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Ontmoeting 1 

Reëls vir God se familie: Israel ontvang die Wet op die berg Sinai 
Aan die einde van die ontmoeting moet die kinders besef dat God nie vir ons reëls gegee het om ons te 

straf nie, maar juis omdat Hy vir ons lief is. 

 

Teks: Eksodus 19, 20, 24, 32 

Hulpmiddels:  

• 2 plakkate - Op die een staan: “God” en op die ander een: “Ander mense” 

• 10 reëls op afsonderlike stroke papier (gebruik die “verlore gebod” speletjie se reëls) 

• Visuele hulpmiddels vir die 10 gebooie 

• Flitskaarte: Sien hulpmiddel van tien gebooie aan die einde. Daar moet ten minste een gebod vir elke kind 

wees. 

 

 Welkom  

Die verlore gebod: 

Druk die tien gebooie uit op ŉ vel papier en sny die gebooie los van mekaar. Neem elke strook met ŉ gebod op en 

kram (“staple”) elkeen aan ŉ lekkertjie vas. Steek die lekkers buite of in die vertrek weg en laat die kinders die 

verlore gebooie soek. Dis ŉ lekker skattejag. Sodra hulle al die stroke het, moet hulle dit in volgorde pak sodat die 

10 gebooie op mekaar volg. 

 

 

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 hele tyd wat die Israeliete in die woestyn was, het God vir hulle gesorg. Ek wonder wie van julle kan vir my ŉ 

paar voorbeelde noem van hoe God vir hulle gesorg het. (Manna, kwartels, water, ens.) 
Daar was nog iets spesiaals waarmee God hulle gehelp het. 

Die Israeliete was ŉ groot groep mense en daar het dikwels probleme gekom. Mense het mekaar kwaad gemaak en 

dan het hulle by Moses gaan kla. Soms het Moses nie dadelik geweet wat om te doen nie. Dit het vir Moses baie 

moeg en die mense baie ongelukkig gemaak. 

Wat die Israeliete nodig gehad het, was duidelike reëls van hoe hulle teenoor mekaar en teenoor God moes optree. 

Dan sou dit nie nodig wees om te wonder of hulle die regte ding doen nie en daar sou baie minder bakleiery wees. 
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God wou graag vir Moses en die Israeliete hiermee help. Daarom het Hy vir Moses geroep om op die berg Sinai te 

klim. Daar op die berg het God self 10 reëls op 2 plat klippe geskryf en vir Moses gegee. 

Daar was 2 soorte reëls. Party reëls het hulle gehelp om reg teenoor God op te tree en die ander reëls moes hulle 

leer om reg met mekaar saam te leef. (Die plakkaat waarop “God” staan word teen die een muur geplak en teen die 
ander muur “Ander mense”.) Ek gaan nou ŉ paar van die reëls noem en dan moet julle, sonder om te praat, tot by 

die plakkaat hardloop waar julle dink dit hoort. Kom elke keer weer terug na die middel van die vertrek. 

 

Kinders gaan sit weer rustig. Kom ons kyk na elkeen van God se 10 reëls en wat dit beteken. (Gebruik die visuele 
hulpmiddels van die 10 gebooie.) 
Hierdie 10 reëls noem ons die 10 gebooie. Ons kan dit in die Bybel lees in Eksodus 20 en Deuteronomium 5. 

God het hierdie 10 reëls vir Moses gegee, maar nie net dit nie. Hy het ook vir Moses geleer oor spesifieke sake 

soos hoe hulle slawe moet hanteer, hoe hulle vir God moet offer, ens. God het ook vir Moses in baie fyn 

besonderhede vertel hoe hulle ŉ tent moes bou wat hulle as kerk kon gebruik. 

Moses was vir 40 dae (6 weke) op die berg Sinai om al hierdie instruksies van God te kry. 

Ek wonder hoe sou jy gevoel het as jou pa en ma vir 6 weke weggaan en jou alleen by die huis los. Jy sal begin 

wonder of hulle ooit gaan terugkom. 

Die volk het begin wonder of Moses ooit gaan terugkom. Hulle was bang dat hulle nou sonder ŉ leier in die woestyn 

is. 

(Hou julle asems op vir 40 tellings) 
Verduidelik aan die kinders dat 40 dae eintlik kort was. Die Israeliete moes 400 jaar wag voordat hulle bevry is van 

slawerny in Egipte. Abraham was 100 en Sara 90 voor Isak gebore is. Josef was al ŉ ou man toe hy weer met sy 

gesin verenig is. God hou altyd Sy beloftes, maar Hy doen dit in Sy eie tyd. Ons moenie moeg word om te wag vir 

God nie. Hy doen altyd wat Hy belowe het. 

Die Israeliete het egter moeg geraak om te wag vir Moses en het gewonder wat die Egiptenare sou doen. Hulle het 

vir Aäron gevra om vir hulle ŉ god te maak wat hulle kan help en lei. Aäron het toe vir hulle ŉ beeld van ŉ kalf 

gemaak van al die goue juwele wat hulle vir hom gebring het. Ek wonder of dit ŉ slim plan is om iets met jou hande 

te maak en dan te wil hê daardie dooie ding moet jou help en lei. 

Die Israeliete het gedink dis ŉ baie slim plan, want hulle het tot die beeld gebid, dankie gesê dat hy hulle uit Egipte 

gelei het, hulle het vir hom geoffer en hulle het ŉ hele groot fees gehou. Ai tog!  

God het gesien wat by die kamp van die Israeliete aan die gang was en Hy het vir Moses gesê dat Hy baie kwaad 

vir die Israeliete is – Hy gaan hulle almal doodmaak. Net vir Moses gaan Hy spaar en hom ŉ groot nasie maak. Ek 

wonder hoe Moses gevoel het toe hy hierdie nuus kry. 

Moses het by God gepleit om nie die volk dood te maak nie en hy het God herinner aan Sy belofte aan Abraham. 

God belowe toe dat Hy sal aanhou om vir die volk te sorg. 

Moses het met die twee plat klippe in sy hand teen die berg afgeklim tot waar Josua vir hom gewag het. Toe hulle 

sien hoe die Israeliete feesvier rondom die goue kalf, het Moses so kwaad geword dat hy die klippe flenters gegooi 

het. Al die reëls wat God neergeskryf het, was nou flenters! 

