josef verduidelik dat 

Benjamin hul pa se geliefde vrou se enigste lewende seun was en dat hul pa dit nie sal oorleef as Benjamin ook van 

hom weggevat sou word nie. Josef het gesien dat hulle regtig jammer was oor wat gebeur het. Toe kon hy dit nie 

meer uithou nie. Hy het al die Egiptenare uitgestuur en toe hy met sy broers wou praat, kon hy eers net huil. Toe 

praat hy in hulle taal en sê vir hulle wie hy is. Hy wou weet of sy pa Jakob regtig nog lewe. Sy broers was 

stomverbaas. Hy het hulle vertel wat alles met hom gebeur het vandat hulle hom verkoop het. Hulle was vreeslik 

bly en het mekaar omhels. Hy het hulle gestuur om hul pa te gaan haal, saam met die hele familie.  

Jakob kon nie glo wat hy hoor nie: “My seun lewe nog! Ek hoef nie langer te treur nie.” 

Josef het gery om sy pa te gaan ontmoet. Hulle het mekaar omhels en Jakob het gesê: “Nou kan ek in vrede sterf, 

ek het my seun gesien.” Hulle hele familie het in Egipte gebly en God het hulle geseën.  

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat jy sou doen as jy Josef was en jou broers staan voor jou. 

2. Ek wonder hoe jy sou voel as jy onregverdig beskuldig word. 

3. Ek wonder of jy aan iemand kan dink vir wie jy moet vergewe. 

 

 Werskaf  

 

• Gee vir die kinders elkeen ŉ bruin papiersakkie. Laat hulle die teks van Gen 45:5-10 lees en dit wat vir hulle 

belangrik is daarop neerskryf en die sakkie versier. Wanneer hulle klaar is, kan hulle van die pap wat vir die 

welkom-speletjie gebruik is, in die sakkie kom skep en eet by die huis en deel met familie. 

• Pak skinkborde uit met meel of sand. (Jy kan poeierverf daardeur meng om dit te kleur of sorg dat die 

skinkborde helderkleurig is). Gee die kinders geleentheid om ŉ prentjie te teken of ŉ naam te skryf van 

iemand of ŉ situasie waar hulle moet vergewe. Laat hulle ŉ kort gebed doen daarvoor en dan die 

prentjie/naam toevee op die skinkbord. 

 

Sluit af met die seënbede: 

Leier: “Ons is hier...” 

Kinders: “om die Here te dien.” 

Leier: “Wanneer God met ons praat ...” 

Kinders: “volg ons net Sy raad.” 
 

 
Jakob 
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Ontmoeting 3 
  
Moses 
Kinders ontdek in hierdie ontmoeting dat God vir almal van ons opdragte in Sy Woord gee. 
 
Teks: Eksodus 1-3:10 

Hulpmiddels:  

• 3 - 4 malvalekkers vir elke kind 

• Vurke of sosatiestokkies 

• Genoeg kerse sodat die kinders in groepies van 4 ’n kers kan gebruik 

• Kledingstukke of groot lappe om as klere te gebruik 

• 2 krone 

• ŉ Pop 

• Die leier gaan die volgende karakters voorstel: 1 Farao, ŉ paar Israeliete, 2 of 3 Egiptiese slawedrywers, 1 

of twee meisies wat vroedvroue/verpleegsters is, Jogebed (Moses se Ma), Mirjam (Moses se suster), die 

prinses en Moses 

• Hulpmiddel 1 - Name van die twee stede: Pitom en Rameses 

• Prent van diere (“Moses moes leer om te luister”-werksvel) 

• Vlamme gekopieer op geel en rooi papier 

• ŉ Takkie (wat ŉ boom kan voorstel) vir elke kind 

• Brandbestande bak, takkies om te brand, vuurhoutjies 

 Welkom  

Neem ŉ brandvaste, deurskynende bak met droë takkies en steek die takkies aan die brand. Gesels dan oor die reuk 

daarvan en hoe die vlamme lyk.  

 

Wyding  
 
Stilword-ritueel: Staan in ŉ kring en hou hande vas. 

“Omdat Josef geglo het, het hy die slegte dinge wat sy broers aan hom gedoen het, vergewe. 

Omdat Josef geglo het, het hy uitgesien na die nuwe lewe wat God beloof het. 

Omdat ek in God glo, kan ek die mense wat my seermaak, vergewe.  

Omdat ek in God glo, sien ek uit na die mooi lewe wat God vir my gereedmaak.” 

 

 Woord 

Lees-vertel die storie. Vermom jouself as verskillende karakters. 
Vandag gaan ons hoor van ŉ man wie se lewe baie verander het nadat hy iets gesien het wat brand. 

