
KINDERKERK LES: Op reis saam met Moses 1 

 
Doel van die les: Ons gaan vir die volgende twee weke stilstaan by die hooftrekke uit die 

verhaal van Moses soos ons dit in Eksodus tot Deuternomium vind. 

 

Moses Wheel Activity, 10 plae wiel en manna prentjies afgelaai by: 
http://www.lambsongs.co.nz 

 
1. INSTRUKSIES VIR DIE AAND:  

 
Die formaat van hierdie aande gaan speletjies of aktiwiteite wees, waarna ek die gedeelte in 

kort gaan vertel 

 

2. Op reis saam met Moses: 
 

2.1  ‘n Seuntjie word gebore: 

 

Speletjie: Daar is EEN prentjie van Moses in die mandjie in die vertrek weggesteek, kyk 

watter persoon of groep kry vir Moses. 

 

Verhaal: Eksodus 2:1-10 

 

God sorg vir Moses (Moses Wheel Activity in PDF formaat aangeheg wat jy vir elke groep 

kan gee om die storie meer visueel te maak.) 

 

Moses is ‘n babatjie.  Sy sussie, Mirjam, is baie lief vir hom.  Maar sy en haar mamma is 

bekommerd dat die slegte soldate gaan hom geen doodmaak.  Moses en Mirjam is Israeliete, 

en die koning van Egipte hou niks van Israeliete nie. 

 

Hy sê:  “Die Israeliete raak nou te veel.  Netnou is hulle meer as ons.  Kom ons maak al hulle 

seuntjies dood.”  Maar die Here gee vir Mirjam se mamma ‘n slim plan.  Sy vleg ‘n mandjie van 

biesies en smeer taai pik rondom.  Nou kan die water nie inkom nie.  Hulle sit Moses in die 

mandjie en steek dit versigtig tussen die riete by die rivier weg. 

 

Mirjam het by Moses gebly.  Sy kruip agter die riete weg.  Skielik sien sy die koning se 

dogter aankom.  Sy en haar bediendes kom reguit rivier toe.  Mirjam sit doodstil en luister.  

Die prinses sien Moses in die mandjie! 

 

“O, watter pragtige seuntjie!” sê sy.  “Dit moet een van die Israeliete s’n wees.  Foeitog, hy is 

seker honger.  Hoor net hoe huil hy.”  Toe kry die prinses hom jammer.  “Ek wil hê hy moet my 

seuntjie wees, maar waar gaan ek vir hom kos kry?” 

 

Toe kom Mirjam nader.  “Prinses,” sê sy, “ek weet van ‘n vrou wat baie mooi na hom sal kyk.” 

 



Die prinses het gesê Mirjam moet die vrou gaan roep en Mirjam het huistoe gehardloop om 

haar mamma te gaan kry.  En so gebeur dit dat Moses se eie mamma vir hom sorg.  Later, toe 

hy groter is, gaan woon hy by die prinses in haar paleis.  Die soldate kon niks aan hom doen 

nie.  Die Here het Moses bewaar en hom later gekies om die Israeliete te help. 

 

Verhaal geneem uit Ons eie kinderbybel, bl34-35, Juliana Nothnagel, Johan Strauss 

 

Sê:  God het ‘n plan met jou lewe, al glo jy dit dalk nie. Hy het Moses gered, omdat Moses 

GROOT dinge vir Hom sou doen. 

 

2.2  God roep vir Moses: 
 

Speletjie: Elke groep kry ‘n klomp papiertjies met voete op. Op elke voet is ‘n woord uit die 

versie geskryf, probeer die versie ‘aanmekaar sit’. 

 

Verhaal: Eksodus 3:1-10 

 

God praat met Moses 

 

Moses is jammer oor sy mense so hard moet werk en oor hulle so geslaan word.  Op ‘n dag sien 

Moses weer hoe ‘n Egiptenaar ‘n Israeliet slaan.  Moses word so kwaad, hy maak die 

Egiptenaar dood. 

 

Toe vlug Moses na ‘n vreemde land.  Hy is bang die koning hoor wat hy gedoen het en maak 

hom dood.  Hy gaan woon by ‘n man, Jetro, en pas sy skape op.  Moses is nou nie meer ‘n prins 

nie. 

 

Eendag is Moses weer by die skape in die veld.  Skielik sien hy rooi vlamme in ‘n bos.  Die bos 

brand en brand, maar die takke en blare verbrand nie.  Dit is vreemd, dink hy.  Hy loop nog 

nader...Maar toe hoor hy ‘n stem: “Moses!  Moses!” 

 

Moses kyk rond.  Hy sien niemand nie...”Wie is dit?” vra hy. 

 

Die stem sê: “Moenie nader kom nie.  Trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond.  Dit 

is Ek wat met jou praat.  Die God van Abraham, Isak en Jakob.” 

