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24. ŉ Groot fout langs die pad  

 

Oorhoofse tema  

Die Here het die Israeliete gelei en bewaar totdat hulle by Sinaiberg kamp 
opgeslaan het. Maar … toe Moses net 40 dae en nagte nie by hulle was nie, 
vergeet hulle sommer wie die Here is en wat Hy alles vir hulle gedoen het. 
Hulle het ŉ goue kalf gemaak en ŉ altaar gebou waarop hulle offers vir die 
kalf gebring het. Hulle het ŉ beeld as hulle god aanbid. Hulle het die eerste 
twee gebooie oortree en was só aan die Here ongehoorsaam. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Eksodus 24:1-2, 12-18. 
� Lees Eksodus 32:1-6. 
� Vertel Eksodus 32:7-14. 
� Lees Eksodus 32:15, 19-20. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Moses het 40 dae op Sinaiberg, ook Horeb genoem, in die teenwoordigheid 
van die Here gebly. Daar het die Here vir Moses die Tien Gebooie (tien 
lewensreëls) op twee kliptafels gegee. Die Here self het dit op die twee 
kliptafels geskryf. 

2. Die Israeliete het gevoel Moses bly net te lank weg. Toe besluit hulle om ŉ 
goue kalf te maak wat hulle as hulle god kon aanbid. Binne 40 dae het hulle 
vergeet wie die Here is en van die Tien Gebooie wat Hy vroeër vir hulle gegee 
het as die lewensreëls wat hulle sou help om Hom en ander mense lief te hê. 

3. Die Here was kwaad vir sy volk. Hulle was ongehoorsaam aan Hom. Hulle 
het sommer gou die eerste twee gebooie van die Tien Gebooie oortree. Die 
Here wou hulle straf deur hulle almal dood te maak en net vir Moses te 
spaar. Moses het egter by die Here gepleit om dit nie te doen nie. Hy het die 
Here herinner aan die verbond wat Hy met Abraham, Isak en Jakob gesluit 
het, die verbond waarin Hy belowe het om die volk Israel se God te wees. Hy 
het belowe om hulle altyd lief te hê en vir hulle te sorg. Die Here besluit toe 
om die volk te spaar. 

4. Toe Moses van die berg af kom en sien hoe die volk rondom die goue kalf 
dans en sing, het hy so kwaad geword dat hy die twee kliptafels met die Tien 
Gebooie op die grond stukkend gegooi het. Moses het die volk gestraf deur 
die goue kalf te verbrand en die oorblyfsels te maal sodat dit so fyn soos stof 
was. Hy het die stof in die drinkwater gegooi en die volk moes dit drink. 
Hulle moes die nietigheid van hulle afgod en die bitterheid van hulle 
ongehoorsaamheid proe. 
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Hulpmiddels by die storie  

1. Een glas met koue koeldrank. 

2. ŉ Tweede glas met dieselfde koeldrank in, maar gooi voor die tyd asyn en 
sout by die koeldrank en roer dit goed deur. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ Bol klei vir elke kind (by 
Ontmoeting 17 bladsy 199 is ’n 
maklike resep vir speelklei gegee) 

1. ŉ A5-papier vir elke kind 

 

2. ŉ A5-papier vir elke kind 2. ŉ Pen of potlood vir elke kind 

3. ŉ Pen of potlood vir elke kind 3. ŉ Koevert vir elke kind 

4. ŉ Koevert vir elke kind 4. Die prent van die kliptafels, wat 
aangebring gaan word op paneel 3 

5. Die prent van die kliptafels wat 
aangebring gaan word op paneel 3 
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Die storie  

 

Begin  

 

Nota  

Maak voor die tyd reeds die twee glase vol koeldrank. Gooi asyn en sout in 
die een glas sodat dit baie sleg kan proe. Onthou net in watter glas jy dit 
gegooi het! 

 

Ek soek twee van julle wat baie dors is om hier voor by my te kom staan. Ek 
het twee glase koeldrank hier wat ek graag met twee dors kinders wil deel. 

