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20. God se pad loop deur die water  

 

Oorhoofse tema  

Die Here is met sy volk, die Israeliete, op pad. Op hierdie pad sorg Hy vir 
hulle met die een wonderwerk ná die ander. Hy weet wat sy volk nodig het. 
Hy lei hulle deur die Rietsee en red hulle finaal van die Egiptenare. 
Uiteindelik staan die Israeliete langs die Rietsee met ŉ dankbare lied in 
hulle hart oor die verlossingspad wat die Here tot daar met hulle geloop het. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 13:17-18, 20-22. 
� Vertel Eksodus 14:1-12. 
� Lees Eksodus 14:13-14. 
� Vertel Eksodus 14:15-31. 
� Lees Eksodus 15:1-2. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting 

1. Die Here het die Israeliete se hart geken. Hy het geweet hulle sou maklik 
omdraai en teruggaan Egipte toe as hulle probleme en teenspoed langs die 
pad sou optel. Daarom het Hy hulle met ŉ ompad laat trek. Dit was ŉ langer 
pad, maar vir die Israeliete was dit die beste pad. 

2. Op hierdie pad het die Here met verskeie wonderwerke vir sy volk gesorg. 
Hy het hulle gelei deur bedags ŉ wolkkolom voor hulle te laat uit trek, en 
deur ŉ vuurkolom wat snags vir hulle lig verskaf het. Hy het hulle gered 
deur ŉ pad deur die Rietsee te maak sodat die Israeliete op droë grond 
daardeur kon trek. God het hierdie pad weer met die water toegemaak sodat 
die farao en sy soldate verdrink het. Só het Hy sy volk finaal van die 
Egiptenaars gered. 

3. Die volk het langs die Rietsee gestaan en teruggekyk op die wonderwerk 
wat so pas gebeur het. Met dankbare harte het hulle ŉ loflied vir die Here, 
hulle Redder, gesing. 

 

Hulpmiddels by die storie  

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

2. Reël voor die tyd dat die grootgroep se ontmoeting afgesluit word met ŉ 
loflied wat die kinders baie goed ken en uit volle bors kan saamsing. 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ CD-speler en ŉ CD met ŉ 
bekende kinderloflied wat die groep 
saam kan sing (ŉ bekende lied kan 
ook sonder begeleiding gesing word) 

1. ŉ CD-speler en ŉ CD met ŉ 
bekende kinderloflied wat die groep 
saam kan sing (ŉ bekende lied kan 
ook sonder begeleiding gesing word) 

2. Inkleurpotlode 2. Blaaibordpapier of ŉ vel A3-papier 

3. Blaaibordpapier of ŉ vel A3-papier 3. ŉ Blaaibordpen 

4. ŉ Blaaibordpen 4. Wondergom/Prestik 

5. Wondergom/Prestik 5. Die prent van die Rietsee wat 
aangebring word op paneel 3 

e. Die prent van die Rietsee wat 
aangebring word op paneel 3 

 

Voor die tyd  Voor die tyd 
1. Sorg dat die CD-speler gereed is. 1. Sorg dat die CD-speler gereed is. 

2. Sorg dat die blaaibordpapier en 
wondergom gereed is. 

2. Sorg dat die blaaibordpapier en 
wondergom gereed is. 
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Die storie  

 

Begin  

Wie van julle was al saam met julle ouers in die motor toe hulle op ŉ 
vreemde plek gery en verdwaal het? Hoe het dit vir jou gevoel toe julle 
verdwaal het? Watter hulpmiddels vat julle ouers saam met hulle wanneer 
hulle na ŉ vreemde plek toe ry om seker te maak hulle verdwaal nie? 

