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22. Reëls vir die pad – die Padmaker  

 

Oorhoofse tema  

Die volk Israel het kamp opgeslaan aan die voet van Sinaiberg. Die Here het 
hulle uit Egipte gered en tot hier gedra en versorg, net soos ŉ ma-arend 
haar kleintjie sal dra en versorg. By Sinaiberg het Hy vir hulle die Tien 
Gebooie gegee as tien lewensreëls waarvolgens hulle Hom kon liefhê en dien. 
Omdat Hy ons geskep het, weet Hy die beste hoe ons op ons lewenspad moet 
loop. Sy pad is ŉ pad van liefde, liefde, liefde …  

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 19:1-9a. 
� Lees Eksodus 19:16-19 en 20:1. 
� Vertel Eksodus 20:2-11. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting 

1. Die Here is groot, sterk en magtig. Hy het die volk Israel tot by Sinaiberg 
gelei. Hy het baie wonderwerke gedoen om hulle veilig tot daar te bring. Soos 
ŉ ma-arend haar kleintjie wat per ongeluk uit die nes val, sal “vang” en op 
haar vlerke na veiligheid sal dra, het die Here in die woestyn sy volk bewaar 
en gedra en versorg. Hy het van hulle gevra om net aan Hom gehoorsaam te 
wees. 

2. Die Here God is die groot Koning wat sy tien lewensreëls (die Tien 
Gebooie) op Sinaiberg vir Moses gegee het. Moses moes dit aan die volk 
oordra sodat hulle elke dag daarvolgens kon leef en aan God gehoorsaam 
kon wees. 

3. Die tien lewensreëls wat die Here God vir die volk Israel (en vir ons) gegee 
het, kan in twee dele verdeel word. Die eerste deel van die Tien Gebooie gee 
vir ons vier lewensreëls oor ons verhouding met die Here. Die tweede deel 
gee vir ons ses lewensreëls oor ons verhouding met ander mense. Ons kyk 
vandag na die eerste deel wat vir ons belangrike riglyne oor ons verhouding 
met die Here gee. 

 

Hulpmiddels by die storie  

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

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Inkleurpotlode  1. Potlode en penne 

2. Die prente van die tien gebooie op 
kliptafels om aan te bring op paneel 3  

2. Die prente van die tien gebooie op 
kliptafels om aan te bring op paneel 
3 

 

Die storie  

 

Begin  

 

Nota  

Vertel die volgende verhaal op ŉ dramatiese manier. 

 

Philip kamp saam met sy ouers langs die dam waar hy en sy pa gereeld 
gaan visvang. Hy slaap alleen in sy nuwe tent wat hy die vorige maand as ŉ 
geskenk vir sy verjaardag gekry het. Dit is die eerste keer dat hy nie in 
dieselfde tent as sy pa en ma en sussie slaap nie. Die eerste aand wikkel hy 
hom in sy slaapsak toe en raak snoesig aan die slaap. 

In die middel van die nag skrik hy skielik wakker van ŉ harde slag. Sy 
hart klop in sy keel en sy maag trek op ŉ knop. Dis donderweer! Die 
weerligstrale slaan oor die dam en die donderweer weerklink hard in sy ore. 
Hy is baie bang. Hy voel alleen. Sê nou die weerlig slaan sy tent raak? Hy 
het al gehoor van iemand met wie dit gebeur het … Philip raak al hoe 
banger. 

Dan hoor hy hoe sy tent se ritssluiter oopskuif. In die lig van die blitse 
wat oor die water slaan, sien hy die bekende figuur van sy pa. Sonder dat 
Philip dit kan keer begin hy sommer huil van verligting. In sy pa se hand is 
nog ŉ slaapsak. “Gaan Pappa hier by my kom slaap?” vra hy met ŉ bewerige 
stemmetjie. “Is jy bang?” vra sy pa. “Ja, so ŉ bietjie,” erken hy. Sy pa gaan lê 
langs hom en hou hom styf vas. “Toemaar, ou seun. Jy hoef nie bang te 
wees nie. Die donderslae en weerligstrale herinner ons net aan die Here se 
grootheid en mag. Kom ek vertel vir jou ŉ verhaal uit die Bybel …” 

Toe vertel Philip se pa vir hom hierdie verhaal van Moses en die volk 
Israel by Sinaiberg … 

 

 

 

Koninkrykstyd – 22. Reëls vir die pad – die Padmaker 



Kopiereg © Bybel-Media 

243 

 

Hoor  

� Moment 1: Lees Eksodus 19:1-9a 

Nota  

Gebruik skyfie 5 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting vir ŉ kort verduideliking van hierdie Bybelgedeelte. 