 

Nota  

Gee die glas met die lekker koeldrank vir die eerste kind om voor almal te 
drink. 

 

Hoe proe dit? Is dit lekker? Sal dit jou dors les? 

 

Nota  

Gee nou die glas met slegte koeldrank vir die tweede kind om voor almal te 
drink. 

 

Hoe proe die koeldrank? Sal dit jou dors les? Maar dit is dan presies 
dieselfde koeldrank as wat ek nou net vir X gegee het. Wat is dan fout? 

 

Nota  

Verduidelik nou hoekom die koeldrank, wat in albei glase dieselfde lyk, 
verskillend proe. 

 

Die volk Israel moes ook eenkeer iets drink wat heel waarskynlik vir hulle 
baie sleg geproe het. Kom ek vertel vir julle hoe dit gebeur het … 
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Hoor  

� Moment 1: Lees Eksodus 24:1-2, 12-18 

 

Nota  

Gebruik die animasie van skyfie 7 van die PowerPoint-aanbieding vir die 
grootgroep-ontmoeting as ŉ kort verduideliking nadat die Bybelgedeelte 
gelees is. 

 

Die Here het weer vir Moses teen Sinaiberg laat uitklim. Hierdie keer mag ŉ 
paar ander mense saam met hom teen die berg uit geklim het, maar net tot 
by ŉ sekere punt. Daarna het Moses en sy helper, Josua, alleen verder 
gegaan. Soos voorheen, het die teenwoordigheid van die Here weer sigbaar 
geword in die vorm van ŉ wolk wat ses dae lank oor die berg gehang het. Op 
die sewende dag het die Here met Moses uit die wolk gepraat. Skielik het dit 
gelyk of daar ŉ gloeiende vuur op die berg was.  

Moses het 40 dae en nagte op die berg in die teenwoordigheid van die 
Here gebly. Daar het die Here die Tien Gebooie, wat Hy vroeër al vir Moses 
gegee het, op twee kliptafels neergeskryf. Hy het die kliptafels vir Moses 
gegee sodat hy dit weer vir die volk kon gee. 

 

 

 

 

 

� Moment 2: Lees Eksodus 32:1-6 

 

Nota  

Gebruik die animasie van skyfie 8 van die PowerPoint-aanbieding vir die 
grootgroep-ontmoeting as ŉ kort verduideliking nadat die Bybelgedeelte 
gelees is. 

 

Die Israeliete het gedink Moses bly net te lank weg. Hulle maak toe ŉ goue 
kalf wat hulle as ŉ god kon aanbid. Die Here het vir Aäron, Moses se broer, 
aangestel om vir Moses te help om die volk Israel te lei. Maar Aäron het 
saam met die volk die kalf gemaak.  

Hoor net wat het die volk vir mekaar gesê: “Hier is jou God wat jou uit 
Egipte bevry het, Israel!” (Eks 32:4). Aäron het selfs verder gegaan en ŉ 
altaar vir die goue kalf gebou sodat die volk offers daarvoor kon bring. Hy 
het gesê: “Môre is daar ŉ fees vir die Here!” (Eks 32:4).Hulle begin toe 

Nota 

Plaas die prent van die kliptafels op paneel 3. 
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feesvier deur verskillende offers tot eer van die goue kalf op die altaar te 
verbrand. Daarmee saam het hulle ŉ klomp ander verkeerde dinge gedoen. 

Binne 40 dae het hulle vergeet van die Here hulle God, van Moses wat 
op die berg in die Here se teenwoordigheid was, en van die Tien Gebooie wat 
die Here vroeër as lewensreëls vir hulle gegee het om hulle te help om Hom 
en ander mense lief te hê. 

 

� Moment 3: Vertel Eksodus 32:7-14 

 

Nota  

Gebruik die eerste animasie van skyfie 9 van die PowerPoint-aanbieding vir 
die grootgroep-ontmoeting as ŉ kort verduideliking nadat die Bybelgedeelte 
gelees is. 