God het steeds vir die volk sy liefde gewys en hulle nie almal doodgemaak nie. God het weer vir Moses die 10 

gebooie opgeskryf, sodat hulle dit altyd kon hê. Daarna moes hulle 40 jaar in die woestyn rondswerf. Omdat die 

mense die goue kalf aanbid het, kon hulle nie self in die Beloofde Land intrek nie, maar hulle kinders kon. In die 40 

jaar het God goed vir hulle gesorg en daar het nog baie wonderwerke gebeur (soos dat hulle klere nie oud en 

stukkend geraak het nie). So moes hulle leer om in Hom te glo en Hom alleen te aanbid. 

Jy moet die Here God liefhê en nie ander goed 

belangriker ag en liewer hê as vir Hom nie. (G) 

Jy moenie saam met ŉ man of vrou slaap as julle nie 

getroud is nie. (M) 

Jy moet een dag in ŉ week spesiaal vir die Here gee. (G) 

Jy mag nie iemand doodmaak nie. (M) 

 

Jy mag nie God se naam verkeerd gebruik nie, maar 

net om Hom te loof en te prys. (G) 

Jy mag nie jok nie. (M) 

Jy moet net tot God bid (G) 

Jy moet lief wees vir Pappa en Mamma. (M) 

Jy mag nie steel nie. (M) 

Jy mag nie iets begeer wat aan iemand anders 

behoort nie. (M) 
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Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe lank moes jy al wag vir iets wat jy BAIE graag wou hê. 

2. Ek wonder of jy al vir God iets gevra het wat Hy eers later vir jou gedoen het. 

3. Ek wonder of God altyd “ja” sê as jy vir Hom iets vra. 

 

 Werskaf  

 

• Visuele voorstelling van die 10 gebooie (vir ouer kinders) 

• Flitskaarte: Kinders hou elk ŉ kaart vas (geskommel). Hulle moet hulself reg rangskik. 

 

Sluit af met die seënbede  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moenie jok nie. 



     4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



     5 
 

Ontmoeting 2 
 
Josua, die nuwe leier: Leier van aksie 
Josua was ŉ leier wat op die Here en Sy beloftes vertrou het 

 
Teks: Josua 1 en 24 

Hulpmiddels:  

• Welkomkaartjies waarop staan: “Wees sterk, wees vasberade, want die Here het jou gekies.” 

• Skryf Josua 1:9 op ŉ plakkaat en knip skoon papierstrokies dieselfde grootte as die woorde. (Dit gaan gebruik 

word om die woorde toe te plak soos nodig.) 

• Karton vir boekmerke en enige gepaste versiering 

• Verf en A4-papier met stokke om vlaggies te maak 

• Roomys-stokkies vir rame 

• Prent van ŉ leeu met die teks om in te kleur 

• Sout-klei wat gebak kan word om ŉ “J”, “1” en “9” mee te maak en tou om ŉ armband mee te maak 

• Pen, potlode, uitveër en papier 

 

Welkom  

Elkeen kry ŉ kaartjie waarop staan: “Wees sterk, wees vasberade, want die Here het jou gekies.” 

 

Volg die leier 

Die leier loop voor en laat die kinders agter haar aan marsjeer. (Loop buite of volg ŉ roete deur die vertrek.)  
Oefen eers met die kinders om te roep: “Ons is nie bang nie!!” 

Die leier roep: “Ons is Kix... !” 

Kinders antwoord: “Ons is nie bang nie!” 

Leier roep: “Ons lees die Bybel!” 

Kinders antwoord: “Ons is nie bang nie!” 

Hou so aan en roep verskillende opmerkings soos: 

“Ons gaan kerk toe!” 

“Ons praat die waarheid!” 

“Ons help ander!” 

“Ons is lief vir Jesus!” ens. 

Terug by die beginpunt sing julle: “Ek wandel in die lig van God” terwyl almal na hul sitplekke stap. 

 

Impromptu storie 

Sit in ŉ kring of om ŉ tafel en plaas ŉ voorwerp in die middel. (Dit kan enigiets wees, selfs ŉ potloodsakkie of ŉ 
tennisbal.) Julle gaan nou ŉ storie opmaak. Jy begin. Neem die voorwerp en hou dit vas terwyl jy ŉ storie begin 

vertel: 

“Willem is ŉ leeu; ŉ groot, goudbruin leeu met ŉ dik bos maanhare en reuse kloue. Maar Willem is ŉ bang leeu. Baie 

bang. Selfs sy toonnaels bewe as hy net ŉ muis hoor piep. Eendag word Willem wakker en hy sien dat sy familie weg 

is. Hulle het gaan jag. Skielik hoor hy die blare agter hom ritsel. Iets kom nader; al hoe nader. Hy draai om en daar 

sien hy ŉ ...” 

Sit die voorwerp weer in die middel neer en laat een van die kinders dit optel en verder gaan met die storie. Die 

kind sit dan weer die voorwerp in die middel en ŉ ander kind wat lus het, kan verder vertel. Moedig hulle aan om 

pret te hê, hul verbeelding te gebruik en mekaar te respekteer. 
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Wyding  

 

Stilword-ritueel: 

Speel die klanksnit. (Kan gratis afgelaai word van ons webwerf en op ŉ selfoon gespeel word.) 

Harde geluide 

“Kyk links en kyk regs, maar moenie verskrik wees nie!” (Doen met aksies.) 

Donderweer, ens. 

“Kyk op, kyk af en moenie bang wees nie.” (Doen met aksies.) 

Musiek 

“Van voor en van agter, bo jou en onder jou, rondom jou en binne jou is die Here, die Ewige God.” (Draai 
in die rondte met arms uitgesprei.) 

 

Woord   

“Ons is nie bang nie!” het julle geroep toe ons gestap het. Ons is nie bang om Bybel te lees of te bid nie, ons is nie 

bang om Kix toe te kom nie en nog baie ander dinge. Dis maklik om dit te sê, maar ons kan baie bang word wanneer 

ons weet van gevare. 

Nadat Moses dood is, moes die Israeliete in Kanaän intrek. Josua was nou hulle leier. In Kanaän was daar baie 

gevare; daarom het die Here vir Josua moed ingepraat. 

