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17. God hoor sy kinders roep  

 

Oorhoofse tema  

Terwyl die Israeliete nog slawe in Egipte is, word Moses gebore en 
wonderbaarlik van die dood gered. Al word hy in die farao se paleis groot, 
kry ons die gevoel hy gaan ŉ rol speel om die Israeliete se lewe te verander. 
Ons weet net nie hoe nie, want dit lyk of alles net altyd skeefloop. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 2:1-10. 
� Vertel Eksodus 2:11-22 kortliks. 
� Lees Eksodus 2:23-25. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Soms lyk alles in die lewe deurmekaar. Die wêreld is deurmekaar, dinge 
by die skool is deurmekaar, dinge by die huis is deurmekaar … ag, dit voel 
of alles oral net erg deurmekaar is. In sulke tye is dit nodig om te onthou die 
Here is in beheer van alles. Hy is agter die skerms besig om alles te laat 
uitwerk soos Hy dit beplan het. Hou moed! Die Here is met ons elkeen op 
pad … 

2. Wanneer alles in die lewe skeefloop, help dit nie ons gooi net ons hande in 
die lug op en gaan sit op ŉ hopie nie. Dit help ook nie ons gaan sit agteroor 
en vou ons arms en wag vir iets om te gebeur nie. Nee, ons moet sélf doen 
wat ons kan doen om die situasie beter te maak. 

3. Die Here hoor ons gebede en weet met watter probleme ons worstel. Op sy 
tyd antwoord Hy ons. Hy laat alles uitwerk en bymekaarkom, soos die 
stukkies van ŉ groot legkaart wat op die ou end elkeen op sy regte plek 
inpas. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ Potlood vir elke kind  1. ŉ Bol speelklei vir elke kind (daar 
is ŉ eenvoudige resep vir speelklei by 
die “Wegspring”-gedeelte vir die 
senior groep sodat jy nie speelklei 
hoef te gaan koop nie) 

2. Die portret van Moses, bring dit 
aan op paneel 3 

2. Die portret van Moses, bring dit 
aan op paneel 3 
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Die storie  

 

Begin  

Opmerking: Gebruik die vyf illustrasies van die PowerPoint-aanbieding 

“Deurmekaar lyne” om die onderstaande te verduidelik. Vul dit aan met 
illustrasies uit die alledaagse lewe. Kyk goed hoe hierdie PowerPoint werk 
voordat jy dit by die grootgroep se ontmoeting gebruik. 

 

1. Pers krabbellyn  
Soms lyk dit of alles eenvoudig deurmekaar is. Wie van julle kan in hierdie 
krabbellyn ŉ prentjie sien wat soos iets lyk? Soms lyk die lewe ook só: Jy 
kyk en kyk en kyk, maar jy sien niks nie. Niks maak sin nie. 
 

2. Skets wat lyk soos ŉ klip met ŉ oranje buitelyn 
Soms lyk dit of iemand die een groot klip ná die ander oor jou pad rol. Die 
een probleem ná die ander tref jou. Jy moet die een moeilike situasie ná die 
ander hanteer. Het jy al só gevoel? Het jy al gevoel dinge werk net nie vir jou 
uit nie? 
 

3. Skets wat lyk soos ŉ wolk met ŉ geel buitelyn 

Het julle al gehoor mense sê: “Elke wolk het ŉ silwerrandjie”? Wat bedoel 
hulle hiermee? Mense sê dit gewoonlik om jou beter te laat voel, om vir jou 
die hoop te gee dat jou moeilike situasie die een of ander tyd beter sal word, 
al voel dit nie nou vir jou so nie. 
 

4. Geel figure 

Soos wat lyk dit vir julle? Dit is soos die lewe ook is: Soms lyk dit of ons iets 
begin sien, asof ons situasie begin beter raak, maar niks is vir ons heeltemal 
duidelik nie. Ons hoop maar net iets positief is besig om te gebeur. 

 

5. Prentjie van Mirjam wat haar boetie, Moses, in die biesiemandjie in 
die Nyl neersit 

Wat sien julle nou? Aan watter verhaal in die Bybel herinner dit julle? 

 

Hierdie prentjies help ons om vandag se boodskap uit Eksodus 2:1-25 te 
verstaan. 
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Hoor  

 

� Moment 1: Lees Eksodus 2:1-10 

Onthou julle nog waaroor verlede week se Bybelgedeelte en verhaal gegaan 
het? 

