
JEUGLES: Op reis saam met Moses 2

Leiers bring asb julle Bybels saam!!

1. PRAISE AND WORSHIP

2. INSTRUKSIES VIR DIE AAND: 

- Ons gaan vir die volgende twee weke stilstaan by die hooftrekke uit die verhaal van Moses 
soos ons dit in Eksodus tot Deuternomium vind.

- Die formaat van hierdie aande gaan speletjies of aktiwiteite wees, waarna ek die gedeelte in 
kort gaan vertel, of ‘n video clip wys.

- By van die dele gaan julle in die groepe ‘n paar vrae daaroor beantwoord, en van hulle gaan ek
self deurtrek.

- Die formaat het die potensiaal om lawaaierig en chaos te raak, so help my asb deur jou groep 
stil te hou wanneer nodig, en so vinnig as moontlik weer tot rus te kom, sodat ons met die 
volgende speletjie of aktiwiteit kan begin.

- Julle samewerking sal die sukses van die aand bepaal.

3. Op reis saam met Moses:

Ons het verlede week na die eerste deel van Moses se reis saam met die Israeliete gekyk. Ek 
gaan vinnig opsom.

- ‘n Seuntjie word gebore: Koning Farao het opdrag gegee dat al die Hebreeuse seuntjies 
doodgemaak moet word. Moses se ma het hom in ‘n mandjie weggesteek waar die Faroa se 
dogter hom gekry en hom grootgemaak het. Toepassing: 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.

- God roep vir Moses: God roep vir Moses deur ‘n brandende bos, en vertel Hom wat Hy deur 
Moses wil doen. Moses het ‘n klomp verskonings, maar vir elkeen het God ‘n oplossing: 
Toepassing: God wil jou gebruik, maak nie saak wat jy daarvan dink nie. Vir elke probleem het
God ‘n oplossing. God is die God van die onmoontlike.

- Die 10 plae van Egipte: God het vir Moses en Aaron opdrag gegee om na Farao te gaan en 
hom te beveel om die Israeliete te laat gaan. Hy wou nie, omdat God sy hart hard gemaak het. 
So het 10 vreeslike plae die land getref. Toepassing: As God jou met sy bloed gemerk het – jy
aan Hom behoort – is jy veilig. God alleen is God, geen mens kan namaak wat Hy doen nie. 
God beskerm Sy kinders.

- Die wolk en die vuurkolom: God het hierdie twee gestuur om vir die Israeliete die pad te wys.
Toepassing: God wil 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.

- God red die Israeliete: God red die Israeliete toe die Egiptenaars hulle agterna jaag deur die 
see vir hulle oop te maak, en dit bo-op die Egiptenaars toe te maak. Toepassing: God red 
vandag nog sy kinders. Baie keer dink ons ons is alleen, maar God is ALTYD by sy kinders.

- Manna: God stuur vir die Israeliete kos uit die hemel wat manna genoem word, met spesifieke 
instruksies hoe om dit te gebruik. Toepassing: Gehoorsaamheid aan God is belangrik, want 
dit hou ons binne Sy wil waar ons veilig is.



3.1 Water uit die rots

Speletjie: Woordskommel – ontsyfer die woord deur die letters in die regte volgorde te sit.

Verhaal: Eksodus 17:1-6 en Numeri 20:11

Opsomming: Weer het die volk terug verlang na Egipte, toe daar nie water was nie. Die Here 
het vir Moses gesê om met sy staf teen ‘n rots te slaan, en daar het water uit gekom. Baie later
in Numeri 20:11 is daar weer nie water nie. Hierdie keer gee God vir Moses die opdrag om 
met die rots te praat i.p.v. dit te slaan. Moses is so kwaad vir die volk en hulle gekla dat hy die 
rots slaan soos die vorige keer, i.p.v. met dit praat soos God hom beveel het. 

God gee vir die Israeliete water uit die rots, maar omdat Moses ongehoorsaam aan God se 
opdrag was mag hy en Aaron nie in die beloofde land ingaan nie. God het dit wel vir hulle 
gewys.

Vraag in die groep: Lees in Numeri 20:12 hoekom die Here dit aan Moses en Aaron gedoen 
het. Wat leer JY daaruit?

3.2 Die 10 gebooie:

Speletjie: Follow the leader: Vir hierdie speletjie gaan al die kinders onder staan. Ek gaan ‘n
rooi, geel en groen stuk karton hê.  Wanneer ons ry beteken die rooi stop, die geel wees
versigtig, en die groen ry.

Ons gaan nou ‘follow the leader’ speel, en die kinders gaan die bewegings doen wat ek doen.
Wanneer  ek  die  rooi  karton  ophou moet  die  kinders  stop  en nie  die  beweging doen nie.
Wanneer ek die geel ophou, moet die kinders die beweging stadiger doen, en wanneer ek die
groen ophou mag hulle die beweging doen soos ek dit doen. Terwyl ek die bewegings doen
moet die kinders dit agter my aandoen, terwyl hulle die kleure dophou wat ek ophou, en die
kleure ‘gehoorsaam’.

Verhaal: Eksodus 20:5-17

Reëls of wette is nie altyd lekker vir ons nie, maar is daar om ons veilig te hou. So is Die 10
Gebooie ook daar om ons veilig te hou.

