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21. God gee vir sy volk padkos  

 

Oorhoofse tema  

Die Here is met sy volk, die Israeliete, op pad. Op hierdie pad sorg Hy vir 
hulle deur die een wonderwerk ná die ander.  

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 15:22-27. 
� Vertel Eksodus 16:1-3. 
� Lees Eksodus 16:4-5. 
� Vertel Eksodus 16:4, 6-30. 
� Vertel Eksodus 17:1-7. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die Here het vir die Israeliete gesorg. Bedags het Hy vir hulle die 
wolkkolom gegee en snags die vuurkolom om hulle te lei. By Mara en Elim 
het Hy vir hulle water gegee, en later weer water uit die rots by Massa en 
Meriba. Hy het vir hulle kwartels as vleis en manna as brood gegee. Die Here 
het dit alles vir die Israeliete gedoen sodat hulle kon besef Hy is die Here, die 
God wat altyd daar was, wat nou daar is en altyd daar sal wees (Eks 16:6, 
12). 

2. Moses het tussen die volk en die Here gestaan. Elke keer het hulle by 
Moses gekla, en dan het Moses met die Here gaan praat. Die Here het Moses 
elke keer geantwoord en vir hom opdragte gegee. Wanneer die volk die Here 
se opdragte uitgevoer het, het Hy dit met hulle goed laat gaan. Baie jare later 
het Jesus, soos Moses, tussen ons en God kom staan. Hy is vandag nog ons 
Middelaar (Heb 9:15; 12:24). 

3. Die Here het vir die Israeliete gesorg, maar Hy het van hulle gevra om na 
Hom te luister en aan Hom gehoorsaam te wees (Eks 15:25b-26). 
Ongelukkig het die Israeliete sommer gou gewys hulle was nie van plan om 
aan die Here gehoorsaam te wees nie (Eks 16:20, 28). Die Here vra vandag 
steeds van ons om Hom te vertrou, om na Hom te luister, en om aan Hom 
gehoorsaam te wees. Dit is ons keuse! Ons kan self besluit om elke dag aan 
die Here gehoorsaam te wees of nie. 

 

Hulpmiddels by die storie  

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

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Inkleurpotlode 1. ŉ Boksie vuurhoutjies 

2. ŉ Boksie vuurhoutjies 2. Die prent van die Sinai berg wat 
aangebring word op paneel 3 

3. Die prent van die Sinaiberg wat 
aangebring word op paneel 3 
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Die storie  

 

Begin  

 

Nota  

Gebruik die PowerPoint-aanbieding “Ore”. Wys die vier prentjies deur elke 
keer die spasiebalk te druk. 

 

Wat sien julle op al vier hierdie prentjies wat dieselfde is? Dis reg … ore! 

Hierdie prentjies help ons om vandag se boodskap uit Eksodus 16 – 
17 beter te verstaan. Kom ons begin lees … 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Eksodus 15:22-27 en 17:1-7 

 

Nota  

Gebruik skyfie 6 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting om ŉ kort verduideliking van hierdie Bybelgedeelte te gee. 

 

Die Here het in die woestyn vir die Israeliete gesorg: 
1. Bedags het Hy vir hulle die wolkkolom gegee om hulle te lei, en snags het 
Hy vir hulle die vuurkolom gegee om vir hulle lig te gee en hulle te lei. 
2. Die Here het vir hulle water gegee om te drink. Eers by Mara, wat “bitter” 
beteken omdat die water te bitter was om te drink. Die Here het dit deur ŉ 
wonderwerk in drinkbare water verander. By Elim het hulle ook water gehad 
om te drink. Nog later het Hy by Refidim vir hulle water uit ŉ rots gegee. 
Moses het hierdie plek toe Massa (wat “op die proef stel” beteken) en Meriba 
(wat “rusie” beteken) genoem omdat die volk daar met Moses rusie gemaak 
het toe hulle so dors was en só die Here se sorg op die proef gestel het. 