 Wanneer jy verdwaal, voel jy later simpel, want jy ry en ry en ry, maar 
jy weet nie waar jy is en waar jy gaan uitkom nie. Miskien het sommige van 
die Israeliete só gevoel toe hulle uit Egipte weggetrek het. Hulle het deur die 
woestyn geloop en geloop, maar dit het vir hulle gevoel hulle gaan nêrens 
uitkom nie. Hulle het nie ŉ padkaart of ŉ GPS gehad sodat hulle presies kon 
weet waarheen om te gaan nie. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Eksodus 13:17-18, 20-22 

Uiteindelik was die Israeliete op pad! Hulle kon seker nie wag om daar pad 
te gee nie. Hulle wou net so ver moontlik uit Egipte wegkom. Dit was immers 
die plek waar hulle soveel jare lank swaargekry het. Hulle pasgebore 
seuntjies is daar doodgemaak. Hulle was slawe wat deur slawedrywers 
mishandel is terwyl hulle so hard gewerk het. Hierdie situasie het net al hoe 
erger geraak. Die farao het later die slawedrywers opdrag gegee om die 
Israeliete net al hoe harder te laat werk en hulle net nog harder te dryf. 

Nou was hulle skielik vry. ŉ Mens kan amper met sekerheid sê: Hulle 
sal nooit weer terugverlang Egipte toe nie! Maar die Here het die Israeliete se 
hart geken. Hy het geweet hulle sou dadelik wou teruggaan Egipte toe sodra 
hulle probleme langs die pad teëkom (Eks 13:17). Dit klink amper 
onmoontlik, of hoe? Maar dit is waar!  

Terwyl ons die verhaal van die Israeliete se uittog uit Egipte en hulle 
reis verder volg, sal ons hoor hoe dikwels die volk by God en by Moses gekla 
en gedreig het om terug te draai Egipte toe. Onthou, Egipte, met al die pyn 
en lyding, was al wat hulle hulle lewe lank geken het. 

 

Nota  

Gebruik die “Grootgroep PowerPoint 1” (skyfie 8) vir die volgende vertelling. 
Druk die spasiebalk net een keer; die animasie sal self verder beweeg. Die 
wolkie wat verskyn en skuif is simbolies van hoe God sy volk gelei het. Hulle 
het nie die pad geken nie, maar God se leiding gevolg. Die rooi kruisie is 
ingevoeg om aan te dui hoe die Here die volk met ŉ ompad laat trek het. 
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Daarom het die Here besluit om die Israeliete met ŉ langer pad uit Egipte te 
laat wegtrek. Dit het Hy gedoen om hulle so vinnig moontlik en so ver 
moontlik van Egipte af weg te kry. 

 

Nota  

Gebruik die “Grootgroep PowerPoint 2” (skyfie 9 en 10) (die wolkkolom en 
vuurkolom) vir die volgende vertelling. 

 

Die Here het hulle op hierdie pad gelei met die wonders van die wolkkolom 
en die vuurkolom. Die wolkkolom het bedags voor hulle uit getrek om vir 
hulle die pad te wys, en die vuurkolom het snags hulle pad verlig. Só kon 
hulle in die eerste ruk dag en nag trek om so gou moontlik so ver moontlik 
weg te kom. 

 

� Moment 2: Vertel Eksodus 14:1-10 

Nie lank nadat die Israeliete uit Egipte weggetrek het nie, het die farao spyt 
gekry omdat hy toegelaat het dat die volk kon trek. “Wie gaan nou al die 
harde werk vir ons doen?” het hy gevra. Die Egiptenaars het toe mos nie 
meer slawe gehad nie. Die hardkoppige farao hits toe sy leër aan om die 
Israeliete agterna te sit. 

 

Nota  

Gebruik hier die “Grootgroep PowerPoint 3” (skyfie 11) vir die volgende 
vertelling. Die animasie dui op die noodsituasie waarin die Israeliete was. 
Voor hulle was die Rietsee. Agter hulle in die verte het die vyand 
nadergekom. 

 

Intussen het die Israeliete langs die Rietsee kamp opgeslaan. Toe hulle 
eendag opkyk, sien hulle in die verte ŉ stofwolk aankom. Hulle het gou besef 
dit was die farao en sy weermag. Hulle was skielik kniediep in die 
moeilikheid. Voor hulle was die Rietsee, en agter hulle het die Egiptenaars 
met moord in hulle hart nadergekom. 

Nota  

Bring die prent van die Rietsee aan op paneel 3.  