Lees weer vers 4-6. 

Die Here het sy volk verlos uit Egipte waar hulle slawe was. Hy het 
hulle veilig deur die woestyn gelei en met baie wonderwerke vir hulle gesorg. 
Hy het hulle bewaar totdat hulle aan die voet van Sinaiberg kon kamp 
opslaan. Soos ŉ ma-arend vinnig afduik om onder haar kleintjie in te kom 
en hom op haar vlerke te vang as hy per ongeluk uit die nes sou val, só het 
die Here sy volk gedra, bewaar en versorg. 

Die Here het egter van sy volk gevra om eerbied en respek vir Hom te 
hê en aan Hom gehoorsaam te wees. Hy het gevra dat hulle sal doen wat Hy 
van hulle vra.  

Die Here vra dieselfde van ons. Hy is die wonderlike God. Hy het vir 
Jesus gestuur om in ons plek te sterf sodat ons van ons sonde verlos kon 
word. Daarom is ons lief vir Hom en gehoorsaam aan Hom. Ons het respek 
en eerbied vir Hom en ons dien Hom. Só wil ons vir Hom wys hoe dankbaar 
ons is vir alles wat Hy vir ons gedoen het en steeds elke dag doen. Ons dien 
die Here deur te doen wat Hy in die Bybel van ons vra. 

 

� Moment 2: Lees Eksodus 19:16-19 en 20:1 

Nota  

Gebruik steeds skyfie 5 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-
ontmoeting vir ŉ kort verduideliking van hierdie Bybelgedeelte. 

By Sinaiberg het die Here sy volk ontmoet. Tot in daardie stadium het Hy 
net met Moses gepraat, en dan het Moses vir hulle kom sê wat die Here vir 
hom gesê het. By Sinaiberg het die volk vir die eerste keer self ervaar dat die 
Here by hulle is. Hulle het self iets van sy teenwoordigheid ervaar. Hulle kon 
Hom nie sien soos Hy regtig is nie. Daarvoor is Hy te wonderlik en te groot. 
Niemand kan sien hoe God lyk nie. Ons sal doodgaan as ons na Hom sou 
kyk. Al wat die volk gesien het, was weerligstrale, donderwolke, rook en 
vuur. Hulle het die gerammel van donderweer gehoor. Hulle het gevoel hoe 
die aarde onder hulle voete skud. Hulle het die geluid van ramshorings 
gehoor (dit het amper soos trompette geklink), wat al hoe harder geword het. 
Almal het gebewe, want hulle het geweet die Here was in sy grootsheid by 
hulle. Hulle het gehoor hoe Hy uit die donderslae met Moses praat. Wat het 
die Here gesê? 

Kom ons lees weer Eksodus 20:1: “Toe het God al hierdie gebooie 
aangekondig.” Die Here het vir Moses die Tien Gebooie gegee. 
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� Moment 3: Vertel Eksodus 20:2-11 

 

Nota  

Behandel net die eerste vier gebooie aan die hand van die animasies van 
skyfie 6 van die PowerPoint-aanbieding vir die grootgroep-ontmoeting. 

 

Die tien lewensreëls (ons noem dit ook die Tien Gebooie) wat die Here vir die 
volk Israel (en vir ons) gegee het, kan in twee dele opgedeel word.  

 

Nota  

Verwys na die boonste blou deel van skyfie 6. 

 

Die eerste deel van die Tien Gebooie gee vir ons vier lewensreëls oor ons 
verhouding met die Here. Ons gaan vandag by hierdie blou deel stilstaan. 

 

Nota  

Verwys na die onderste groen deel van skyfie 6. 

 

Die tweede deel van die Tien Gebooie gee vir ons ses lewensreëls oor ons 
verhouding met ander mense. Volgende week gaan ons by hierdie groen deel 
stilstaan. 

 

Nota  

Behandel die eerste vier gebooie sonder om in te veel besonderhede te verval. 
Help die kinders om elke gebod te onthou met behulp van daardie spesifieke 
gebod se illustrasie. 

 

∼ Illustrasie 1: Die eerste deel van die Tien Gebooie help ons om die Here te 
dien omdat ons Hom liefhet.  

∼ Illustrasie 2: Daar is net een God en Hy wil die graag die belangrikste plek 
in ons lewe inneem. Ons moet vir niks en niemand anders liewer wees as 
vir Hom nie. 

Nota 

Bring die prent van die tien gebooie op die kliptafels aan op paneel 3. 
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∼ Illustrasie 3: Omdat ons die Here liefhet, sal ons nie iets of iemand anders 
in ons lewe aanbid en belangriker maak as Hy nie. 