Jakob se elf seuns het saam met hom na Egipte gegaan waar Josef was. Ek wonder wie van julle kan onthou hoekom 

hulle Egipte toe getrek het? (Daar was droogte in Kanaän en Josef was in Egipte). Hulle was altesaam 70 mense. 

Mettertyd het hulle meer en meer geword. (Hou ŉ klompie klere en gekleurde lappe byderhand en trek van die 
kinders aan soos wat die verhaal volg. Hulle moet dan die verhaal dramatiseer soos dit vertel word.) 
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Lank nadat Josef dood was, was daar ŉ nuwe farao in Egipte. (Sit ŉ kroon op die farao se kop.) Die farao was 

sommer baie bekommerd. (Die farao druk sy vinger teen sy slaap en loop heen en weer.) Hy het gesien dat Josef 

se nageslag al hoe meer word. (Nog kinders word soos Israeliete aangetrek. Maak seker die kinders weet wat is ŉ 
nageslag. ŉ Nageslag is al die kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, ens. van ŉ persoon. Jy is deel van jou pa se 
nageslag.) 
Die nuwe farao het bang geword vir die baie Israeliete. Hoekom? (Gee die kinders kans om te reageer.) Hy was bang 

dat hulle sy land oorneem. 

Die farao het ŉ plan gehad. (Farao steek sy vinger in die lug asof hy ŉ gedagte kry.) Hy het die Israeliete sy slawe 

gemaak en hulle hard laat werk. (Bind lappe om die kinders se heupe om slawe te wees en drapeer lappe oor die 
slawedrywers se koppe. Die slawedrywers moet ander aanjaag en die slawe moet goed trek, stoot, dra en bou.) Wat 

was die name van die twee stede wat hulle moes bou?  

Maar die Israeliete het steeds meer geword en die farao het ŉ lelike ding gedoen. 

Eks 1:15-16: Hy dreig die verpleegsters wat die Israelitiese vrouens moes help as hulle babas kry. (Bind ŉ wit doek 
om hul koppe om verpleegsters te wees.) Die koning het hulle geroep. (Die farao wink hulle nader en maak 
handbewegings soos wys met vinger, trek vinger oor keel as teken van die babas wat moet doodgemaak word.) Hy 

het gesê: “As ŉ Israelitiese vrou ŉ babatjie kry en dis ŉ seuntjie, moet julle hom doodmaak. As dit ŉ dogtertjie is, 

kan julle haar laat lewe.” Die farao was bang dat die seuntjies groot en sterk sou word en teen hom sou veg. 

Die vroue het nie na die wrede farao geluister nie. (Die vroedvroue praat saggies met mekaar en skud hul koppe in 
ŉ “nee” gebaar.) 
Een van die Israeliete het ŉ babaseuntjie gekry. (Moses se ma staan en wieg ŉ pop in haar arms.) Sy het eers 

probeer om hom weg te steek. Toe hy groter word, het sy ŉ ander plan gemaak. Sy sit haar seuntjie in ŉ mandjie en 

laat hom tussen die riete op die Nylrivier dryf. (Sy sit hom op die grond neer en Mirjam staan nader.) Maar die baba 

se sussie het die mandjie dopgehou om te sien wat met die baba gebeur. 

Die farao se dogter, die prinses, kom toe na die rivier toe om te bad. (Sy kom nader, sien die mandjie, tel dit op en 
haal die baba uit.) Skielik sien sy die mandjie tussen die riete en kry die babaseuntjie in die mandjie. Dit was Moses. 

Moses se sussie, Mirjam, het haar ma gaan roep om die prinses te help om die babatjie groot te maak. (Die prinses 
wink vir Mirjam, praat met haar en dan loop Mirjam en gaan haal vir Jogebed.) So het sy eie ma hom vir die eerste 

paar jaar van sy lewe grootgemaak. 

Toe hy groter geword het, het sy hom teruggevat na die prinses en Moses het in die paleis grootgeword soos ŉ 

prins. (Almal loop weg en ŉ volwasse Moses kom nader.)  
Eendag het Moses tussen die Israeliete rondgeloop. Een van die Egiptenare het op daardie oomblik ŉ Israelitiese 

man geslaan. (ŉ Slawedrywer slaan kamma ŉ Israeliet terwyl Moses kyk.) Moses het dit gesien. Hy het vinnig 

rondgekyk. Toe hy niemand anders sien nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. (Moses 
hardloop nader, slaan die Egiptenaar kamma en laat lê hom op die grond. Dan hardloop hy weg.) Die farao het gehoor 

wat Moses gedoen het en wou hom straf. Moses het na ŉ ander land toe gevlug. Daar het hy skape vir vreemde 

mense opgepas. Die prins het nou ŉ skaapwagter geword! 