 

Nou luister Moses baie mooi.  “Moses,” sê God, “Ek wil hê jy moet jou mense, die Israeliete, 

gaan help.  Hulle kry baie swaar in Egipte en Ek wil hulle daar wegneem.  Jy moet hulle leier 

wees.” 

 

Nou is Moses baie bang.  “Nee, Here” sê hy.  “Stuur liewer iemand anders.”  Maar God wil hê 

Moses moet gaan.  “Ek sal jou help,” sê Hy. 

 

“Ek kan nie eens goed praat nie,” sê Moses.  “Niemand sal na my luister nie.” 



God sê: “Ek sal jou broer, Aäron, stuur om saam met jou te gaan.  Hy kan goed praat.”  Moses 

weet die Here weet beter as hy.  Van toe af pas Moses nie meer skape op nie.  Hy word die 

leier van die Israeliete. 

 

Verhaal geneem uit Ons eie kinderbybel, bl36-38, Juliana Nothnagel, Johan Strauss 

 

Vraag in die groepe: Dink julle dat God julle kan gebruik soos Hy vir Moses gebruik het? 

(God wil jou gebruik, maak nie saak wat jy daarvan dink nie. Vir elke verskoning het God ‘n 

oplossing. God is die God van die onmoontlike – brandende bos)  

 

2.3  Die 10 plae van Egipte: 
 

Speletjie: Ek gaan ‘would you rather’ scenarios rondom die 10 plae lees. Die kinders moet dan 

kies watter een hulle verkies deur na ‘n kant van die vertrek te beweeg. 

 

Verhaal: Eksodus 5-12 (Ingesluit is ‘n 10 Plae wiel wat jy vir elke groep kan gee om die storie 

saam te volg.) 

 

Opsomming: God het vir Moses gesê om na Egipte toe te gaan en die Israeliete uit te lei na ‘n 

nuwe land.  Sy broer Aäron moes saamgaan om hom te help.  Hulle twee het toe met die farao 

gaan praat. 

 

Die farao wou nie luister na Moses en Aäron nie, want God het sy hart verhard.  Moses en 

Aäron het weer en weer na die farao toe gegaan, en elke keer het God ‘n plaag gestuur.  Eers 

het al die water in bloed verander.  Daarna was daar paddas, muggies, steekvlieë, pes onder 

die vee, swere, hael en springkane.  Een van die ergste plae was dat dit vir drie dae donker 

gebly het.  Die Egiptenaars was baie bang, maar nog wou die farao die volk nie laat gaan nie. 

 

Uiteindelik het God die swaarste plaag gestuur.  Elke oudste kind van die Egiptenaars is dood, 

ook die farao se oudste seun.  Selfs die eerste kleintjies wat die diere gekry het, het 

doodgegaan.  Net van die Israeliete het nie een doodgegaan nie. 

 

Toe laat die farao die volk nog daardie selfde nag gaan.  Hulle het hulle hele familie en al 

hulle diere saamgevat en ook goue en silwer juwele wat hulle by die Egiptenaars gekry het.  

Eindelik was die Israeliete vry – hulle was nie meer slawe in Egipte nie. 

 

2.4  Die wolk en die vuurkolom 

 
Speletjie: Gee vir elke kind ‘n maze om te voltooi. 

 

Verhaal: Eksodus 13:21-22 ‘Die Here het bedags met ‘n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir 

hulle die pad te wys en snags met ‘n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en 

nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly.” 

 



Toepassing: Al het die Israeliete nie geweet hoe om by die pragtige nuwe land te kom nie, het 

hulle nie nodig gehad om bekommerd te wees nie, want God het hulle gewys. En so wil God 

vandag nog SELF vir jou die pad wys wat jy moet stap, maar dan moet jy Hom toelaat, en Hom 

VRA om jou te wys en jou te help. 

 

2.5  God red die Israeliete: 
 

Aktiwiteit: Jy kan vir elke groep ‘n bakkie met water, peper en skottelgoedseep gee of net die 

illustrasie voor in die klas doen met die kinders wat kyk.  Neem die bakkie met water en gooi 

peper in die water.  Druk jou vinger in die middel van die peper wat op die water dryf.  Niks sal 

met die peper gebeur nie.  Gooi nou ‘n teelepel skottelgoedseep in die water.  Druk weer jou 

vinger in die water in die middel van die peper wat dryf.  Die peper sal nou “weg spat” van jou 

vinger. 

 

Verhaal: Eksodus 14:15-22 

 

Die pad deur die see 

 

Die Israeliete trek uit Egipte.  Hulle is op pad na Kanaän toe.  Dit is baie ver.  Hulle stap en 

stap.  Hulle kom by ‘n see.  God sê:  “ Julle moet nou eers ‘n bietjie hier rus.”  Net toe hulle 

rustig raak, hoor hulle skielik die geluid van perdepote.  Hulle luister.  Wat kan dit wees? 