Ons lees net 3 van die verse uit die Bybel voor: Josua 1:5 en Josua 1:8-9. 

Herhaal vers 9. Plak nou die woorde van die vers teen ŉ muur en laat die kinders dit saam met jou lees. Lees dit 

ritmies en hou by die ritme. Dit gaan die kinders help om die vers te onthou. 

Vra nou ŉ kind om al die “wees”- woorde toe te plak. Lees nou weer die vers. 

ŉ Volgende kind kan die woord “moenie” kom toeplak en dan lees julle die vers weer. 

Daar was baie probleme wat Josua moes hanteer. Hy was nou die nuwe leier van duisende Israeliete en hulle was 

baie keer opstandig en ongehoorsaam. Sou hulle na hom luister? Daar het oorloë voorgelê. Daar was ŉ rivier waaroor 

hulle moes kom en hulle het nog elke dag water en kos nodig gehad. God het geweet Josua was oor al hierdie dinge 

bekommerd. Daarom het Hy die belofte gemaak. 

Plak nou “sterk”, “skrik” en “die Here jou God” toe en lees weer die vers. 

In baie lande van die wêreld mag mense nie Bybel lees of in Jesus glo nie. Hulle word gevang as hulle bid of Bybel 

lees. Hulle weet hulle moet soveel as moontlik van die Bybel uit hul kop leer, anders vergeet hulle dit as hulle sonder 

ŉ Bybel is. Hulle moet dag en nag daaraan dink. Wanneer die Christene bymekaar kom, moet hulle fluister as hulle 

Bybel lees, sing of bid. Ons gaan nou die vers fluister asof ons dit vir hulle sê. 

• Fluister vers 9. 
• Vra nou vir die kinders of hulle kans sien om nog woorde toe te plak. 
• Lees dit dan een of twee maal. 

Dink aan iets waarvoor jy bang is. (Noem voorbeelde uit die kinders se lewens.) Skryf dit met jou wysvinger in die 

palm van jou hand. Maak dan vuiste met jou hande en druk jou vingers so styf as moontlik in jou handpalm. 

Sê weer die vers terwyl jy jou hande oopmaak en voor jou oophou. Glo jy dat die woorde van vers 9 waar is en dat 

die Here by jou sal wees? 

Josua het geglo en hy was gehoorsaam aan die Here. Die Here was die hele tyd by hom. Ons sal die volgende twee 

weke hoor van die wonders wat gebeur het omdat Josua gehoorsaam was en alles wat God gesê het, gedoen het. 



     7 
 

• Hoor by die kinders of daar van hulle is wat kans sien om Josua 1:9 alleen te sê. Indien nie, vra of twee 
maats dit saam wil doen. 

• Laat almal opstaan en op een plek marsjeer terwyl hul die teks herhaal. Gaan sit daarna. 
Dit was nie net Josua wat die Here gedien het nie. Hy en sy huisgesin het saam geglo en God gehoorsaam. En nie 

net hulle nie... Josua het ook die hele volk, duisende mense, uitgedaag om die Here te kies. Daar was baie afgode in 

Kanaän en Josua het geweet dat die mense baie gou van die Here kan vergeet. Dit raak vir hulle interessant om 

van die afgode te leer en een-twee-drie, dan aanbid hulle afgode en draai hul rug op die Here. Daarom het Josua 

voor hulle gaan staan en gesê: “Kies die Here en dien Hom, maar oppas, julle moet mooi kies, want die Here laat 

nie met Hom mors nie. As julle vandag sê julle gaan Hom dien, kan julle nie weer omdraai en begin glo in afgode 

nie.” 

Josua het nog ŉ belangrike ding gesê. Hy het gesê dat, al kies die ander mense nie vir die Here nie, hy en sy familie 

die Here sal dien. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe het Josua se kinders gevoel toe hulle hoor wat hulle pappa sê. 

2. Ek wonder hoe sal jy voel as jou pa of oupa voor almal sou opstaan en sê: “Ek en my familie sal die Here 

dien.” (of jou ma, ouma of die skoolhoof) 

3. Ek wonder watter woord in Josua 1:9 is vir jou die belangrikste. 

4. Doen ŉ gebed en dank die Here vir Sy beloftes en verwys ook na die dinge wat vir die kinders belangrik was 

in die les. 

 

Werskaf  

• Maak ŉ boekmerk met Josua 1:9 of ŉ deel daarvan daarop geskryf. 

• Maak ŉ “J”, “1” en “9” uit klei. Steek ŉ gaatjie daarin waardeur ŉ toutjie of koordjie geryg kan word. Laat 

dit hard word en maak dan ŉ armbandjie om die kinders te herinner aan die teks en waar dit in die Bybel 

staan. 

• Verf “Ek en my familie sal die Here dien” op ŉ A4-papier. Wanneer dit droog is, plak dit om ŉ stokkie en 

maak ŉ vlaggie daarvan. 

• Verf “Ek en my familie sal die Here dien” op karton. Verf roomysstokkies en plak dit soos ŉ raam om die 

woorde. 

• Sit papier, potlode en penne neer waarmee kinders (wat wil) vir die Here ŉ gebed kan skryf waarin hulle vir 

Hom sê hoe hulle voel oor Sy belofte in Josua 1:9. 

 

Seëngroet 

(Josua 1:9 word in die eerste les van die kwartaal aangeleer en kan vir die res van die kwartaal na elke 

ontmoeting as seëngroet dien.) 

Josua 1:9: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want 

Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” 
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Josua 1:9 

Ek self gee  

jou die opdrag.  

Wees sterk,  

wees vasberade.  

Moenie skrik nie,  

moenie bang wees nie, 

 want Ek, 

die Here jou God,  

is by jou oral  

waar jy gaan.  

Josua 1:9 

 

Ek self gee jou die opdrag. 

Wees sterk, 

wees vasberade.  

