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16. Hoor die donkie 
Numeri 22; dele uit 
23:1 – 25:3; 31:1-15 

 

Tema 
Pas op om mislei te word of ŉ tweegesig te wees. 
 

Agtergrond  
Die verhaal speel af op teen die einde van die volk Israel se reis na die Beloofde Land. Agter 
hulle lê 'n pad van dood, waarop diegene moes uitsterf wat nie geglo het dat die Here hulle 
veertig jaar vantevore met veiligheid in die land kon inneem nie. Die nuwe geslag is nou 
weer op die punt om die land binne te trek. Bileam se seën-uitsprake is dus seëninge deur 
die Here gegee met die oog op die toekoms.  
 
Bileam lyk na ’n goeie persoon wat die wil van die Here soek. Wanneer ons die hele Bybel 
lees, sien ons egter hy word as ’n dwaalleraar en vyand van die Here se mense beskou. Sy 
naam word 'n simbool van verleiding (2 Pet 2:15; Judas v 11, Op 2:14). Waarom oordeel die 
Bybel so negatief oor Bileam? Wanneer Numeri 25:1-4 saam met Numeri 31:8, 15-16 (asook 
verduidelikings en parafrases uit die Joodse Targum) gelees word, blyk dit dat Bileam die 
oorsaak was dat die Israeliete deur Moabitiese meisies verlei is tot afgodery (Baäl-Peor). 
Miskien het hy vir hierdie raad toe wel ook nog 'n beloning van die koning van die Moabiete, 
Balak, gekry. Die Moabiete word hiermee ook tot vyande en gevaar vir Israel verklaar 
(vergelyk ook opmerkings by die aanbieding oor Rut). 
 
Wat leer ons uit hierdie verhaal? Die Here laat nie toe dat sy volk vervloek word wanneer Hy 
hulle seën nie! Hy beskerm Israel teen vloeke, nog meer, hy draai vloeke om in seëninge! 
Vir die doel van hierdie aanbieding moet net die hooflyne van die verhaal vertel word. Uit 
die seëninge kan net enkele verse as voorbeeld gebruik word, byvoorbeeld 23:10; 23:19, 20, 
24; 24:5-6; 24:17. 

Bybelgedeeltes  Hoofgedagtes van die ontmoeting  

Vertel Numeri 22:1-21 in 
breë trekke 

1. Balak kry vir Bileam om Israel te vervloek. Bileam sê hy kan 
net sê wat die Here hom beveel ... 

Vertel Numeri 22:22-27 
en lees verder tot by vers 
35  

2. Die donkie en die Engel in Bileam se pad. 

Vertel Numeri 22:26 – 
23:6 en lees 23:10 

3. Die eerste seën-uitspraak  

Vertel Numeri 23: 13-17 
en lees vers 19-20 en 24 

4. Die tweede seën-uitspraak 

Vertel Numeri 23:27 – 
24:2 en lees vers 5-6 

5. Die derde seën-uitspraak 
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Vertel Numeri 24:10-15 
en lees vers 17 en 25 

6. Die vierde seën-uitspraak 

Vertel Numeri 25:1-3 en 
31:1-3, 7-9 en 14-15 

7. Bileam se raad aan die Midianiete … Moses straf die 
Midianiete. Bileam word doodgemaak 

Uitkoms  
1. Tweegesig-mense is gevaarlik. Hoe is ek? 
2. Insig: God gebruik selfs so 'n ‘tweegesig-mens’. Hy laat Hom nie afsit om sy mense te 

seën nie. 
3. Waarskuwing: Pasop vir mense wat jou verlei met slinkse planne. 

 

Hulpmiddels by die storie 
1. Verwys na Paneel 3 van die LP3-benadering. 
2. ’n Skyfie of kaart van die pad waarlangs Israel getrek het. 

 
 
3. Prent van ’n twee-gesig. 
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Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging 
 

Junior kleingroep Senior kleingroep 

Bring saam: Bring saam: 

1. ’n Papierbord vir elke kind 
2. Kryte of koki’s om gesigte op die borde 
mee te maak 
3. ’n Baie sterk kartonstrook of dun plankie 
om as steel te gebruik 
4. Lym en/of sterk kramdrukker om die 
kartonstrook aan die papierbord se 
agterkant vas te maak 
 

1. Papiertjies met seënwense op 
2. Penne of potlode 

Voor die tyd:  
1. Maak vir jou ’n kwaai gesig op die 
agterkant van ’n papierbord. Plak dit vas aan 
’n houtsteel en hou dit voor jou gesig as jy 
die kinders groet.  
 

Voor die tyd:  
Maak papiertjies met seënwense op soos 
voorgestel by ‘Welkom’. Plaas dit in ’n houer 
sodat elke kind een kan trek. 
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Die storie  
 
Begin  
 
Opmerking: Hierdie verhaal kan baie lank wees – daarom moet die verteller net die eerste 
gedeelte in detail doen, en dan die res net in hooftrekke. 
 
Wat is ’n tweegesig? Hou julle van ’n tweegesig? (Laat die kinders ’n bietjie hieroor praat.) 

Wys die prentjie van ’n tweegesig. 
Dis darem baie sleg as ’n mens dink iemand is goed, en later vind jy uit hy het net 

gemaak of hy goed is. Dis sleg as jy dink iemand is jou maat, en later vind jy uit sy is glad nie 
jou maat nie, maar sy vertel lelike dinge van jou. Dis net so sleg as jy dink vir iemand sê jy 
gaan hom help, maar agteraf maak jy planne dat daar iets slegs met hierdie ou gebeur.  
 
Hoor  
 Moment 1: Vertel Numeri 22:1-21 
Vandag gaan ons van so-iemand hoor. Sy naam was Bileam. 

Kom ons kyk op ’n kaart hoe die Here se mense (Israel) getrek het. (Verwys ook na 
Paneel 3 van die LP3-benadering). Hulle het uit Egipte getrek, tot amper in Kanaän. Toe was 
hulle mos te bang vir die reuse en het nie geglo die Here kan hulle laat wen en in die nuwe 
land intrek nie. Vir veertig jaar moes hulle toe in die woestyn rondtrek totdat al die ouer 
mense wat gedink het die Here is te swak om hulle te help, eers dood is. Nou is die kinders 
groot. Dis nou al weer amper tyd om in die nuwe land in te gaan. Hierdie keer trek hulle om 
die kant van die dooie see verby ander volke. Een van hierdie volke se naam was Moab. 
Hulle was baie bang vir Israel. Moab se koning se naam was Balak. Balak het toe gedink hy 
moet iemand soek wat ’n vloek oor Israel kan kom uitspreek. Hulle het gedink dan sal dit 
sleg gaan met Israel. 

Hulle gaan soek toe vir Bileam. Ons weet nie presies wie Bileam was en wat hy geglo het 
nie, maar dit ly so op die oog af baie goed.  

Toe Balak se manne by Bileam aankom en vir hom vra hy moet vir Israel kom vervloek, 
dan sal hulle hom geld betaal, het Bileam gesê hy wil eers vir die Here vra of hy maar kan 
gaan. Die Here verskyn toe aan Bileam en sê hy mag nie vir Israel vervloek, want hulle is 
geseën, d.w.s. die Here sal dit goed met hulle laat gaan. 

Balak se boodskappers gaan vertel dit toe vir hulle koning. Koning Balak stuur toe nog 
belangriker mense om vir Bileam te gaan sê as hy Israel kom vervloek, sal hulle hom baie 
meer geld betaal. Weer ’n keer klink alles mooi goed: Bileam antwoord hy wil nie geld hê 
nie, en hy sal net saamgaan as die Here ja sê. Hy sê toe hulle moet oorbly dan kyk hy of die 
Here weer met hom wil praat. 

Gevaar! Sien julle dit? Dit lyk of Bileam nie mooi gehoor het wat die Here die eerste keer 
gesê het nie. Hy wil kyk of die Here nie dalk tog van plan verander nie.... want miskien kan 
hy tog die geld kry...! 

Nou toets die Here vir Bileam: “Gaan saam”, sê die Here’ “maar jy mag net sê wat ek vir 
jou sê.” 

So saal Bileam toe sy donkie op en gaan saam. 
Eintlik was die Here toe kwaad vir Bileam. Hoekom kom vra Bileam die tweede keer of 

hy Israel maar mag gaan vervloek? Nou gaan die Here hom ’n les leer. 
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 Moment 2: Vertel Numeri 22:22-27 en lees verder tot by vers 35 
’n Engel van die Here met ’n swaard gaan staan toe in die pad om Bileam te keer, maar 
Bileam sien niks. Dalk dink Bileam net aan ’n plan hoe hy tog daardie geld kan kry. Die 
donkie draai toe uit want hy sien die engel. Bileam slaan toe die donkie om hom weer in die 
pad te kry. Toe gaan staan die engel op ’n plek waar die pad op ’n nou plekkie tussen twee 
mure deurgaan. Die donkie skuur toe eenkant verby en druk Bileam se voet teen die muur 
vas. Wat dink julle done Bileam toe? Ja, reg! Hy slaan die donkie! ’n Ent verder gaan die pad 
toe op sou ’n nou plek tussen die mure deur, dat daar nie uitdraaiplek is nie. Net daar staan 
die engel toe, swaard uitgetrek en gereed! En wat maak die donkie? Hy gaan lê. Bileam was 
woedend en het die donkie met ’n stok geslaan! En toe ... laat die Here die donkie sowaar 
praat: 

Lees vers 27-35. 
 
 Moment 3: Vertel Numeri 22:36-23:6 en lees 23:10 
Koning Balak was so bly dat Bileam kom dat hy hom al op pad gaan ontmoet het, en hy 
vertel net dat hy vir Bileam baie sal betaal. Bileam sê weer hy kan net sê wat die Here sê hy 
mag.  

Die volgende môre klim hulle toe ’n hoë plek uit waarvandaan hulle al die baie mense 
van Israel kon sien. Bileam sê toe hulle moet sewe altare bou en bulleen ramme vir die Here 
offer en dan sal hy eenkant gaan hoor wat die Here sê. So gemaak en so gedoen. Hier kom 
Bileam. Balak luister. En wat dink julle, wat hoor hy? Hy seën vir Israel. Kom ons lees net een 
stukkie hiervan: 

Numeri 23:10. Bileam sê hierdie mense gaan so baie soos die stof wees en hulle einde 
gaan gelukkig wees. 

