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19. God lei sy volk uit die slegte plek  

 

Oorhoofse tema  

Moses en Aäron het die farao gevra om die Israeliete te laat trek, maar hy 
het hardkoppig geweier. Toe stuur die Here tien plae oor Egipte. Dit het die 
farao van plan laat verander. Die God van die Israeliete sou sy volk verlos. 
Hy het selfs hulle eersgebore kinders se lewe gered toe hulle die bloed van ŉ 
lam aan hulle deurkosyne gesmeer het. Baie jare later het Jesus, die Lam 
van God, aan ŉ kruis gesterf. Sy bloed het ons van ons sondes en die ewige 
dood gered. 
 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 5:1-2. 
� Vertel Eksodus 5:3-21. 
� Vertel Eksodus 7:14 – 10:27. 
� Vertel Eksodus 12:1-30. 
� Lees Eksodus 12:31-32. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting 

1. Moses en Aäron het na die nuwe Egiptiese koning toe gegaan en hom 
gevra om die Israeliete toe te laat om die woestyn in te trek sodat hulle hulle 
Here daar kon gaan aanbid. Moses se plan was dan om die Israeliete nog 
verder van Egipte af weg te lei. Só sou hulle uit die slawerny in Egipte kon 
ontsnap. 

2. Die farao was egter baie hardkoppig en het geweier om die Israeliete te 
laat trek. Eintlik het hy die Israeliete net nóg harder laat werk. Sy 
slawedrywers het hulle net al hoe erger mishandel. 

3. Ten spyte van die wonderwerk wat Moses gedoen het – hy het sy kierie in 
ŉ slang laat verander – wou die farao steeds nie die Israeliete laat trek nie. 
Toe die Here die Egiptenaars met nege plae tref, het selfs dit nie die farao 
van sy hardkoppigheid laat afsien nie. Hy wou steeds nie die Israeliete uit sy 
land laat trek nie. 

4. Toe stuur God die tiende plaag. In een verskriklike nag het al die oudste 
kinders van die Egiptenaars gesterf. Selfs die diere se oudste lammers en 
kalfies het gevrek. God het egter die Israeliete se oudste kinders gered. Hy 
het vir Moses gesê hulle moet die bloed van ŉ lam aan hulle deurkosyne 
smeer. Dit het hulle kinders beskerm. Net so het die bloed van Jesus 
Christus, die Lam van God, ons van ons sondes en die ewige dood gered. 

5. Ná hierdie tiende plaag het die farao uiteindelik ingestem dat die Israeliete 
kon trek. God se plan het spoed gekry. 
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Hulpmiddels by die storie  

ŉ Rekenaar, dataprojektor en skerm om die PowerPoint-aanbieding te wys.  

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Klei waarmee elke kind Moses se 
kierie en ŉ slang kan maak (sien die 
kleiresep op bladsy 199) 

1. Potlode vir die hele groep 

 

2. Potlode waarmee die kinders die 
10 plae kan teken 

2. Penne of potlode om die blokraai 
te voltooi 

3. Die prente van die bloeddruppel, 
geplaas op paneel 3 waar die 12 
lyne weer na boontoe gebuig het 
en nou verder gaan  

3. Die prente van die bloeddruppel, 
geplaas op paneel 3 waar die 12 lyne 
weer na boontoe gebuig het en nou 
verder gaan  
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Die storie  

 

Begin  

Wie is die hardkoppigste mens wat jy ken? Hoekom sê jy so? 

 

Nota  

Ons begin hierdie grootgroep-ontmoeting met ŉ algemene vraag. Enigiemand 
kan dit beantwoord. Dit moet asseblief net nie ŉ geleentheid word om ander 
mense “sleg te sê” nie. Dit is bedoel as ŉ inleiding tot die tema van 
hardkoppigheid, en spesifiek die hardkoppigheid van die koning van Egipte. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Eksodus 5:1-2 

Moses en Aäron het die farao, die koning van Egipte, gevra om die Israeliete 
toe te laat om drie dagreise ver die woestyn in te trek om hulle Here daar te 
aanbid. Natuurlik was hulle plan dan om die Israeliete net al hoe verder te 
laat trek, totdat hulle baie ver weg van Egipte af sou wees. Só sou die 
Israeliete uit Egipte kon wegkom en nie meer die Egiptenaars se slawe wees 
nie.  