(Hiervandaan vind geen toneelspel plaas nie – al die kinders luister net.) 
Eendag het hy diep in die woestyn ingetrek met sy skoonpa se diere. (Ja, hy’s intussen getroud met Sippora.) Toe 

hy by die berg Horeb kom, sien hy skielik ŉ snaakse verskynsel. Hy sien ŉ doringbos wat brand, maar die bos brand 

nie uit nie. Hy het dit gesien en gedink: “Ek wonder hoekom die bos nie uitbrand nie. Laat ek ŉ bietjie gaan kyk!” 

Maar toe hy naby die bos kom, roep God na hom: “Moses! Moses!” 

Moses sê: “Ja?” 

En die Here sê: “Moenie nog nader kom nie! Trek jou sandale uit! Jy staan op ŉ baie spesiale plek. Dit is Ek wat 

met jou praat. Ek is die God van jou pa en jou oupa.” 

Moses het dadelik sy gesig toegemaak, want hy was bang hy kom iets oor as hy God sien. God het gesê dat Hy sien 

hoe swaar die Israeliete kry en dat Hy wil hê Moses moet die volk Israel uit Egipte gaan haal. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe het Moses gevoel toe God dit van hom vra. 

2. Ek wonder watter soort verskonings Moses kon uitdink om nie te gaan nie. 

3. Ek wonder hoe sal jy voel as God iets moeiliks van jou vra. 

4. Ek wonder wat jy sou gedoen het as jy Moses was. 
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5. Ek wonder of God vir my en vir jou opdragte in die Bybel gee. (Voorbeelde van opdragte wat God vir ons 

gee, is ingesluit by die aktiwiteite.) 

 

 Werskaf  

• Moses het God se stem gehoor. Trek ŉ sirkel om al die ore in die prent en trek kruisies deur die diere wie 

se ore ons nie kan sien nie. 

 

Sluit af met die seënbede  
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Ontmoeting 4   

Die 10 plae 
Aan die einde van die ontmoeting moet die kinders besef hoe lief God Sy volk het, dus elkeen van ons 

ook en dat Hy tot “extreme measures” sal gaan om ons te help. 

 
Teks: Eksodus 7-11 

Hulpmiddels:  

Vir lesaanbieding: 

• Bakkies vir “Fear Factor”       

• Blou, geel en rooi kleursel      

• Koue, gaar, ongesoute sago, mieliepap en spaghetti  

• Lunch Bar, Fanta, suurwurm lekkers  

• Rooi koeldrank  

• Pretzel stokkies  

• Jellie 

• 7 Plakkate, een vir elke woord: “Jippie!”, “Ag nee!”, “Laat my volk trek!”, “Nee!”, “Sies!”, “God is groot!”, 

“Eina!” 

Vir aktiwiteite (vir elke kind): 

• Papiersakkie 

• Papier met die woorde: “Laat my volk trek” 

• Patroon van Moses vir kardoespop 

• 10 plae boekie 

• Inkleurpotlode, kryte, penne 

• Afskrif van woordsoek werkblad 

 Welkom  

Vandag gaan ons deelneem aan “Fear Factor”. Berei ŉ paar “interessante” (onskadelik, maar grillerige) disse in 

bakkies voor. Byvoorbeeld: Kleur koue, gaar spaghetti met blou, groen en rooi koekkleursel; kleur gaar sago rooi, 

kleur koue, gaar, mieliepap groen, ens. Gebruik gebreekte stukkies Lunch Bar in ŉ bietjie Fanta, suurwurms in rooi 

koeldrank (slangetjies in die rivier), Pretzel stokkies in jellie vir sprinkaanbene, ens. (Wees versigtig vir iets soos 

grondboontjiebotter waarvoor sommige kinders dalk allergies kan wees.) Spanne of individue word dan uitgedaag om 

hierdie grillerige disse te eet. Mens kan die disse ook interessante name gee, bv. gekleurde sago is “walvis-selluliet”, 

ens. 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: Staan in ŉ kring, hou hande vas en sê die volgende: 

“Omdat ek in God glo, kan ek die mense wat my seermaak, vergewe. 

Omdat ek in God glo, sien ek uit na die mooi lewe wat God vir my gereedmaak.” 
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Woord 

Oefen eers: Hou die hulpmiddels op en laat die kinders hardop sê wat daarop staan. (Die voorleser of een van die 
groter kinders hou die woorde op waar dit aangedui is in die storie.) 
Vandag gaan ons kyk na ŉ tyd toe allerhande snaakse en grillerige goed met ŉ hele land se mense gebeur het. Die 

Israeliete was nou al vir meer as 300 jaar in Egipte. God het vir Moses die opdrag gegee om die volk Israel uit Egipte 

te gaan haal. Ek wonder of die farao hulle so maklik sou laat gaan. Wie sou dan al die harde werk doen, soos stene 

maak en geboue bou? 