Moenie skrik nie, 

moenie bang wees nie, 

 want Ek,  

die Here  

jou God,  

is by jou oral  

waar jy gaan.  
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Ontmoeting 3  
 
Spioene na Jerigo 
Kinders leer dat die Here ons beskerm  

Teks: Josua 2 

Hulpmiddels:  

• Rooi karton 

• Rooi tou/wol wat in stukkies gesny kan word 

• Toue tussen 1 en 2 meter lank waarmee die kinders mekaar kan rondtrek 

• Wit karton 

• Stukkies rooi tou of wol 

• Rooi A4-grootte karton 

• Gaatjiepons (ponsdrukker) 

 

 Welkom  

Sorg dat jy ’n klomp toue het wat almal omtrent tussen een en twee meter lank is. (As jy rooi tou kan kry, sal dit 
selfs beter wees.) Laat die kinders twee-twee staan met ŉ tou. Een kind lê plat en hou aan die tou se punt vas. Die 

ander een probeer hom oor die vloer trek. Ruil om. Maak nou groepies van drie. Laat twee van hulle lê en aan die 

tou vashou en kyk wie kry dit reg om hulle oor die vloer te trek. (Die kinders word herinner aan die geleentheid waar 
Ragab die 2 spioene teen die muur laat afsak het.) 
Speel wegkruipertjie as julle plek het daarvoor. (Dit herinner aan Ragab wat die spioene weggesteek het.) 
Al die kinders lê op die grond en niemand mag beweeg of ’n geluid maak nie. Stel ŉ alarm vir ŉ minuut of twee 

waarin hulle so stil moet lê dat dit lyk of hulle nie eers daar is nie. (Dit herinner aan die spioene wat so stil onder 
die toue/ strooi moes gelê het.) 
 

Wyding  
 

Stilword-ritueel: 

Speel die klanksnit. (Kan gratis afgelaai word van ons webwerf en op ŉ selfoon gespeel word.) 

Harde geluide 

“Kyk links en kyk regs, maar moenie verskrik wees nie!” (Doen met aksies.) 

Donderweer, ens. 

“Kyk op, kyk af en moenie bang wees nie.” (Doen met aksies.) 

Musiek 

“Van voor en van agter, bo jou en onder jou, rondom jou en binne jou is die Here, die Ewige God.” (Draai in die 
rondte met arms uitgesprei.) 
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Woord   

Lees Josua 2 op ’n gedramatiseerde wyse voor. Gebruik die Bybel@Kinders. (Knip hierdie gedeelte uit en plaas dit 
in jou Bybel. Die kinders kan dan onthou dat die verhaal uit die Bybel kom.) 
(Jy sou ook ’n impromptu opvoering met die kinders kon hou. Jy benodig Ragab, 2 spioene, 2 soldate en ’n koning. 
As jy klere of ander items het, kan jy die kinders daarmee aantrek.) 
“Jerigo was die eerste stad aan die oorkant van die Jordaanrivier wat die Israeliete moes aanval. Josua het stilletjies 

2 spioene gestuur om te gaan kyk hoe sterk die mense van Jerigo was. Toe dit amper donker was, het hulle in 

Jerigo aangekom. Hulle het vir ŉ prostituut gevra of hulle die aand in haar huis kon slaap. Haar naam was Ragab. Sy 

het dikwels vir vreemde mense slaapplek gegee. Van Jerigo se mense het gesien daar is vreemde mans in Ragab 

se huis. Hulle het vir die koning van Jerigo gaan sê: ‘U weet mos die Israeliete kamp hier naby aan die anderkant 

van die Jordaan. Hulle wil ons land vir hulle vat! Twee van hulle spioene is hier in ons stad.’ 

Die koning het vir Ragab laat weet: ‘Stuur dadelik die twee vreemde mans in jou huis na my toe. Hulle is spioene 

wat ons stad verken.’ Ragab het gou ŉ plan gemaak. Sy het die koning laat weet: ‘Dis waar, twee vreemde mans 

het hier by ons kom slaapplek soek. Maar hulle is teen skemer hier weg. Dit was net voor die stad se poorte vir die 

nag toegesluit is. Ek weet nie waarheen hulle is nie. Maar as julle gou maak, kan julle hulle dalk nog vang!’ Intussen 

het Ragab die twee mans op haar huis se dak laat klim. Daar het sy hulle weggesteek onder ŉ bondel toue. Die 

koning van Jerigo se soldate kon die mans nie in Ragab se huis kry nie. Hulle het haar geglo. Hulle het die stad se 

poorte oopgesluit en die spioene gaan soek in die rigting van die Jordaanrivier. Die stad se poorte is weer agter die 

soldate toegesluit. 

Ragab is op na die dak van haar huis toe en het vir die twee spioene gesê: ‘Ek weet die Here gee die land vir julle. 

Almal van ons wat hier bly, is verskriklik bang vir julle. Ons het gehoor hoe die Here julle uit Egipte gelei het. Ons 

weet julle het op droë grond deur die Rooisee getrek. Ons het gehoor geen koning aan die ander kant van die 

Jordaanrivier kon julle keer nie. Ons is baie bang, want ons weet julle God is die God van die hele wêreld. Ek het 

julle goed behandel. Belowe my nou dat julle my familie ook goed sal behandel wanneer julle Jerigo aanval. Kom ons 

kom ooreen oor ŉ teken dat julle my pa en ma, my broers en susters en al my ander familie se lewens sal spaar.’ 

Die spioene het geantwoord: ‘As jy ons nie verklap nie en die Here gee die land vir ons, sal ons jou goed behandel. 

Ons belowe dit sowaar as wat ons lewe!’ 

Ragab se huis was op die muur wat rondom Jerigo gebou was. Sy maak toe ŉ slim plan. Sy vat een van die toue 

waaronder hulle weggekruip het. Die toue was bloedrooi. Sy sê vir die mans: ‘Ek gaan julle met hierdie tou laat afsak 

tot op die grond. Die koning se soldate soek julle op die pad na die Jordaanrivier. Vlug dadelik na die berge toe. 

Kruip 3 dae daar weg. As die soldate moeg is om na julle te soek, kan julle na julle eie mense toe teruggaan.’ 

Die mans het geantwoord: ‘Dankie vir jou hulp. Ons kan net ons belofte om jou te help nakom as jy maak presies 

soos ons nou sê. Wanneer ons die stad aanval, moet jy hierdie rooi tou by jou huis se venster laat uithang. Jy moet 

sorg dat jou pa, ma, broers, susters en ander familie saam met jou in die huis is. As een van jou familielede buite 

jou huis is, is dit nie ons skuld as hy doodgaan nie. Maar ons sal sorg dat niemand die mense in jou huis seermaak 

nie. Die rooi tou is die teken dat almal in jou huis gespaar moet word. Maar as jy ons verklap, sal daar niks kom van 

ons belofte nie.’ 