 Die farao was egter baie hardkoppig. Hy het ŉ spottende ingesteldheid 
gehad: “Wie is hierdie God van julle nogal?” het hy gevra. “Ek het nog nooit 
van Hom gehoor nie. Ek sal ook nie doen wat Hy sê nie. Ek is die baas van 
Egipte, en ek sal dit vir julle wys. Skoert! Gee pad hier voor my!” 

 

� Moment 2: Vertel Eksodus 5:3-21 

In sy hardkoppigheid het die farao besluit om die Israeliete nog harder te 
laat werk. Hulle moes elke dag ŉ sekere hoeveelheid stene maak waarmee 
hulle nuwe stede kon bou. Die slawedrywers het gewoonlik gesorg dat daar 
genoeg strooi is om die stene van te maak. Maar nou moes die Israeliete self 
die strooi gaan haal én dieselfde hoeveelheid stene per dag maak. Dit was 
dubbel soveel werk as vroeër. Boonop is die Israelitiese voormanne geslaan 
omdat hulle volksgenote nie meer dieselfde getal stene per dag kon maak 
nie.  

 Die voormanne het na die paleis toe gestrompel om by die farao te 
gaan kla. Hy het net op hulle geskree: “Julle is net lui! Gaan sê vir julle 
mense hulle moet net hulle werk doen, anders …” Daar was geen genade vir 
hulle nie. Die Israelitiese voormanne was toe baie kwaad vir Moses en 
Aäron. “Kyk nou net wat het julle aangevang! Julle het die farao kwaad 
gemaak. Nou moet ons daaronder ly!” Arme Moses en Aäron het nie geweet 
wat om te doen nie. 
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 Moses gaan kla toe in gebed by die Here, en die Here het vir hom gesê: 
“Ek verbreek nooit my beloftes nie. Ek sál my volk red. Dit belowe Ek jou. 
Byt net vas. Dit sal nog ŉ tydjie duur. Ek moet eers vir die farao wys wie 
werklik in beheer van Egipte is. Hy sal dit op die harde manier moet leer.” 

 

� Moment 3: Vertel Eksodus 7:14 – 10:27 

 

Nota  

Gebruik die PowerPoint-illustrasies van die plae (skyfie 4). Vertel saam met 
die PowerPoint-aanbieding die verhaal van die eerste nege plae. Moenie te 
veel besonderhede gee nie. Wys net op die herhaling: Ná elke plaag het die 
farao eenvoudig hardkoppig gebly. 

 

∼ Plaag 1 (die water verander in bloed) en plaag 2 (die paddas) het langs die 
Nyl gebeur. Hierdie rivier het die hele Egipte van water voorsien. Die 
Egiptenaars het selfs die rivier aanbid. So belangrik was die rivier vir 
hulle. Die Here was egter sterker as die Egiptenaars se riviergod! 

∼ Met plaag 3 (die muggies) en plaag 4 (die steekvlieë) is die Egiptenaars 
geteister deur insekte wat byt. 

∼ Met plaag 5 (pes onder die vee) en plaag 6 (swere op die Egiptenaars se 
vel) is hulle deur siektes geteister. 

∼ Met plaag 7 (die hael) en plaag 8 (die sprinkane) is hulle deur 
natuurrampe uit die lug getref. 

∼ Plaag 9 (drie dae donkerte) het te doen gehad met die songod wat die 
Egiptenaars aanbid het. Die Here was ook sterker as hulle songod! 

 

Ten spyte van al hierdie plae het die farao steeds hardkoppig gebly. Hy wou 
nie die Israeliete laat trek nie, al was sy hardkoppigheid tot nadeel van sy eie 
mense en al het dit tot die verwoesting van sy land gelei. 

