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29. Pas op vir die slange!  

 

Oorhoofse tema  

Die Here leer ons dat Hy ons Redder is. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Numeri 21:4-9. 
� Vertel Deuteronomium 8:15-18. 
� Vertel 2 Konings 18:4. 
� Lees Johannes 3:12-17. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die Here het sy volk geleer om op Hom te vertrou. Hy het gered, maar Hy 
het ook gestraf. 

2. Wanneer daar dinge soos slange of skerpioene oor ons pad kom, toets die 
Here ons. 

3. Dit is die Here wat red, nie die simbole of tekens wat ons aan Hom laat 
dink nie. 

4. Jesus is ons Redder wat, soos die slang in hierdie verhaal, aan ŉ 
houtpaal (kruis) opgehang is. 

 

Hulpmiddels by die storie  

ŉ Kaart van die Israeliete se pad deur die woestyn (sien die skyfies van die 
PowerPoint-aanbieding). 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

Junior kleingroep  Senior kleingroep 

1. Gekleurde penne of inkleurpotlode 
en ’n A4-papier vir die hele groep 

1. Gekleurde penne of inkleurpotlode 
en ’n A4-papier vir die hele groep 

2. Ongeveer vyf embleme, wapens of 
tekens met ŉ Christelike betekenis 
(daar is ŉ paar kerkembleme as 
voorbeelde in die PowerPoint-
aanbieding; soek ook in jou eie 
gemeente na sulke embleme, wapens 
of tekens) 

2. Ongeveer vyf embleme, wapens of 
tekens met ŉ Christelike betekenis 
(daar is ŉ paar kerkembleme as 
voorbeelde in die PowerPoint-
aanbieding; soek ook in jou eie 
gemeente na sulke embleme, wapens 
of tekens) 

Koninkrykstyd – 29. Pas op vir die slange! 



Kopiereg © Bybel-Media 

313 

 

3. Die prent van die Sinai-voetspore, 
wat geplak word op paneel 3. 

3. Die prent van die Sinai-voetspore, 
wat geplak word op paneel 3. 
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Die storie  

 

Begin  

Dit is tog snaaks hoe mense aan gelukbringers kan glo. Hulle dra dit om 
hulle nek en neem dit saam wanneer hulle sportspan ŉ wedstryd speel. 
Ander mense is bang vir sekere nommers of glo ander nommers bring geluk. 
Hoeveel waarheid is in hierdie bygelowe? Wat dink julle? 

 

 

Ons gaan vandag kyk na ŉ kopervoorwerp wat vir Israel baie betekenis 
gehad het. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Numeri 21:4-9 

Wys op die kaart vir die groep hoe die Israeliete se pad tot hier geloop het. 

 

 

 

 

Onthou julle nog hoe bly die Israeliete was toe die Here in die woestyn vir 
hulle kos gegee het? Watter soort kos was dit nou weer? Ja, manna en 
kwartels. Ons kan nogal verstaan dat hulle moeg geword het vir hierdie kos. 
Dit was dan elke dag dieselfde. Partykeer raak ons ook moeg vir ŉ sekere 
soort kos. Dan kla ons oor iets wat aan die begin vir ons lekker was. 

Maar omdat die Israeliete al weer gekla het, het die Here hulle gestraf. 
Hy het giftige slange gestuur wat die mense gepik en laat doodgaan het. 
Hulle het dadelik bely dat hulle verkeerd was en die Here gevra om hulle te 
vergewe en te help.  

Wanneer sulke groot krisisse oor ons pad kom, is dit maklik om na die 
Here toe terug te gaan. Maar die Here het sy volk weer gehelp. Hy het vir 
hulle ŉ teken van ŉ slang op ŉ paal gegee. Die volk moes leer om te doen 
wat die Here sê. Wanneer hulle na Hom geluister het, het dit met hulle goed 
gegaan. 

Nota  

Laat die groep nog ŉ paar voorbeelde gee en ŉ rukkie hieroor gesels. 