Nou is Balak vies. Hy neem vir Bileam na ’n volgende hoë plek toe. 
 

 Moment 4: Vertel Numeri 23: 13-17 en lees vers 19-20 en 24 
Presies dieselfde gebeur. Hoor wat sê Bileam: 

Lees Numeri 23:1-, 20 en 24: Israel is soos ’n leeu wat sy prooi opvreet.  
Nou weet Balak nie meer wat om te doen nie. Hy sê vir Bileam: “As jy hulle nie kan seën 

nie, moet jy hulle ook nie vervloek nie!” 
 

 Moment 5: Vertel Numeri 23:27-24:2 en lees vers 5-6 
Toe neem hy Bileam na ’n volgende hoogte toe. En daar gebeur presies dieselfde. Lees vers 
5-6. 
 
 Moment 6: Vertel Numeri 24:10-15 en lees vers 17 en 25 
Hierdie keer jaag Balak vir Bileam weg. Vir oulaas sê hy vir Bileam dat hy hom baie geld sou 
betaal het... 

Voordat Bileam huis toe gaan, seën hy Israel nog vir oulaas. Hy sê ook dat daar ’n ster 
opkom wat Balak se volk sal platslaan soos wanneer ’n mens iemand se voorkop flenters 
slaan / verpletter. 

Lees Numeri 24: 17 en 25. 
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 Moment 7: Vertel Numeri 25:1-3 en 31:1-3, 7-9 en 14-15 
Wat dink julle het hierna gebeur? Israel trek toe verder, maar daar voor iewers kry hulle toe 
’n klomp baie mooi meisies. Hierdie meisies was toe al die tyd van ou koning Balak se 
mense. Hulle is toe baie vriendelik met Israel se mans en... nooi hulle na plekke toe waar 
Balak se afgode met offers vereer word. 

Die Here was toe so kwaad dat Hy vir Moses en die ander Israeliete gesê het hulle moet 
hierdie manne wat daar by die meisies en hulle afgode was doodmaak. Dis darem baie 
hartseer! 

Later Het Israel toe oorlog gemaak te hierdie mense wat Israel wou vervloek en hulle 
gewen. In hierdie oorlog maak hulle toe ook iemand dood wat vir Israel se vyande raad 
gegee het. Weet julle wie dit was. Dit was Bileam. En wat se raad het hy vir Israel se vyande 
gegee? Dat hulle meisies Israel se mans na die afgode toe moes nooi. 

Ek wonder of Bileam geld gekry het vir hierdie raad? 
 
Dink 
Oë toe! Dink aan Bileam. Daar staan hy op die hoogte en sê net wat die Here sê, maar wat 
gaan in sy hart aan? 

Geld, geld, geld … enige iets vir geld. ’n Regte tweegesig! 
 
Leef  
Hoe kry ’n mens jou hart en kop reg, as jy net heeltyd dink aan geldmaak. As dit met ’n mens 
gebeur, is jy nie meer lief vir God se mense nie. Jy maak dan net of jy vir hulle lief is. Verder 
maak jy dan net planne om geld te kry, al is dit ook slegte planne vir God se mense. 

Die Here het self met Bileam gepraat. Die Here het tot ’n engel met ’n swaard gestuur 
en ’n donkie laat praat om Bileam se hart om te keer. Dis ’n baie gevaarlike pad, sê vandag 
se storie vir ons. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom 
Maak vir jou ’n kwaai gesig op die agterkant van ’n papierbord. Plak dit vas aan ’n houtsteel 
en hou dit voor jou gesig as jy die kinders groet. Wat is hulle reaksie? 
 
Wegspring 
Bind een kind se oë toe en gee aan haar ’n opdrag om na die ander kant in die vertrek te 
loop. Sorg dat daar ’n paar obstruksies soos ’n tafel en stoele in die pad is. Draai haar drie 
keer in die rondte en laat sy begin stap. As sy verkeerd loop, moet die groep skree: “Geld!” 
As sy reg loop, skree hulle “Seën”. 
 
Werksaam 
1. Teken op ŉ papierbord vir jou ŉ gesig soos jy nog altyd graag wou gelyk het. (Help hulle 
om gaatjies vir die oë te maak sodat hulle daardeur kan kyk. Lym of kram die steel aan die 
agterkant van die papierbord vas sodat ’n mens dit aan die steel kan vashou en voor jou 
gesig kan hou.) 
2. Gesels nou saam oor hierdie vrae:  

 Kan jy elke dag lyk soos jy graag wil lyk? 

 Voltooi hierdie sin: My papiergesig hou die meeste daarvan om te sê … 

 Laat hulle almal hulle maskers voor hulle gesigte hou en sê: “Kom ons vertel ’n 
stukkie van die storie van Bileam. Ons begin daar waar koning Balak se mense vir 
Bileam gaan haal het. Bileam is op sy donkie op pad na koning Balak toe. Wie gaan 
begin vertel?” Help hulle om beurte te maak en die storie te vertel. 

 Voltooi nou ook hierdie sin: Dit is moeilik om met ’n masker op te praat, want …” 
 
3. Bid hierdie gebed saam: 

 
Here, help my om ander mense baie lief te hê. 
Here, help my om nie net altyd aan geld te dink nie. 
Here, help my om nie ’n tweegesig te wees nie. 
Here, help my om regtig te soek na u plan vir mense en hulle te help om dit te doen. 
Here, help my ook om binne u plan te bly. 
Amen. 

 
Wegstuur/HuisGeloof  
1. Praat by die huis saam oor alles wat met Bileam gebeur het. Waarom was hy skynheilig? 
2. Hoekom het die donkie die engel met die swaard in die pad gesien, maar Bileam nie? 
Wat wou die Here vir Bileam leer nog voordat hy by koning Balak aangekom het? 
3. Dink julle Bileam het geweet dit is gevaarlik om die Here se volk (die Israeliete) te verlei 
om verkeerde dinge te doen? Was Bileam se oë oop om die gevaar raak te sien? 
4. Hoekom, dink julle, het Bileam met toe oë deur die lewe gegaan? Wat was sy grootste 
probleem? 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom 
Laat elkeen wat inkom ’n seënwens uit ’n houertjie trek. Jy kan dit vooraf op klein 
papiertjies druk of skryf. 
 
Voorbeelde: 
Mag jy geseën wees om sommer baie ’n groot vriendelike glimlag te wys. 
Mag jy geseën word om net mooi dinge van ander mense te sê. 
Mag jy geseën wees om ’n baie getroue vriend te wees. 
Mag jy geseën wees om altyd te kyk vir wie jy kan help. 
Mag jy geseën wees om almal te vergeef wat slegte goed aan jou doen. 
Mag jy geseën wees om aan volwassenes respek te betoon. 
Mag jy geseën wees om alle bakleiery en onvrede te help stop sit. 
Mag jy geseën wees om altyd goeie raad te gee. 
Mag jy geseën wees om ander altyd moed in te praat. 
Mag jy geseën wees om raak te sien as iemand seergekry het, en om dan te troos. 
 
Wegspring 
Skryf enigiets wat jy wil op die agterkant van jou papiertjie. 
 
Wonder  
Wat sal gebeur as ek dit wat op my papiertjie staan elke dag doen? 
 

 
Sit so met jou oë toe en dink aan iemand. Aan wie laat jou seënwens-papiertjie jou dink? 

 
Werksaam  
1. Voltooi die blokraaisel in jou werkboek.  
2. Antwoord dan die vrae: 

 Watter woord staan in die gekleurde blokkies as jy van bo na onder lees? 

 Wat beteken hierdie woord? (Dink aan die woord verdwaal en aan iemand wat 
ander leer.) 

 Hoekom word Bileam ’n dwaalleraar genoem? 

 Wanneer word ek en jy ’n dwaalleraar? 
  

Nota 

Moenie hieroor praat nie. Laat hulle net met toe oë sit en dink.  
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Wegstuur/Huisgeloof 
1. Praat saam by die huis oor die gevare wat ons in Bileam se verhaal raaksien: 

 ’n Mens kan ’n tweegesig wees. 

 Jy kan buite God se plan wees en nie raaksien waarmee Hy besig is nie. 

 Jy kan ander kinders van God verkeerde dinge laat doen, dalk sodat dit vir jou 
voordeel inhou. 

 
2. Gesels saam oor hoe ons mekaar kan help om nie in hierdie gevare te beland nie. 
3. Bid saam vir mekaar. 
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17. Luister, kinders 
van die Here 

Deuteronomium 6:1-15 
 

Tema 
Die Here het ons lief en ons leer om sy liefde in ons en ons gesin se totale lewens te laat 
deurwerk tot by die mense rondom ons. 
 

Agtergrond  
Die Here se liefde is soos die grond en water waaruit ’n groot boom groei. Toe Hy Israel uit 
Egipte gaan haal het, het hierdie boompie begin groei. Toe Hy Israel in die woestyn versorg 
het, was dit of die boompie al groter word. Die Here het sy wil in tien gebooie (groot 
‘woorde’) vir Israel gegee – dis soos tien groot takke wat uit die boom se stam (die liefde van 
God) sou groei, met allerhande klein takkies wat name gekry het soos voorskrifte, bepalings, 
wette, verordeninge, bevele... Ons weet nie eers vandag presies hoe alles gewerk het, want 
partykeer het hulle een van die takkies (soos ‘verordeninge’, of ‘wette’, of ‘gebooie’ …) 
gebruik om na die hele boom te verwys. Omdat al hierdie ‘takkies’ uit die een stam groei, 
kan ’n mens sê dit verwys almal na dieselfde groot stam: God se wil. En wat is God se wil? 
Dit is dat sy liefde in mense se lewens moet kom sodat hulle weer kan liefhê. 