∼ Illustrasie 4: Die Here se Naam is heilig; daarom sal ons nie sy Naam as ŉ 
vloekwoord gebruik nie. 

∼ Illustrasie 5: Die Here het ŉ rusdag gemaak sodat ons een dag van die 
week van al ons werk kan rus. Dit is ŉ spesiale dag, want op hierdie dag 
kom ons, sy kinders, bymekaar om Hom te aanbid. 

 

Dink  

Kom ons dink ŉ oomblik in stilte oor hierdie vrae: 

� Is daar iets in jou lewe wat vir jou belangriker is as die Here? Indien wel, 
wat is dit? 

� Kan jy onthou van ŉ keer toe jy gevloek het? 

 

Praat nou in jou gedagtes met die Here en vra Hom om jou te vergewe 
omdat: 

� Hy nie altyd die belangrikste Persoon in jou lewe is nie.  
� Hy nie altyd die Een in jou lewe is vir wie jy die liefste is nie. 
� jy nie altyd Sondae gebruik om te rus en Hom saam met sy ander kinders 

te aanbid nie. 

 

Leef  

Kom ons sê vir die Here dankie dat Hy ons help en lei. Kom ons sê vir Hom 
dankie dat Hy vir ons sorg en ons bewaar, net soos ŉ ma-arend haar 
kleintjie op haar vlerke vang en dra as hy uit die nes sou val. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Die groepleier staan by die deur van die lokaal waar die kleingroep 
bymekaarkom en gee vir elkeen wat instap ŉ drukkie. Sê vir elkeen jy is bly 
hy of sy is vandag daar. 

 Vra dan vir die groep: Wie van julle het al baie bang vir donderslae en 
weerligstrale geword? Vertel vir ons daarvan. 

 

Nota  

Kies een of twee kinders om kortliks te vertel van die keer toe hulle bang 
was vir donderweer. Moenie te veel tyd hieraan afstaan nie. As jy wil, kan jy 
vir die kinders vertel van ŉ keer toe jy as kind bang was vir donderweer. 

 

As jy al ooit bang was vir donderslae en weerligstrale, sal jy seker verstaan 
wat die volk Israel aan die voet van Sinaiberg beleef het. 

 

Nota  

Verwys kortliks na Eksodus 19:16-19. 

 

Wegspring  

Vra vir die groep: Vir wie en wat is jy baie lief? 

 

Nota  

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

 

Wonder  

Die Here het vir ons die Tien Gebooie as tien lewensreëls gegee, nie as tien 
wette nie. Die probleem met wette is dat dit altyd iets is wat jy móét doen. 
Dit is nie noodwendig iets wat jy wíl doen nie. Ons kom wette na omdat ons 
bang is ons sal gestraf word as ons uitgevang sou word dat ons die wette 
oortree. Ons kom dus die wette na om uit die moeilikheid te bly. 

Die Here vra dat ons volgens die Tien Gebooie sal leef omdat ons dit 
wíl doen, omdat ons baie lief is vir Hom, en nie omdat ons dit móét doen 
omdat ons vir Hom bang is nie. 

 Watter verskil dink julle sal dit maak as ons volgens die eerste vier 
gebooie wíl leef, en nie móét leef nie? 
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Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders hulle menings deel, al sukkel hulle ŉ bietjie 
daarmee. 

 

Kom ek verduidelik dit soos volg vir julle: 

� Eerste gebod: Omdat ons die Here liefhet, wíl ons graag hê Hy moet weet 
ons het Hom die liefste van almal en alles in ons lewe. 

� Tweede gebod: Omdat ons die Here liefhet, sal ons nie iets of iemand 
anders in ons lewe aanbid en belangriker laat wees as Hy nie. 

� Derde gebod: Omdat ons die Here liefhet, is sy Naam vir ons belangrik en 
kosbaar. Daarom wil ons nie sy Naam op ŉ lelike manier gebruik nie. 
Ons sal nie sy Naam as ŉ vloekwoord gebruik nie. Daarom wil ons ook 
ander mense reghelp wanneer ons hoor hulle misbruik sy Naam as ŉ 
vloekwoord. 

� Vierde gebod: Omdat ons die Here liefhet, wil ons Sondae rus en ontspan 
en nie so hard werk soos op die ander dae van die week nie. Ons wil 
saam met ander kinders van die Here bymekaarkom en Hom aanbid in 
die erediens en by die kategese. 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 66 van die werkboek. Kleur die prentjies in van die eerste 
vier gebooie wat ons help om die Here lief te hê. 