 

Die Here was baie kwaad vir die volk. Hulle was aan Hom ongehoorsaam. 
Hulle het so gou die eerste en die tweede gebod van die Tien Gebooie oortree. 
Die eerste gebod sê duidelik daar is net een God en Hy wil die belangrikste 
plek in sy volk se lewe inneem. Daar mag niks en niemand anders wees vir 
wie hulle liewer is as vir Hom nie. Die tweede gebod sê hulle mag nie iets of 
iemand anders in hulle lewe aanbid of dit belangriker maak as die Here nie. 

 Omdat hulle aan hierdie twee gebooie ongehoorsaam was, wou die 
Here hulle straf deur hulle almal dood te maak. Hy wou net Moses se lewe 
spaar (Eks 32:9-10). Moses het egter by die Here gepleit om dit nie te doen 
nie. Hy het die Here herinner aan die verbond wat Hy vroeër met Abraham, 
Isak en Jakob gesluit het. Hy het belowe om die volk Israel se God te wees 
en dat Hy hulle altyd sou liefhê en vir hulle sou sorg. Die Here besluit toe 
om die volk te spaar. 

 

� Moment 4: Lees Eksodus 32:15, 19-20 

 

Nota  

Gebruik die tweede animasie van skyfie 9 van die PowerPoint-aanbieding vir 
die grootgroep-ontmoeting as ŉ kort verduideliking nadat die Bybelgedeelte 
gelees is. 

 

Toe Moses van die berg af kom en sien hoe die volk om die goue kalf dans en 
sing, het hy so kwaad geword dat hy die twee kliptafels met die Tien Gebooie 
op die grond stukkend gegooi het. Hy was so kwaad dat hy die goue kalf 
verbrand en die oorblyfsels fyn gemaak het. Al wat van die goue kalf 
oorgebly het, was hierdie fyn stof. Moses strooi toe die stof in die volk se 
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drinkwater en gee dit vir hulle om te drink. Hulle moes die nietigheid van 
hulle afgod en die bitterheid van hulle ongehoorsaamheid proe. 

 

Dink  

Kom ons dink hieroor: 

Verbeel jou jy is Moses. Jy het die afgelope paar maande al jou tyd en 
energie daaraan afgestaan om die volk Israel uit Egipte en deur die woestyn 
tot by Sinaiberg te lei. Jy was die afgelope 40 dae en nagte in die Here se 
wonderlike teenwoordigheid. Hy het vir jou twee kliptafels gegee waarop Hy 
self sy Tien Gebooie neergeskryf het. Jy kom van die berg af om die Tien 
Gebooie vir die volk te gee. Maar jy sien dat hulle intussen ŉ goue kalf 
gemaak het en offers vir hierdie nuttelose beeld bring. Hoe sou jy gevoel het 
as jy Moses was? Wat sou jy dalk anders as Moses gedoen het? 

 

Nota  

Laat die groep in stilte hieroor nadink. 

 

Leef  

Ons maak dieselfde fout as wat die volk Israel in Eksodus 32 gemaak het. 
Ons vergeet maklik in ons alledaagse lewe van die Here se tien lewensreëls. 
Ons vergeet ook gou om ander mense lief te hê. Kom ons vra nou vir die 
Here om ons te vergewe omdat ons die afgelope week weer vergeet het om 
met ons lewe te wys dat ons Hom en ander mense baie liefhet.  
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Kom ek vertel julle van ŉ dag toe ek iets belangriks vergeet het … 

 

Nota  

Vertel van ŉ keer in jou lewe toe jy iets vergeet het. Hierdie storie dien as ŉ 
inleiding tot die kleingroep se bespreking van die volk Israel wat so gou van 
die Here en van Moses vergeet het toe Moses 40 dae en nagte op Sinaiberg 
by die Here was. 

 

Wegspring  

Maak twee kliptafels uit die klei. 

 

Nota  

Gee vir elke kind ŉ bol van die speelklei wat jy gemaak het sodat hulle 
elkeen twee kliptafels kan maak. 

