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28. Ons kyk vorentoe  

 

Oorhoofse tema  

Wanneer jy die Here ken, kyk jy op ŉ ander manier vorentoe. 

 

Bybelgedeeltes 

� Vertel Numeri 13:1-16. 
� Lees Numeri 13:17-20. 
� Vertel Numeri 13:21-26. 
� Lees Numeri 13:27-33. 
� Vertel Numeri 14:1-4. 
� Lees Numeri 14:5-12. 
� Vertel Numeri 14:13-25. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Twaalf verkenners moes die Beloofde Land gaan ondersoek. 

2. Hulle moes aan die res van die volk kom vertel hoe die land en die mense 
wat daar woon, lyk. 

3. Hulle het die land 40 dae lank verken en ŉ druiwetros gepluk wat so 
groot was dat twee mans dit moes dra. 

4. Die meeste van die verkenners het verslag gedoen: “Die land is pragtig en 
vrugbaar, maar die mense lyk te sterk vir ons.” Josua en Kaleb het anders 
gevoel. 

5. Die volk wou al weer teruggaan Egipte toe. 

6. Moses, Aäron, Josua en Kaleb het gesê die Here is sterk en sal hulle help. 
Toe die volk bly twyfel, het God kwaad geraak. Hy wou hulle deur ŉ siekte 
laat doodgaan. 

7. Moses het by God gepleit om dit nie te doen nie. Die Here het ingestem, 
maar Hy het die volk gestraf deur hulle 40 jaar in die woestyn te laat 
rondswerf, totdat al die ouer mense gesterf het en net hulle kinders die 
nuwe land kon inneem. 

 

Hulpmiddels by die storie  

ŉ Kaart van die pad waarlangs die Israeliete getrek het (op die 
Aanbiedersgids se CD). 
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Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. ŉ Potlood vir elke kind  1. ŉ Pen of potlood vir elke kind 

2. Twee glasies wat eenders lyk, ŉ 
beker waarin twee of meer glase se 
inhoud kan gaan, en ŉ kastrol of bak 
waarin daar meer as een beker se 
inhoud kan ingaan 

 

3. Nog ŉ emmertjie met water  

Voor die tyd 

Maak een glas vol water en gooi dit 
in die kastrol. Maak dit weer vol 
water en gooi dit in die beker. Maak 
die glas weer vol water. 
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Die storie  

 

Begin  

Roep twee kinders vorentoe en stuur hulle buitentoe met die opdrag: “Stap 
by die deur uit en kom vertel vir ons wat julle alles daar buite gesien het.” 
Hulle mag nie met mekaar praat nie. Terwyl hulle buite is, kan die groep 
solank die Bybelgedeelte opsoek of ŉ lied sing. 

Laat elke kind wat buite was vinnig vertel wat hy of sy gesien het. Het 
een van hulle iets gesien wat die ander een nie gesien het nie? 

Soms kyk ŉ paar mense na presies dieselfde ding, maar hulle sien nie 
dieselfde dinge raak nie of hulle dink nie eenders oor wat hulle sien nie. In ŉ 
hofsaak gaan dit ook soms só en dan moet die regter besluit wat waar is en 
wat regtig gebeur het. 

Vandag gaan ons luister na ŉ verhaal van 12 mans wat moes gaan 
kyk en kom vertel het. 

 

Hoor  

� Moment 1: Vertel Numeri 13:1-16 

Die Here se kinders, die Israeliete, was nou baie naby aan die land wat die 
Here aan hulle belowe het – die land Kanaän. Moses was baie regverdig. 
Elke stam (familiegroep) kon een van sy eie leiers stuur om die land te gaan 
verken. Een van hierdie leiers se naam was Hosea, maar Moses het hom 
Josua genoem. 

 

� Moment 2: Lees Numeri 13:17-20 

 

� Moment 3: Vertel Numeri 13:21-26 

Die verkenners het Kanaän toe gegaan en daar ŉ tros druiwe gekry wat so 
groot was dat twee mans dit aan ŉ stok moes dra. Hulle het ook granate 
gepluk en saam met hulle teruggeneem. Ná 40 dae was hulle terug by Moses 
en die volk. Wat het hulle alles gewys en vertel? 

Nota  
Hierdie pragtige verhaal kan dramaties oorvertel of gelees word sonder te 
veel toepassings tussenin. 

Nota  
Wys die kaart van die roete wat die verkenners moes gevolg het. 
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� Moment 4: Lees Numeri 13:27-33 

Die meeste van die verkenners het gedink dit was onmoontlik om die land in 
te neem, want hulle was te bang vir die groot, sterk mense wat in Kanaän 
gewoon het. Hulle het die hele volk bang gepraat. 

