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16. Op ŉ slegte plek  

 

Oorhoofse tema  

Soms bring die pad van ons lewe ons uit op plekke waar ons nie wil wees 
nie. Die lewe is nie altyd lekker nie. Soms gebeur daar slegte dinge. Al wens 
ons dit moet weggaan, gebeur dit ongelukkig nie so nie. Daar is selfs kinders 
van die Here wat dink wanneer hulle Hom dien, moet dit altyd met hulle 
goed gaan. Dit is nie waar nie. Slegte dinge gebeur ook met God se kinders. 

 

Bybelgedeeltes  

� Vertel Eksodus 1:1-7. 
� Vertel Eksodus 1:8-14. 
� Lees Eksodus 1:15-22. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Vir die koning van Egipte, die farao, was die Israeliete op die verkeerde 
plek. Hulle was vir hom ŉ bedreiging. Daarom het hy slinkse planne 
gemaak om hulle in alle opsigte te benadeel en te onderdruk. 

2. Ten spyte van die farao se slegte planne was die Here steeds in beheer. 
Hy het sy volk in hulle slegte situasie gehelp. 

3. Soms gebeur daar slegte dinge met ons. Ook ons kan weet die Here bly 
altyd in beheer en sal ons help wanneer ons, soos die Israeliete in 
Eksodus 1, op ŉ slegte plek in ons lewe is. 

 

Hulpmiddels by die storie  

ŉ Kaart wat ŉ oorsig gee van hoe Josef, en later sy hele familie, uit Kanaän 
na Sukkot in Egipte getrek het. Dit is beskikbaar op hierdie Aanbiedersgids 
se CD. 

Paneel 2 en 3. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Inkleurpotlode 1. Penne of potlode 
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Die storie  

 

Begin  

Opsie 1: Het dit al ooit vir jou gevoel iemand pik op jou of is die hele tyd op 
jou case? Wie wil kortliks vir ons so ŉ storie vertel? Hoe voel dit as iemand 
die hele tyd op jou pik? 

 

Opsie 2: Vertel as volwasse jeugleier van ŉ keer toe iemand op jou gepik het 
toe jy so oud soos die kinders in jou kleingroep was. Lê klem op hoe jy 
gevoel het toe dit met jou gebeur het. 

 

Verlede jaar het ons gekyk na alles wat op Paneel 2 gebeur het. Ons het die 
portrette van vier belangrike persone op Paneel 2 aangebring: 

1. Ou Vader Abraham met die sterre agter hom, want hy het die groot 
oupa geword van baie mense wat in God glo uit baie verskillende 
nasies. 

2. Isak wat so amper-amper deur sy pa, ou vader Abraham, geoffer is. 
3. Jakob, wat vir sy pa en sy broer gejok het, en wat toe moes vlug. 

Langs die pad het God in ’n droom aan hom verskyn. Hy het toe die 
naam Israel gekry en die pa van twaalf seuns geword. So het die volk 
Israel met sy twaalf familiegroepe begin. 

4. Josef, een van Jakob se kinders wat deur sy broers verkoop is en wat 
toe in Egipte ’n belangrike leier geword het. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Vertel Eksodus 1:1-7 

In die tyd toe Josef geleef het, het sy pa, Jakob, en sy hele familie in Egipte 
gaan woon omdat daar hongersnood in die grootste deel van die wêreld was. 
Hulle het uit Kanaän weggetrek en uiteindelik by Sukkot in Egipte gaan bly. 

Nota 
Wees versigtig dat die kinders nie langdradige stories begin vertel nie. 
Hierdie vraag moet net dien as ŉ aanknopingspunt tot vandag se tema. 
Lê klem op die emosies wat met so ŉ ervaring gepaardgaan. 
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Daar is later so baie kinders uit Jakob se familie gebore dat hulle nie net 
meer ŉ groot familie was nie, maar ŉ volk. Dit was die begin van die volk 
Israel, ook bekend as God se volk. 

 

 

� Moment 2: Vertel Eksodus 1:8-14 

Na Josef se dood het die nuwe farao, die koning van Egipte, bang geword 
omdat die Israeliete so baie geword het. In sy oë was hulle op die verkeerde 
plek. Hy het gedink: “Daar is nou al baie meer Israeliete in Egipte as 
Egiptenaars. As ek nie oppas nie, sal hulle dalk eendag met ons vyande 
saamspan en ons aanval.” 

Die farao was bang vir die Israeliete, sy vrees het oorgegaan in haat, 
en sy haat het oorgegaan in wreedheid. Daarom het hy besluit om die lewe 
vir die Israeliete baie sleg te maak. Hy het hulle gedwing om sy slawe te 
wees. Hulle almal – mans, vroue en kinders – moes soggens, smiddags en 
saans vir hom werk. Hulle moes vir hom stede bou. Hy het gehoop om 
hierdeur die Israeliete se getalle minder te maak. Maar die teenoorgestelde 
het gebeur! Hulle het net al hoe meer geword. Die farao se plan het nie 
gewerk nie. 