 

 

 
 

 

3. Die Here het elke dag ŉ wonderwerk gedoen deur te sorg dat die Israeliete 
genoeg kos gehad het om te eet. Hy het vir hulle kwartels (ŉ soort voël) as 
vleis gegee, en manna as brood. Manna beteken “wat is dit?”. Die volk het 

Nota 

Plaas die prent van die berg Sinai op paneel 3 net na die prent van die see. 
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mos nog nooit manna gesien nie en het nie geweet wat dit was nie. Dit was 
amper soos brood. Só het die Here elke dag vir die Israeliete gesorg. Hulle 
het elke dag in die woestyn vleis en brood gehad om te eet. 
4. Die Here het op baie wonderlike maniere vir sy volk gesorg sodat hulle 
kon besef en glo Hy is die Here. Hy is die God wat nog altyd daar was, wat 
nou hier is en wat in die toekoms altyd daar sal wees. Hy het Hom aan die 
Israeliete verbind om vir hulle lief te wees en vir hulle te sorg, soos Hy aan 
hulle voorvaders Abraham, Isak en Jakob belowe het. 

 

� Moment 2: Vertel Eksodus 16:1-3 
En daar gebeur dit toe weer! Die Israeliete het teen Moses en Aäron in 
opstand gekom omdat hulle nie meer kos gehad het om daar in die woestyn 
te eet nie. Hulle het sowaar al weer terugverlang Egipte toe – veral na die kos 
wat hulle elke dag daar geëet het – al was hulle slawe en al het hulle daar op 
soveel maniere swaargekry! Hulle het die swaarkry van slawerny baie gou 
vergeet. 

 

� Moment 3: Lees Eksodus 16:4-5 
Weer het die Here met Moses gepraat en vir hom gesê Hy sal vir die 
Israeliete kos voorsien deur elke dag voor hulle oë ŉ wonderwerk te doen. 

 

� Moment 4: Vertel Eksodus 16:4, 6-30 

 

Nota  
Gebruik die skyfie 7 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting vir ŉ kort verduideliking van hierdie Bybelgedeelte. 

 

Kyk mooi na wat hier gebeur het: 

∼ Vers 4: Die Here het met Moses gepraat en vir hom gesê Hy self sal vir die 
Israeliete sorg deur elke dag vir hulle kos te gee. 

∼ Vers 6: Moses het met die Israeliete gepraat. 

∼ Vers 8: Moses het weer met die Israeliete gepraat. 

∼ Vers 11: Die Here het met Moses gepraat en gesê Hy sal elke dag vir die 
Israeliete oorgenoeg kos gee om te eet. Hy het vir hulle kwartels (ŉ soort 
voël) as vleis gegee en manna as brood. 

∼ Vers 15b: Moses het met die Israeliete gepraat en vir hulle gesê die manna 
was soos brood. Hulle moes elke dag net genoeg daarvan optel. 

∼ Vers 19: Moses het met die Israeliete gepraat en vir hulle gesê hulle mag 
nie meer manna optel as wat hulle vir daardie dag nodig gehad het nie. 
Daar mag nie oorskiet gewees het nie. Die Israeliete het nie na hom 
geluister nie en ekstra manna opgetel. Die volgende dag was dit vrot en 
dit het vreeslik gestink. Moses was baie kwaad vir die volk. Dit was vir 
hulle ŉ belangrike les. Daarna het hulle dit nooit weer gedoen nie. Op die 
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sesde dag kon hulle genoeg manna opgetel om op die sewende dag te eet, 
want op die sewende dag het hulle gerus. 

∼ Vers 23: Moses het met die Israeliete gepraat en vir hulle gesê dit was reg 
om op die sesde dag genoeg manna vir die sewende dag op te tel. 

∼ Vers 25: Moses het met die Israeliete gepraat en vir hulle gesê hulle sou 
op die sewende dag, die sabbatdag, niks in die veld kry om te eet nie. Tog 
het sommige van die Israeliete nie geluister nie en op die sewende dag 
gaan kos soek. Hulle het niks gekry nie, net soos Moses gesê het. 

∼ Vers 28: Die Here het met Moses gepraat. Hy was kwaad vir die Israeliete. 
Wanneer sou hulle dan leer om sy bevele en opdragte te gehoorsaam? 
Van toe af het die volk op die sewende dag gerus. 

 

Nota  
Gebruik skyfie 8 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting. 