 

� Moment 4: Eksodus 12:1-30 

 

Nota  

Gebruik hier die PowerPoint-aanbieding “Die bloed aan die deurkosyn en die 
kruis” (skyfie 7). Vertel die verhaal van die tiende plaag en die instelling van 
die Paasfees aan die hand van die vier animasies in hierdie aanbieding. 

 

Plaag 10 – In een verskriklike nag het al die oudste kinders van die 
Egiptenaars gesterf. Ook die farao se oudste kind het gesterf. Selfs die diere 
se oudste lammers en kalwers het gevrek. 
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Die Here het egter voor hierdie nag vir Moses gesê die Israeliete moet 
gereedmaak om Egipte te verlaat. Hy het ook vir die Israeliete gesê: “Elke 
familie moet ŉ lammetjie uit hulle eie kudde neem, dit slag en eet. Julle 
moet die vleis saam met bitter kruie eet. Dit sal julle dan laat onthou hoe 
bitter die lewe tot nou toe vir julle hier in Egipte was.” Moses moes ook vir sy 
volk sê: “Smeer die bloed van die lammetjie wat julle geslag het aan die 
sykante en bokant van die deurkosyne van julle huise. Ons sal deur die 
bloed aan ons deurkosyne gered word. Wanneer die Here self deur die hele 
Egipte gaan om die Egiptenaars se oudste kinders dood te maak, sal Hy by 
ons huise verbygaan en ons oudste kinders se lewe spaar wanneer Hy die 
bloed aan ons kosyne sien.” Die Here het dus die Israeliete se oudste 
kinders se lewe gered. 

 

 

 

 

Baie jare later het Jesus vir ons aan die kruis gesterf. Sy bloed red vandag 
nog mense van al hulle sondes en van die ewige dood. 

 

� Moment 4: Eksodus 12:31-32 

Uiteindelik het die farao ingestem dat die Israeliete kon trek. Hy het besef hy 
kan nie teen die God van die Israeliete wen nie. Uiteindelik het hy ingesien 
die God van Israel is baie sterker as hy. 

 Die Here se plan het spoed begin kry. Die Israeliete se reis uit Egipte, 
die plek van slawerny, kon begin. Die Here self het die pad vir hulle 
oopgemaak. Moses het voor hulle uit gestap en die volk het hom gevolg. 

 

Dink  

In Johannes 1:29 lees ons: “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na 
hom toe kom. Hy sê toe: ‘Dáár is die Lam van God wat die sonde van die 
wêreld wegneem!’” Hoe moet ons hierdie woorde van Johannes verstaan 
noudat ons weet van die lammers se bloed wat die Israeliete aan hulle 
deurkosyne gesmeer het voor daardie verkriklike nag toe die tiende plaag 
Egipte getref het? 

 

Leef  

In Eksodus 5:2 lees ons dat die farao vir Moses gesê het: “En wie is die Here 
nogal dat ek na Hom sal luister? Ek ken Hom nie en ek sal nie na Hom 
luister nie.” Daar is vandag nog baie mense – ook kinders en jongmense – 
wat nie in die Here glo nie en wat, soos die farao van destyds, ŉ hardkoppige 
ingesteldheid teenoor Hom het. 

Nota 

Plaas die prentjie van die bloeddruppel op paneel 3 waar die 12 lyne weer 
na boontoe gebuig het en nou verder gaan. 
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 Dit is vir ons wat in Jesus glo en wat sy kinders is ŉ groot uitdaging 
om só te leef dat ongelowiges Hom in ons lewe kan raaksien. Wanneer 
mense vir Jesus in ons lewe kan raaksien, werk die Heilige Gees in hulle om 
hulle harde hart en hardkoppigheid te verander. Daarom moet ons elke dag 
mooi let op hoe ons as Jesus se kinders saam met ongelowige mense leef. 
Hulle hou ons fyn dop. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Hoe lyk iemand wat kwaai is? Wys met julle gesig en lyf hoe iemand wat 
kwaad is, sal lyk. Sjoe! Julle maak my skoon bang. Kom ons glimlag nou 
eers weer en ontspan. 
 