Die Egiptiese koning, die farao, was mos bang omdat die Israeliete so 
baie daar in Egipte geword het. Uit Jakob se familie, wat Egipte toe getrek 
het omdat daar ŉ groot hongersnood in Kanaän was, is daar baie, baie 
mense gebore. Hulle was later nie net meer ŉ baie groot familie nie, maar ŉ 
baie groot volk. Die farao het toe besluit om die Israeliete sy slawe te maak. 
Hy het gehoop hulle sou dan nie nog meer word nie, maar sy plan het nie 
gewerk nie. Toe gee hy opdrag dat die seuntjies wat vir die Israeliete gebore 
word, doodgemaak moes word. Ons lees vandag wat verder gebeur het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Israelitiese vrou wat swanger geraak het se naam was Jogebed. Sy was 
uit die stam Levi. Haar man se naam was Amram (Eks 6:19). Hulle het ook 
ŉ dogter gehad. Haar naam was Mirjam. 

 

 

 

 

  

Toe Moses gebore is, het Jogebed ŉ plan bedink om haar seuntjie se lewe te 
red. Sy het ŉ mandjie van biesies gevleg en dit met teer waterdig gemaak. Sy 
het haar drie maande oue seuntjie in die mandjie gesit en hom by die Nyl 
gaan neersit. Sy het gehoop iemand sou hom daar kry en vir hom sorg. 
Mirjam het tussen die riete op die oewer van die Nyl weggekruip om te kyk 
wat met haar boetie gebeur. 

 Sowaar! Iemand kry toe wel vir Moses daar tussen die riete en red sy 
lewe. En dit was nie sommer enigiemand nie. Nee! Die Egiptiese prinses, die 
farao se dogter, het vir Moses daar gekry. 

Nota  

Vir die junior groep: Lees die Bybelgedeelte met passie. Dramatiseer selfs 
terwyl jy dit voorlees. As jy ŉ nuwer (makliker) vertaling kan kry (soos Die 
Bybel@kinders.co.za of die Nuwe Lewende Vertaling) sal dit goed wees om die 
gedeelte eerder daaruit te lees. 

Vir die senior groep: Fotostateer die Bybelgedeelte uit ŉ moderne vertaling 
(soos Die Bybel@kinders.co.za of die Nuwe Lewende Vertaling) en gee ŉ afskrif 
vir elke kind. Hulle kan dan volg terwyl jy die gedeelte voorlees. 

 

Nota  

Plak die portret van Moses op paneel 3. Sê dan ook: Dit was die begin van ’n 
hele klomp nuwe dinge wat toe gebeur het. Ons gaan in die volgende weke na 
die dinge waarvan daar prentjies onderaan paneel 3 is, kyk. 
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 Mirjam het onmiddellik vir die prinses gesê sy sal ŉ Israelitiese vrou 
gaan soek wat vir Moses kon sorg totdat hy oud genoeg was om verder deur 
die farao se dogter in die paleis grootgemaak te word. En wie was hierdie 
vrou? Natuurlik Moses se eie ma, Jogebed! Wat ŉ slim plan van Mirjam! Die 
prinses het selfs aangebied om vir Jogebed te betaal om vir klein Moses te 
sorg. Ongelooflik! 

� Moment 2: Vertel Eksodus 2:11-22 

 

 

 

 

Moses het in die farao se paleis grootgeword. Daar het hy leer lees en skryf. 
Hy het alles van die Egiptiese kultuur leer ken. Hy was ŉ Israelitiese seun (ŉ 
Hebreër) wat soos ŉ Egiptiese seun grootgeword het. Alles wat hy later sou 
nodig hê om die leier van die Israeliete te word, het hy in die farao se paleis 
geleer. Natuurlik het hy nie toe al geweet wat vir hom voorgelê het nie. Net 
die Here het dit geweet. Is dit nie wonderlik hoe die Here alles mooi in plek 
laat val het in Moses se lewe sodat hy gereed sou wees vir wat later sou 
gebeur nie? 

 Op ŉ dag het alles in Moses se lewe egter deurmekaar geraak. Hy het 
eendag baie kwaad geword toe hy sien hoe ŉ Egiptiese man ŉ Hebreër (’n 
Hebreër is ’n ander naam vir die Israeliete, Moses se mense) slaan. Hy het sy 
humeur verloor, die Egiptenaar doodgeslaan en hom sommer onder die sand 
begrawe. “Dankie tog!” het Moses gedink. “Niemand het my gesien nie.” 
Maar iemand hét hom gesien, een van sy eie mense. Die volgende dag het hy 
gesien hoe twee Israelitiese mans baklei. Hy staan toe nader om hulle te 
keer, maar tot sy verbasing sê hulle vir hom: “Jy het dan self ŉ Egiptenaar 
doodgeslaan!” 

