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18. God se plan kry spoed  

 

Oorhoofse tema  

Die Here het vir Moses die opdrag gegee om die Israeliete uit Egipte te bevry. 
Moses het gevoel hy sal dit nie kan doen nie. Hy het allerhande verskonings 
gemaak, maar die Here het ŉ oplossing vir elke verskoning gehad. Sy plan 
met sy volk het begin spoed optel. Die pad wat Hy met sy volk wou loop, het 
al hoe duideliker geraak. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 3:1-10. 
� Lees Eksodus 3:11-17 uit Die Bybel@kinders.co.za. 
� Vertel Eksodus 4:1-18. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die Here het vir Moses geroep om deel te word van sy plan om die 
Israeliete te red. Moses het baie verskonings gemaak en goeie redes gegee 
hoekom hy nie God se opdrag kon uitvoer nie. Geduldig het die Here al 
Moses se vrae beantwoord en vir hom oplossings vir al sy probleme gegee. 
Uiteindelik kon Moses nie anders nie – hy moes God se opdrag gaan uitvoer, 
al was dit met huiwering. 

2. God het ook vir Jesus gestuur as deel van sy plan om die hele wêreld te 
red. Jesus was gehoorsaam aan sy Vader se opdrag en het ŉ afgryslike dood 
aan die kruis gesterf. Deur sy gehoorsaamheid is ons gered. 

3. Die Here wil hê ook ons moet deel wees van sy plan om ŉ verskil in die 
wêreld te maak. Hy wil ons gebruik om vir ander mense van sy liefde en 
verlossing te vertel sodat hulle in God se redding kan deel. Dan kan die Here 
ook weer hierdie mense gebruik om sy plan verder uit te voer in die 
stukkende wêreld waarin ons vandag leef. 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Kyk of jy die CD Out of Africa van 
Scott Wesley Brown (Maranatha 1998) 
met die liedjie “Please don’t send me to 
Africa” in die hande kan kry. 

1. Kyk of jy die CD Out of Africa van 
Scott Wesley Brown (Maranatha 1998) 
met die liedjie “Please don’t send me to 
Africa” in die hande kan kry. 

2. ŉ CD-speler of ŉ TV met ŉ DVD-
speler sodat jy die liedjie vir die groep 
kan speel. 

2. ŉ CD-speler of ŉ TV met ŉ DVD-
speler sodat jy die liedjie vir die groep 
kan speel. 

3. Alternatief: Hier is twee skakels 
waar ŉ mens na die liedjie kan kyk: 

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=yyEDrwLIzC4  

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=ITmHLf1DB_0  

Hier is ’n skakel om die lirieke af te 
laai: 
http://www.sweetslyrics.com/665690
.Scott%20Wesley%20Brown%20-
%20Please%20Don't%20Send%20Me%
20To%20Africa.html 

3. Alternatief: Hier is twee skakels 
waar ŉ mens na die liedjie kan kyk: 

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=yyEDrwLIzC4  

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=ITmHLf1DB_0  

Hier is ’n skakel om die lirieke af te 
laai: 
http://www.sweetslyrics.com/665690.
Scott%20Wesley%20Brown%20-
%20Please%20Don't%20Send%20Me%
20To%20Africa.html 

4. As jy kies om nie die liedjie te speel 
nie, probeer die woorde van die liedjie 
in die hande kry en druk vir jou ŉ 
kopie daarvan uit. 

4. As jy kies om nie die liedjie te speel 
nie, probeer die woorde van die liedjie 
in die hande kry en druk vir jou en vir 
elkeen in die groep ŉ kopie daarvan 
uit. 

5. Inkleurpotlode 5. Penne of potlode 

Voor die tyd Voor die tyd 

Stel die CD-speler of die TV en DVD-
speler in die lokaal op as jy die liedjie 
vir die groep gaan speel. Sorg dat die 
video op die regte plek is dat die 
kinders nie na die lang inleiding hoef 
te kyk nie. 