Wanneer ons na hierdie hele groot Wet-boom kyk, wys dit iets: Die mense is vas aan God 
(verbind/verbond) en daarom kan hulle nie maak soos hulle wil nie. As die takke los van die 
boom is, gaan dit eintlik dood of is dit ‘wild’ en groei nie soos die boom nie, en dra ook nie 
die boom se vrugte nie. Solank die takke vas aan die boom is, vloei die Here se liefde en 
seën deur hulle. Die Here is dus die enigste ‘wortel’ vir hierdie boom. As Israel dink hulle kan 
soos takke op ’n ander wortel wees (vas aan afgode), gaan dit sleg gaan met hulle, want 
afgode bestaan eintlik nie. Dis net goed wat mense uitgedink het. Hulle kan jou nie liefhê en 
seën nie. 

Een van die groot dinge wat dus in elke gesin en familie en groep huismense moes 
gebeur, was om mekaar gedurigdeur te herinner dat ons aan die Here vas is en dat sy wil/ sy 
liefde deur ons na ander mense toe moet gaan. Soos wat ’n mens ’n swaard gereeld skerp 
maak, so moet mense gereeld praat oor God se liefde en sy wil en hoe ’n mens dit in jou 
lewe kan wys. 

Wanneer Moses en God se mense vorentoe kyk en hulle weet God gaan in die nuwe land 
vir hulle voorspoed gee, mag hulle nie vergeet dat dit Hy is wat nog steeds die wortel van 
die boom is nie. Om aan Hom vas te wees, beteken dat daar ‘onverdeelde trou’ moet wees: 
Net aan Hom vas, dag na dag na dag … 

Nadat Jesus gekom het, kan ’n mens sê Hy is nou soos die stam van hierdie boom wat ons 
aan God die Vader verbind. Hy is nou in die middel tussen ons en die Vader en bind ons vas 
aan die Vader. Eers was daar die groot WET met baie takkies – dinge wat die mense nie kon 
regkry nie. Toe kom Jesus. Jesus is vas aan sy Vader en daarom het Hy sy dissipels genooi om 
Hom te volg, d.w.s om te leef soos wat Hy leef. Nadat Hy weg is het Hy sy Gees gestuur om 
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in ons te kom werk en ons te help om met liefde te leef. 
As ons dit nie regkry dat die liefde van God deur ons na ander toe vloei nie, mag ons nie 

nie moed opgee nie. Dan praat ons met Jesus daaroor en vertel Hom (erken) hoe sondig ons 
is en hoe ons sukkel. As ons dit regkry om liefde te wys, mag ons nie daaroor spog nie – dis 
eintlik God se liefde wat Hy deur die werk van die Heilige Gees deur ons stuur. 

Bybelgedeeltes  Hoofgedagtes van die ontmoeting  

Lees Deuteronomium  
7:7-8 
 

1. Liefde begin by God 
 

Vertel Deuteronomium 
6:1-3  
 

2. Die Here gee vir sy mense ’n manier waarop hulle moet leef 
sodat hulle gelukkig kan wees.  
 

 
Lees Deuteronomium  
6:4-5 
 

3. Daar is nie iemand anders wat ons regtig gelukkig kan maak 
en kan help om in liefde te leef nie. Daar is net een Here. Bly 
met alles wat jy het en is vas aan Hom. 

Lees Deuteronomium  
6:6-9 
 

4. Laat die hele gesinslewe vol word van die Here se dinge: 
hoor, dink, praat, kyk, herinner. 

Lees Deuteronomium 
6:10-15 

5. Moenie vergeet as dit met jou goed gaan nie. Moenie vir God 
los en dink ander gode beteken iets nie. 

Uitkoms  
1. Luister: Die enigste Here wat ons eerste liefgehad het, sê ons moet Hom met alles wat 
ons is, terug liefhê. 
2. Oefen by die huise en waar ons huismense saam is, om altyd aan die Here te dink en om 
sy liefde deur ons te laat werk na ander toe. 
3. Waarskuwing: Moenie vergeet dat jy aan die Here vas is, wanneer dit met jou 
voorspoedig begin gaan nie. 

 

Hulpmiddels by die storie  
1. Verwys na Paneel 3 van die LP3 benadering. 
2. 'n Skyfie van ’n boom soos voorsien in Powerpoint, of ’n tekening wat tydens die 

aanbieding gemaak word. 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging  
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam: Bring saam: 

1. ’n Mooi blaartjie vir elkeen, of ’n stempel 
waarmee jy ’n blaartjie op elkeen se hand 
kan druk. 
2. ’n Emmer vol water 
3. ’n Groot spons  
4. ’n Maatbeker waarop die inhoud afgemerk 
is in milliliter. 

1. ’n Plankie van baie sagte hout. (’n dik 
karton kan dalk ook werk) 
2. ’n Skerp voorwerp soos ’n groot spyker of 
ou vurk waarmee ’n mens letters op die 
plankie kan uitkrap. 
3. ’n Papier (A5 grootte) waarop elkeen ’n 
herinneringsvers kan skryf. 
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5. ’n Strokie rooi papier, met die woord 
‘Jesus’ daarop vir elkeen. Dit word in twee 
geknip en in ’n kruisie gevorm. 

 
6. Skêrtjie om die papiertjie te knip.  
7. Gom om die kruisie te plak. 
8. ’n Woltoutjie om rondom elkeen se vinger 
te bind. 
 

4. Penne en of sagtepunt gekleurde penne 
waarmee elkeen ’n vers in sierskrif kan skryf. 
5. ’n Stukkie lint of wol om die opgerolde 
papiertjie mee vas te maak. 

Voor die tyd:  
1. Maak die rooi kruisie-kartonnetjies 
gereed. 
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Die storie 
 
Begin  
Vandag gaan ons ’n boom teken. Hoe lyk ’n boom? (Begin by vrugte en blare en vra kort-
kort wat nog kort. Teken dan takkies en groter takke en op die ou end die stam en wortels. 
Oefen vooraf! Maak ’n paar kolletjies op jou tekenbord om te help om dit te teken, of 
gebruik die PowerPoint.) 
 

 
 
As ons na hierdie boom kyk, sien ons die takke kan nie sonder die stam lewe nie, ook nie die 
vrugte en die blare nie. 

Kom ons sê die goue grond hier onder laat ons aan God dink. Die wortels wat kos en 
water na boontoe dra is soos God se liefde wat na die mense toe kom. Die stam is soos die 
Wet van God, met die groot takke soos die Tien Gebooie. Die klein takkies het baie name 
soos voorskrifte, bepalings, wette, verordeninge, bevele... Die blare en vrugte is die mense 
en hoe hulle lewe. 

Die prentjie van die boom laat ons dink aan die deel wat ons vandag gaan lees. Kom ons 
begin hier onder by die wortels: 

  
Hoor  
 Moment 1: Lees Deuteronomium 7:7-8 
Hier lees ons dat die Here vir Israel baie lief was, soos wat Hy vandag ook vir ons is. Omdat 
Hy mense liefhet, daarom red Hy hulle. Hy het Jesus gestuur om ons aan Hom vas te maak 
en ons te red. Ons wat besig is om te lewe soos die blare hierbo, is vas aan die Here God. 
Nou gaan ons ’n bietjie lees oor al die goed hier tussenin. Maar voordat ons van al die ‘goed’ 
hier tussenin lees, moet ons eers een belangrike iets verduidelik. Tussen ons en God is nie 
net ‘goed’ soos wette en reëls nie. Tussen ons en God, ons Vader is daar Iemand. Sy Naam is 
Jesus. Hy staan in die Middel tussen ons en God die Vader. Hy IS liefde en wys vir ons hoe 
liefde lyk en werk.  

In die tyd toe Deuteronomium geskryf is, het die mense nog gedink hulle moet al die 
wette reg doen, en dan is alles reg om hemel toe te gaan en vir ewig te lewe. Maar niemand 
kry dit reg om al die wette te doen nie. Toe kom Jesus. Hy het alles reg gedoen. Hy het die 
mense toe vry gemaak. Nou hoef ons nie meer so bang te wees dat ons dalk een of ander 
wet oortree het nie. As ons dit agterkom, sê ons dit net vir Jesus en dan troos Hy ons want 
Hy sê Hy het klaar die straf daarvoor gekry toe hulle Hom aan die kruis opgehang het. 
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Maar Jesus leer ons ook dat ons so aan God vas is. Hy is soos die wet-stam. God se 
liefde is in Hom, en dit kom deur Hom en die Heilige Gees tot by ons. Die een ding wat ons 
egter nie MAG vergeet nie, is dat ons aan God vas is. 

Kom ons kyk nou eers verder na die boom soos wat die mense in Moses se tyd dit gesien 
het.  
 
 Moment 2: Vertel Deuteronomium 6:1-3 
Voordat Moses en die Israeliete in die nuwe land ingetrek het, het Moses vir die Israeliete 
gesê hulle moet mooi dink oor die wet, die voorskrifte en bepalings wat hulle gaan help om 
in liefde te leef in die nuwe land. Hulle moes die stam en die takkies van die boom goed ken, 
en dit doen. Hulle moes ook vir hulle kinders leer wat God wil hê. 

Een ding wat God se kinders altyd kan onthou, is dat daar nie ’n klomp gode is nie. Daar 
is net een God. Dit is baie lekker om dit te weet, want dan hoef jy nie meer bang te wees vir 
ander gode, of dat jy dalk die verkeerde een gekies het, of aan bid het. Dis egter ook 
gevaarlik, want as jy Hom weggooi, of dink jy kan sonder Hom leef, is jy soos ’n blaar sonder 
’n boomstam en dan gaan jy ophou om uit hierdie stam met al sy liefde te leef. 
Kom ons lees wat Moses skryf: 
 
 Moment 3: Lees Deuteronomium 6:4-5  
’n Mens kan die Here nie net met ’n stukkie van jouself liefhê nie. As jy liefhet, moet jy Hom 
met jou hele JY liefhê: jou hart en siel en krag, d.w.s. met alles wat jy voel, en is en dink en 
doen. Dis asof dit hier in jou heel binneste begin en na buitentoe kom in alles wat jy is en 
doen. 