 

� Moment 5: Vertel Numeri 14:1-4 

Wat gebeur toe? Die volk, wat die hele pad van Egipte af tot daar getrek en 
die Here se leiding gevolg het, ja, die mense wat ŉ tabernakel gebou het om 
te verklaar die Here is by hulle, was nou so bang dat hulle ŉ nuwe leier wou 
kies om hulle terug te neem Egipte toe. 

 

� Moment 6: Lees Numeri 14:5-12 

Die minderheid wou verder trek en die land Kanaän inneem, maar die 
meerderheid wou teruggaan Egipte toe. Toe word die Here kwaad. En as die 
Here kwaad word, is dit baie gevaarlik! 

 

� Moment 7: Vertel Numeri 14:13-25 

Moses het tussen die Here en die volk gaan staan en Hom gesoebat om die 
volk asseblief nie dood te maak nie. Hy het vir die Here gesê die Egiptenaars 
sal sien Hy het sy volk tot daar gebring, maar net om hulle toe daar in die 
woestyn dood te maak. Dan sal hulle sê die Here was nie sterk genoeg om 
hulle teen die mense van Kanaän te laat wen nie. Moses het ook vir die Here 
gevra om hulle asseblief te vergewe, want Hy is lankmoedig en vol liefde, die 
Een wat vergewe. 

Die Here het toe ingestem, máár … Hy het sy volk ŉ duur les geleer. 
Hulle sou vir elke dag wat die verkenners die land ondersoek het een jaar in 
die woestyn rondtrek voordat hulle in land Kanaän sou kon inneem. Hoe 
lank was dit? Veertig dae het nou veertig jaar geword. Dit het beteken al die 
grootmense sou dan al dood wees; net die kinders, wat dan al groot sou 
wees, sou die land kon inneem. 

 

Dink  

Ons dink gewoonlik as die meeste mense iets sê of doen, is dit reg. Dit is 
natuurlik nie waar nie. As ons nie met iets saamstem nie, is dit soms baie 
moeilik om te sê ons stem nie saam nie. Ek dink Josua en Kaleb het iets 
anders onthou en raakgesien.  

Onthou julle wat alles wat met die kinders van die Here, die Israeliete, 
op hulle pad uit Egipte gebeur het? Onthou julle nog wat met die farao en 
die Egiptenaars gebeur het? Ja, Josua en Kaleb het nie van God vergeet nie. 
Hulle het geweet Hy is die sterkste, die Almagtige! 
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Ons weet ook die Here Jesus is almagtig. Hy het die sterkste vyand – 
die dood – oorwin. Hy het weer lewend geword. Wanneer ons van Hom 
vergeet en bang word, sal ons ook moed verloor.  

 

Leef  

Miskien is daar probleme in jou lewe. Dalk is daar dinge wat jou so bang 
maak soos groot reuse. Die Here stuur ons elke keer terug na die Bybel om 
te gaan lees hoe groot en sterk en magtig Hy is. Wanneer ons groot probleme 
voor ons sien, is dit goed om in die Bybel te lees dat die Here groter en 
sterker as al ons probleme is. Ons kan regtig op Hom vertrou. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Nadat jy die groep gegroet het, rangskik hulle van die langste tot die kortste. 
Vra dan vir hulle: Dink julle die langste mens in ŉ groep is gewoonlik ook 
die sterkste?  

Kom ons kyk! 

 

Wegspring  

Laat hulle so ŉ bietjie arm druk en kyk of jy vinnig ŉ wenner kan kry. 

 

Wonder  

Wanneer ons ŉ armdruk-kompetisie hou, vind ons uit wie se arm die 
sterkste is. Wanneer ons ŉ toets skryf, vind ons uit wie se verstand die 
sterkste is. Maar wat beteken dit regtig om te sê iemand is die sterkste of die 
beste? 

Die sterkste mens is die een wat … 

 

Werksaam  

 

 

 

 

 

1. Wys vir die groep die drie houers met die water in. Vra: Watter een het die 
meeste water in? Laat hulle antwoord en gebruik die leë glas om hulle 
antwoorde te toets.  

 Gesels nou saam oor die volgende vrae: 

� Hoekom het dit gelyk of die glas die meeste water in het? 
� Al is daar dieselfde hoeveelheid water in die verskillende houers, lyk dit 

nie vir ons dieselfde nie. As ons dit moes beskryf, sou ons sê: Die glas is 
vol. Die kastrol is leeg. 

 

Toe die verkenners na die nuwe land, Kanaän, gaan kyk het, het party net 
die reuse gesien. Dit was of hulle die groot probleme in ŉ glas gesien het. 
Twee van die verkenners het dieselfde probleme gesien, maar hulle het ook 
die groot en magtige God raakgesien. Toe lyk die reuse soos die water in die 
kastrol. Omdat die kastrol groot is, lyk die water min (klein). 