Moses het baie verskonings gehad om nie te kan gaan nie. Maar God het vir hom tekens gegee wat hy kon gebruik 

om die volk en vir farao te oortuig dat God hom gestuur het. God het ook Moses se broer Aäron saam met hom 

gestuur om hom te help. Moses en Aäron het na die farao toe gegaan en vir hom gesê: “So sê die Here, die God 

van Israel: (Laat my volk trek!) 

Die farao het geantwoord: (Nee!) (Ag nee!) 

Maar Moses het gedink aan die woorde wat God vir hom gesê het: “Ek sal vir die farao wys dat ek die Here is.” 

(God is groot!) 

Daarom het Moses weer teruggegaan na die farao toe. Hy het die tekens wat God vir hom gegee het, gebruik. Aäron 

het sy kierie op die grond gegooi en dit het in ŉ slang verander, maar die farao het nie gedink dis oulik nie. Hy het 

sy eie towenaars geroep en hulle het ook hulle kieries op die grond gegooi wat toe ook in slange verander het. (Ag 

nee!). Toe eet Aäron se slang hulle slange op. (God is groot!) Maar dit het die farao net kwaad gemaak en hy wou 

glad nie luister nie. 

Toe het die Here vir Moses gesê dat hy die volgende dag vir die farao by die Nylrivier moes wag. Daar moes hy met 

sy kierie op die water slaan. Dan sal God vir die farao wys dat Hy die enigste Here is. Die water van die rivier en al 

die damme en drinkbakke sal in bloed verander. Die visse sal almal doodgaan en dit gaan verskriklik stink. Die 

Egiptenare sal nie die water kan drink nie. (Sies!). Die towenaars van die farao kon dit ook doen, daarom het die 

farao nie gedink dit is oulik nie. Hy het omgedraai en huis toe gegaan. Die Egiptenare het swaargekry. Hulle het nie 

water gehad om te drink, iets skoon te maak of kos te maak nie. Dit het vir ŉ week lank so gebly. (Ag nee!) 

Moses gaan toe weer na die farao toe en vra om die volk te laat gaan om God te gaan aanbid. Moses het vir die 

farao gaan sê: (Laat my volk trek!) Die farao het weer net geantwoord: (Nee!) (Ag nee!) God het miljoene paddas 

gestuur. Orals was net paddas: in die stowe, in die potte en panne, in die mense se beddens. (Sies!) Die farao het 

gesê hy sal die Israeliete toelaat om vir God te offer as Moses die paddaplaag sal laat weggaan. (Jippie!) Toe die 

paddas weg was, het die farao weer van plan verander. (Ag nee!) 

Daarna het God vir Moses gesê dat Aäron met sy kierie in die stof moes slaan. Die stof het in miljoene muggies 

verander wat op die mense en diere toegesak het. (Sies!) Die farao se towenaars het dit ook probeer doen, maar 

hulle kon nie. (Jippie!) Die towenaars het uiteindelik aan die farao erken dat net God so iets kon doen. (God is 

groot!) Maar die farao wou steeds nie die Israeliete laat trek nie. (Ag nee!) 

Daarna moes God nog ŉ hele paar ander slegte goed en rampe met die farao en die Egiptenare laat gebeur om hulle 

te oortuig dat Hy die enigste en sterkste God is. 

Die vierde plaag was swerms van steekvlieë. (Eina!) 

Die vyfde plaag was die Egiptenare se diere wat van ŉ siekte gevrek het, maar nie een van die Israeliete se diere 

het iets oorgekom nie. (God is groot!) 

Die sesde plaag was swere op al die mense en diere se velle. (Eina!) 

Die sewende plaag was hael wat al die plante, diere en mense wat in die veld was, getref het. Al die plante is 

vernietig. (Ag nee!) 

Die agtste plaag was sprinkane wat die oeste soos die koring wat bietjie later ryp geword het, opgevreet het. (Ag 

nee!) 

Die negende plaag was donkerte vir 3 dae lank. Dit was so erg dat dit gevoel het of mens aan die donkerte kon vat. 

(Ag nee!) 

Ek wonder watter een van hierdie 9 plae sou vir jou die ergste wees. 

Moses het na elke plaag vir die farao gaan sê: (Laat my volk trek!) 
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Elke keer terwyl die plaag aan die gang was, het die farao belowe hy sal die Israeliete laat trek (Jippie!), maar elke 

keer wanneer die plaag opgehou het, het hy weer van plan verander. (Ag nee!) 