As ’n mens weet jy is so vas aan die enigste Here, en jy het Hom lief, dan is dit amper 
soos oefeninge. Jy doen dit elke dag, oor en oor en oor. Dis soos wanneer ’n mens ’n swaard 
elke dag skerp maak en sorg dat dit nie roes of stomp word as jy dit gebruik nie. Hoor 
verder: 

 
 Moment 4: Lees Deuteronomium 6:6-9 
God se gebooie, sy wil en die liefde wat na buitentoe stroom moet in ’n mens se gedagtes 
bly. ’n Mens moet dit vir jou kinders leer, amper soos wat jy letters uitkrap op ’n stuk hout 
of in ’n klip dat dit altyd daar bly. Jy praat by die huis daaroor en as ’n mens uitgaan of op 
die pad is – die heeldag deur tot saans wanneer jy gaan slaap, en môreoggend gaan jy weer 
aan daarmee. Dit moet amper soos handskoene of ’n armband aan jou hande dat jy nie 
vergeet as jy werk doen, om dit met liefde te doen nie. En dis amper soos ’n tatoeermerk op 
jou voorkop dat jy nie vergeet om daaroor te dink en dit vir ander mense te wys nie. As ’n 
mens by jou huis ingaan, of as jy uitgaan winkels toe of uit by jou dorp of stad, moet mense 
dit oral kan sien: Hier is iemand wat die Here ken en wat die Here se liefde wys. En dan nog 
een iets: 
 
 Moment 4: Lees Deuteronomium 6:10-15 
Ja, ons moenie vergeet van God se liefde as dit met ons begin goed gaan nie. Dan is dit 
amper soos iemand van wie die stam afgekap word... 
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Dink  
Oë toe! Dink aan die boom-prentjie. Jy is soos ’n takkie of blaartjie tussen die ander 
blaartjies. Dink aan die stam, aan Jesus, en dink aan die wortels en grond … aan God wat vir 
jou help om so mooi en lekker te leef … Sê vir Hom dat jy vir Hom lief is en dat jy so bl is dat 
Hy jou vashou en eerste liefhet. 
 
Leef 
As ons nou hier uitgaan, gaan ons leef terwyl God se liefde deur ons vloei. Hy maak ons vol 
van sy liefde. Ons kan mekaar elke dag daaraan herinner. Kyk na jou hande … dit wat jy gaan 
doen. Kyk na jou voorkop … hoe die mense jou sien. Hoe gaan dit in julle huis wees? Hoe 
gaan dit in ons stad/dorp wees? 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  
 
Welkom  
Staan by die deur van die lokaal waar julle gaan gesels. Gee aan elke kind 'n blaartjie, met 
jou mooiste glimlag. Of as jy ’n stempel met ’n blaarvorm het, kan jy ’n afdruk op elkeen se 
hand of voorkop maak – soos hulle kies. 
 
Wegspring  
Maak ’n speletjie met ’n spons. Gee aan elkeen ’n beurt om die spons in ’n houer vol water 
vol te maak en dit dan uit te druk in ’n maatbeker. Kyk wie kan die meeste water laat opsuig 
en uitdruk. Maak seker dat hulle nie water in hulle hande opskep nie. 

Sê: ’n Leë spons kan lekker baie water optrek. Ons kan ook so vol word van God se 
liefde en dit weer vir ander gee soos wanneer die spons leeggedruk word. 
 
Werksaam  
1. Teken ’n boom in jou werkboek. Dit is ŉ simbool van die wet. 
2. Maak ŉ kruis van die rooi papier en skryf daarop: Jesus. 
3. Plak jou kruis op die stam van die boom. 
4. Hoekom verander ons die wet na Jesus? Omdat Jesus ons nou aan God verbind. Hy het in 
die plek van die wet gekom. 
 

Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 

 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Bind ’n wol-toutjie om elkeen se wysvinger. “Hierdie toutjie moet jou herinner om by die 
huis iets in liefde te gaan doen.” Gee vir hulle ŉ paar idees. Help hulle om prakties te wees. 
2. Lees Johannes 15:5 en 9. Hoekom laat hierdie deel julle aan die boom dink? 
3. Maak ’n paar tekens wat julle in julle huis kan opplak om julle te herinner dat God se 
liefde deur julle na ander mense toe vloei. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Plak ’n hartjie op elkeen wat inkom se hand. 
 
Wegspring  
Stuur ’n plankie gemaak van baie sagte hout saam met ’n skerp voorwerp in die rondte om. 
Laat elkeen ’n letter in die hout uitkrap. Besluit eers saam watter woord dit moet wees – 
iets soos LIEFDE.  

“Soos wat die woord nou hier ‘ingeskerp’ is, so moet die mooi dinge van God se liefde 
by myself ingeskerp word, sodat dit nie weer kan maklik kan ‘af’ gaan nie”. 
 
Wonder  
Dink saam oor al die goed wat mense jou al geleer het om te doen – mooi goed, liefhê goed. 
Watter ding is die beste by jou ‘ingeskerp’ sodat jy dit altyd sal onthou en doen? 
Dink net. Moenie praat nie. 
Dink verder: “As ek eendag ’n kind het, watter een mooi ding sal ek by haar wil inskerp?” 
 
Werksaam  
1. Kyk na die prentjie in jou werkboek. Dit is ŉ leerboksie met twee toutjies wat vasgeknoop 
kan word. Wat is in hierdie leerboksie? Gewoonlik bevat dit een van die 613 wette (gebooie) 
wat die Jode moet onthou. By hulle het die groot stam (wet) van ons boom-prentjie 613 
takkies (reëls en wette). By sekere byeenkomste van die Jode word hierdie tefillin gedra 
soos wat Deuteronomium 6:8 leer. 
2. As ’n mens by Jode gaan kuier, sien jy dat hulle ook iets aan die regterkantste kosyn van 
hulle voordeur het. Dit is eintlik ’n rolletjie spesiale papier waarop Deuteronomium 6:4-9 en 
11:13-21 in sekere letters geskryf is. Op die agterkant is een van God se Name geskryf. Dit 
word dan opgerol en in so ’n houertjie gesit en by die voordeur vasgesit. Dit word ’n 
mezuzah genoem. 
3. Gesels saam: Watter tekens het ons om ons te herinner dat ons die Here se liefde moet 
uitleef? (Dink aan die teken van die doop en die nagmaal. Praat ook oor ander tekens wat 
ons in ons huise en kerkgeboue het.) 
4. Skryf nou een van die Bybelverse in jou werkboek, of enige ander vers wat jy wil, op jou 
papier neer, versier dit, rol dit op en bind dit met ’n toutjie vas. Gee dit vir iemand in jou 
groep. 
 
Hier is verse wat jy kan kies: 
Deuteronomium 6:5 Johannes 13:35 
Johannes 15:12 Romeine 12:10 
Romeine 13:8 Efesiërs 3:16-17 
Efesiërs 5:1-2 1 Johannes 3:11 
1 Johannes 4:7 1 Johannes 4:11 
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Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 

 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Lees Johannes 15:5 en 9 by die huis. Hoekom laat hierdie deel julle aan die boom in die 
werkboek dink? 
2. Maak of teken nog ŉ paar tekens wat julle sal herinner om in liefde te leef. 
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18. Leiers wissel – God bly 
Deuteronomium 31 – 34; 

Josua 1 
 

Tema 
Wanneer ons op die drumpel staan van nuwe dinge voor ons, is dit die Here sélf wat ons lei 
en begelei. 
 

Agtergrond 
Hierdie verhaal speel af by die drumpel van ’n nuwe begin net voordat die volk Israel, na 
so baie tyd in die woestyn, die beloofde land gaan intrek. Dit speel af aan die einde van 
Moses se verhaal as leier van die volk, net voordat hy sterf en Josua oorneem om die volk 
oor die Jordaan-rivier te lei. Dit is ’n sentrale verhaal in die geskiedenis van Israel, asook 
God se reddingsgeskiedenis. 

Bybelgedeeltes Hoofgedagtes van die ontmoeting 

Lees Deuteronomium 
31:14-15 

1. Die Here roep die ou en nuwe leiers saam om bevele aan 
hulle te gee. 

Vertel Deuteronomium 
32:48-52, maar lees 
vers 48-49 en 52 

2. Die Here gee sy laaste opdrag aan Moses. 

Vertel Deuteronomium 
34:1-9, maar lees vers 
5-6 

3. Moses sterf nadat hy die beloofde land gesien het. 

Vertel Josua 1:1-9, maar 
lees vers 1-2 en 9 

4. Josua word opgerig as die nuwe leier om die volk uiteindelik 
in die beloofde land in te lei. 

Uitkoms 
Insig: As ons op die drumpel van iets staan, lei die Here ons sélf oor die drumpel.  
Weet ook dat die Here leiers roep en lei om sy wil uit te leef.  
Aanvaar die Here se leiding vir myself en ook deur leiers wat Hy voosien. 

 

Hulpmiddels by die storie 
 ’n Groot kaart van Israel uit daardie tyd. 

 Paneel 2 en 3 van die LP3-benadering. 
 

  



2 

 

Ene ore! Nuwe maniere LP3 Jaar 3 © Jeugfokus 2014 

 

 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging 
 

Junior kleingroep Senior kleingroep 

Bring saam Bring saam 

1. Blinddoeke – een vir elke twee kinders 
of hulle kan beurte maak 

2. Kryte, penne en enige ander 
versiermiddels soos glitter of plakkers 

3. ’n Stukkie karton of stewige papier van 
10 cm x 10 cm vir elkeen 

4. Skêre  
5. Haakspelde vir elkeen 

1. ’n Swartbord, blaaibord of witbord 
2. Penne of bordkryt 
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Die storie  
 
Begin  
Wie ken die verhaal van Moses wat die volk Israel uit Egipte uit gelei het? 

(Gee vir die kinders kans om hande op te steek.) 
Vir dié wat dalk vergeet het, of nog nie gehoor het nie: Die volk Israel het eers in Egipte 

gebly, lank na Abraham, Jakob en Josef se verhale. Toe hulle onderdruk was deur die koning 
van Egipte, het die Here vir Moses gebruik om hulle deur die Rooi See na veiligheid toe te 
lei.  