Nota 

Jy kan een, twee of al drie die aktiwiteite doen, afhangende van jou tyd. Die 
derde aktiwiteit is in die werkboek. Vir die tweede aktiwiteit kan jy die 
illustrasies hier onder vir die kategete wys.  
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2. Blaai na die geel blokkie hieronder. Watter geel blokkie is die grootste? 

 

Kyk nou na die twee swart lyne. Watter lyn is die langste? 

 

 

Die drie geel blokkies is almal ewe groot, en die twee swart lyne is ewe lank.  

As jy die geel blokkie in die groot swart blok in twee gelyke dele 
verdeel en dit langs mekaar neersit, pas dit presies op die geel blokkie in die 
middelste grys raam. As jy die geel blokkie in die groot swart blok in vier 
gelyke dele sny en langs mekaar neersit, pas dit presies op die geel blokkie 
in die gestreepte grys blokkie. 

As jy die hakies rondom die swart lyne wegneem en net die twee lyne 
meet, is hulle ewe lank. 

Wat rondom iets is, maak soms dat ons nie mooi kan sien en vergelyk 
nie. Bring dit met ons storie in verband: As ons nie vir God raaksien nie, lyk 
die reuse en probleme vir ons baie groot. Wanneer ons vir God raaksien en 
weet en glo wie Hy is, raak die probleme skielik klein. 

 

3. Hier onder is ŉ paar blokkies. Hoeveel blokkies sien julle? As julle nie 
saamstem nie, kan julle vir die blokkies name gee. Om julle te help het ons 
nommers op die hoeke geskryf. Blokkie 1 se naam kan byvoorbeeld wees: 4-
5-14-12. Skryf nou die ander blokkies se name ook neer en tel hoeveel julle 
kry. 
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Het iemand onthou om die groot blok rondom die klein blokkies in die 
middel te tel, al het dit nie nommers nie? Jy sal dalk die graad 1’s moet 
help, veral om die name te gee. As een van hulle die groot blok buite-om 
raaksien, maak of jy dit vergeet het. 

Daar is ten minste 20 reghoeke plus die een aan die buitekant:  

 

1,2,15,12 3,5,21,19 9,12,23,29 6,8,18,16 

3,4,12,10 4,5,14,12 12,14,21,22 10,12,,20,19 

6,7,12,11 7,8,13,12, 12,13,18,17 11,12,16,17 

3,4,20,19 4,5,21,20 3,5,14,10 10,14,21,19 

6,7,17,16 7,8,18,17 6,8,13,11 11,13,18,16 

Verbind dan die aktiwiteit aan die storie: Dit is wat met tien van die 
verkenners gebeur het. Hulle het van die groot en sterke en magtige God 
vergeet! 

 

Wegstuur  

Moenie vergeet hoe sterk jy is nie. Jy en die Here saam is die heel sterkste. 
Hy gee vir jou sy krag. Moet ook nie bang wees as jy nie met almal 
saamstem nie. Dalk het jy iets raakgesien wat hulle nie raakgesien het nie. 
En onthou om áltyd vir God raak te sien. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Is die langste mens in ŉ groep gewoonlik ook die sterkste?  

 

Wegspring  

Wie is die armdruk-wenner? 

 

Wonder  

Wanneer ons ŉ armdruk-kompetisie hou, vind ons uit wie se arm die 
sterkste is. Wanneer ons ŉ toets skryf, vind ons uit wie se verstand die 
sterkste is. Maar wat beteken dit regtig om te sê iemand is die sterkste of die 
beste? 

Die sterkste mens is die een wat … 

 

Werksaam  

Blaai na bladsy 75 in die werkboek en doen die aktiwiteit. 

 

1. Gebruik die onderstreepte woorde in die Bybelvers hier onder om die 
blokraaisel in te vul. 

 

“Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen” – 
Numeri 13:30b. 

 

 

Watter woord (naam) staan nou in die vet blokkies geskryf? Skryf dit hier 
onder neer. (Kaleb) 

 

_________________________________________________________________________  
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2. Gebruik die sleutel en ontsyfer wat hier onder in kodeskrif geskryf is. Die 
antwoord staan iewers in Numeri 14:8-11.  

 

 

 

Die antwoord is: 

Die Here is by ons moenie vir hulle bang wees nie 

 

Gesels nou saam oor die volgende vrae: 

� Is Christene altyd wenners? 
� Is Christene altyd die sterkste? 
� Waarom kan ons “Spyt kom altyd te laat” as die opskrif vir hierdie storie 

gebruik? 
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Wegstuur  

Moenie vergeet hoe sterk jy is nie. Jy en die Here saam is die heel sterkste. 
Hy gee vir jou sy krag. Moet ook nie bang wees as jy nie met almal 
saamstem nie. Dalk het jy iets raakgesien wat hulle nie raakgesien het nie. 
En onthou om áltyd vir God raak te sien. 
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