Toe sê die Here vir Moses dat hy nog net een plaag gaan stuur. Daarna sal die farao hulle beslis laat gaan. Hy sal 

hulle eintlik wegjaag. (Jippie!) 

Ek wonder wat die tiende plaag sou wees. Wat kon so erg wees dat dit die farao sou oortuig om die Israeliete te 

laat trek? 

God het darem baie dinge gedoen om Sy volk vir wie Hy lief is, uit Egipte te bevry. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat God al vir jou gedoen het omdat Hy vir jou lief is. 

2. Ek wonder hoe jy daaroor voel dat jy niks hoef te doen om God se liefde te verdien nie. 

 

 Werskaf  

• Maak ŉ Moses handpop met ŉ bruin papiersakkie. Plak in die binnekant van die pop se mond (onder die 

flappie van die papiersakkie) die woorde: “Laat My volk trek”. 

• Dupliseer vir elke kind ŉ “10 plae”-boekie en laat hulle dit inkleur en versier. 

 

Sluit af met die seënbede  
 

Ekstra instruksies vir die “10 plae”-boekie: 

Kleur die een helfte van “1” blou in (rivier) en die ander helfte rooi (bloed). 

Maak nog grys kolletjies by “3” (muggies). 

Kleur die hele bladsy van “9” swart in (donkerte). 

Die ander prente word gewoonweg ingekleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dupliseer die boekie op ‘n A4-papier. 
Vou op al die voulyne. 

2. Vou die bladsy sodat 1, 2, 3 en 10 bo 
is. Sny deur 2 lae papier sodat die 

laaste deel aanmekaar bly. 

3. Vou die papier in die lengte. 

4. Vou die blaadjies so in dat dit van bo 
af lyk soos op die foto. 

5. Vou die laaste vyfde in om tussen 8 
en 9 in te vou. 

6. Nou is 
die boekie 
klaar (met 
‘n uitvou-
blaadjie). 

1 2 3 

4 5 6 
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Ontmoeting 5  
 
Pak op, pak op 
Die kinders beleef iets van die wonder van die uittog uit Egipte en die wonderwerk by die Rooisee. 

Teks: Eksodus 11 tot 14 

Hulpmiddels:  

• ‘n Paar mandjies of sakke met enige ou klere 

• ‘n Stok met ‘n groot prent van ŉ wolk aan die een kant en ŉ groot prent van vlamme aan die ander kant 

• ‘n Stok wat as Moses se kierie gebruik kan word  

 

Welkom  

Speel “Wasgoedsak aflos” 

Die kinders maak rye. Gooi ŉ sak kledingstukke uit voor die eerste kind in elke ry. Wanneer jy sê “begin”, moet die 

voorste kind begin om een kledingstuk op ŉ slag aan te trek, uit te trek en vir die persoon agter hom/haar aan te 

gee sonder dat die klere weer die grond raak. Die agterste kind moet die klere agter hom/haar sit. Die ry wat eerste 

al die klere aangetrek, uitgetrek en aangegee het, wen. 

 

 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: 

Staan in ŉ kring, hou hande vas en sê die volgende: 

“Omdat ek in God glo, kan ek die mense wat my seermaak, vergewe. 

Omdat ek in God glo, sien ek uit na die mooi lewe wat God vir my gereedmaak.” 

Woord 

Die Woord-gedeelte word gedramatiseer deur die aanbieder en groepleiers. Hulle kom haastig die vertrek binne en 
begin vinnig die klere in sakke pak. Hulle jaag die kinders op ŉ hoop en maak seker dat almal hul skoene en eie klere 
aanhet. Die aanbieder en groepleiers begin met mekaar gesels en volg die basiese storielyn. Gesels so oor die 
kinders se koppe met mekaar: 
“Kom julle! Dit waarvoor ons so lank gewag het, het nou uiteindelik gebeur. Moses het ons mos presies vertel wat 

ons moet doen wanneer die tyd reg is.” 

Iemand anders antwoord: “Is dit hoekom al die Egiptiese vrouens so histeries huil? Haai, ek kan dit nie glo nie!!” 

Iemand anders antwoord: “Ja, al die oudste kinders van die Egiptiese gesinne is dood. En nie net hulle kinders nie, 

die slawe se kinders, en die diere se kleintjies ook! Dis vreeslik!” 

“God het gesê Hy gaan dit doen en nou het Hy! Want die farao wou mos nie luister nie! Nou het Farao gesê ons 

moet uit sy land gee pad! Moses sê ons moet ons goed vat en reg wees!” 

