
my vir klere my en    beveel my      ek    skoene    was uit

    het     een

    om te

   Jesus      van

   gesê     trek

    van      die

     my       ek

    een    groot

     vir      het

   was      ‘n 

    het      vir

     ek    baie

    God     drie

   bang    slegte

  geloop     jaar

   baie

   

   Hierdie Bybelspeletjies is geskryf om jou te help om weer jou Bybel te leer ken.   
   Om te besef dat die God van die Bybel se tyd, nogsteeds dieselfde God van 
   vandag is, en dat dit tyd is dat ons Hom weer leer ken. In hierdie speletjie kyk 
   ons na die vreemde opdragte wat God aan Sy kinders gegee het.

   Leidrade: Wie is ek?

o ‘n Bybelboek is na my vernoem, en ek is die eerste van die BIG 5.
o God het iemand gesoek om Sy boodskapper te wees, en ek het my hand 

opgesteek.
o ‘n Seraf het my lippe met ‘n gloeiende kool vuur aangeraak.

   Instruksies:

 Ons het ‘n vreemde opdrag van God in hierdie blok weggesteek.
 Om dit te vind moet jy by die regte woord begin, skryf dan elke tweede 

woord  kloksgewys neer.

    ding

   klere     was    sonder ek      en     my    skoene     met    sonder     het     lank

Skryf die vreemde Opdrag hieronder neer:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Antwoord:

Wie is ek? Jesaja

Opdrag:  Jesaja 20:2

God het vir my gesê om my klere en my skoene uit te trek. Ek het vir drie jaar lank sonder 
skoene en sonder klere geloop.

Ekstra vrae wat jy kan gebruik:

1. Hoekom het die serafs Jesaja se mond met ‘n gloeiende kool aangeraak? (Jes 6:5-7)

2. Hoekom het God vir Jesaja so ‘n vreemde opdrag gegee? (Jes 20:2)

3. Van die bekendste Bybelverse kom uit die boek Jesaja uit, kan jy dalk een opnoem?

4. Oor Wie het Jesaja baie geprofeteer? (Jes 7:14; Jes 9:5-6; Jes 53)

Antwoorde:

1. Jesaja het gesê dat elke woord uit sy mond onrein is, die seraf het sy mond aangeraak 
om sy oortredings te vergewe en sy sonde te versoen.

2. Hierdie vreemde opdrag was ‘n lewende getuie teen Egipte en wat God met hulle sou 
doen.

3. Jes 40:31 – Maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met 
arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Jes 1:18 – Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle 
skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal 
wit word soos wol.

4. Oor Jesus, oor Sy koms, Sy lyding en ook Sy oorwinning.



Antwoord:

my vir klere my en    beveel my      ek    skoene    was uit

    het     een

    om te

   Jesus      van

   gesê     trek

    van      die

     my       ek

    een    groot

     vir      het

   was      ‘n 

    het      vir

     ek    baie

    God     drie

   bang    slegte

  geloop     jaar

   baie

   

   Hierdie Bybelspeletjies is geskryf om jou te help om weer jou Bybel te leer ken.   
   Om te besef dat die God van die Bybel se tyd, nogsteeds dieselfde God van 
   vandag is, en dat dit tyd is dat ons Hom weer leer ken. In hierdie speletjie kyk 
   ons na die vreemde opdragte wat God aan Sy kinders gegee het.

   Leidrade: Wie is ek?

o ‘n Bybelboek is na my vernoem, en ek is die eerste van die BIG 5.
o God het iemand gesoek om Sy boodskapper te wees, en ek het my hand 

opgesteek.
o ‘n Seraf het my lippe met ‘n gloeiende kool vuur aangeraak.

   Instruksies:

 Ons het ‘n vreemde opdrag van God in hierdie blok weggesteek.
 Om dit te vind moet jy by die regte woord begin, skryf dan elke tweede 

woord  kloksgewys neer.

    ding

   klere     was    sonder ek      en     my    skoene     met    sonder     het     lank