 

Wonder  

Die hartseerste van vandag se verhaal in Eksodus 32 is dat die volk Israel so 
gou vergeet het wie die Here is en wat Hy alles die afgelope tyd vir hulle 
gedoen het. Noem ŉ paar van die dinge wat hulle vergeet het. 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders self hierdie vraag beantwoord, al sukkel hulle 
ŉ bietjie. 

 

Kom ons help mekaar: 

� Die Here het baie wonderwerke deur Moses gedoen om die farao te 
oortuig om die Israeliete toe te laat om uit Egipte weg te trek. Dink aan 
die tien plae en Moses se kierie wat in ŉ slang verander het. 

� Die Here het hulle bedags deur die wolkkolom en snags deur die 
vuurkolom gelei sodat hulle dag en nag kon trek om so gou moontlik so 
ver moontlik van Egipte te kon wegkom. 

� Die Here het die groot wonderwerk by die Rietsee gedoen toe Hy die volk 
op droë grond deur die see laat trek het, maar die Egiptenaars laat 
verdrink het. 
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� Die Here het ŉ paar keer op ŉ wonderbaarlike manier vir die volk water 
in die woestyn gegee toe hulle baie dors was. 

� Die Here het vir hulle manna en kwartels as kos in die woestyn gegee. 

 

Ons kan nie help om te vra nie: Hoe kon die Israeliete dit alles so gou 
vergeet en ŉ goue kalf gemaak het om as hulle god te aanbid? 

 Tog gebeur dit ook met ons in ons alledaagse lewe. Ons vergeet maklik 
wat die Here al vir ons gedoen het en steeds elke dag doen. Kan julle ŉ paar 
voorbeelde noem van hoe ons ook maklik van die Here vergeet? 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders self hulle menings deel. Help hulle om 
prakties aan voorbeelde uit hulle lewe te dink. 

 

Werksaam  

 

Nota  

Gee vir elke kind ŉ A5-papier, ŉ pen of ŉ potlood om mee te skryf en ŉ 
koevert waarin hulle die briefie wat hulle gaan skryf, kan sit. Die kinders 
neem die briefies saam met hulle huis toe en moet dit gaan gee vir die 
persoon vir wie hulle dit geskryf het, of hulle moet dit pos as die persoon in 
ŉ ander dorp woon. 

 

Vir wie in jou familie wil jy ŉ kort briefie skryf? Dit kan jou pa of jou ma 
wees, of jou boetie of sussie, of dalk jou oupa of ouma. 

Skryf nou ŉ kort briefie waarin jy vir hierdie familielid sê jy is baie lief 
vir hom of haar. Jy kan ook ŉ prentjie daarby teken as jy wil. Dit is 
belangrik dat jy die briefie self skryf en self die prentjie teken, en nie 
sommer net ŉ SMS met ŉ prentjie daarby stuur nie. Om iets self te skryf en 
te teken is baie meer persoonlik en spesiaal. 

Wanneer jy klaar is, vou die briefie toe sodat dit in die koevert kan 
pas. Sit dit in die koevert en plak dit toe. 

 

Wegstuur  

Wanneer jy by die huis kom, gee die koevert met die briefie daarin vir die 
persoon vir wie jy dit geskryf het. As jy dit geskryf het vir iemand wat in ŉ 
ander dorp woon, kan jy dit vir jou ma of pa gee om dit vir daardie persoon 
te pos. Die beste sal wees as jy saamgaan poskantoor toe, self die seël koop, 
dit op die koevert plak en die koevert in die groot posbus gaan gooi. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Wie van julle het al iets vergeet? Vertel kortliks vir ons daarvan. 

 

Nota  

Hierdie stories dien as ŉ inleiding tot die kleingroep se gesprek oor die volk 
Israel wat so gou van die Here en van Moses vergeet het toe Moses 40 dae en 
nagte op Sinaiberg by die Here was. 

 

Wegspring  

Blaai na bladsy 57 in jou werkboek. Teken die twee kliptafels in die raam. 
Dit moet min of meer lyk soos in die prentjie van Moses met die twee 
kliptafels in sy hande, maar groot genoeg sodat jy die volgende opdrag 
daarop kan uitvoer. 