Aanbieder: Dankie, julle almal! Kom ons raak net rustig terwyl ons wag! 
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Kyk net hoe wonderlik is God. Watter pad het Hy nie met ons gestap die laaste ruk nie! Hy het vir Moses geroep 

om ons te kom lei. En toe die farao ons nie wil laat gaan nie, het God al hierdie rampe oor Egipte gebring. Wie kan 

nog onthou met watter ramp al hierdie dinge begin het? (Help die kinders om die 9 plae van die vorige keer te 
onthou.) 
En nou het die tiende ramp die land getref. Al die oudste kinders is dood. God het vir Moses vertel wat ons alles 

moes doen om gered te word en hierdie ramp vry te spring. Julle onthou wat ons alles gister gedoen het. 

(Indien jou groepleiers jou kan help, laat een van hulle die voorbereidings opnoem en voorbeelde daarvan uitpak.) 
Elke gesin moes ŉ skaap slag en braai, brood maak sonder suurdeeg en ook bitter blare by die ete sit. Voordat ons 

geëet het, moes ons die regte klere aantrek, asof ons ver gaan loop. Onthou julle? (Trek nou een van die kinders 
aan uit die hoop klere: ŉ band om die lyf, sandale en ŉ stapkierie.) Onthou julle hoe haastig moes ons eet? Elke 

pappa het die skaap wat geslag was, se bloed gevat en teen die voordeur se kosyne gesmeer. Dit was vir ons snaaks, 

maar Pappa het verduidelik dat die bloed aan die deurkosyn ons sou beskerm. Ek dink nie ons het besef hoe erg die 

tiende plaag sou wees nie. Twaalfuur vannag het die Egiptiese families begin huil en dit het nog nie opgehou nie. 

Wondervraag: Kom ons stop gou die verbeeldingsreis hier. Ek wonder hoe jy sou voel as jy in hierdie chaos wakker 

geword het. 

(Die storie verder... Wys die stok met die wolk aan die een kant en die vlamme aan die ander kant. Kry ŉ vrywilliger 
om die stok vir jou vas te hou.) 
Die Here het saam met die Israeliete verder gereis. Hulle het nie ŉ GPS gehad of ŉ goeie kaart dat hulle presies 

kon weet waar om te gaan nie, maar God het hulle op ŉ spesiale manier gelei. 
In die nag het God hulle gelei met ŉ vuurkolom (hou die vlamme-kant van die stok bo) en in die dag deur ŉ wolkkolom 

(draai die stok om). Die wolk en die vuur het hulle gelei tot by die Rooisee. 

Toe die koning van die Egiptenare besef dat die Israeliete weg is, was hy baie spyt. “Wie gaan nou vir ons werk?” 

Die koning het dadelik op ŉ vinnige wa gespring en met ŉ klomp soldate die Israeliete agterna gesit. Naby die see 

het die Egiptenare die Israeliete begin inhaal. Die Israeliete kon hulle sien aankom. (Laat die kinders met hul hande 
voor hul oë in een rigting tuur.) Hulle het met Moses begin raas: “Het jy ons nou gebring om hier in die woestyn 

dood te gaan? Hoekom het jy ons ooit uit Egipte gebring?” Moses sê vir hulle: “Moenie bang wees nie, hou net dop!” 

(Wys die kierie.) 
God vir het Moses presies gesê wat hy moes doen. Moses het sy kierie opgetel en dit oor die see gehou. (Tel die 
stok op en hou dit oor die kinders.) Hy het sy hand opgelig. Die Here het ŉ sterk wind laat waai. Dit het die hele nag 

lank gewaai. Die water is weggedruk sodat daar ŉ droë pad was. (Wys met die kierie heen en weer tussen die kinders 
dat hulle vir jou ŉ pad tussen hulle oopmaak. Stap tussen hulle deur terwyl jy die storie vertel.) Aan die sykante het 

die water soos twee hoë mure opgedam. 

Die Israeliete het begin stap (kinders stamp met voete). Terwyl hulle stap, het die Egiptiese soldate al nader gekom 

en ook op hierdie droë pad begin jaag. Die Here het die Egiptenare teruggehou deurdat hulle waens se wiele in die 

sand ingesak en hulle deurmekaar geraak het. Hulle was bang en wou omdraai. (Staan tussen die kinders en draai in 
die rondte terwyl jy dit vertel.) Toe het die Here vir Moses gesê: “Hou nou weer jou hand oor die see. Die water sal 

dan terugspoel bo-oor die soldate.” (Stap tussen die kinders deur en laat hulle terugskuif soos die waters 
terugspoel.) Gelukkig was al die Israeliete al veilig op die strand aan die anderkant. Die Israeliete het gesien hoe 

sterk die Here is en hulle het baie respek vir die Here gekry en in Hom geglo. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder, as jy een van die Israeliete was, wat sou jy vir ŉ nuwe maatjie anderkant die Rooisee vertel. 