 

Dit is die koning van Egipte en sy soldate.  Hulle jaag met hulle perdewaens dat die stof so 

staan.  Hulle wil die Israeliete terugneem Egipte toe. 

 

Nou is die Israeliete baie bang.  Agter hulle is die soldate.  En voor hulle is die diep see.  

Hulle sê:  “Here, help ons asseblief!” 

 

Maar Moses sê:  “Moenie bang wees nie.  God sal help.  Vandag sal julle sien wat Hy met die 

Egiptenare gaan doen.  Dan sal julle weet God is sterker as mense.” 

En God help hulle.  Hy sê Vir Moses:  “Tel jou kierie op en hou dit uit oor die see.”  Moses 

doen dit en skielik kom daar ‘n sterk wind op.  God het die wind gestuur.  Dit waai só sterk, 

dit stoot die water weg.  Nou is daar ‘n pad dwarsdeur die see.  Toe kan die Israeliete 

deurstap sonder om nat te word. 

 

Die Egiptenare sien dit.  Hulle dink:  Nou gaan ons die Israeliete vang!  Hulle jaag agterna.  

Maar God laat hulle waens se wiele uitval.  Nou kan die Egiptenare nie verder nie.  Hulle raak 

bang.  “Ons moet vlug!”  skree hulle.  “Die God van Israel veg teen ons.”  Net toe sê die Here 

vir Moses:  “Steek jou hand uit oor die see.”  Moses doen dit en die water stroom terug.  Die 

koning en al sy soldate verdrink. 

  

Maar God het Sy volk, die Israeliete, veilig bewaar.  Hy het vir hulle ‘n pad deur die see 

gemaak.  Nou weet almal:  Hy is regtig die God wat enigiets kan doen. 

 

Verhaal geneem uit Ons eie kinderbybel, bl42-43, Juliana Nothnagel, Johan Strauss 



Toepassing: God red vandag nog sy kinders. Baie keer dink ons ons is alleen, maar God is 

ALTYD by sy kinders. Baie keer wag Hy tot op die laaste oomblik om deur te kom vir jou, 

sodat jy op Hom moet vertrou, maar ook sodat Hy vir jou kan wys dat dit Hy was wat jou 

gered het. God het ons net so lief soos Hy vir die kinders van Israel is. 

 

2.6  Manna uit die hemel: 
 

Speletjie: Ons gaan “Simon says” speel. Elke keer as ek ‘n opdrag gee en sê “Simon says”, 

moet hulle doen wat ek sê. As ek NIE “Simon says” sê nie, moet hulle niks doen nie. 

 

Verhaal: Eksodus 16:2-5 / 16 / 19 (Ingesluit is ‘n prentjie van Manna wat jy kan versier en vir 

die kinders wys) 

 

Opsomming: Die Israeliete het weer by Moses begin kla, en gesê hulle wens dat hulle eerder 

in Egipte gebly het, want dan sou hulle ten minste iets gehad het om te eet. God het, getrou 

aan wie Hy is, vir Sy kinders gesorg. Hy het kos uit die hemel gestuur. Hierdie kos se naam 

was manna gewees, dit het soos brood gelyk, en het soet soos heuning gesmaak.  

 

God het egter reëls met die optel van die manna gehad. Die Israeliete mag elke dag net 

genoeg opgetel het vir die dag. Twee liter per persoon. Elkeen moes vat volgens die getal 

mense in hulle tent.  

 

Soos gewoonlik het die Israeliete nie na God geluister nie en meer opgetel as wat hulle moes. 

Die manna was die volgende oggend vol goggatjies gewees en het gestink. 

 

Toepassing: Gehoorsaamheid aan God is belangrik, want dit hou ons binne Sy wil waar ons 

veilig is. God sorg vir Sy kinders, selfs wanneer ons ‘moan’ en ongelukkig is met dit wat Hy vir 

ons gee. God gee vir ons was ons nodig het en nie altyd wat ons wil hê nie.  

 

3. Sluit af met gebed in die groepe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speletjies se hulpmiddels: 
 

2.1 ‘n Seuntjie word gebore 
 

 

 
 

 

2.2 God roep vir Moses – Knip uit en gee vir die kinders  
 

                 
 

2.3 Die 10 plae van Egipte 
 

Woud you rather…… 

 

- Water in bloed verander wou sien, of hoe ‘n stuk yster op water dryf? 

- Padda’s oral in jou huis wou hê, of saam met Noag wou wees in die ark met al die stinkende 

diere? 

- Steekvlieë of springkane oral hê? 

- Drie dae net donkerte hê of vir drie dae net lig hê? 

- Sere oral op jou lyf, of hael wat jou stukkend slaan? 

- ‘n Opdrag van God uitvoer, wat vir jou stupid klink, of maar ‘n kans vat en dit nie doen nie? 

 



 

2.4 Die wolk en die vuurkolom 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



2.6 Manna uit die hemel 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