 

Sien julle die patroon? Die Here het met Moses gepraat. Moses het geluister 
na wat die Here sê. Moses het dan met die Israeliete gaan praat. Moses het 
vir die Israeliete gesê wat die Here gesê het. 

 Moses het tussen die Here en die Israeliete gestaan. Moses was die 
middelman. Ons noem so iemand ook ŉ middelaar. Baie jare later het 
Jesus, soos Moses destyds, tussen ons en God kom staan. Hy is vandag nog 
ons Middelaar (Heb 9:15; 12:24). 

 

� Moment 5: Vertel Eksodus 17:1-7 
Die volk Israel het tot by Refidim getrek. Daar het hulle kamp opgeslaan, 
maar by Refidim was daar nie water nie. Weer het die Israeliete gekla. Meer 
nog, hulle het met Moses rusie gemaak. Hy het die Naam van die Here 
aangeroep, en die Here het vir Moses gesê hy moet met sy kierie op ŉ rots 
slaan. Daar het water uit die rots gekom vir die volk om te drink. 

Moses het die plek waar die water uit die rots gekom het twee name 
gegee: Die eerste naam was Massa (wat “op die proef stel” beteken), want die 
volk Israel het die Here se geduld daar getoets omdat hulle gevra het: “Is die 
Here regtig by ons?” Die ander naam was Meriba (wat “rusie” beteken), want 
die volk Israel het daar met Moses rusie gemaak. 
 

Dink  

Word nou stil en dink ŉ rukkie oor jou lewe: 

� Wat het jy die afgelope paar dae gedoen al het jy geweet dit is verkeerd, 
nie omdat jy so dink of omdat ander mense sê dit is verkeerd nie, maar 
omdat die Here in die Bybel sê dit is verkeerd? 

� Vra nou die Here om jou daarvoor te vergewe. 

Wys my die weg – Aanbiedersgids 



Kopiereg © Bybel-Media 

236 

 

� Vra vir Jesus, jou Middelaar, om jou te help om te doen wat goed en reg 
is. 

 

Leef  

Lees Eksodus 16:20, 25b-29. 

Die Here het vir die Israeliete gesorg, maar Hy het van hulle gevra om 
na Hom te luister en aan Hom gehoorsaam te wees (15:25b-26). Ongelukkig 
het die Israeliete sommer gou gewys hulle was nie van plan om aan die Here 
gehoorsaam te wees nie (16:20, 28). 
 Die Here vra vandag steeds van ons om Hom te vertrou, om na Hom te 
luister, en om aan Hom gehoorsaam te wees. Ons elkeen kan self kies of ons 
elke dag aan die Here gehoorsaam gaan wees of nie. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Hoe sorg die Here elke dag vir ons? 

 

Nota  

Die groepleier steek ŉ vuurhoutjie aan en laat die groep so vinnig moontlik 
opnoem op watter maniere die Here elke dag vir ons sorg. Hulle kan aanhou 
om dinge op te noem totdat die vuurhoutjie uitgebrand is. Daar mag nie 
herhalings wees nie. Laat een kind telling hou van hoeveel maniere die groep 
opnoem, maar hy of sy mag nie dié dinge tel wat herhaal word nie. 

 

Wegspring  

Wat is jou gunsteling-kos? 

 

Nota  

Gee vir elkeen in die kleingroep ŉ kans om hierdie vraag te beantwoord. 

 

Wonder  

Die Here het vir die Israeliete gesorg. Hy het by verskillende plekke vir hulle 
water gegee. Hy het elke dag in die woestyn vir hulle manna (brood) en 
kwartels (vleis) gegee om te eet. Tog het hulle gereeld by Moses gaan kla. 
Meer nog, hulle het dikwels daar in die woestyn terugverlang na die dae toe 
hulle nog slawe in Egipte was. Kan jy dit glo! Die Here het hulle uit Egipte 
gered en met baie wonderwerke tot daar gelei, en elke keer was hulle 
opstandig en wou hulle net teruggaan Egipte toe. 

 Hoekom dink jy het dit gebeur? Hoekom het die Israeliete so opgetree? 

 

Nota  

Gee vir die kinders kans om in stilte oor hierdie vrae na te dink. 