Bring nou die prent wat uit voetspore bestaan wat die woord “Sinai” skryf op 

paneel 3. 
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� Moment 2: Vertel Deuteronomium 8:15-18 

Met al die teëspoed op hulle pad, wou die Here keer dat sy volk hoogmoedig 
raak en dink hulle het Hom nie meer nodig nie. As hulle later die nuwe land 
sou besit en ryk sou word, wou Hy nie hê hulle moes dink: “My krag en my 
sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf” nie. 

Omdat die Israeliete gesond geword het wanneer hulle na die 
koperslang opgekyk het, het hulle later gedink dit is soos toorkuns – die 
koperslang help hulle, nie die Here nie. Toe begin hulle die koperslang soos 
ŉ afgod te aanbid.  

Baie jare later, toe hulle al lank in die land Kanaän was en allerhande 
afgode begin aanbid het, het een van die goeie konings, sy naam was Hiskia, 
alles wat op die hoogtes was en wat die volk in hulle afgodediens aanbid het, 
laat stukkend gekap. Kom ons lees meer hiervan. 

 

� Moment 3: Lees 2 Konings 18:4 

Ons leer uit die volk Israel se geskiedenis en veral hierdie verhaal van die 
koperslang dat daar nie towerkrag in gewone dinge is nie. Die Here is die 
Een wat ons help. Maar … dit is nog nie die einde van wat ons uit die 
verhaal van die koperslang kan leer nie. 

Toe die Here Jesus aarde toe gekom het, het die apostel Johannes 
weer iets oor die koperslang geskryf. Een nag het ŉ geleerde man na Jesus 
toe gekom. Hierdie man het alles wat in die Skrif opgeskryf is, bestudeer en 
hy het vir Jesus baie vrae gevra. Jesus het toe met hom oor die ewige lewe 
gepraat.  

Kom ons lees nou wat Johannes oor hierdie gesprek tussen Jesus en 
Nikodemus geskryf het. 

 

� Moment 4: Lees Johannes 3:12-17 

Die Bybel noem soms vir Jesus “die Seun van die mens” omdat Hy uit ŉ 
vrou gebore is, al is Hy die Seun van God. Jesus het daarom hier oor 
Homself gepraat. Hy het gesê Hý moet op ŉ paal verhoog word sodat almal 
wat in Hom glo, gered kan word. Hy het Homself vergelyk met die slang wat 
Moses in die woestyn op die paal moes sit. 

 

Dink  

Wanneer ons kyk na die kruise wat mense om hulle nek dra, op klipkoppies 
neersit of in hulle huis ophang, wonder ons of hulle regtig verby die kruise 
na die Here self kyk. Dit is nie die kruis wat ons red nie; dit is die Here wat 
aan die kruis gehang het wat ons red. Kruise en ander simbole herinner ons 
aan die Here, ons Verlosser. 
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Leef  

As jy wil, kan jy ŉ mooi kruis maak en in jou kamer of in die huis opsit. 
Elke keer dat jy na die kruis kyk, kan jy aan jou Redder, Jesus, dink. 
Onthou net, ons mag nie die kruis aanbid nie. Ons aanbid die lewende Here 
wat nié meer aan die kruis is nie.  

Dalk moet ons meer gereeld vir mekaar sê ons lewende Here is sterker 
as alle slegte magte en kragte. Partykeer dink mense daar is towerkrag in 
iets soos ŉ masker, ŉ beeldjie of ŉ teken op ŉ kledingstuk. Ons kan egter 
weet: Ons Redder is sterker as enige mag en krag. Wanneer maskers of 
beeldjies of tekens ons aan slegte magte of kragte laat dink of ons bang 
maak, kan ons dit vernietig sodat ons nie meer aan daardie slegte dinge sal 
dink nie.  