(Verwys na paneel 2 en die begin van paneel 3 waar die 12 rooi lyne na onder buig.) 
Na ’n verskriklike lang tyd in die woestyn, waar die Here ook vir hulle wette soos die Tien 

Gebooie gegee het, was dit nou tyd om uiteindelik in hulle land in te trek. 
Wie kan Egipte en Israel op hierdie kaart uitken? 
(Gee vir die kinders kans om die lande uit te wys.) 
Ja, die volk het uit Egipte getrek, en het vir baie lank in die woestyn suid van Israel 

geswerf, totdat hulle uiteindelik oos van die Jordaan-rivier uitgekom het. Hierdie rivier was 
die grens van hulle land waar hulle moes ingaan. 

(Wys hoe die volk deur die woestyn getrek het en uiteindelik oos van die Jordaan-rivier 
gestop het waar hierdie verhaal afspeel.) 

Teen hierdie tyd was Moses ook baie oud. Kom ons lees wat toe gebeur het. 
 
Hoor  
 Moment 1: Lees Deuteronomium 31:14-15 
Aan die begin van ons verhaal lees ons dat die Here aan die woord en aan die stuur is. Hy 
het nie sommer maar net dinge laat gebeur nie, maar het begin werk om die beste vir sy 
mense te laat gebeur! 

Hy roep vir Moses en Josua saam by ’n spesiale tent buite die kamp waar Hy met hulle 
kon praat. 

Maar toe gebeur daar iets groots! Die Here verskyn in ’n wolkkolom! Hier was iets aan 
die kom! 

Kom ons vind uit wat die Here beplan het. 
 
 Moment 2: Vertel Deuteronomium 32:48-52, maar lees vers 48-49 en 52 
Na soveel jare as ’n belangrike leier van die volk Israel, was Moses baie oud en dit was sy tyd 
om te sterf. Dinge sou nou verander! 

Toe sê die Here vir hom om by ’n berg op te klim sodat hy die land kon sien waar die volk 
binnekort sou ingaan. Hulle kamp was op die grens van die nuwe land, so hy kon seker 
redelik maklik vanaf die berg sien. 

Eintlik gebeur hier iets wat ’n mens baie hartseer maak. In Numeri 20 lees ons hoe 
Moses, sy broer Aäron en die volk op ’n plek gekom het waar daar nie water was nie, en die 
Here het vir Moses gesê om met ’n klip te praat sodat daar water sou uitkom. Moses was 
egter teen daardie tyd so kwaad vir die mense, dat hy eerder die klip geslaan het, nadat hy 
vir die volk gevra het: “Moet ons (hy en Aäron) vir julle water uit die klip laat kom?” Daar 
het wel water uitgekom, maar omdat Moses nie die Here geëer het nie, het die Here toe al 
gesê hy en sy broer sal nie die volk in die nuwe land inlei nie (vgl Num 20:10 en 12). 
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 Moment 3: Vertel Deuteronomium 34:1-9, maar lees vers 5-6 
Wie van julle het al tot bo-op ’n berg geklim en uitgekyk, of dalk was julle bo-op ’n gebou of 
’n bergpas wat julle baie ver laat sien het? Hoe ver kon jy sien? Was dit lekker? 

Nou dat die volk deur Moses gelei is tot by die grens van die beloofde land, het die Here 
vir Moses by ’n berg opgestuur om hom te wys hoe die nuwe land lyk. Alhoewel hy nie mag 
ingaan nie, het hy dit darem gesien en gekyk hoe mooi dit is. 
 

Nota 
Indien die kaart sulke areas wys, wys ook die gedeeltes op die kaart wat in die teksgedeelte 
aangedui word. 

 
As ons vir iemand tot siens moet sê, is dit altyd hartseer. Party mense trek na ’n nuwe 

plek en ons sien hulle nie meer nie, en party mense sterf en ons sien hulle ook nie meer nie. 
Party van ons hier het dalk reeds vir iemand wat sterf tot siens gesê het. 

Dit was ook hartseer toe die volk vir Moses moes tot siens sê. Moses was baie spesiaal. 
Daar word geskryf dat hy die Here persoonlik geken het. Die Here het hom as sy dienaar 
gekies en hy het in die naam van die Here baie magtige dade gedoen. 

Maar om vir Moses tot siens te sê was nie die einde nie. Hulle was op die drumpel van 
die beloofde land. 
 
 Moment 4: Vertel Josua 1:1-9, maar lees vers 1-2 en 9 
Hoor julle wat hier staan: Moses, die dienaar van die Here! Dis ’n wonderlike iets om van 
iemand te sê. Nou is hy dood. 

Met die Here is die dood nooit die einde nie! God se droom vir sy volk het nie met Moses 
gesterf nie, maar die tyd het gekom vir ’n nuwe begin met Josua. En mag ek maar ’n geheim 
verklap? Aan die einde van Josua se lewe word daar ook gesê: Josua, die dienaar van die 
Here … (Jos 24:29). 
 

Nota 
Josua beteken ‘Die Here Red’, iets wat baie betekenisvol was vir ’n volk wat uit Egipte gered 
is. Jesus se naam beteken dieselfde, en is die Griekse weergawe van Josua. Jesus se naam 
was heel moontlik oorspronklik ‘Jesua’ uitgespreek deur die mense van sy tyd, maar omdat 
die Nuwe Testament in Grieks geskryf is, is die Griekse weergawe daarvan gebruik. 

 
Josua is deur die Here gekies om die volk in die nuwe land in te bring sodat hulle daar kan 

gaan bly. Amper soos ’n nuwe hoofseun of hoofmeisie by die skool, het Josua oorgeneem 
waar Moses opgehou het. 

Maar om ’n leier van ’n hele volk te wees, kan uitdagend wees! Dink net hoe Josua dalk 
gevoel het. Hy moes nou begin om iets baie belangrik te doen, en baie mense het op hom 
vertrou.  

Die Here het gesê Josua moenie bang wees nie, maar hoe kon Josua weet dat hy alles sou 
regkry? (Gee tyd vir antwoorde). 

Ja, hy sou suksesvol wees omdat die Here hom lei! Ja, hy sou suksesvol wees omdat hy 
doen wat die Here sê. As hy gaan waar die Here stuur, as hy doen wat die Here vra, en as hy 
op die Here vertrou, hoef hy nie bang te wees nie! 

Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here, wat reeds by Moses was, nou ook by Josua 
was om hom en die volk van Israel oor die drumpel na die nuwe begin te lei nie? 
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Dink 
Dink gou aan Moses en hoe die Here hom deur die Rooi See en deur die woestyn gelei het. 
Dink nou ook aan hoe die Here nou beloof het om ook by Josua te wees. 

Is die Here ook by my?  
Hoe is die Here by ons? Hoe kan ons weet Hy is by ons? 
Dink aan Jesus en dat hy vir sy dissipels gesê het dat, al gaan Hy weg, Hy tog vir altyd by 

hulle en by ons sal wees (Matt 28:20). Is dit nie wonderlik om te weet nie? Dit is waarom die 
Heilige Gees gekom het. Die Heilige Gees kan oral wees, gelyktydig! Hy is by ons! Waar die 
Heilige Gees is, daar is Jesus! 
 
Leef 
As ek daaraan dink dat die Here by my is, sal ek dalk heeltemal anders leef. Wat sal ons 
anders doen as ons weet die Here is by ons? Hoe sal ons leef as ons soos Josua die Here se 
plan volg? 

Kom ons bid dat die Here ons sal lei, en dat Hy ons sal help om Hom te volg waar Hy ons 
stuur. (Gee tyd vir gebed.) 

Kom ons gaan leef nou soos mense wat op die Here vertrou om ons oor elke drumpel te 
lei! 
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Kleingroepvaslegging: Kleutergroep  
 
Sing saam ’n liedjie wat die hele groep sal ken, verkieslik saam met ’n CD of iemand op ’n 
instrument. Indien dit nie moontlik is nie, maak seker dat die groepleier die liedjie goed 
genoeg ken om die kinders wat dit nie ken nie te help. 

Vertel Moses se verhaal in ’n paar sinne. 
Maak nou asof die vloer van die lokaal ’n rivier is, en dat die kinders van die een kant tot 

die ander kant van die lokaal moet gaan. 
Ons gaan nou soos die Israeliete oor die Jordaan-rivier gaan! 
Gebruik kussings of stoele om ’n brug te probeer bou, maar laat die kinders die voorstelle 

gee. Kry die hele groep kinders aan die ander kant van die ‘rivier’. 
Vertel nou Josua se verhaal in ’n paar sinne. 
Skuif alle meubels weg, blinddoek die groep kinders, en laat hulle in ’n ry staan. Laat elke 

kind die een voor hulle se skouers vashou, en lei dan die eerste een om in die lokaal rond te 
stap. Op so ’n manier word die hele groep rondgelei. Vra nou vir die groep hoe hulle die 
persoon voor hulle moes vertrou. 

Kon jy sien? Maar het jy darem die persoon voor jou vertrou sodat jy nie sal seerkry nie? 
 

Nota 
Party kinders is ongemaklik daarmee om geblinddoek te word. Laat hulle net uithelp. 

 
Vra nou die kinders wie van hulle dink Josua het die Here vertrou soos wat ons mekaar 
moes vertrou toe ons geblinddoek was. 

Vra die kinders wie almal die Here se dienaars wil wees en vir Hom wil vertrou soos 
Moses en Josua. 

Lees Josua 1:9. Laat die kinders help bewegings opmaak vir die woorde om dit te kan 
onthou. 

Laat die kinders nou borsspelde maak. Vertel vir hulle dat hierdie borsspelde net gedra 
word deur die Here se dienaars wat op Hom vertrou. Help hulle om karton uit te knip, te 
versier en vas te steek. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  
 
Welkom 
Groet elke kind op die naam. Vra hulle uit oor die week, en vra hulle wat hulle kan onthou 
van verlede week se groepbyeenkoms. 
 
Wegspring  
Laat die kinders nou in groepe van twee verdeel. Elke paar kry ’n blinddoek. Die een kan die 
ander blinddoek en dan begin rondlei. Maak seker die kinders lei mekaar veilig en stadig 
rond.  
 

Nota 
Moenie enige kinders forseer om geblinddoek te word wat ongemaklik daarmee is nie. 
Indien die groep nie uit ’n ewe getal kinders bestaan nie, gryp ’n blinddoek en speel sommer 
saam. Laat die groeplede ook omruil sodat albei ’n kans kry om geblinddoek te word en om 
te lei.  