Ragab het toe gesê: ‘Ek sal presies maak soos julle sê.’ Sy het hulle laat afsak en die rooi tou by haar venster laat 

uithang. Die spioene het dadelik na die berge gevlug. Hulle het 3 dae lank daar weggekruip. Die koning van Jerigo se 

soldate het orals na die spioene gesoek, maar kon hulle nêrens kry nie. Hulle is terug Jerigo toe. Die spioene het 

teruggegaan na Josua waar hy oorkant die Jordaan vir hulle gewag het. Hulle het vir hom gesê: ‘Die Here gee die 

land vir ons. Die mense in die land bewe as hulle van ons hoor!” 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder of die slegte vrou goed gevoel het oor haar goeie daad en of sy opgehou het om verkeerde goed 

te doen. 

2. Ek wonder of die spioene in God begin twyfel het terwyl hulle daar onder die toue weggekruip het. 

3. Ek wonder of jy al in God begin twyfel het toe jy baie bang was. 
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4. Ek wonder of Josua dapperder geword het toe hy gehoor het die volke is bang vir hulle. 

5. Ek wonder of Josua sou onthou dat mense bang was omdat hulle gehoor het dat die Here vir Israel sterk 

gemaak het. 

6. Ek wonder of julle weet dat Ragab deel van Jesus se voorgeslag was. 

 

 Werskaf  

• Deel aan elkeen ’n stukkie wit karton uit. Dit kan ’n A4-grootte wees wat in 4 gesny is. Deel ook aan 

elkeen ’n stukkie rooi tou en gom uit. Laat die kinders ’n muur op die karton teken. Help hulle om ŉ muur 

met groot stene te teken. Elke kind kan die tou op die muur plak en huis toe neem. Leer die kinders om te 

vertel dat die tou ’n teken van God se sorg en beskerming geword het. 

• Knip strokies van 2 cm x 21 cm uit rooi A4-karton. Jy behoort 15 strokies uit een A4 te kry. Die strokies 

raak die armbandjies waarmee die kinders huis toe kan gaan. Laat die groter kinders self op die karton 

skryf: “Die Here beskerm my”. Jy kan vir die kleiner kinders die woorde op wit karton skryf en opknip. 

Hulle moet dan die 4 los woordjies in die regte volgorde op hulle rooi armbandjie plak. 

• Gee ook vir die kinders 4 bandjies waarop hulle een van die 4 woorde skryf. Hulle kan dan die bandjies aan 

mekaar vasbind soos ’n ketting. ’n Maklike manier om die bandjies te bind is om aan die een kant ’n 

gaatjie in te pons. Aan die ander kant knip jy ’n driehoek wat ingekeep word. Steek dan die driehoekie 

deur die gaatjie. 

Sluit af met die seënbede: 

Josua 1:9: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want 

Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” 
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Ontmoeting 4 
 
Intog in Kanaän 
Die Here help ons deur die moeilike dele 

Teks: Josua 3, Psalm 114 

Hulpmiddels:  

• Ark: neem ’n lekker groterige kartonboks. Maak gate vir besemstokke aan die bo-kant van die boks. Druk 

twee besemstokke daardeur sodat die boks daaraan kan hang. Jy kan ’n mooi lap oor die boks gooi sodat 

net die vier punte van die besemstokke uitsteek. 

• Indien jy Bybelse klere of lappe het, sal dit lekker wees om die karakters aan te trek. 

• ’n Groot stuk blou plastiek ongeveer 1 meter by 5 meter lank. (Mens kan blou bouersplastiek by enige 

hardeware winkel koop.) 

• Papierborde 

• Twee toue 

 

Welkom  

“Stap-deur-die-Jordaan”-speletjie 

Neem so 8 papierborde en twee toue. Gooi die toue op die vloer om die twee walle van die rivier voor te stel. Plak 

die papierborde tussen die toue vas dat dit soos die klippies in ’n rivier lyk. Dit moenie te moeilik of te maklik vir 

die kinders wees nie. Jy kan dit ook by die ingang van die vertrek doen sodat die kinders eers deur die “Jordaan” 

moet kom om in die vertrek te kom. 

 

“Dra-mekaar”-speletjie 

Maak groepies van 3. Laat twee oorkant mekaar staan en hulle hande vashou. Laat die 3de een op hulle hande gaan 

sit. Neem hulle nou weer na die “rivier” met die “papierbordklippe” en kyk of hulle nou weer deur die rivier kan kom 

deur net op die klippe te trap. Hulle kan ook beurte maak om gedra te word. 

 

“Reinig jou!”-speletjie 

Elke keer as jy sê “Reinig jou!” moet die kinders opspring en hulself afskud. 

Elke keer as jy sê “Slaan kamp op!” moet die kinders gaan lê. Kyk of jy die kinders kan deurmekaar maak deur eers 

die opdragte stadig te gee en later al hoe vinniger. Dié wat gaan lê as jy sê “reinig jou” of andersom, val uit. Jy kan 

ook dieselfde opdrag oor en oor gee om te kyk of die kinders mooi luister. 

 

Wyding  

 

Stilword-ritueel: Speel die klanksnit. (Kan gratis afgelaai word van ons webwerf en op ŉ selfoon gespeel word.) 

Harde geluide 

“Kyk links en kyk regs, maar moenie verskrik wees nie!” (Doen met aksies.) 

Donderweer, ens. 

“Kyk op, kyk af en moenie bang wees nie.” (Doen met aksies.) 
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Musiek 

“Van voor en van agter, bo jou en onder jou, rondom jou en binne jou is die Here, die Ewige God.” (Draai in die 
rondte met arms uitgesprei.) 

Woord   

Doen die volgende opvoering met die kinders: 

Jy benodig: Josua, 4 priesters, 2 belangrike manne en die res van die kinders wat die volk kan wees. 