Mag ons dan ŉ gelukbringer hê? Geluk kom nie uit iets wat dood is 
nie. ŉ Gelukbringer kan ŉ span help om saam te staan of te laat voel hulle 
is ŉ eenheid. Daar is nie towerkrag in ŉ gelukbringer nie. Jesus is die Een 
wat vir ons ware geluk gee. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Groet die groeplede. Let op na die versierings wat die meisies dra en na die 
gewilde handelsmerke (brand names) op die seuns se klere. 

 

Wegspring  

Praat saam oor die volgende: 

� Wie van julle dra soms ŉ kruisie om julle nek? Hoekom? 
� Wie het ŉ gelukkige nommer? 
� Wie is bang vir ŉ sekere nommer? 
� Watter gelukbringers het sekere sportspanne? Laat hierdie gelukbringers 

hulle wen? 
� Is daar towerkrag in sekere brand names? Is dit net ŉ geldmakery? Wat 

dink julle? 

 

Wonder  

Kom ons dink nou saam oor julle skool (skole) se wapen of logo. Wat staan 
alles daarop? Weet julle waarom is dit op die wapen? Miskien ken die 
kinders die antwoorde, of dalk wonder hulle self daaroor.  

Wys nou vir hulle ŉ paar Christelike logo’s of embleme, ook ŉ paar 
van julle eie gemeente of omgewing as jy kan. Vra hulle om daaroor na te 
dink.  

 

 

Werksaam  

1. Laat die groep nou ŉ logo, wapen of embleem maak. Hulle kan saam iets 
vir die groep ontwerp, of elkeen kan sy of haar eie ontwerp maak, dalk vir 

Nota 
Wees sensitief wanneer julle hieroor gesels. Moenie die kinders sleg laat 
voel oor iets wat hulle dink of wat hulle dra nie. Gee ook vir hulle 
komplimente as hulle iets moois aan het. 

Nota  
Moenie die groep oor die logo’s of embleme laat gesels nie. Laat hulle net 

in stilte daaroor nadink. 
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hulle familie. (Die jonger groepe kan saam ŉ enkele prentjie maak. 
Verduidelik vir hulle dat die prentjie ons aan die Here moet laat dink.) Daar 
mag nie meer as vyf elemente op die ontwerp wees nie. Hulle kan ook iets 
daarop skryf. 

2. Laat hulle aan mekaar verduidelik wat elke element beteken. 

3. Blaai na bladsy 91 in die werkboek. Kyk baie goed na die twee prente. 
Daar is 10 verskille tussen die twee prente. Kan julle al 10 kry? Omkring dit. 

 

 

 

Oplossing: 

In die boonste prent is … 

1. Moses nie in die mandjie nie. 

2. die een pluim van die riete langs die Nyl ’n ander kleur. 

3. die vlamme in die bos rooi. 

4. een van die klippe voor die brandende bos weg. 

5. een van die insekte met geel vlerke weg. 

6. een van die paddas weg. 

7. die wolk ’n ander kleur. 

8. die water uit die rots ŉ ander kleur. 

9. die kandelaar se boonste twee armpies swart. 

10. die slang ŉ ander kleur. 
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Laat die groep gesels oor alles wat hulle in hierdie prent sien. Dit is deel van 
paneel 3, en dit is waaroor die laaste helfte van hierdie jaar se saamdink 
gegaan het. 

 Die hoofmomente in hierdie prentjie wat die kinders kan opnoem, is: 

1. Moses word gebore, in die mandjie in die Nyl gesit en dan uit die water 
gehaal. 

2. Moses word by die brandende bos geroep. 

3. Die plae in Egipte. 

4. God sorg vir sy volk deur vir hulle kos en water in die woestyn te gee. 

5. God trek saam met sy volk (die wolkie wat soos ŉ duif lyk). 

6. Die tabernakel en al sy toebehore word gemaak en gebruik. 

7. Slange in die woestyn pik die volk, maar God maak hulle weer gesond. 

 

Wegstuur  

Gaan wys die embleem wat jy gemaak het vir almal by die huis, of vertel vir 
hulle van die embleem of wapen wat julle vandag gemaak het. Vra jou 
familie of julle saam so iets vir julle familie kan maak. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Groet die groeplede. Let op na die versierings wat die meisies dra en na die 
gewilde handelsmerke (brand names) op die seuns se klere. 