Vra die kinders hoe moeilik dit was om te lei, en hoe moeilik dit was om te volg. Vra of 
hulle mekaar vertrou het om mekaar mooi te lei of nie. 

 
Werksaam  
Gesels saam:  
Vra die groep uit oor die verhaal en wat hulle daarvan kan onthou. 
• Wie was Moses en waarom was hy so belangrik vir die volk Israel? 
• Waar was hulle toe hierdie verhaal gebeur het? Waarheen was hulle op pad? 
• Wie het by Moses oorgeneem? 
 
Kyk weer na die kaart. 
• Waarom moes Josua nie bang wees nie? Wat sou die Here doen? 
 
Lees Josua 1:9 weer saam.  
 
1. Dink oor hierdie vrae:  
• Hoe voel jy oor nuwe dinge in jou lewe? 
• Hoe voel jy daaroor dat jy eendag hoërskool toe moet gaan? 
• Hoe voel jy daaroor dat jy sal moet gaan werk? 
• Hoe leef jy? Leef jy soos Moses en Josua wat die Here vertrou en gedoen het wat Hy 

gevra het? 
 
Saamwerk: 
2. Maak vir jou ŉ kenteken van papier. (Help die kinders hiermee. Dit kan dan met 
haakspelde aan hulle klere vasgespeld word.) Skryf op jou kenteken: “Dienaar van God” en 
“Ek vertrou op God”. 
 
Gesels met die groep oor die betekenis van die frases “Dienaar van God” en “Ek vertrou op 
God”. Bid dan saam en vra die Here om almal te lei oor elke drumpel wat in die lewe oor 
hulle pad sal kom. Bid ook dat almal die Here meer sal vertrou. 
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Namate elke kind verdaag, laat hulle eers by die drumpel van die vertrek stop en besef 
dat hulle nou weer eens ’n nuwe begin het. Stuur hulle dan uit om oor die drumpel te gaan 
en die Here te vertrou. 
 

Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 

 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Lees Josua 1:1-9 saam. Tel hoeveel keer die woord “Ek” (met ’n hoofletter) in dié gedeelte 
staan. 
2. Die boek oor Josua begin met hierdie baie Ek-woorde? Hoekom? 
3. Gesels saam oor wat dit beteken om op die drumpel van iets nuuts te staan. Vertel vir 
mekaar van die belangrikste drumpels in julle lewe wat julle al oorgesteek het. 
4. Is daar dalk ’n belangrike drumpel wat nou vir julle voorlê? Is julle bang daarvoor?  
Bid saam daaroor. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  
 
Welkom  
Verwelkom elke groeplid op die naam. Vra hulle nou wat hulle in hierdie week gaan doen. 
Vra hulle wat hulle op die drumpel is om te doen. 
 
Wegspring  
 
Spoed-ontwerp (slegs 5 minute) 
Vertel nou die groep dat hulle moet maak asof hulle op die drumpel is om oor die Jordaan-
rivier te gaan. Beplan en ontwerp nou ’n brug wat julle gaan bou om aan die ander kant te 
kom. Maak gebruik van ’n witbord, swartbord, blaaibord, of ’n groot karton waarop die brug 
se ontwerp geteken kan word. 

Laat een teken. Skryf mooi by julle ontwerp watter soort materiaal gebruik gaan word en 
maak seker daar word gebruik gemaak van materiaal en implemente wat die Israeliete tot 
hulle beskikking sou hê. Maak seker die brug is lank en sterk genoeg. 
 
Wonder 
Laat die groep toe oë sit en in stilte oor die volgende nadink en wonder: 
• Waarom kon Moses nie in die beloofde land ingaan nie? 
• Wat het die Here toe vir Hom gesê om te doen? Wat het hy gesien? 
 
Klim in jou gedagtes saam met Moses op die berg. Wat sien jy? Hoe voel jy?  

Kom ons klim in ons gedagtes weer af en laat vir Moses op die berg agter. Gaan staan 
nou in jou gedagtes langs die nuwe jong leier, Josua. 

Kyk in jou gedagtes na hom. Hoe lyk hy? Is hy bang? 
Wat sê die Here vir hom? 
Hoe lyk hy nou? 
Hoe lyk ek vir ander mense as ek iets nuuts moet doen? 
Wat sê die Here vir my? 

 
Werksaam 
Gesels saam 
1. Hoe het die Israeliete uiteindelik die Jordaan oorgesteek? 
2. Lees dan Josua 3:14-16. Dit was natuurlik nie vir hulle nodig om ’n brug te bou nie, want 
die Here het reeds ’n plan gehad. Soms maak ons planne, en vind dan uit die Here het ’n 
beter plan vir ons. Terwyl ons ons eie planne beraam, moet ons leer om die Here te vertrou 
en te vra dat Hy vir ons sy beter planne gee. 
 
Werk saam 
3. Hoe moet ons leef as ons dienaars van God is of wil wees? Dink saam ŉ leuse uit. (Laat die 
groep saam ’n leuse uitdink wat hulle kan help onthou om op die Here te vertrou. Dit kan 
iets wees soos “Ek weet die Here gaan voor my uit” of: “Ek vertrou op die Here by elke 
drumpel.”) 
4. Skryf julle leuse in jou werkboek neer. Jy kan dit ook versier.  
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Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 

 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Lees Josua 1:1-9 saam. Tel hoeveel keer die woord “Ek” (met ’n hoofletter) in dié gedeelte 
staan. Die boek oor Josua begin met hierdie baie Ek-woorde? Hoekom? 
2. Gesels saam oor wat dit beteken om op die drumpel van iets nuuts te staan. Vertel vir 
mekaar van die belangrikste drumpels in julle lewe wat julle al oorgesteek het. 
3. Is daar dalk ’n belangrike drumpel wat nou vir julle voorlê? Is julle bang daarvoor?  
Bid saam daaroor. 
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19. ’n Teken van genade 
Josua 2 

 

Tema  
Die Here kies soms die onwaarskynlikste maniere om redding te bewerk en om genade te 
bewys. 
 

Agtergrond  
Hierdie verhaal volg op die gebeure van Josua 1. Die volk Israel is naby die Jordaan-rivier, 
amper reg om oor te steek na die beloofde land, met Jerigo as die eerste stad wat hulle 
gaan teëkom. Jerigo was een van die oudste stede in die area met groot, sterk mure. 
Hierdie verhaal gaan ook oor Ragel en is daarom belangrik met die oog op die 
geslagsregister van Koning Dawid, en dus ook van Jesus. 

Bybelgedeeltes  Hoofgedagtes van die ontmoeting  

Vertel Josua 2:1-7 
 

1. Die verkenners word gestuur, gaan tuis by Ragab en word 
gesoek deur Jerigo se koning. 

Lees Josua 2:8-13 2. Ragab vertel wat haar mense van Israel en die God van Israel 
dink. 

Vertel Josua 2:14-21 3. Die verkenners se belofte aan Ragab en haar familie. 

Lees Josua 2:22-24 4. Die verkenners rapporteer terug. 

Uitkoms 
1. Wete: Die Here maak paaie vir ons oop – soms op vreemde maniere. 
2. Insig: God se verlossing is nie net vir sekere groepe nie; inteendeel, Hy bewerk die 

redding van sondaars, uitgestotenes en mense wat vreemd is vir ons as 
kerk/geloofsgroep. 

3. Aanbid die Here ons God as enigste God. 

 

Hulpmiddels by die storie  
• Witbord, swartbord of blaaibord 
• Penne 
• Rooi tou, wol of lint 
• ’n Kaart van Israel 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging 
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam Bring saam 

1. Swartbord, blaaibord of witbord 
2. Skêre 
3. Penne 
4. Potlode 

 

1. Swartbord, blaaibord of witbord 
2. Penne of bordkryt 
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5. Kryt 
6. Gom 

Vooraf 
Maak afdrukke van die huisie in die Junior 
werkboeke en knip die moeilikste dele 
vooraf vir die kleiner kinders uit. 
Bou een huisie volledig sodat hulle die 
eindproduk kan sien. 
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Die storie 
 
Begin  
Wie van ons wens ons was dalk ’n ontdekkingsreisiger – iemand wat nuwe lande en plekke 
ontdek? Of wie wens dat jy dalk op ’n skattejag kan gaan waar jy nuwe plekke moes ontdek 
om die skatte te vind? Dit is darem verskriklik lekker om deur ’n nuwe plek te gaan en te kyk 
wat jy daar kan vind! 

Waarheen wil ons op ’n ontdekkingsreis gaan? Wil ons na die see of dalk na die Karoo 
gaan? Wil ons na Namibië of Marokko tot gaan? Wil ons Suid-Amerika toe gaan, of dalk selfs 
na die Maan? 

(Laat die kinders ’n paar voorstelle gee en kies dan een. Skryf dit bo-aan ’n witbord, 
swartbord of blaaibord.) 

Wat sal ons alles kort om op hierdie ontdekkingsreis te gaan? Kom ons maak nou ’n lys! 
(Kry voorstelle vanaf die kinders. Hierdie voorstelle mag dalk dinge insluit soos ’n kaart, 

of dalk kos en water, of selfs goeie stapskoene of ’n vuurpyl! Skryf hierdie dinge langsaan of 
onderaan die eindbestemming neer.) 

Nou dat ons weet wat ons kort om op hierdie ontdekkingsreis te gaan, waarvoor moet 
ons versigtig wees? Is daar iets waarvoor ons moet bang wees? 

(Kry voorstelle by die kinders. Dit mag dinge insluit soos storms, branders, droogte of 
selfs ruimte-monsters! Skryf hierdie dinge ook neer.) 

Kom ons lees nou van ’n ontdekkingsreis in die Bybel. 
 
Hoor  
 Moment 1: Vertel Josua 2:1-7 
Verlede week het ons gehoor hoe Moses oorlede is nadat hy die volk Israel uit Egipte gelei 
het en tot by die rand van die nuwe land gebring het, en hoe Josua nou die nuwe leier van 
die volk was. Dit was nou tyd om die beloofde land in te gaan, en die grootste, naaste stad 
was Jerigo. 