 

Werksaam 

Kleur die prentjie van die manna en die kwartels op bladsy 64 van die 
werkboek in. 
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Wegstuur  

1. Wanneer jy weer saam met jou familie aan tafel gaan sit om te eet: Vra vir 
jou pa of ma of jy die tafelgebed kan doen. Sê dan in jou gebed vir die Here 
dankie dat Hy vir julle as familie sorg en dat julle nou lekker saam kan eet. 

2. Terwyl julle eet: Vra vir elkeen aan tafel om een manier te noem hoe die 
Here elke dag vir julle as gesin sorg. 

3. Nadat julle klaar geëet het: Vra vir elkeen aan tafel om in een kort sin te 
bid en vir die Here dankie te sê vir sy sorg. Elkeen kan iets spesifieks in sy 
of haar gebed noem en dan vir die Here daarvoor dankie sê.  
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Hoe sorg die Here elke dag vir ons? 

 

Nota  

Die groepleier steek ŉ vuurhoutjie aan en laat die groep so vinnig moontlik 
opnoem op watter maniere die Here elke dag vir ons sorg. Hulle kan aanhou 
om dinge op te noem totdat die vuurhoutjie uitgebrand is. Daar mag nie 
herhalings wees nie. Laat een kind telling hou van hoeveel maniere die groep 
opnoem, maar hy of sy mag nie dié dinge tel wat herhaal word nie. 

 

Wegspring  

Wat is jou gunsteling-kos? 

 

Nota 

Gee vir elkeen in die kleingroep ŉ kans om hierdie vraag te beantwoord. 

 

Wonder  

Die Here het vir die Israeliete gesorg. Hy het by verskillende plekke vir hulle 
water gegee. Hy het elke dag in die woestyn vir hulle manna (brood) en 
kwartels (vleis) gegee om te eet. Tog het hulle gereeld by Moses gaan kla. 
Meer nog, hulle het dikwels daar in die woestyn terugverlang na die dae toe 
hulle nog slawe in Egipte was. Kan jy dit glo! Die Here het hulle uit Egipte 
gered en met baie wonderwerke tot daar gelei, en elke keer was hulle 
opstandig en wou hulle net teruggaan Egipte toe. 

� Hoekom dink jy het dit gebeur? Hoekom het die Israeliete so opgetree? 
� Wat kan jy doen om te keer dat jy dieselfde fout maak as die Israeliete? 

 

Nota  

Gee vir die kinders kans om in stilte oor hierdie vrae na te dink. 
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Werksaam  

Verbind die woorde in Kolom A met die regte betekenis in Kolom B met ’n 
pyl. 

 

Kolom A Kolom B 

1. Moses (Eks 2) 1. Uittog 

2. Massa (Eks 17) 2. Rusie 

3. Manna (Eks 16) 3. Vreemdeling 

4. Meriba (Eks 17) 4. Uitgehaal 

5. Mara (Eks 15)  5. Wat is dit? 

6. Gersom (Eks 2) 6. Op die proef stel 

7. Eksodus (Inleiding voor Eks 1) 7. Bitter 

 

Antwoord  

Kolom A Kolom B 

1. Moses (Eks 2) 4. Uitgehaal 

2. Massa (Eks 17) 6. Op die proef stel 

3. Manna (Eks 16) 5. Wat is dit? 

4. Meriba (Eks 17) 2. Rusie 

5. Mara (Eks 15)  7. Bitter 

6. Gersom (Eks 2) 3. Vreemdeling 

7. Eksodus (Inleiding voor Eks 1) 1. Uittog 

 

Wegstuur  

1. Wanneer jy weer saam met jou familie aan tafel gaan sit om te eet: Vra vir 
jou pa of ma of jy die tafelgebed kan doen. Sê dan in jou gebed vir die Here 
dankie dat Hy vir julle as familie sorg en dat julle nou lekker saam kan eet. 

2. Terwyl julle eet: Vra vir elkeen aan tafel om een manier te noem hoe die 
Here elke dag vir julle as gesin sorg. 

3. Nadat julle klaar geëet het: Vra vir elkeen aan tafel om in een kort sin te 
bid en vir die Here dankie te sê vir sy sorg. Elkeen kan iets spesifieks in sy 
of haar gebed noem en dan vir die Here daarvoor dankie sê. 
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