2. Ek wonder waarmee jy God kan vertrou. 

3. Ek wonder watter woorde jy sal gebruik om God te beskryf nadat jy hierdie storie gehoor het. 
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 Werskaf  

• Gee aan die kinders elkeen ŉ kopie van die Rooisee om in te kleur. Knip op die soliede lyne en vou op die 

stippellyne. Skuif die wit driehoek-gedeelte onder die driehoek met die teks in en plak dit vas. Dit vorm dan 

“mure van water”. 

• Gee vir die kinders papier wat in 3 dele opgedeel is. Teken Moses en sy kierie in die middelste deel. Verf of 

kleur die buitenste dele blou in vir water.  

 

Sluit af met die seënbede  
 

  

Eksodus 14:22 
“Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het 

weerskante van hulle soos 'n muur gestaan.” 
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Ontmoeting 6 
 
God sorg vir ons: Israel spandeer 40 jaar in die woestyn 
Die kinders gaan in hierdie ontmoeting speel-speel saam met die volk deur die woestyn rondtrek. Tydens die 

ontmoeting moet hulle besef dat God altyd vir ons sorg. 
Teks: Eksodus 15:22 - 19:1 

Hulpmiddels:  

• “God sorg vir ons” – plakkaat 

• Skryfbehoeftes vir teken 

• Verskuilde boodskap in ŉ voet: aktiwiteitsvel vir elkeen 

• Benodigdhede vir elke stasie: ŉ bak water, ŉ leë skottel, ŉ beker water, en twee koeverte met briewe in met 

vandag se teks 

 

Welkom  

Speel “Op reis” 

Laat die kinders rondstap asof hulle agter Moses aan uit Egipte trek. Wanneer die leier skree: “Daar kom Farao!” 

moet die kinders neerval en so vinnig as moontlik op die vloer seil of kruip tot by ŉ plek van veiligheid soos deur die 

leier aangedui. Skree nou weer: “Farao en sy mense het in die Rooisee verdrink!” Die kinders spring op en dans in 

die rondte en trek weer agter Moses aan. Herhaal die speletjie twee maal. 

Na die derde keer roep die leier uit: “Slaan tente op!” en die kinders gaan staan twee-twee met hul hande teen 

mekaar om ŉ spitsdakkie te vorm. 

 

 Wyding  
 

Stilword-ritueel: 

Staan in ŉ kring, hou hande vas en sê die volgende: 

“Omdat ek in God glo, kan ek die mense wat my seermaak, vergewe. 

Omdat ek in God glo, sien ek uit na die mooi lewe wat God vir my gereedmaak.” 

Woord 

Lees en vertel 
 

Ek wil hê julle moet julle verbeelding gebruik. Ons gaan nou saam met die Israeliete Kanaän toe trek. Vat julle bagasie 

op julle skouers en loop nou agter ons aan. 

Ek wonder hoe gaan ons weet waarheen ons moet trek. (Gee vir die kinders ŉ groot, toegevoude padkaart om te 
lees. Wanneer hulle die padkaart oopvou, is dit net ŉ skoon stuk papier waarop staan: “Woestyn”.) Nee, hierdie 

padkaart gaan ons nie help nie. Wat van ŉ GPS? Nee, dit gaan ook nie werk nie, want die Israeliete het nog nie 



20 
 

geweet nie wat ŉ GPS is nie. Die enigste manier hoe die Israeliete sal weet waarheen om te trek, is om op God te 

vertrou. 

Die eerste aand kamp ons saam met die Israeliete net langs die woestyn. Hiervandaan sal die Here saam met ons 

reis. In die dag is daar heeltyd ŉ wolk voor ons in die lug. Die Here is in daardie wolk. In die nag lyk dit of daar vuur 

in die wolk is. Dit maak lig, sodat ons in die donker kan sien. So kan ons in die dag of nag trek. 

Ons weet ons is nou veilig uit Egipte uit. Die farao is reeds deur God oorwin. Ons het die wonderwerk voor ons oë 

sien gebeur toe God vir ons ŉ pad deur die Rooisee gemaak het. Dit kan nou net beter met ons gaan. (Stap 3 maal 
vinnig om die vertrek terwyl julle sing: “Ons wandel in die lig van God”) 
Ons trek nou al drie dae saam met Moses in die woestyn en het nog geen water gekry nie. Sjoe, maar nou is ons 

dors! 

 

Stasie 1: 

Uiteindelik! Hier is ŉ plek wat water het. Ek wonder hoekom noem hulle hierdie plek Mara? Ons drink van die water. 

Die water is dan niks lekker nie?! (Trek ŉ snaakse gesig). Nou het ons rede om by Moses te kla. Ons sal doodgaan 

van die dors! 