Toe besluit hy om die Israeliete nóg harder te laat werk. Hy het geen 
genade vir hulle gehad nie. Hy het hulle laat stene maak en hulle op die 
landerye laat werk. Hulle is gedwing om al die slawewerk in Egipte te doen. 
Die Israeliete was toe op ŉ nog slegter plek en in ŉ nog slegter situasie. 
Hulle was nie meer Josef se familie wat vry was in Egipte nie, maar slawe 
van die farao in Egipte. 

 

Nota  
Verwys na die kaart wat ŉ oorsig gee van hoe Josef, en later sy hele 
familie, uit Kanaän na Sukkot in Egipte getrek het. Hulle het daar gebly 
tot ná Josef se dood, toe die nuwe farao koning in Egipte geword het. 

Nota  
Lees die Bybelgedeelte van Moment 3 met gevoel voor uit Die 
Bybel@kinders.co.za.  

Nota  

Verwys na Paneel 3 waar die 12 lyne na onder buig. Dit is die swaarkry-
tyd in Egipte. 
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� Moment 3: Lees Eksodus 1:15-21 uit Die Bybel@kinders.co.za 

Toe maak die koning ŉ ander plan. Hy het die verpleegsters wat die 
Israelitiese vroue moes help wanneer hulle babas gebore word na hom toe 
laat kom. Hy het vir hulle gesê: “As ŉ Israelitiese vrou ŉ baba kry en dit is ŉ 
seuntjie, moet julle hom doodmaak. As dit ŉ dogtertjie is, kan julle haar laat 
leef.” Die koning was bang die seuntjies sou groot en sterk word en teen die 
Egiptenaars veg. 

Die verpleegsters het egter meer respek vir God as vir die koning van 
Egipte gehad. Daarom het hulle nie die seuntjies doodgemaak nie. Toe laat 
die farao die verpleegsters weer roep. Hy het met hulle geraas: “Hoekom 
luister julle nie na my nie? Hoekom maak julle nie die seuntjies dood nie?” 
Die verpleegsters het vir hom gesê: “Nog voordat ons by die Israelitiese vroue 
kan uitkom, is hulle babas al gebore. Hulle is baie sterker as die Egiptiese 
vroue.” God het die verpleegsters gehelp omdat hulle sy volk gehelp het. Hy 
self het vir hulle kinders gegee. 

Só het die Israeliete net al hoe meer geword. Daarom het die koning 
van Egipte vir sy mense gesê: “As julle ŉ Israelitiese baba sien en dit is ŉ 
seuntjie, gooi hom sommer in die Nyl sodat hy kan verdrink. Die dogtertjies 
kan julle laat leef.” 

 

Dink  

Die koning van Egipte het alles in sy vermoë gedoen om die getalle van die 
Israeliete minder te maak: 

� Hy het hulle sy slawe gemaak. 
� Hy het hulle seuntjies laat doodmaak. 

 

Maar die farao kon nie sy plan laat slaag nie, want die Here se plan met sy 
volk Israel was anders en groter as die farao s’n. Die Here was met die 
Israeliete op pad. Al het dit vir hulle gevoel of hulle op ŉ slegte plek was, was 
die Here steeds in beheer. Hy was besig met hulle en op pad met hulle. 

 

Leef  

Baie kinders van die Here dink omdat hulle Hom dien, sal dit altyd met 
hulle goed gaan. Dalk het die Israeliete wat in Egipte gebly het ook so 
gedink. En kyk net op watter slegte plek het hulle beland! 

Om die Here te dien waarborg glad nie dat ons nie eendag op ŉ slegte 
plek in ons lewe sal beland nie. Maar wanneer dit met ons gebeur, kan ons 
onthou: Die Here is steeds daar vir ons. Hy is steeds besig met ons, al lyk en 
voel dit nie altyd vir ons so nie. Onthou wat Hy vir die volk Israel gedoen het 
al was hulle op ŉ slegte plek in Egipte. 

Nie die koning van Egipte, sy slawedrywers óf die koning se slinkse 
opdrag aan die verpleegsters kon die getalle van die volk Israel minder maak 
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nie. Die Here het steeds vir sy volk kinders (seuns én dogters) gegee sodat 
hulle al hoe meer kon word, want Hy was met sy volk op pad … 

Niks wat met ons vandag gebeur, kan maak dat die Here sal ophou 
om met ons besig te wees nie. Niks kan veroorsaak dat Hy sal ophou om met 
ons op pad te wees nie. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Wys met jou duim hoe dit met jou gaan: 

� As jy jou duim ondertoe draai, gaan dit nie goed met jou nie. Hoekom 
gaan dit nie vandag so goed met jou nie?  

� As jy jou duim boontoe draai, gaan dit goed met jou. Hoekom gaan dit 
vandag so goed met jou? 