Moses het hom boeglam geskrik. Hy het besef hy was in groot 
moeilikheid. As hierdie twee mans van die moord geweet het, was dit net ŉ 
kwessie van tyd voordat almal dit sou weet, ook die farao. En die farao sou 
hom doodmaak. Toe vlug Moses ver weg, tot in Midian. Hy het geweet 
niemand sou hom daar kon kry nie. 

 In Midian het hy Reüel se dogters ontmoet toe hy hulle by ŉ put 
gehelp het om hulle kleinvee te laat suip. Hulle het hom na hulle pa se huis 
toe genooi. Moses het daar gebly en op een van Reüel se dogters verlief 
geraak. Haar naam was Sippora. Moses en Sippora het getrou en ŉ seun 
gehad. Hulle het hom Gersom genoem; dit beteken “’n vreemdeling in ŉ 
vreemde land”. Dit is presies wat Moses was: ŉ vreemdeling in ŉ vreemde 
land.  

 

Nota 

Hou hierdie vertelling so kort moontlik. Moenie te veel besonderhede 

gee nie. 
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Moment 3: Lees Eksodus 2:23-25  

 

 

 

 

 

 

Baie jare lank het dit bitter sleg gegaan met die Israeliete omdat die farao 
hulle as slawe gebruik en hulle onderdruk het. In al hierdie jare het die volk 
tot God gebid om hulle te red. Hulle het aanhou bid, vra, pleit en kerm by 
die Here. 

 Die Here het sy volk, die Israeliete, se gebede gehoor. Hy het gedink 
aan die liefdesooreenkoms (verbond) wat Hy met Abraham, Isak en Jakob 
gesluit het. Op grond van hierdie liefdesooreenkoms het Hy besluit om sy 
volk uit die slawerny in Egipte te red. Die Here is altyd getrou. Hy kom altyd 
sy beloftes na. 

 Uiteindelik lyk dit vir ons asof die lyne by mekaar uitkom en ŉ 
prentjie begin vorm. Dinge wil-wil in plek begin val. Die pad wil-wil begin 
duidelik word … 

 

Dink  

Dink hieroor na: 

� Kan jy dink aan iets wat jy vir die Here gevra het en wat Hy toe vir jou 
gegee het, net soos jy dit van Hom gevra het? 

� Kan jy dink aan iets wat jy al baie vir die Here gevra het, maar dit lyk nie 
of Hy jou wil of gaan antwoord nie? Jy kan Hom nou weer vra. 

 

Leef  

Hou moed 

Soms voel dit of alles in die lewe deurmekaar is. Niks verloop reg nie. Niks 
wil regkom nie. Dan is dit tyd om moed te hou. Die Here is besig met jou. Hy 
het ŉ plan met jou lewe. Hy is saam met jou op pad. 
 

� Hou aan bid en vra 

Moet nooit ophou bid en vra nie. Die Israeliete het jare en jare lank tot die 
Here gebid en Hom gesmeek om hulle uit die slawerny in Egipte te red. Dit 
het vir hulle gevoel of Hy hulle nie eens hoor nie. Tog het hulle nie opgehou 

Nota 

Verduidelik die woord verbond in vers 24 as God se 
liefdesooreenkoms met Abraham, Isak en Jakob. God het belowe om 
vir hulle ŉ groot nageslag te gee en hulle eendag in hulle eie land te 
laat woon. 
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bid en smeek nie. 
 

� Moenie vergeet om self planne te maak nie 

Ons leer dit uit Moses se lewensverhaal. Moses se ma, Jogebed, het self ŉ 
plan gemaak om haar seuntjie se lewe te red. Dit was haar idee om die 
mandjie van biesies te vleg en dit met teer waterdig te maak. Sy het gehoop 
en gebid dat iemand vir klein Moses in die mandjie sou vind en sy lewe sou 
spaar. En kyk net hoe wonderlik het haar plan uitgewerk! 

Moses se sussie, Mirjam, het ook ŉ plan gemaak. Sy het tussen die 
riete op die oewer van die Nyl weggekruip om te kyk wie vir Moses in die 
mandjie sou ontdek. Toe die farao se dogter vir Moses daar kry, het Mirjam 
onmiddellik nader gegaan en vir die prinses voorgestel dat sy ŉ Israelitiese 
vrou sou gaan soek wat vir Moses kon borsvoed en hom kon versorg. Sy 
gaan haal toe haar en Moses se eie ma! Wat ŉ wonderlike plan! 