Die Tien Gebooie

Presies drie maande nadat hulle uit  Egipte weg is,  het  die Israeliete in die woestyn Sinai
gekom.  Hulle het langs ‘n berg kamp opgeslaan.  Dit was toe op daardie berg wat God vir
Moses geroep het en vir hom reëls gegee het om vir God se volk te leer, daar was BAIE reëls
gewees, maar ons gaan net na die 10 belangrikste kyk – Die 10 Gebooie.

PPT: Ek dink julle moet saam met my staan en dan gaan ons dit als leer met bewegings.

1. Daar is net een God.  Jy mag nie ander gode behalwe vir My hê nie . (Hou een vinger
op)

2. Jy mag nie ‘n afgod of ‘n teken maak, voor dit kniel, en dit God noem nie . (Hou net jou
linker en regter wysvingers op.  Buig nou die een vinger op en af soos iemand wat kniel
voor ‘n afgod. Onthou ‘n afgod is iets wat vir ons belangriker is as God.)



3. Jy  mag My Naam,  nie  verkeerd of  as  ‘n  vloekwoord  gebruik  nie.  (God  is  ‘n  Drie
Eenheid.  God die Vader, Jesus en die Heilige Gees. Hou drie vingers op en wys na elke
vinger soos jy die Drie Eenheid noem.  Bring dit nou na jou mond toe en plaas dit voor jou
mond.)

4. Werk ses dae van elke week en rus op die rusdag. (Hou vier vingers van een hand op.
Maak asof die vier vingers nou ‘n kussing is en lê met jou kop op die vier vingers.)

5. Eer jou pa en jou ma. (Hou een hand se vyf vingers op.  Plaas dit nou op jou voorkop dat
dit soos ‘n kroon lyk.)

6. Jy mag nie moord pleeg nie. (Ses rym met mes.  Hou vyf vingers op en dan die duim van
die ander hand.  Vou jou vyf vingers om die hand wat net die duim wys.  Maak nou asof dit
‘n mes is en druk dit na jou bors toe.)

7. Julle mag nie julle mans of vrouens sommer net so los as julle getroud is nie . (Hou
vyf vingers van een hand op en dan wysvinger en middelvinger van jou ander hand.  Laat
die wysvinger en middelvingers om mekaar vou.  Hulle bly by mekaar.)

8. Jy mag nie steel nie.  (Hou weer die een hand op en dan wysvinger,  middelvinger en
ringvingers van ander hand.  Maak jou ander hand gryp daardie vingers om met dit weg te
dra.)

9. Jy mag nie jok nie. (Maak asof jy iets agter jou rug wegsteek en skud jou kop.  As ons iets
verkeerds gedoen het, dan wil ons dit mos wegsteek en maak ons het niks gedoen nie.)

10.Julle mag nie wens julle het iets wat iemand anders s’n is nie:  soos iemand se huis,
of sy kar of sy geld of speelgoed of enige iets van hom nie. (Hou albei hand op en
maak nou jy gryp na goed in die lug.)

3.3 Die Goue kalf

Speletjie: Elke groep kry ‘n stukkie klei waaruit hulle ‘n kalf moet maak.

Verhaal: Eksodus 32:1-6

Video clip: https://youtu.be/aX28nAB4S7A 

Toepassing: Ons moet God alleen aanbid, want daar is geen ander God nie.

3.4 Die 12 spioene

Speletjie: Almal gaan buite toe, elke groep moet iets saam terugbring wat hulle aan Algoa 
Park herinner. Net EEN item per groep word toegelaat, so julle moet mooi besluit wat julle 
saam terugbring en hoekom.

Verhaal: Numeri 13:1-3 en 26-28

Video clip: https://youtu.be/XzkOqj-RWAc 

Toepassing: God beplan goeie dinge vir ons, nie slegtes nie, maar ons moet dit raaksien, 
want partykeer lyk dit anders as wat ons dit wil hê. Onthou dan dat God beter as ons weet, 
want HY weet wat in die toekoms gaan gebeur, daarom weet Hy wat goed is vir ons.

4. Sluit af met gebed in die groepe

https://youtu.be/aX28nAB4S7A
https://youtu.be/XzkOqj-RWAc


Speletjies se hulpmiddels:

3.1 Water uit die rots

Speletjie: Woordskommel: ontsyfer die sin deur die letters in die regte volgorde te sit.

ejsus  si son otsr _______________________________

3.1 Water uit die rots

Speletjie: Woordskommel: ontsyfer die sin deur die letters in die regte volgorde te sit.

ejsus  si son otsr _______________________________

3.1 Water uit die rots

Speletjie: Woordskommel: ontsyfer die sin deur die letters in die regte volgorde te sit.

ejsus  si son otsr _______________________________

3.1 Water uit die rots

Speletjie: Woordskommel: ontsyfer die sin deur die letters in die regte volgorde te sit.

ejsus  si son otsr _______________________________

3.1 Water uit die rots

Speletjie: Woordskommel: ontsyfer die sin deur die letters in die regte volgorde te sit.



ejsus  si son otsr _______________________________