Stel die CD-speler of die TV en DVD-
speler in die lokaal op as jy die liedjie 
vir die groep gaan speel. Sorg dat die 
video op die regte plek is dat die 
kinders nie na die lang inleiding hoef 
te kyk nie. 
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Die storie  

 

Begin  

Wie van julle het al by iemand ŉ opdrag gekry, maar toe gevoel dit is te 
moeilik vir julle en dat julle dit nooit sal kan doen nie? Vertel vir ons 
daarvan. 

 

Nota 

Jy as groepleier kan vertel van ŉ keer uit jou kinderdae toe jy ŉ opdrag 
gekry het, maar gevoel het jy sal dit nooit kan doen nie. Hou jou storie kort, 
want die ontmoeting is redelik lank en vol. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Eksodus 3:1-10 

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

Moses het na Midian gevlug omdat hy die Egiptenaar doodgeslaan het. 
Hy was bang die farao sou hóm daaroor laat doodmaak. In Midian het hy 
met Sippora getrou en hulle het ŉ baba gehad. Hulle het hom Gersom 
genoem; dit beteken “ŉ vreemdeling in ŉ vreemde land”. Moses was 
inderdaad ŉ vreemdeling in ŉ vreemde land, ver weg van sy mense af. 

Ons gaan nou die verhaal verder lees in Eksodus 3:1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vers 10 lees ons dat Moses ŉ baie duidelike opdrag van die Here gekry 
het: “Ek stuur jou na die farao toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte 
kan bevry.” 

 Vra vir die groep:  

∼ Hoe dink julle het Moses gevoel toe die Here hierdie opdrag vir hom gegee 
het? 

Nota  

Vir die junior groep: Lees die Bybelgedeelte met passie. Dramatiseer selfs 
terwyl jy dit voorlees.  

Vir die senior groep: Laat hulle hulle Bybels by die gedeelte in Eksodus 
oopmaak en dit self lees. Elkeen kan een of twee verse hardop voorlees. Help 

dié wat sukkel om te lees met geduld en empatie. 
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� Moment 2: Lees Eksodus 3:11-17 uit Die Bybel@kinders.co.za 

Maar Moses sê: “Wie is ek, Here? Hoe sou ek dit kon doen?” 

Toe sê die Here: “Ek sal saam met jou gaan. Julle sal My beslis nog 
by hierdie berg kom aanbid.” 

Maar Moses sê: “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir 
hulle: ‘Julle oupas se God het my gestuur,’ en hulle sê vir my: ‘En wie is 
Hy nogal?’, wat moet ek dan sê?” 

Toe sê God: “Dan sê jy: ‘Die God wat altyd daar is, het my gestuur. 
Sy Naam is die Here, en Hy was al van Abraham se tyd af julle God.’ Roep 
al die leiers van die Israeliete en sê vir hulle: ‘Abraham se God het aan 
my verskyn. Hy laat weet julle: Ek sien dat julle baie swaar kry in Egipte. 
Daarom het Ek besluit om Kanaän vir julle te gee. Dis ŉ land wat 
oorgenoeg kos het. Daar bly nou nog ander mense, maar Ek gee dit vir 
julle.’” 

 

Moses was baie huiwerig en is beslis nie opgewonde om te gaan doen wat die 
Here van hom gevra het nie. Dit was vir hom darem ŉ te groot opdrag. Hy 
het gevoel hy sou dit nooit kon doen nie. 

 Vra vir die groep: 

∼ Watter dubbele versekering het die Here vir Moses in vers 10 gegee? 
∼ Moses het eintlik met ŉ draai vir die Here gevra: “Wat is u Naam?” 
∼ Wat is so besonders aan die Here se antwoord op die vraag wie Hy is en 

wat sy Naam beteken? 

 

Nota  

In die Nuwe Afrikaanse Vertaling lees ons God het gesê: “Ek is wat Ek is.” 
Moses moes vir die Israeliete sê: “Ek is het my na julle toe gestuur.” Omdat 
dit ŉ moeilike begrip vir kinders is, kan jy dit kortliks soos volg verduidelik: 
God is die Here wat nog altyd daar was, wat nou daar is, en wat altyd daar 
sal wees. 