Moses bid en die Here wys vir hom ŉ stuk hout wat hy in die water moet gooi. (Gooi ŉ klein houtstokkie in die 
middelste houer wat die gewone water in het.) Proe nou hoe lekker is die water! Die Here het ons getoets om ons 

te leer: as ons gehoorsaam is aan Hom en doen wat Hy vir ons sê, sal Hy vir ons sorg. Daarna kom ons by Elim aan 

waar lekker water en 70 palmbome vir koelte is. Ons gaan sommer hier kamp opslaan vir ŉ tyd. God sorg regtig vir 

ons. 

Nou moet ons dieper die woestyn intrek. Slaan julle tente af en vat julle bagasie. Stap twee keer om die vertrek. 

Terwyl hulle stap, sê die leier: “Ons stap nou al 2 maande in die woestyn. Die Here moes ons maar eerder in Egipte 

laat doodgaan het. Daar het ons ten minste baie vleis en ander kos gehad om te eet. Nou het julle ons net in die 

woestyn ingebring waar ons van die honger sal doodgaan!” (Stap nog een maal om en stop by stasie 2.) 
 

Stasie 2: 

Moses neem die koevert wat op tafel 2 lê en lees die volgende: Eks 16:6-8: “Vanaand sal julle weet dat dit die 

Here is wat julle uit Egipte uitgebring het. Vanaand sal Hy vir julle vleis gee. Môreoggend sal Hy vir julle genoeg 

brood gee.” Slaan julle tente op! Vanaand kamp ons hier uit. 

Die verteller roep uit: “Kyk hierdie groot swerm voëls wat oor die kamp vlieg en hulle gaan sit op die grond. Dis so 

maklik om hulle te vang. Kom vang vir julle elkeen genoeg voëls om vanaand te eet!” Sjoe, nou is my maag vol! Ek 

dink ons moet almal gaan slaap. Dit was ŉ lang dag. (Die kinders gaan lê op die grond en maak hulle oë toe.) 
Die verteller roep uit: “Word wakker, julle! Kom kyk wat het in die nag gebeur! Hier op die grond lê sulke fyn wit 

korreltjies. Dis natuurlik die brood wat die Here vir ons belowe het. Tel nou daarvan op – genoeg vir elke gesin om 

vandag te eet. God het weer vir ons gesorg soos Hy belowe het!” 

Slaan julle tente af en vat julle bagasie. Ons gaan weer verder trek.  

Ons gaan nou van plek tot plek trek, maar die Here sal vir ons elke keer sê waarheen om te gaan. (Stap rond en 
bont in die vertrek rond. Gaan staan stil by stasie 3.) 
 

Stasie 3:  

Volk: “Ons trek alweer dae lank sonder enige water. Moses, gee vir ons water om te drink!” 

Moses: “Hoekom baklei julle met my? Julle gaan die Here kwaad maak.” 

Volk: “Hoekom het jy ons dan uit Egipte laat wegtrek, net sodat ons, ons kinders en ons diere van die dors kan 

doodgaan?” 

Moses: “Here, wat moet ek nou doen? Netnou gooi hierdie mense my met klippe dood!” 

Neem die koevert met die Here se antwoord en lees dit voor: “Vat jou kierie en vat ŉ paar leiers saam met jou. 

Gaan dan na Horeb toe. Ek sal vir jou daar wag. Daar is ŉ groot rots wat jy moet slaan, dan sal daar vir die mense 

water uitkom.” 

(Moses slaan met ŉ stok op die tafel. Die leier vat die kan met water wat onder die tafel gestaan het en gooi dit in 
die skottel op die tafel.) 
Die Here het weer vir ons gesorg! 
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Noudat ons genoeg gehad het om te drink, moet ons weer verder trek. Tel op julle bagasie! Stap weer drie maal om 

die vertrek. 

Sjoe, na drie maande kom ons uiteindelik by die berg Sinai aan. Hier kan ons weer ons tente opslaan. Ons gaan vir 

ŉ rukkie hier kamp, want Moses moet nou eers op die berg gaan hoor wat God vir hom wil sê. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe dit moet voel om nie te weet waarheen jy op pad is nie. 

2. Ek wonder hoe lank die Israeliete nog in die woestyn sal moet rondtrek. 

3. Ek wonder op watter maniere God vir jou sorg. 

 

 Werskaf  

• Gebruik die prent wat sê: “God sorg vir ons!” Teken kos in die bord en kleur dit in.  

• Soek die verskuilde boodskap in die voet, deur die letters van die boodskap een vir een neer te skryf soos 

jy by hulle kom, tot by die einde. 

 

Sluit af met die seënbede  

 

Kinders kry geleentheid om geseën te word deur mekaar en/of die leier. Dit is altyd lekker om dit interaktief te 

maak! 
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God sorg vir ons 

 