 

 

Wegspring  

Teken in die eerste blokkie iets wat mense gelukkig maak. Teken in die 
tweede blokkie iets wat mense ongelukkig maak. 

 

Wonder  

Maak jou oë toe en dink oor hierdie twee vrae:  

� Hoe sou jy gevoel het as die polisie van Egipte by julle huis ingebars en 
jou pasgebore boetie weggevat het? 

� Wat sou jy vir jou pa en ma gesê het om hulle te probeer troos? 

 

Werksaam  

Op bladsy 54 van die werkboek is daar ŉ prentjie van die volk Israel as 
slawe in Egipte. Laat die groep dit inkleur. 

 

Nota  
Moenie toelaat dat die kinders lang verduidelikings gee oor hoekom dit 
met hulle goed of sleg gaan nie. Tog kan jy dit ook nie ignoreer as jy besef 
dit gaan regtig sleg met een van die kinders nie. Maak seker jy gee ná 
hierdie ontmoeting spesiale en onverdeelde aandag aan hierdie kind. 

Nota  
Die gedagte hier is dat die kinders kans sal kry om self na te dink oor die 
verhaal in Eksodus 1:8-22. Moenie dat hulle met mekaar gesels nie. 
Elkeen dink in stilte oor die twee vrae. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 



Kopiereg © Bybel-Media 

188 

 

 

 

Wegstuur  

1. Gaan huis toe en vra vir jou pa of ma watter soort werk ŉ slaaf in julle 
huis sou gedoen het as julle Egiptenaars was wat in die tyd van Eksodus 1 
geleef het. 

2. Laat jou pa of ma jou help om dit neer te skryf op bladsy 53 van jou 
werkboek. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Wys met jou duim hoe dit met jou gaan: 

� As jy jou duim ondertoe draai, gaan dit nie goed met jou nie. Hoekom 
gaan dit nie vandag so goed met jou nie?  

� As jy jou duim boontoe draai, gaan dit goed met jou. Hoekom gaan dit 
vandag so goed met jou? 

 

 

Wegspring  

1. Skryf onder die gelukkige gesiggie wat mense gelukkig maak. 

2. Skryf onder die ongelukkige gesiggie wat mense ongelukkig maak. 

 

Dinge wat mense gelukkig maak ☺☺☺☺ Dinge wat mense ongelukkig maak ���� 

  

  

  

 

 

Wonder  

Maak jou oë toe en dink oor hierdie twee vrae:  

� Hoe sou jy gevoel het as die polisie van Egipte by julle huis ingebars en 
jou pasgebore boetie weggevat het? 

� Wat sou jy vir jou pa en ma gesê het om hulle te probeer troos? 

 

Nota  
Moenie toelaat dat die kinders lang verduidelikings gee oor hoekom dit 
met hulle goed of sleg gaan nie. Tog kan jy dit ook nie ignoreer as jy besef 
dit gaan regtig sleg met een van die kinders nie. Maak seker jy gee ná 
hierdie ontmoeting spesiale en onverdeelde aandag aan hierdie kind. 

Nota  
Die gedagte hier is dat die kinders kans sal kry om self na te dink oor die 
verhaal in Eksodus 1:8-22. Moenie dat hulle met mekaar gesels nie. 
Elkeen dink in stilte oor die twee vrae. 
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Werksaam  

Verbeel jou jy is ŉ Israelitiese kind duisende jare gelede in Egipte (in die tyd 
van Eksodus 1:8-22). Veronderstel daar was destyds al selfone. Jy kom met 
ŉ seer lyf by die huis ná die dag se harde werk. Jy is amper te moeg om iets 
te eet. Jy gaan lê op jou bed en besluit om ŉ BBM, ŉ WhatsApp of ŉ SMS te 
stuur vir die slawedrywer wat jou daardie dag so sleg behandel het. Skryf 
hierdie kitsboodskap op bladsy 45 van jou werkboek neer. Onthou die 
volgende wanneer jy jou boodskap neerskryf: 

� Jy glo in die Here en is sy kind. 
� Die doel van jou boodskap is nié om die slawedrywer sleg te sê nie, maar 

om hom eerder te bemoedig en positief te beïnvloed om, soos jy, in die 
Here te glo. 

 

Wegstuur  

1. Gaan huis toe en vra vir jou pa of ma watter soort werk ŉ slaaf in julle 
huis sou gedoen het as julle Egiptenaars was wat in die tyd van Eksodus 1 
geleef het. 

2. Skryf dit neer op bladsy 45 van jou werkboek. 

3. Bied aan om minstens een dag lank iets te doen wat ŉ slaaf in daardie tyd 
in julle huis sou gedoen het. Onthou, jy mag nie sakgeld daarvoor kry nie; jy 
moet die werk baie goed doen, en jy mag dit nie net halfpad doen en dit dan 
los omdat dit nie vir jou lekker is nie. 
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