 

� Moment 3: Vertel Eksodus 4:1-17 

Moses het eintlik vir die Here gesê: “Sê nou maar hulle glo my nie! Sê nou 
maar hulle luister nie na my nie! Sê nou maar hulle sê die Here het nie aan 
my verskyn nie en nie met my gepraat nie! Wat doen ek dan?” 

 Met hierdie redenasies het Moses gewys hy wou nie regtig die Here se 
opdrag gaan uitvoer nie. Dit was ŉ baie moeilike opdrag. Daar kon so baie 
dinge verkeerd loop wat hom in groot moeilikheid by die Israeliete kon laat 
beland. 
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 Die Here het toe twee (eintlik vier) wonderwerke voor Moses se oë 
gedoen en vir hom die versekering gegee dat Hy dit ook voor die oë van al die 
Israeliete sou doen: 

1. Die Here het Moses se kierie in ŉ giftige slang verander, én toe die slang 
weer in ŉ kierie verander. 

2. Die Here het Moses se hand verander sodat dit oortrek was met ŉ baie 
aansteeklike velsiekte (sy hele hand was vol wit sere; ons noem dit 
melaatsheid), én Hy het Moses se hand weer perfek gesond gemaak. 

 

Meer nog, die Here belowe dat wanneer Moses by die Israeliete kom en hulle 
hom ná hierdie twee wonderwerke steeds nie wil glo nie, Hy voor hulle oë ŉ 
derde wonderwerk sou doen. Moses moes dan water uit die Nyl op die grond 
uitgooi, en die water sou voor hulle oë in bloed verander. 

 Wat was Moses se reaksie hierop? Hy was steeds huiwerig om die Here 
se opdrag uit te voer. Hy het twee verskonings uitgedink: 

Verskoning 1: “Ek kan nie goed praat nie!” (4:10). Moses het heel 
waarskynlik gehakkel, en mense wat hakkel, struikel erger oor hulle woorde 
wanneer hulle op hulle senuwees is. 

Die Here se antwoord: “Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy 
moet sê” (4:12). 

 Verskoning 2: “Asseblief tog, Here, stuur liewer iemand anders!” (4:13). 
Moses het dit vir die Here gesê omdat hy gevoel het hy was nie die regte 
persoon vir hierdie groot opdrag om die Israeliete uit Egipte te bevry nie.  

Die Here se antwoord: “Ek sal vir Aäron stuur om jou met die 
praatwerk te help” (4:14-16). 

 Uiteindelik het Moses die eerste treë gegee om die Here se opdrag uit 
te voer (4:18). 

 

Dink  

Baie jare later het Jesus ook ŉ baie moeilike opdrag van God gekry, net soos 
Moses baie jare voor Hom. Wat was Jesus se moeilike (byna onmoontlike) 
opdrag? 

 Jy is reg! God se opdrag aan Jesus was: “Gaan af aarde toe en sterf 
aan ŉ kruis sodat sondige mense gered kan word en elke dag in ŉ nuwe 
verhouding met My kan leef.” 

 Raak nou stil en sê vir Jesus dankie dat Hy bereid was om 
gehoorsaam te wees aan God se moeilike opdrag aan Hom. 

 

Leef  

As jy die CD in die hande kon kry, speel nou vir die groep die liedjie “Please 
don’t send me to Africa”. As jy dit nie kon kry nie, maar wel die woorde van 
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die liedjie kon kry, lees dit vir die groep. As jy internet-toegang het, laat 
hulle na die liedjie luister by 
http://www.youtube.com/watch?v=yyEDrwLIzC4  

 

Wat sê hierdie liedjie vir jou in die lig van vandag se tema? 

 Die Here gee vandag ook vir jou ŉ opdrag. Hy vra van jou om vir ander 
mense te vertel Hy is lief vir hulle en wil hulle red. 

 Wanneer jy hierdie opdrag uitvoer, kan dié mense vir wie jy van Jesus 
vertel en wat dan kies om Hom te dien ook weer vir ander mense van sy 
liefde en verlossing gaan vertel. Só word ons almal deel van God se 
verlossingsplan in hierdie wêreld waarin ons elke dag leef. 