 

Wegspring  

Praat saam oor die volgende: 

� Wie van julle dra soms ŉ kruisie om julle nek? Hoekom? 
� Wie het ŉ gelukkige nommer? 
� Wie is bang vir ŉ sekere nommer? 
� Watter gelukbringers het sekere sportspanne? Laat hierdie gelukbringers 

hulle wen? 
� Is daar towerkrag in sekere brand names? Is dit net ŉ geldmakery? Wat 

dink julle? 

 

Wonder  

Kom ons dink nou saam oor julle skool (skole) se wapen of logo. Wat staan 
alles daarop? Weet julle waarom is dit op die wapen? Miskien ken die 
kinders die antwoorde, of dalk wonder hulle self daaroor.  

Wys nou vir hulle ŉ paar Christelike logo’s of embleme, ook ŉ paar 
van julle eie gemeente of omgewing as jy kan. Vra hulle om daaroor na te 
dink.  

 

 

Werksaam  

1. Laat die groep nou ŉ logo, wapen of embleem maak. Hulle kan saam iets 
vir die groep ontwerp, of elkeen kan sy of haar eie ontwerp maak, dalk vir 

Nota  
Wees sensitief wanneer julle hieroor gesels. Moenie die kinders sleg laat 
voel oor iets wat hulle dink of wat hulle dra nie. Gee ook vir hulle 
komplimente as hulle iets moois aan het. 

Nota  
Moenie die groep oor die logo’s of embleme laat gesels nie. Laat hulle net 

in stilte daaroor nadink. 
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hulle familie. (Die jonger groepe kan saam ŉ enkele prentjie maak. 
Verduidelik vir hulle dat die prentjie ons aan die Here moet laat dink.) Daar 
mag nie meer as vyf elemente op die ontwerp wees nie. Hulle kan ook iets 
daarop skryf. 

2. Laat hulle aan mekaar verduidelik wat elke element beteken. 

3. Blaai na bladsy 77 in die werkboek. Kyk baie goed na hierdie twee prente. 
Daar is 10 verskille tussen die twee prente. Kan julle al 10 kry? Omkring die 
verskille. 

 

 

 

Oplossing: 

In die boonste prent is … 

1. Moses nie in die mandjie nie. 

2. die een pluim van die riete langs die Nyl weg. 

3. die vlamme in die bos meer en groter. 

4. een van die klippe voor die brandende bos weg. 

5. een van die insekte met geel vlerke weg. 

6. een van die paddas weg. 

7. die agtergrond agter die plae anders. 

8. die water uit die rots ŉ ander kleur. 

9. die kandelaar se boonste twee armpies swart. 

10. die slang ŉ ander kleur. 
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Laat die groep gesels oor alles wat hulle in hierdie prent sien. Dit is deel van 
paneel 3, en dit is waaroor die laaste helfte van hierdie jaar se saamdink 
gegaan het. 

 Die hoofmomente in hierdie prentjie wat die kinders kan opnoem, is: 

1. Moses word gebore, in die mandjie in die Nyl gesit en dan uit die water 
gehaal. 

2. Moses word by die brandende bos geroep. 

3. Die plae in Egipte. 

4. God sorg vir sy volk deur vir hulle kos en water in die woestyn te gee. 

5. God trek saam met sy volk (die wolkie wat soos ŉ duif lyk). 

6. Die tabernakel en al sy toebehore word gemaak en gebruik. 

7. Slange in die woestyn pik die volk, maar God maak hulle weer gesond. 

 

Wegstuur  

Gaan wys die embleem wat jy gemaak het vir almal by die huis, of vertel vir 
hulle van die embleem of wapen wat julle vandag gemaak het. Vra jou 
familie of julle saam so iets vir julle familie kan maak. 
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