Wie weet waar Jerigo is? Kom ons vind dit op ’n kaart. 
(Laat die kinders help om dit op ’n kaart te vind.) 
Jerigo was ’n belangrike stad. Dit was groot en oud, en het groot mure rondom gehad om 

dit te beskerm. Dit sou baie voorbereiding gekort het om dáár ’n ontdekkingsreisiger te 
wees, en daar was baie gevare ook! 

Josua het toe twee manne gestuur om die stad te verken, en toe hulle daar kom, het die 
koning van die stad van hulle aankoms gehoor. Die koning was bang vir die Israeliete, en 
wou die mans doodmaak. Hulle was in gevaar en het iets gekort! Waar sou hulle veilig 
wees? 

Hulle kry toe hulle veiligheid by die laaste persoon aan wie ons dalk sou dink. Iemand wat 
nie jou tipiese ‘kerk-mens’ is nie. Iemand wat mense dalk sou sê ’n slegte of ’n sondige mens 
was. Haar naam was Ragab. Hierdie persoon, van wie die meeste mense nie sal hou nie, was 
die persoon wat die Here gebruik het om hierdie mans te red. Sy het aan hulle genade 
gewys, al was hulle vreemdelinge. 

’n Slegte persoon wat genade bewys aan vreemdelinge? Dit klink soos iets wat net die 
Here sou doen! 
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 Moment 2: Lees Josua 2:8-13 
Ragab het ’n groot kans gevat. Nadat sy aan hierdie twee mans genade gewys het, het sy 
gevra vir genade. Hulle het haar vertrou om hulle weg te steek, en nou het sy hulle vertrou 
om haar lewe te red. 

Ons weet nie waarom sy dit gedoen het nie – dalk omdat sy van die Here gehoor het, of 
dalk omdat sy bang was vir die Israeliete. Tog het sy van die Here gehoor en van die 
Israeliete se oorwinnings, en sy het die mans vertrou. 

Sy het die Here se volk vertrou om ook aan haar genade te bewys. Dit is ’n baie groot 
kans wat sy gevat het. Sou ek of jy vreemdelinge so maklik met ons lewens vertrou het? 

Kom ons vind uit wat gebeur het. 
 
 Moment 3: Lees Josua 2:14 en vertel Josua 2:15-21 
Die mans het ook aan haar genade gewys! Hulle het haar vertrou, en sy het genade bewys, 
so hulle het dit nou terug gegee. Hulle het belowe om haar lewe met hulle eie lewens te 
beskerm, en bo en behalwe dit, het hulle vir haar gesê dat hulle haar hele familie se lewens 
ook sou red! 

Ragab se huis was in die muur van die stad ingebou, sodat sy in die muur gewoon het. Sy 
het toe die mans deur haar venster aan die buitekant van die muur laat afsak. Sy het hulle 
nie net weggesteek nie, maar sy het hulle ook veilig uit die stad laat kom deur hulle by haar 
venster uit te laat en met ’n tou by die muur te laat afklim. 

Toe het die mans vir haar gesê om ’n bloedrooi tou aan haar venster te bind. Hierdeur 
sou die volk Israel geweet het om haar lewe te spaar en genadig teenoor haar te wees. 

(Bind nou die rooi tou of wol om jou arm vas.) 
As julle na die rooi tou kyk, dan kan julle sien hoe die mense sou gesien het om aan 

Ragab genade te wys. Dit het nie saak gemaak wie sy was of watter lelike goed sy al gedoen 
het nie, sy sou genade gekry het by die Israeliete. 
 
 Moment 4: Lees Josua 2:22-24 
Toe die mans gaan wegkruip het, was hulle veilig. Ragab se genade het beteken dat hulle 
veilig uit die stad kon kom en veilig kon wegkruip, en toe weer veilig tot by die ander 
Israeliete kon terugkeer. 

So, dit was baie meer as net ’n ontdekkingsreis. Dit was ’n storie van mense wat genade 
aan mekaar bewys het. Iemand het genade aan twee mense bewys, en hulle het dit terug 
bewys, en op só ’n manier is baie lewens gered. 
 
Dink 
Dink gou aan Ragab. Was Ragab altyd ’n goeie mens gewees? Het sy foute gehad? Waarom 
het sy genade bewys? Waarom het sy genade gekry? 

Dink nou aan ons en die mense om ons. Waarom red die Here mense? Is dit omdat ons 
die regte of verkeerde dinge doen? Hoe tree ons dalk op teenoor mense wat ons dink ‘sleg’ 
is? Wys ons genade of is ons lelik met hulle? 
 
Leef 
Bid nou en dank die Here vir al sy genade. Dank Hom vir hoe hy mense red. 

Bid ook dat die Here ons sal leer om meer genade te bewys. 
Gaan nou die week in en vind iemand wat dalk deur mense as ‘sleg’ beskou word, en kyk 

hoe jy genade vir hulle kan gee. 
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Kleingroepvaslegging: Kleutergroep 
 
• Ontwerp en teken saam met die kinders ’n denkbeeldige skattejag kaart. Laat daar 

riviere, berge, of allerlei kastele en grotte daarop wees. Laat die skat wat daarop gevind 
moet word baie waardevol wees. Versier en kleur dit in. 

• Gebruik die skattejag-kaart om met die kinders te praat oor hoe die Israeliete nou ’n 
nuwe area moes gaan ontdek, en dat die skat hulle beloofde land is. 

• Laat die kinders nou ’n huisie maak uit karton of papier, en knip twee papier mannetjies 
uit om daarin te sit. Gebruik dit om vir hulle te vertel dat toe die verkenners in Jerigo 
aangekom het, moes hulle wegkruip sodat hulle nie doodgemaak sou word nie. 

• Indien die spasie dit toelaat, laat die kinders dan wegkruipertjie speel om vir hulle te 
vertel hoe die manne in die berge moes wegkruip. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom 
Hoor by die groep hoe dit met hulle gaan. Hoor hoe hulle week was en laat almal wat wil, 
toe om daaroor te praat. 
 
Wegspring 
Laat die groep nou ’n storie woord vir woord opmaak. Laat iemand begin om ’n woord (dalk 
‘Eendag’) op die witbord/swartbord/blaaibord neer te skryf, en dan kan die volgende 
persoon die volgende woord skryf, en dan die volgende een die volgende woord, totdat 
daar een of ander storie vorm. 

Indien die groep nog nie goed kan lees en skryf nie, kan hulle net die woorde sê en die 
groepleier kan die woorde neerskryf. 
 

Nota 
Hierdie storie is maar net ’n ysbreker en ’n kans vir die kinders om ’n bietjie te lag. Die storie 
kan dus maar verspot en onlogies wees. 

 
Werksaam  
1. Blaai na bladsy 39 van die werkboek. (Help die kinders om Ragab se huisie uit te knip, te 
vou en te plak. Gesels met hulle oor Ragab se huis terwyl hulle werk. Haar huis was binne-in 
die groot sterk muur rondom Jerigo ingebou. 
2. Wanneer die huisie klaar is, sal dit soos hierdie een lyk. 
 

 
 
3. Die rooi tou het gewys die mense in daardie huis sal gered word. Genade beteken om nie 
gestraf te word nie. 
4. Ragab het in ŉ genade-huis gewoon. 
 

Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 
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Wegstuur/Huisgeloof 
1. Wys vir iemand by die huis die huisie wat jy gemaak het. Vertel vir hulle waaroor dit gaan. 
2. Gesels saam hieroor: Dink julle ’n mens mag maar jok soos Ragab? 
3. Waarom het jy die woord Genade teen Ragab se huis se muur geplak? 
4. Dink aan iemand aan wie julle genade kan betoon. Hoe gaan julle dit doen? 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Hoor by die groep hoe dit met hulle gaan. Hoor hoe hulle week was en laat almal wat wil, 
toe om daaroor te praat. 
 
Wegspring 
Laat die groep nou ’n storie woord vir woord opmaak. Laat iemand begin om ’n woord (dalk 
‘Eendag’) op die witbord/swartbord/blaaibord neer te skryf, en dan kan die volgende 
persoon die volgende woord skryf, en dan die volgende een die volgende woord, totdat 
daar een of ander storie vorm. 

Indien die groep nog nie goed kan lees en skryf nie, kan hulle net die woorde sê en die 
groepleier kan die woorde neerskryf. 
 

Nota 
Hierdie storie is maar net ’n ysbreker en ’n kans vir die kinders om ’n bietjie te lag. Die storie 
kan dus maar verspot en onlogies wees. 

 
Laat die groep nou beurte neem om een-een ’n moment in die verhaal van Josua 2 oor te 

vertel, maar elke persoon mag nie meer as een sin sê nie. Help hulle om die storie in die 
korrekte volgorde te vertel. 

Skryf ook dié momente op die witbord/swartbord/blaaibord neer. 
 
Wonder 
Dink aan die sterk ommuurde stad, Jerigo. Hoekom, dink julle, het Josua verkenners na die 
stad Jerigo gestuur?  

Kom ons klim ’n bietjie in Ragab se skoene en dink oor haar en die storie. 
Ek wonder hoe Ragab gevoel het toe sy van die Israelitiese volk gehoor het. Ek wonder 

hoe die ander mense in die stad gevoel het. 
 
Werksaam 
Gesels saam oor hierdie vrae: 
1. Waarom het Ragab die verkenners by haar laat wegkruip?  
2. Wat was die belangrikste ding wat Ragab vir die verkenners gesê het?  
3. Waarom het hulle belowe om haar en haar familie te spaar as hulle die stad aanval? 
4. Waarom red die Here mense? 
5. Kyk na die geslagsregister in Matteus 1:1-17. Vul nou die ontbrekende name in jou 
werkboek in. Daar is net vier vroue se name – en Ragab is een van hulle. 
 