Wegspring  

1. Maak Moses se kierie uit ŉ stukkie klei. 

2. Maak ŉ slang uit ŉ ander stukkie klei. (Moses se kierie het mos in ŉ 
slang verander.) 

 

Wonder  

Ken jy iemand wat nie vir die Here lief is nie, net soos die farao van destyds? 
Jy kan nou stil in jou hart vir daardie persoon bid. Jy mag maar sy of haar 
naam vir die Here noem. Vra die Here om hierdie persoon se hart sag te 
maak sodat hy of sy vir Hom lief sal raak en Hom sal dien. 

 

Werksaam  

Doen die aktiwiteit oor die tien plae op bladsy 60 in jou werkboek. 

 

God is die sterkste 

(Eks 5 – 12) 

 

Teken die tien plae in die blokkies. 

 

1. Water verander in bloed 

2. Paddas 

3. Muggies 

4. Steekvlieë 

5. Pes wat die vee laat vrek 

6. Swere op die mense se vel 

7. Hael 

8. Sprinkane 

9. Drie dae donkerte 

10. Oudste kinders sterf 

 

Wegstuur  

Gaan maak jou tekeninge van die tien plae by die huis klaar en wys dit vir 
jou ouers. Vertel kortliks vir hulle die storie van die tien plae en hoe die 
hardkoppige farao uiteindelik besef het die Here is baie sterker as hy. 
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 Bid elke dag vir die persoon vir wie jy nou net gebid het. Vra elke dag 
vir die Heilige Gees om in sy of haar hart te werk sodat hy of sy ook vir 
Jesus sal lief word en Hom graag sal wil dien. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Vertel vir ons van ŉ dag toe jy iemand gesien het wat regtig báie kwaad was. 
Hoe het hy gelyk? Wat het sy uit woede gedoen? Let wel, jy mag nie die 
persoon se naam vir die groep noem nie. 

 

Wegspring  

Doen die aktiwiteit oor die tien plae op bladsy 48 van die werkboek. 

Skryf in elke blokkie wat jou grootste vrees sou wees as jy daardie spesifieke 
plaag rondom jou sou sien en ervaar. 

 

Wonder  

Ken jy iemand wat nie vir die Here lief is nie, net soos die farao van destyds? 
Jy kan nou stil in jou hart vir daardie persoon bid. Jy mag maar sy of haar 
naam vir die Here noem. Vra die Here om hierdie persoon se hart sag te 
maak sodat hy of sy vir Hom lief sal raak en Hom sal dien. 

 

Werksaam  

Lees Eksodus 5:2. Voltooi dan die raaiselblok op bladsy 49 van die werkboek 
om die ontbrekende woorde in die sin onderaan die bladsy te kry. Skryf eers 
al die letters wat reeds ingevul is neer in die blokkie aan die teenoorgestelde 
punt van elke lyn. Ons het vir jou gewys waar jy L moet inskryf. Begin dan 
by W en vul die woorde volgens die teksvers in. 

 

 

“En _ _ _ is die Here _ _ _ _ _ dat ek na hom sal _ _ _ _ _ _ _ om _ _ _ _ _ _ te 
laat _ _ _ _?” 
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Wegstuur  

Vra vir die groep: Wat dink jy wou die Here by vandag se ontmoeting vir jou 
sê? Probeer dit in een sin hier neerskryf. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Gaan nou huis toe en vertel vir jou pa of ma wat die Here vir jou gesê het. 
Vertel dit ook môre by die skool vir jou beste vriend. 

 Bid elke dag vir die persoon vir wie jy nou net gebid het. Vra elke dag 
vir die Heilige Gees om in sy of haar hart te werk sodat hy of sy ook vir 
Jesus sal lief word en Hom graag sal wil dien. 
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