Ons weet die Here het vir Jogebed en Mirjam die verstand en 
kreatiwiteit gegee om hierdie planne uit te dink. Só werk die Here in ons 
elkeen se lewe. Hy werk sy groot plan in ons lewe uit. Hy is met ons elkeen 
op pad. Onthou dit altyd! 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Almal in die kleingroep staan in ŉ kring. Sê nou vir mekaar: Wat was die 
lekkerste ding wat die afgelope week met jou gebeur het? 

  
 

Wegspring  

Verbind die kolletjies op bladsy 56 in die werkboek om die prentjie te voltooi. 

 

 

Wonder  

Maak jou oë toe en dink oor hierdie vrae:  

� Wat wil jy vir die Here sê nadat jy die verhaal van Eksodus 2 gehoor het? 
� Hoe sou jy gevoel het as jy Mirjam was en gesien het hoe die prinses jou 

bababoetie uit die mandjie haal? 
� Sê nou vir die Here dankie dat Hy ook met jou lewe ŉ plan het. 

 

Werksaam  

Teken op bladsy 56 van die werkboek ŉ prentjie van iemand wat bid. 

Nota  
Elke kind kry die kans om hierdie vraag te beantwoord. Moenie dat hulle te 
lang stories vertel nie. Hou dit kort en kragtig. 

Nota  
Die gedagte hier is dat die kinders die kans kry om self oor die verhaal 
van Eksodus 2 na te dink. Hulle moenie met mekaar gesels nie. Monitor 
die groep. Wanneer die meeste kinders begin vroetel, is dit tyd om oor te 
gaan na die “Werksaam”-gedeelte van hierdie ontmoeting. 
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Wegstuur  

1. Kleur die prentjie op bladsy 56 van die werkboek (die een waar jy die 
kolletjies verbind het) by die huis in. 

2. Onthou om hierdie week elke aand voordat jy gaan slaap langs jou bed te 
kniel en vir die Here dankie te sê dat Hy ŉ plan met jou lewe het. Vra Hom 
om hierdie plan vir jou te wys soos jy ouer word. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Almal in die kleingroep staan in ŉ kring. Sê nou vir mekaar: Wat was die 
lekkerste ding wat die afgelope week met jou gebeur het? 

 
 
 

 

 

Wegspring  

Julle elkeen gaan nou ŉ biesiemandjie uit klei maak. Moenie met die klei 
mors nie. Probeer jou mandjie baie kreatief maak. 

 

 

Nota  
Elke kind kry die kans om hierdie vraag te beantwoord. Moenie dat 
hulle te lang stories vertel nie. Hou dit kort en kragtig. 

Ongekookte sagte speelklei 

 

Bestanddele 

water 

1 eetlepel sonneblomolie 

2 koppies koekmeel of broodmeel 

½ koppie sout 

½ teelepel koekkleursel 

 

Metode 

1. Meng die water en sonneblomolie. 

2. Roer die meel en sout in. 

3. Knie totdat dit soos brooddeeg voel. 

4. Indien nodig, voeg nog water by. 

5. Voeg die koekkleursel by. 

6. Knie totdat die kleur deeglik deurgemeng is.  

7. Bere in ŉ plastieksakkie of plastiekbakkie om die klei sag te 
hou. 
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Wonder  

Maak jou oë toe en dink oor hierdie vrae:  

� Wat wil jy vir die Here sê nadat jy die verhaal van Eksodus 2 gehoor het? 
� Hoe sou jy gevoel het as jy Mirjam was en gesien het hoe die prinses jou 

bababoetie uit die mandjie haal? 
� Sê nou vir die Here dankie dat Hy ook met jou lewe ŉ plan het. 

 

 

Werksaam  

Vul die blokraaisel op bladsy 46 van die werkboek in. 

 

 

Nota  
Die gedagte hier is dat die kinders die kans kry om self oor die verhaal 
van Eksodus 2 na te dink. Hulle moenie met mekaar gesels nie. Monitor 
die groep. Wanneer die meeste kinders begin vroetel, is dit tyd om oor te 
gaan na die “Werksaam”-gedeelte van hierdie ontmoeting. 
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En hier is die antwoord: 

 

 

 

Wegstuur  

Onthou om hierdie week elke aand voordat jy gaan slaap langs jou bed te 
kniel en vir die Here dankie te sê dat Hy ŉ plan met jou lewe het. Vra Hom 
om hierdie plan vir jou te wys namate jy ouer word. 
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