  

En toe gebeur presies wat die Here geweet het sou gebeur! Die Israeliete het 
onder mekaar gemor en by Moses gaan kla: “Wat het jy nou gedoen? Jy het 
ons hiernatoe gebring. Nou gaan ons hier in die vreemde, in die woestyn, 
sterf. Dit sou beter gewees het as ons in Egipte gebly het. Daar sou ons nog 
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slawe gewees het, maar ons sou ten minste geleef het. Nou is ons vry, maar 
ons gaan hier in die woestyn begrawe word.” 

 

� Moment 3: Lees Eksodus 14:13-14 uit Die Bybel@kinders.co.za 

Moses het vir die Israeliete gesê: “Moenie bang wees nie. Hou hulle net dop 
en kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Vandag sien julle die Egiptenare 
vir die laaste keer! Bly net stil en kyk hoe veg die Here vir julle.” 

 

� Moment 4: Vertel Eksodus 14:15-31 

 

Nota  

Gebruik die “Grootgroep PowerPoint 4” (skyfie 12) se animasies as grondslag 
van die volgende vertelling. 

 

Op bevel van die Here het Moses sy kierie opgelig en dit oor die Rietsee 
uitgesteek. Skielik het die Here die seewater oopgekloof sodat die volk Israel 
op droë grond kon deurtrek. Die Egiptenaars wou dieselfde doen, maar toe 
hulle in die middel van die Rietsee was, het die Here verwarring onder hulle 
gesaai. Hulle strydwaens se wiele het begin afval sodat hulle nie vorentoe of 
agtertoe kon beweeg nie. Natuurlik was dit die Here wat dit gedoen het. 
Moses het toe weer sy kierie opgelig en dit oor die see uitgesteek. Skielik het 
die water teruggevloei en die farao en sy hele leër het in die Rietsee verdrink. 
Dit was nóg ŉ wonderwerk van die Here. 

 

� Moment 5: Lees Eksodus 15:1-2 

Die volk het langs die Rietsee gestaan en teruggekyk op die wonderwerk wat 
so pas gebeur het. Soos verloste mense veronderstel is om te doen, het hulle 
met dankbare harte ŉ loflied tot eer van die Here, hulle Redder, gesing. 

 

Dink  

Kyk of julle kan tel hoeveel wonderwerke die Here in vandag se 
Skrifgedeeltes gedoen het. Ek sal julle help: 

1. Die wolkkolom en die vuurkolom. 

2. Die droë pad deur die Rietsee. 

3. Die verwarring onder die Egiptenaars toe hulle in die middel van die droë 
pad deur die Rietsee was en hulle strydwaens se wiele skielik begin afval 
het. Hulle het vasgesit. Hulle kon nie vorentoe of agtertoe beweeg nie. 

4. Die water van die Rietsee wat teruggevloei het sodat die farao en die 
Egiptenaars verdrink het. 
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Dink julle die Here het opgehou om wonderwerke te doen, of doen Hy 
vandag nog wonders? 

Hoekom dink julle sien ons nie altyd wat die Here reg voor ons oë 
doen nie? 

 

Leef  

Wat het jy die afgelope tyd raakgesien? Waar en hoe sien jy die wonders 
raak wat die Here rondom ons doen – nie net in ons lewe nie, maar ook in 
ander mense se lewe en in die natuur? 

 Kom ons, soos die Israeliete destyds, sing ŉ loflied vir die Here, ons 
God en ons Verlosser. 

 

Nota  

Indien moontlik, laat die kinders nou saam ŉ loflied sing wat hulle goed 
ken. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

As die kleingroep-ontmoeting direk ná die grootgroep-ontmoeting volg, vra: 

� Wat het julle diep geraak in die verhaal waarna ons vandag in die 
grootgroep geluister het? 

 

As daar geen grootgroep-ontmoeting voor die kleingroep-ontmoeting was nie, 
vra: 

� Hoekom dink julle sing ons as kinders van die Here so graag wanneer 
ons bymekaarkom? 

 

Nota  

Ons sing omdat ons hart vol dankbaarheid is oor wie die Here is, oor wat Hy 
vir ons gedoen het sodat ons sy kinders kan wees, en oor alles wat Hy steeds 
elke dag vir ons doen. 

