
Instruksies:
 Elke span kry 10 Bybels.
 Die res van die span moet ‘n spanlid help om vyf Bybels op een hand, en vyf Bybel op die 

ander hand te probeer balanseer. 
 Dan moet hulle van die een kant van die vertrek na die ander loop, sonder om die Bybels te

laat val.
 Die span wat eerste al 10 die Bybel veilig oor die vertrek kan neem wen die speletjie.
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Eksodus 2-4 / Eksodus 12 / Eksodus 14; 16; 17; 32; 33  en Numeri 13

1. Waar het Moses se ma hom weggesteek nadat hy gebore is? (Eks 2:3)

                     

2. Waar het Moses grootgeword? (Eks 2:10)

                

3. Hoe het God vir Moses geroep? (Eks 3:2)

                           

4. Na wie moes Moses gaan? (Eks 3:10)

                                              



5. Wie moes hy saam met hom neem? (Eks 4:14)

                                             

6. Hoeveel plae het God oor Egipte laat kom? (Eks 12:29 – Opskrif)

                                              
7. Wat moes die Epitenaars doen om hulle self teen die laaste plaag te 

beskerm? (Eks 12:22)

                   

8. Wat was die eerste wonderwerk wat God deur Moses gedoen het toe die 
Israeliete uit Egipte gevlug het? (Eks 14:16)

             



9. Toe die Israeliete oor kos begin kla het by Moses, wat het God vir hulle
gestuur? (Eks 16:13;31)

                

10. Toe die Israeliete oor water gekla het, wat moes Moses doen om vir  
     hulle water te kry? (Eks 17:6)

                      

11. Wat het Moses teruggebring van die berg waar die Here met hom 
     gepraat het?  (Eks 32:15)

                                  

12. Wie het daarop geskryf? (Eks 32:16)

         

                                       



13. Wat het hulle gemaak toe Moses te lank op die berg draai? 
     (Eks 32:3-4) 

                                

14. Hoeveel verkenners moes Moses in die land Kaanan instuur? (Num 13:2)

                                           

15. Hoeveel van hulle het goeie goed oor die land kom vertel? (Num 13:10)

                                              

16. Vir hoeveel jaar moes die Israeliete in die woestyn bly omdat hulle na 
     die manne wat die slegte goed vertel het, geluister het en in opstand 
     teen God gekom het? (Eks 14:33-34)

                                        

17. Wat het God vir Moses genoem? (Eks 33:11)

                                     



      