(Speel die gedeelte uit soos jy dit vertel. Gooi die strook bouersplastiek in die middel van die vertrek.) 
Josua en die volk Israel moes deur die Jordaanrivier kom om die beloofde land wat die Here vir hulle gegee het, in 

te neem. Hulle het by ’n dorpie naby die rivier met die naam Sittim gebly. (Laat almal daar lê en maak of hulle slaap.) 
Hulle het een oggend vroeg kamp opgeslaan en na die Jordaanrivier toe geloop. 
(Laat hulle tot by die plastiek loop. Die “priesters” tel nou die “ark” op en loop in die middel van die groep, want 
hulle beskerm die ark.) Toe hulle daar kom, het hulle gesien dat die Jordaan baie vol was. Die water het amper oor 

sy walle geloop. Dit was oestyd en in oestyd was die Jordaanrivier altyd baie vol. 

Toe die volk naby die rivier kom, het die belangrike manne van die volk eers gaan kyk na die rivier en ’n plek gesoek 

waar hulle kan kamp opslaan. (Laat die twee belangrike manne gaan soek vir ’n plek.)  
Daar het hulle vir drie dae gebly. (Laat almal weer daar naby die water gaan lê.) Josua en sy manne het lank gepraat 

en planne gemaak. Hulle het ŉ plek gesoek waar hulle die rivier sal kan oorsteek. (Laat Josua en die twee belangrike 
manne langs die plastiek op en af loop.) Hulle was baie bang omdat die rivier so vol en die stroom so sterk was. Die 

Here het egter met Josua gepraat en vir hom gesê dat die priesters met die ark op hulle skouers voor moet loop 

en eerste deur die rivier moet gaan. (Laat Josua eenkant gaan staan en opkyk.) 
Die verbondsark was vir hulle baie spesiaal, want dit was waar die twee kliptafels met die 10 gebooie op gebêre was. 

Hulle wou daarom altyd die verbondsark beskerm, want dit was vir hulle die bewys dat God by hulle sou wees. 

Die Here het egter aan Josua belowe dat Hy met hulle sal wees en die ark sal bewaar. Hy het ook gesê dat Hy die 

Jordaanrivier sal laat opdroog sodat die volk droogvoets deur die rivier kan trek. 

Josua het toe die hele volk bymekaargemaak en gesê dat hulle hulself moet reinig, want die volgende oggend sou 

hulle groot wonders beleef; iets wat hulle nog nooit gesien het nie. (Laat almal opstaan en hulle klere afskud.) 
Toe dit lig word die volgende dag, het die priesters die ark op hulle skouers getel. Die volk het ver agter die ark 

gebly. Hulle mag nie naby gekom het nie. (Laat die kinders terugstaan.) Toe het die priesters na die vol rivier toe 

gegaan. Toe hulle by die rivier kom, was hulle ook maar baie skrikkerig vir die sterk stroom. (Laat die 4 priesters 
met die ark gaan vassteek by die rivier.) Hulle het toe gewag dat die Here die rivier moet opdroog, maar die Here 

het vir Josua gesê dat die priesters eers hulle voetsole in die water moet sit en Hom vertrou. (Laat die voorste 2 
priesters versigtig hulle voete op die rand van die plastiek sit.) Toe die priesters dit versigtig waag om hulle voete 

nat te maak, het die rivier wonderbaarlik teruggetrek sodat die priesters droogvoets deur die rivier kon loop. (Laat 
een van die volwassenes die stuk plastiek van die eenkant af begin oprol of opvou tot by die priesters. Gooi ’n paar 
papierborde neer waaroor hulle moet loop.) Die rivier het soos een wal bly staan. Daarna het die hele volk ook 

droogvoets deur die rivier getrek. So kon hulle die beloofde land Kanaän ingaan. (Laat almal deurloop.) 
Toe almal deur die rivier was, het die water weer begin vloei. (Rol die plastiek weer oop. Laat almal omdraai en 
hande klap. Sing ook ’n lofliedjie tot eer van die Here.) 
 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder of die priesters nie bang was dat hulle sou wegspoel nie.  

2. Ek wonder of jy ook al iets moes doen wat vir jou te erg was.  

3. Ek wonder of jy al beleef het hoe die Here jou help om iets reg te kry wat jy gedink het nie moontlik was 

nie. 
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 Werskaf  

• Deel die “woordsoek”-aktiwiteit met die leidrade uit. Die kinders kan 

die woorde op, af, dwars of diagonaal kry. 

• Kleur die prent in van die priesters wat met die verbondsark deur die 

Jordaanrivier loop. 

• Gee vir elke kind ŉ vuurhoutjieboksie met tandestokkies waarmee hulle 

ŉ ark kan bou. Versier dit. 

• Laat die kinders moeilike goed (probleme wat hulle in die gesig staar) 

op die papierborde skryf. Plaas dit soos “klippies” in die rivier en loop 

daaroor. 

 

 

Sluit af met die seënbede: 

Josua 1:9: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want 

Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” 
 

 

  

1) Wat is die naam van die rivier waardeur hulle moes 

trek? 

2) Wie was die leier? 

3) Watter tyd van die jaar was dit? 

4) Wie moes die ark dra? 

5) In watter dorpie het hulle eers gebly? 

6) Wat was die ark se volledige naam? 

7) Watter deel van die priesters moes nat word? 

Verbondsark: 

Kopieer die patroon op karton. Knip dit op die buitenste lyne uit en 

vou op die stippellyne. Knip die engele ook uit en vou hulle dubbeld 

sodat die prent op albei kante gedruk is. Die engele se 

“voetstukkies” vou buitentoe uit sodat die engele daarmee op die 

verbondsark vasgeplak kan word.  
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Ontmoeting 5 
 
Die val van Jerigo: Sien jy rooi? 
Ons luister na die verhaal asof Ragab dit vertel en hoor hoe God sy almag toon deur Jerigo se mure te laat 
val en Ragab te red. 

Teks: Josua 6 

Hulpmiddels:  

• ŉ Bal 

• Vuvuzela of iets anders wat ŉ groot geraas maak 

• ŉ Ramshoring of ŉ prent daarvan 

• Rooi wol of rooi tou 

• “Soek-die-lawwe-foute”-prent 

• “Verbind-die-kolletjies”-speletjie 

• ŉ Eetbare uitstalling van Jerigo 

• Bokse 

• Gom, papier en kryte 

 

Welkom  

Kegelbal (Ten pin bowling)  

Verdeel kinders in groepies van tien. Plak ŉ lyn op die vloer met maskeerband en stel die kinders soos kegels op. 