 

Is julle lus om saam ŉ loflied te sing? Kom ons sing saam … 

 

Wegspring  

Blaai na bladsy 62 van jou werkboek. Teken daar ŉ prentjie van alles 
waarvoor jy baie bang is. 

 

Wonder  

Vra vir die groep: Waarvoor wil julle die Here loof en prys? 

 

Nota  

Terwyl die kinders hulle antwoorde gee, skryf alles op die blaaibordpapier of 
die A3-papier neer. Plak dit dan met wondergom teen die muur vas. 

 

Elkeen in die groep kan nou hardop vir die Here dankie te sê vir iets wat ons 
op hierdie papier neergeskryf het. 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 62 van die werkboek. Kleur die prentjie in van die volk wat 
deur die Rietsee trek. 
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Wegstuur  

Wanneer jy by die huis kom, vra vir jou pa of ma of julle as familie by die 
etenstafel kan gaan sit. Laat elkeen in die familie dan sê waarvoor hulle vir 
die Here wil dankie sê en waarvoor hulle die Here wil loof.  

Laat jou pa of ma alles wat julle opnoem op ŉ papier neerskryf, net 
soos ons dit in die kleingroep-ontmoeting gedoen het. Elkeen in die familie 
kry dan kans om vir die Here dankie te sê vir iets en Hom te loof.  

Miskien kan julle as familie ook ŉ loflied wat julle goed ken vir die 
Here sing.  
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

As die kleingroep-ontmoeting direk ná die grootgroep-ontmoeting volg, vra: 

� Wat het julle diep geraak in die verhaal waarna ons vandag in die 
grootgroep geluister het? 

 

As daar geen grootgroep-ontmoeting voor die kleingroep-ontmoeting was nie, 
vra: 

� Hoekom dink julle sing ons as kinders van die Here so graag wanneer 
ons bymekaarkom? 

 

Nota  

Ons sing omdat ons hart vol dankbaarheid is oor wie die Here is, oor wat Hy 
vir ons gedoen het sodat ons sy kinders kan wees, en oor alles wat Hy steeds 
elke dag vir ons doen. 

 

Is julle lus om saam ŉ loflied te sing? Kom ons sing saam … 

 

Wegspring  

Blaai na bladsy 50 van jou werkboek. Skryf daar neer waarvoor jy alles baie 
bang is. 

 

Wonder  

Vra vir die groep: Waarvoor wil julle die Here loof en prys? 

 

Nota  

Terwyl die kinders hulle antwoorde gee, skryf alles op die blaaibordpapier of 
die A3-papier neer. Plak dit dan met wondergom teen die muur vas. 

 

Elkeen in die groep kan nou hardop vir die Here dankie te sê vir iets wat ons 
op hierdie papier neergeskryf het. 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 50 in die werkboek en doen die aktiwiteit oor die Israeliete 
se gesindheid wat verander het. 
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Die Israeliete verander van gesindheid 

 

Hier onder is drie blokkies. 

� Skryf in die eerste blokkie neer wat die Israeliete se gesindheid heel aan 
die begin teenoor die Here en teenoor Moses was (Eks 14:10-12). 

� Skryf in die middelste blokkie neer wat Moses vir die Israeliete gesê het 
(Eks 14:13-14). 

� Skryf in die laaste blokkie neer wat die Israeliete se gesindheid teenoor 
die Here en teenoor Moses was nadat hulle die wonderwerke by die 
Rietsee beleef het (Eks14:31 – 15:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegstuur  

Wanneer jy by die huis kom, vra vir jou pa of ma of julle as familie by die 
etenstafel kan gaan sit. Laat elkeen in die familie dan sê waarvoor hulle vir 
die Here wil dankie sê en waarvoor hulle die Here wil loof.  

Laat jou pa of ma alles wat julle opnoem op ŉ papier neerskryf, net 
soos ons dit in die kleingroep-ontmoeting gedoen het. Elkeen in die familie 
kry dan kans om vir die Here dankie te sê vir iets en Hom te loof.  

Miskien kan julle as familie ook ŉ loflied wat julle goed ken vir die 
Here sing. 
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