  

Wegstuur  

Gaan vertel vir jou pa, ma, broer of suster by die huis van die eerste vier 
gebooie wat ons help om die Here elke dag lief te hê. Probeer om die vier 
prentjies te onthou terwyl jy dit aan hulle verduidelik. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Die groepleier staan by die deur van die lokaal waar die kleingroep 
bymekaarkom en gee vir elkeen wat instap ŉ drukkie. Sê vir elkeen jy is bly 
hy of sy is vandag daar. 

 Vra dan vir die groep: Wie van julle het al baie bang geword vir 
donderslae en weerligstrale? Vertel vir ons daarvan. 

 

Nota  

Kies een of twee kinders om kortliks te vertel van die keer toe hulle bang 
was vir donderweer. Moenie te veel tyd hieraan afstaan nie. As jy wil, kan jy 
vir die kinders vertel van ŉ keer toe jy as kind bang was vir donderweer. 

 

As jy al ooit bang was vir donderslae en weerligstrale, sal jy seker verstaan 
wat die volk Israel aan die voet van Sinaiberg beleef het. 

 

Nota  

Verwys kortliks na Eksodus 19:16-19. 

 

Wegspring  

Skryf so vinnig moontlik die volgende neer op bladsy 53 van die werkboek:  

1. Die mense in my lewe vir wie ek baie lief is, is __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

2. Die dinge in my lewe waarvoor ek lief is en die dinge wat ek graag doen, is 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Wonder  

Die Here het vir ons die Tien Gebooie as tien lewensreëls gegee, nie as tien 
wette nie. Die probleem met wette is dat dit altyd iets is wat jy móét doen. 
Dit is nie noodwendig iets wat jy wíl doen nie. Ons kom wette na omdat ons 
bang is ons sal gestraf word as ons uitgevang sou word dat ons die wette 
oortree. Ons kom dus die wette na om uit die moeilikheid te bly. 

Die Here vra dat ons volgens die Tien Gebooie sal leef omdat ons dit 
wíl doen, omdat ons baie lief is vir Hom, en nie omdat ons dit móét doen 
omdat ons vir Hom bang is nie. 
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 Watter verskil dink julle sal dit maak as ons volgens die eerste vier 
gebooie wíl leef, en nie móét leef nie? 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders hulle menings deel, al sukkel hulle ŉ bietjie 
daarmee. 

 

Kom ek verduidelik dit soos volg vir julle: 

� Eerste gebod: Omdat ons die Here liefhet, wíl ons graag hê Hy moet weet 
ons het Hom die liefste van almal en alles in ons lewe. 

� Tweede gebod: Omdat ons die Here liefhet, sal ons nie iets of iemand 
anders in ons lewe aanbid en belangriker laat wees as Hy nie. 

� Derde gebod: Omdat ons die Here liefhet, is sy Naam vir ons belangrik en 
kosbaar. Daarom wil ons nie sy Naam op ŉ lelike manier gebruik nie. 
Ons sal nie sy Naam as ŉ vloekwoord gebruik nie. Daarom wil ons ook 
ander mense reghelp wanneer ons hoor hulle misbruik sy Naam as ŉ 
vloekwoord. 

� Vierde gebod: Omdat ons die Here liefhet, wil ons Sondae rus en ontspan 
en nie so hard werk soos op die ander dae van die week nie. Ons wil 
saam met ander kinders van die Here bymekaarkom en Hom aanbid in 
die erediens en by die kategese. 

 

Werksaam  

 

 

Watter gebod beeld hierdie prentjie uit? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hoe herinner hierdie lewensreël my daaraan om die Here in my alledaagse 
lewe lief te hê? 
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Watter gebod beeld hierdie prentjie uit? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe herinner hierdie lewensreël my daaraan om die Here in my alledaagse 
lewe lief te hê? 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

Watter gebod beeld hierdie prentjie uit? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe herinner hierdie lewensreël my daaraan om die Here in my alledaagse 
lewe lief te hê? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Watter gebod beeld hierdie prentjie uit? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe herinner hierdie lewensreël my daaraan om die Here in my alledaagse 
lewe lief te hê? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Koninkrykstyd – 22. Reëls vir die pad – die Padmaker 



Kopiereg © Bybel-Media 

251 

 

 

Wegstuur  

Gaan vertel vir jou familie by die huis van die eerste vier gebooie wat ons 
help om die Here elke dag lief te hê. Probeer om die vier prentjies te onthou 
terwyl jy dit aan hulle verduidelik. 
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