Die gooiers staan agter die lyn en rol die bal na die ‘kegels’. Die ‘kegels’ mag nie die linkervoet lig nie, maar wel 

die regtervoet om te koes vir die bal. Die laaste ‘kegel’ wat bly staan, wen. Ruil die spanne om. 

Vuvuzela vries! 

Gee opdrag vir ŉ aksie soos “Spring op een been,” “Hardloop”, “Skree”, “Klap hande” en “Rol op die grond”. Sodra 

die vuvuzela blaas, moet hulle in die aksie vries. 

 

 

Wyding  
In Josua se tyd het hulle ŉ soort trompet gemaak deur ŉ ram se horing uit te droog en ŉ gaatjie daarin te maak 

waardeur hulle kon blaas. Dit het ŉ besondere klank gemaak en wanneer dit geblaas is, was dit vir almal ŉ teken dat 

daar iets baie besonders gaan gebeur. (Wys ŉ ramshoring of ŉ prent daarvan vir die kinders.) Baie maal het God 

opdrag gegee dat hulle die ramshorings moet blaas. As hulle gehoorsaam was en dit gedoen het, het God iets baie 

spesiaals gedoen. 

Stilword-ritueel: 

Speel die klanksnit. (Kan gratis afgelaai word van ons webwerf en op ŉ selfoon gespeel word.) 

Harde geluide 

“Kyk links en kyk regs, maar moenie verskrik wees nie!” (Doen met aksies.) 

Donderweer, ens. 

“Kyk op, kyk af en moenie bang wees nie.” (Doen met aksies.) 
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Musiek 

“Van voor en van agter, bo jou en onder jou, rondom jou en binne jou is die Here, die Ewige God.” (Draai in die 
rondte met arms uitgesprei.) 

Woord 

Die verhaal word vertel deur Ragab. Sy begin met die eerste dag toe die Israeliete om die stad geloop het. Hier is 

haar storie: 

“Hulle is hier. Die Israeliete. Wag, laat ek eers gaan seker maak die rooi tou is stewig vas.” 

(Ragab maak seker dat die rooi tou goed vas is en teen die muur afhang.) “Josua het belowe dat hulle my en almal 

in my huis sal spaar wanneer hulle die rooi tou sien. As die tou nie daar is nie... Nee, daaraan wil ek nie dink nie. Ek 

wonder hoekom stap hulle so al om die stad. Miskien probeer hulle ons bang maak. Ek is al klaar bang. Gelukkig het 

hulle belowe om my en my familie te beskerm. 

Daar gaan hulle weer terug na hulle tente toe. Vreemd.” 

(Staan rond by die tou en voel telkens of dit nog stewig genoeg is.) 

“Dis nou al die derde dag. (Ragab kyk weer by die venster uit.) Die stadshekke is nog steeds gesluit, want die 

Israeliete stap elke oggend om die stad. Gister het ek na die optog gekyk. Daar is priesters en soldate wat loop 

sonder om te praat. Selfs die geskree van die muur af, ignoreer hulle net. Jerigo se mense en soldate spot hulle van 

die muur af, maar die Israeliete sê niks terug nie. Hulle priesters dra ŉ goue boks met twee goue engele op. Ek het 

gehoor God se wet is daarin. Almal in die stad wonder, want niemand weet wat gaan gebeur nie. My familie is kwaad 

vir my omdat ek nie wil hê hulle moet uitgaan nie. Ek het probeer verduidelik en vir hulle gesê die Israeliete gaan 

hulle doodmaak. Maar hulle glo my nie. Hulle sê dis sommer stories, maar ek weet dis die waarheid. Die Israeliete 

lewe nie soos ons nie. Ons stad is so vol slegte mense. Ek weet, want ek het ook ŉ slegte lewe gelei. Die ergste is 

dat hulle vir Baäl aanbid. Ek weet daar is net een ware God. Baäl is ŉ afgod wat mense self uitgedink het. Hulle doen 

afskuwelike en wrede goed en sê hulle doen dit vir Baäl. God het hulle al honderde jare gegee om op te hou daarmee, 

maar hulle word net erger. Dis waarom God Jerigo gaan verwoes. 

Laat ek net weer sekermaak, ja, my tou is nog stewig vas. 

Die rooi tou is vir die Israeliete ŉ teken sodat hulle hul belofte aan my kan onthou. Sjoe, vandag is dit die sewende 

dag dat hulle hier om die stad loop. Maar ek weet vandag gaan iets gebeur. Hulle het vandag al drie maal om Jerigo 

gestap. Drie maal, sê ek jou! My familie wou al uit die huis gaan. Ek het mooi gevra dat hulle moet bly. Daar kom 

hulle die vierde maal... die vyfde maal... die sesde... die sewende maal... Wat nou? Watse lawaai is dit?” (Blaas 
vuvuzela, laat kinders raas en skree. Ragab kyk of daar iets met die tou gebeur.) 
“Die hele muur het omgeval, maar my huis staan nog! Die God van Israel is ŉ wonder God. Dis Hy wat die muur laat 

val het, maar dis ook Hy my gered het.” 

Lees Josua 6 vers 23-25 wat Ragab se verhaal afsluit. 
 
Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder hoe het Ragab gevoel oor die Israeliete wat daagliks doodstil rondom die stad geloop het. 

2. Ek wonder hoe sou jy gevoel het as jy saam met Ragab in die huis was. 

3. Ek wonder of jy kan onthou van ŉ keer toe God jou uit gevaar gered het. 

 

 Werskaf  

 

• Arm-hekel of vleg ŉ ketting met rooi wol of ŉ (ou) rooi T-hemp wat in stroke geknip is. 
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• Hoeveel lawwe foute het die kunstenaar met die prentjie van 

Jerigo se mure gemaak?  

• “Verbind-die-kolletjies”-speletjie 

• Kry groot bokse en pak ŉ muur daarmee. Laat die kinders die 

verhaal uitspeel. 

• Bou ŉ lekkergoed Jerigo. Die kinders kan die lekkergoedmure 

sommer breek.  