 Is jy bereid om die Here se opdrag uit te voer? 

Nota 

As die woorde te moeilik is vir die juniors, interpreteer dit vir hulle sodat 

hulle mooi verstaan. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Wat was die moeilikste ding wat iemand al ooit van jou gevra het om te 
doen? 

 
 
 

 

 

Wegspring  

Gebruik die inkleurpotlode en teken in die boonste blokkie op bladsy 58 van 
die werkboek ŉ prentjie van die brandende bos waaruit die Here met Moses 
gepraat en vir hom die opdrag gegee het om die Israeliete uit Egipte te gaan 
red. 

 

Wonder  

Wat dink jy sou gebeur het as Jesus geweier het om gehoorsaam te wees 
aan God se opdrag aan Hom om aan die kruis te sterf sodat ons gered kan 
word? 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 58 van die werkboek. Teken of skryf hier iets oor: Die dag 
toe ek te bang was om iets te gaan doen. 

 

Wegstuur  

Vra jou pa of ma om in hierdie week vir jou ŉ opdrag te gee wat jy moet 
uitvoer, maar dit moet iets wees wat jy nog nooit vantevore gedoen het nie. 
Die opdrag mag ook nie te maklik wees nie. Voer dan hierdie opdrag so goed 
moontlik uit sonder om te kla. 

  

Nota  
Gee vir elke kind kans om hierdie vraag te antwoord. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Wat was die moeilikste ding wat iemand al ooit van jou gevra het om te 
doen? 

 
 
 

 

 

Wegspring  

 

Verbind Moses se verskonings in Kolom A met God se antwoord op daardie 
spesifieke verskoning in Kolom B. 

 

Kolom A 

 

Kolom B 

 

1. 3:11 – Wie is ek dat ek dit by die 
farao sou waag? 

a. Jou broer sal saam met jou gaan. 

 

2. 3:13-14 – Ek weet nie wat u 
Naam is nie. 

b. Ek sal jou help met die praat, 
want Ek gee aan die mens ŉ 
mond. 

3. 4:1 – Sê nou die Israeliete dink U 
het nie aan my verskyn nie? 

c. My Naam is: “Ek is wat Ek is.” 

4. 4:10-11 – Ek kan nie goed praat 
nie. 

d. Ek sal by jou wees. 

5. 4:13 – Stuur asseblief iemand 
anders. 

e. Gebruik jou kierie om ŉ 
wonderwerk te doen om hulle te 
oortuig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota  
Gee vir elke kind kans om hierdie vraag te antwoord. 
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Antwoord 

Kolom A 

 

Kolom B 

 

1. 3:11 – Wie is ek dat ek dit by die 
farao sou waag? 

d. Ek sal by jou wees. 

 

2. 3:13-14 – Ek weet nie wat u 
Naam is nie. 

c. My Naam is: “Ek is wat Ek is.” 

3. 4:1 – Sê nou die Israeliete dink U 
het nie aan my verskyn nie? 

e. Gebruik jou kierie om ŉ 
wonderwerk te doen om hulle te 
oortuig. 

4. 4:10-11 – Ek kan nie goed praat 
nie. 

b. Ek sal jou help met die praat, 
want Ek gee aan die mens ŉ mond. 

5. 4:13 – Stuur asseblief iemand 
anders. 

a. Jou broer sal saam met jou gaan. 

 

 

Wonder  

Wat dink jy sou gebeur het as Jesus geweier het om gehoorsaam te wees 
aan God se opdrag aan Hom om aan die kruis te sterf sodat ons gered kan 
word? Wat sou die gevolge vir ons gewees het? 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 47 van die werkboek. Skryf hier iets oor: Die dag toe ek te 
bang was om iets te gaan doen. 

 

Wegstuur  

Vra jou pa of ma om in hierdie week vir jou ŉ opdrag te gee wat jy moet 
uitvoer, maar dit moet iets wees wat jy nog nooit vantevore gedoen het nie. 
Die opdrag mag ook nie te maklik wees nie. Voer dan hierdie opdrag so goed 
moontlik uit sonder om te kla. 
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