Skryf die Tien Gebooie soos volg in jou eie woorde op die twee 
kliptafels neer: 

1. Skryf die eerste vier gebooie wat oor ons verhouding met die Here gaan op 
die eerste kliptafel neer. 

2. Skryf die laaste ses gebooie wat oor ons verhouding met ander mense 
gaan op die tweede kliptafel neer. 

 

Wonder  

Die hartseerste van vandag se verhaal in Eksodus 32 is dat die volk Israel so 
gou vergeet het wie die Here is en wat Hy alles die afgelope tyd vir hulle 
gedoen het. Noem ŉ paar van die dinge wat hulle vergeet het. 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders self hierdie vraag beantwoord, al sukkel hulle 
ŉ bietjie. 

 

Kom ons help mekaar: 

� Die Here het baie wonderwerke deur Moses gedoen om die farao te 
oortuig om die Israeliete toe te laat om uit Egipte weg te trek. Dink aan 
die tien plae en Moses se kierie wat in ŉ slang verander het. 

� Die Here het hulle bedags deur die wolkkolom en snags deur die 
vuurkolom gelei sodat hulle dag en nag kon trek om so gou moontlik so 
ver moontlik van Egipte te kon wegkom. 
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� Die Here het die groot wonderwerk by die Rietsee gedoen toe Hy die volk 
op droë grond deur die see laat trek het, maar die Egiptenaars laat 
verdrink het. 

� Die Here het ŉ paar keer op ŉ wonderbaarlike manier vir die volk water 
in die woestyn gegee toe hulle baie dors was. 

� Die Here het vir hulle manna en kwartels as kos in die woestyn gegee. 

 

Ons kan nie help om te vra nie: Hoe kon die Israeliete dit alles so gou 
vergeet en ŉ goue kalf gemaak het om as hulle god te aanbid? 

 Tog gebeur dit ook met ons in ons alledaagse lewe. Ons vergeet maklik 
wat die Here al vir ons gedoen het en steeds elke dag doen. Kan julle ŉ paar 
voorbeelde noem van hoe ons ook maklik van die Here vergeet? 

 

Nota  

Gee genoeg tyd dat die kinders self hulle menings deel. Help hulle om 
prakties aan voorbeelde uit hulle lewe te dink. 

 

Werksaam  

 

Nota  

Gee vir elke kind ŉ A5-papier, ŉ pen of ŉ potlood om mee te skryf en ŉ 
koevert waarin hulle die briefie wat hulle gaan skryf, kan sit. Die kinders 
neem die briefies saam met hulle huis toe en moet dit gaan gee vir die 
persoon vir wie hulle dit geskryf het, of hulle moet dit pos as die persoon in 
ŉ ander dorp woon. 

 

Vir wie in jou familie wil jy ŉ kort briefie skryf? Dit kan jou pa of jou ma 
wees, of jou boetie of sussie, of dalk jou oupa of ouma. 

Skryf nou ŉ kort briefie waarin jy vir hierdie familielid sê jy is baie lief 
vir hom of haar. Jy kan ook ŉ prentjie daarby teken as jy wil. Dit is 
belangrik dat jy die briefie self skryf en self die prentjie teken, en nie 
sommer net ŉ SMS met ŉ prentjie daarby stuur nie. Om iets self te skryf en 
te teken is baie meer persoonlik en spesiaal. 

Wanneer jy klaar is, vou die briefie toe sodat dit in die koevert kan 
pas. Sit dit in die koevert en plak dit toe. 

 

Wegstuur  

Wanneer jy by die huis kom, gee die koevert met die briefie daarin vir die 
persoon vir wie jy dit geskryf het. As jy dit geskryf het vir iemand wat in ŉ 
ander dorp woon, kan jy dit vir jou ma of pa gee om dit vir daardie persoon 
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te pos. Die beste sal wees as jy saamgaan poskantoor toe, self die seël koop, 
dit op die koevert plak en die koevert in die groot posbus gaan gooi. 
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