 

Sluit af met die seënbede 
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Ontmoeting 6   

Die son staan stil: God hou die skepping in Sy hand 
In hierdie ontmoeting hoor ons van nog ŉ wonderwerk en ons hersien al die wonderwerke waarvan ons 

vanjaar gehoor het. Al die wonderwerke bewys dat God die Skepper betrokke bly in alles wat Hy gemaak 

het. Die wonderwerke het al die elemente van die skepping betrek en ons sluit af met ŉ aktiwiteit wat dit 

uitbeeld. 

Teks: Psalm 148, Psalm 136, Josua 10 

Hulpmiddels:  

• ŉ Pak goedkoop rekkies 

• Swart karton en silwer sterretjies 

• Goue kolle 

• Opsommings van die wonders 

• Geel, oranje of rooi verf en papierborde 

 

Welkom  

Raaisels: 

Waarvan praat ek? 
My ma het lakens wat sy nie kan opvou nie?...  Wolke 

Sy het juwele wat sy nie kan dra nie?... Sterre 

My boetie het ŉ bal wat hy nie kan skop nie... Maan 

My sussie het linte/serpe wat sy nie kan dra nie... Reënboog 

My pa het ŉ lig wat hy nie kan afskakel nie... Son 

 

Wyding  
 

Psalm 148 en 136 

Die leier roep ŉ vers, kinders antwoord met “Aan Sy liefde is daar geen einde nie.”  

Stilword-ritueel: 

Speel die klanksnit. (Kan gratis afgelaai word van ons webwerf en op ŉ selfoon gespeel word.) 

Harde geluide 

“Kyk links en kyk regs, maar moenie verskrik wees nie!” (Doen met aksies.) 

Donderweer, ens. 

“Kyk op, kyk af en moenie bang wees nie.” (Doen met aksies.) 

Musiek 

“Van voor en van agter, bo jou en onder jou, rondom jou en binne jou is die Here, die Ewige God.” (Draai in die 
rondte met arms uitgesprei.) 
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Woord 

Gebruik ŉ swart A4-karton. Teken of plak ŉ sekelmaan daarop. Gee vir twee kinders elkeen ŉ pakkie goue en/of 
silwer sterretjies en vra dat hulle dit op die karton kom plak. Gee hulle net kans om 2 of 3 op te plak en stop hulle 
dan. Sê daar is nie meer tyd nie. Hulle sal sekerlik pleit vir nog tyd. Onderhandel dan met hulle en sê dat hulle nog 
tyd kan kry, maar jy wil eers vir hulle vertel van die dag toe Josua ook te min tyd gehad het. 
Wys die “ramshoring” wat julle verlede keer gebruik het. Herinner die kinders aan die groot oorwinning wat Josua-
hulle oor Jerigo behaal het. 
Die nuus het versprei en ander konings van ander stede het baie bang geword. Hulle het almal afgode aanbid en 

geweet dat die Here aan Josua se kant was. Hulle het gedink as hulle saamstaan en teen Israel veg, sal hulle wen. 

Een van die stede, Gibeon, het ŉ vredesooreenkoms met Josua gesluit. Toe die ander konings daarvan hoor, was 

hulle kwaad en 5 van die konings het saamgespan om Gibeon aan te val. 

Gibeon stuur toe vir Josua ŉ boodskap: “Moet ons nie in die steek laat nie. Kom help ons! Al die konings van die 

Bergland het ons kom aanval.” Josua het sy dapper vegters geneem en vertrek. Die Here het vir hom gesê: “Moenie 

vir hulle bang wees nie; Ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van hulle sal jou kan wen nie.” 

Hulle trek toe in die nag op en oorval die konings. Die Here het die 5 konings bang laat word. Hulle het begin vlug 

en toe het die Here dit baie hard laat hael.  

Josua het gesien dat dit nou baie maklik is om die konings heeltemal te verjaag en te wen, maar daar was nie genoeg 

tyd nie. As dit donker word, kan hulle nie sien waarheen almal vlug nie en dan kom van die vyande weer terug. Josua 

het die Here om hulp gevra. Hy het regtig geglo dat die Here gaan help, daarom roep hy uit: “Son, staan stil! Maan, 

staan stil!” 

Dadelik het alles gaan stilstaan. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Hulle het die hele tyd geveg en gesien 

dat die son net op een plek bly vir ure en ure, amper so lank soos ŉ hele dag. Almal was verbaas. Nog nooit voor 

dit of daarna het die Here so na ŉ mens geluister nie. Die Here het gesorg dat Josua hierdie oorlog wen. 

Die Here het dag en nag, son, maan en sterre, die aarde, die see, alles wat lewe, alles waarvan ons weet en nog nie 

weet nie, gemaak. Net Hy kon ŉ dag dubbeld so lank maak. 

 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal. 

2. Ek wonder wat was vir jou belangrik in die verhaal. 

 

 Werskaf  

• Skepping aktiwiteit: Gebruik die aktiwiteit by die Skepping. Gee ŉ lys van God se wonderwerke in die jaar 

se verhale. Gee vir hulle goue kolle. Laat hulle die kolle plak in die deel van die skepping waar elke 

wonderwerk gebeur het. Bv. In die water bo en onder die “grond” vir die sondvloed, op die aarde vir Isak 

se geboorte, ens. God wys selfs dat Hy beheer het oor dag en nag, son, maan, sterre en planete. So sien 

ons in die verhaal van die Bybel hoe God oor en oor bewys dat Hy die ware God is. 

Opsomming van wonderwerke: 

• Die vloed in Noag se verhaal 

• Die wondergeboorte van Isak 

• Josef se drome 

• Die 10 plae 

• Wolk- en vuurkolom 
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• Die pad deur die Rooisee 

• Manna en kwartels 

• Water uit die rots 

• Die Jordaanrivier hou op vloei 

• Jerigo se mure val om 

• God stuur ŉ haelstorm om die 5 konings te verdryf  

• Josua kry ŉ ekstra lang dag om die geveg klaar te maak 

Nog ŉ werskaf voorstel: 

• Verf ŉ papierbord oranje of geel. Plak dit op ŉ groot wit papier. Verf die kind se handpalm en vingers en 

laat hy/sy al rondom die “son” druk. Die handafdrukke lyk dan soos sonstrale. 

Sluit af met die seënbede 