Nota 
Daar is drie groepe van veertien geslagte, maar eintlik is daar ’n fout. Jojagin se naam is heel 
onder in die tweede groep en weer heel bo in die derde groep. Was daar dalk twee persone 
met dieselfde naam, of is dit omdat Jojagin die ou bedeling voor die ballingskap afsluit, en 
weer die nuwe bedeling na die ballingskap begin, dat sy naam twee maal voorkom? 
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Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 

 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Gesels by die huis oor julle geslagsregister. Begin by jouself en skryf jou ouers se name 
bokant jou naam. Skryf dan weer hulle ouers se name bokant hulle name. Hoe ver terug kan 
julle saam julle geslagsregister neerskryf? 
2. Gesels nou oor jou grootouers. Leef hulle nog? As hulle reeds oorlede is, het jy hulle 
geken? Watter soort mense is of was hulle?  
3. Dink julle Jesus kon trots wees op sy aardse voorgeslag? Was hulle nie maar almal 
sondaars nie? 
4. Wat beteken genade? Dink oor die sondige Ragab wat deel van Jesus se voorgeslag 
geword het. 
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20. Die Here doen 
magtige dade 

Josua 6 
 

Tema 
Die Here doen magtige dade. 
 

Agtergrond 
Hierdie verhaal gaan voort met die Israelitiese volk wat die Jordaan oorsteek en besig is om 
die beloofde land in te gaan. Jerigo was een van die oudste en sterkste stede van daardie 
tyd, en was ’n vreesaanjaende stad om teen te veg. Hierdie verhaal moet in die lig van Josua 
2 gelees word. 

Bybelgedeeltes Hoofgedagtes van die ontmoeting 

Lees Josua 6:1-5 1. Die Here neem leiding en beveel Josua wat om te doen. 

Vertel Josua 6:6-10 2. Josua dra die Here se plan aan die priesters en manskappe 
oor en hulle reageer dadelik. 

Lees Josua 6:11-16 en 
vertel 6:17-21 

3. Die mure val en alles word uitgedelg. 

Lees Josua 6:22-25 4. Ragab en haar familie word gespaar/gered. 

Uitkoms  
1. Toewyding: Om voor die Here te buig en te doen wat Hy sê, laat jou verwonderd staan 

oor sy mag. 
2. Wete: In die slegste omstandighede (soos oorlog) werk die Here steeds as Redder. 

 

Hulpmiddels by die storie 
 ’n Kaart van Israel (Opsioneel) 

 Paneel 4 van die LP3-benadering 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging 
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam Bring saam 

1. Houtblokke of papier/karton gevou en 
geplak as bakstene. Andersins, net 
karton/papier uitgeknip in reghoeke. 

2. Wondergom of iets om hierdie bakstene 
mee vas te plak 

1. Sowat 10-20 stukke papier of karton 
waarop daar geskryf kan word sodat die 
hele groep dit sal kan lees. 

2. Koki’s 

Voor die tyd 
Indien jy daarvan gebruik maak, knip of plak 
die karton/papier bakstene. 

Voor die tyd 
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Die storie 
 
Begin  
Is daar sekere dinge wat ons nie in staat is om te doen nie? Is daar sekere dinge wat ons as 
mense net nie kan doen nie? Wat kan ons nie doen nie? 

(Kry voorstelle vanaf die kinders.) 
Wat daarvan as ek myself probeer optel aan my gordel/sokkies/veters? Kom ons probeer 

dit regkry. 
(Probeer dit nou doen saam met die kinders.) 
Wat daarvan as ek probeer vlieg met my arms? Kom ons probeer dit nou. 
(Probeer dit weer eens.) 
Wat daarvan as ons so hard skree dat die gebou se mure omval? Kan ons dit gou probeer 

doen? 
(Laat die kinders ’n harde skree gee om te probeer om die gebou te laat omval. Indien dit 

nie moontlik is om te raas nie, laat die kinders probeer om die gebou om te blaas.) 
Het ons dit reggekry? Nee! 
Kom ons lees iets in die Bybel wat ook nie moontlik was vir mense nie. Kan julle nog 

verlede week se verhaal onthou? Ons gaan nou verder lees aan daardie verhaal. 
 
Hoor  
 Moment 1: Lees Josua 6:1-5 
Ek wonder hoe Josua moes gevoel het toe dit tyd was om Jerigo aan te val. Dalk was hy 
bang, of dalk het hy gewonder hoe hulle tot binne-in die stad sou kom. Ons lees hier dat 
Jerigo gesluit was. Omdat dit sulke groot mure gehad het, was daar seker geen manier 
waarop hulle kon inkom nie. 

Dalk het die mense agter die mure gesit en gedink, “Ons is veilig! Geen mens kan ons hier 
kry nie!” Maar hulle het één ding vergeet: Die Israeliete was nie net mense nie. Die Here 
was by hulle! 

Die Here het na Josua toe gekom en vir hom gesê om Jerigo aan te val. Ons lees in vers 2 
dat die Here vir Josua gesê het dat Hy die stad in sy hande oorgee. Die Here het nie vir Josua 
gesê dat die Israeliete gaan wen nie, maar eerder dat Hy, die Here, die stad gaan oorgee. 

Die Here het boonop presies verduidelik hoe die oorlog gewen sou word: die mure gaan 
omval. Hierdie oorlog was beslis nie meer in mense se hande nie! 

Ek wonder hoe Josua toe gedink het. Dalk het hy gedink hy hoef nie meer bekommerd te 
wees nie, want die oorlog is nie meer in sy hande nie. Die Here neem nou alles oor! 
 

Nota 
In daardie tyd was oorlog ’n manier vir die mense om te sien wie se god die sterkste was. 
Die volk wat gewen het, se god was beskou as die sterker, ware god. Almal het afgode 
gehad, maar nou gaan hulle die enigste ware God leer ken. 

 
 Moment 2: Vertel Josua 6:6-10 
Josua het nou vir die volk die Here se instruksies verduidelik: hulle mag nog nie veg nie, 
maar moes eerder vir sewe dae lank net om die mure van die stad loop. Die eerste ses dae 
moes hulle elke dag een keer om stap, en op die sewende dag moes hulle sewe keer om 
stap. 
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Nota 
In die Bybel is die getal sewe gewoonlik geassosieer met die Here of sy teenwoordigheid. 

 
Hulle mag ook nie gepraat het, of enige geluide gemaak het nie – eers as hulle klaar vir 

die laaste keer om die stad gestap het, moes hulle op hulle heel hardste skreeu. Dink net 
hoe het dit op die senuwees van die mense in die stad gewerk. Hulle het glad nie geweet 
wat om te verwag en wanneer om dit te verwag nie. 

Die volk mag nie aangeval het nie, maar hulle moes vir die Here wag om te werk. Het dit 
toe só gebeur? Kom ons vind uit. 
 
 Moment 3: Vertel Josua 6:11-19 en lees 6:20-21 
Josua en die volk het toe gedoen wat die Here van hulle gevra het. Hulle het vir ses dae om 
die stad gestap, en op die sewende dag sewe keer. Hulle moes seker moeg gewag gewees 
het, en dalk wou hulle sélf net die stad aanval.  

Ek wonder wat die mense binne die stad gedoen het. Dalk het hulle die Israeliete geterg. 
Dalk het hulle hulle gespot. Dalk was die Israeliete kwaad en wou net aanval. 

Tóg het hulle nie: Hulle het gewag en gedoen wat die Here gesê het. En toe … 
Toe tuimel die stad se mure inmekaar! Doef! Só iets kan slegs die Here doen. Die 

Israeliete kon dit nie doen nie – dit was regtig ’n wonderwerk. 
Ek wonder hoe die stad se inwoners toe gevoel het. Dalk was hulle bang. Ek sou seker 

ook bang gewees het. 
 

Nota  
’n Banvloek is ’n vorm van verbanning. Dit was nie ’n ‘vloek’ in die magiese sin van die 
woord nie, maar het eerder net alles verban – dit het die volk verbied om iets vir hulleself te 
neem. As hulle iets sou vat, sou hulle gestraf geword het. Lees van só ’n geval in Josua 6. 

 
 Moment 4: Lees Josua 6:22-25  
Daar was wel een familie wat nie bang was nie! Ragab en haar hele familie was gered! Kan 
julle nog die verhaal onthou? Waarom is Ragab gered? 

(Gee vir die kinders kans om te antwoord.) 
Ja, sy is gered omdat sy genade aan die twee verkenners bewys het. Sy was genadig, en 

die Here was ook met haar genadig. 
Nie net is Ragab en haar familie se lewens gespaar nie, maar sy het ook deel van die volk 

Israel geword. Sy was eers ’n persoon wat baie mense ‘sleg’ sal noem – iemand wat jy dalk 
nie sou wou ken nie – maar nou was sy ’n belangrike persoon in die volk. 

Meer as dit, ons lees in Matteus 1 dat Ragab die groot-groot ouma-grootjie was van 
Koning Dawid, en dus was sy ook een van Jesus se voorsate! Sy het gegaan van ‘zero’ tot 
‘hero’! 

(Dink aan verlede keer se tabelle in die senior werkboek.) 
 
Dink 
Dink nou ’n bietjie aan die Israeliete. Dink jy dalk dat hulle net die stad wou inneem? Wou 
hulle regtig so lank wag voordat hulle kon doen wat hulle gekom het om te doen? 

Wag ons ook vir die Here se tyd? Wag ons vir die Here om te werk? Vertrou ons die Here 
genoeg daarvoor? 
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Kom ons kyk na die prentjies onderaan paneel 4. Hier sien ons ’n stuk muur wat bly staan 
het, met ’n venster in, en die rooi tou wat daar uithang. 

Dit was oorlog en oorlog bring altyd baie hartseer. Binne in hierdie hartseer storie toe 
almal in die stad doodgemaak en alles stukkend gebreek is, is daar een stukkie muur wat bly 
staan het. Watter naam het ons aan Ragab se huis gegee? Genade! 
 
Leef 
As ons aan hierdie verhaal dink, is daar sekere woorde wat in ons gedagtes opkom: 

Muur, sterk, wag, luister, gehoorsaam, genade, vertrou … 
Miskien is daar iets soos ’n sterk en groot muur voor jou waarvoor jy nie kans sien nie. 

Bid nou daarvoor en vra dat die Here jou daarmee sal help. Wag op Hom. Vertrou Hom. 
Hy kan jou verras en mure laat omval – iets waarvan Israel voor die tyd nie eers van sou 

droom nie! So is God se verrassings! 
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Kleingroepvaslegging: Kleutergroep 
 
Sing die Jerigo-liedjie wat die Lofkleuters sing. Sing dit saam met ’n CD of ’n instrument, of 
as dit nie moontlik is nie, maak seker dat jy die woorde ken om die kinders die liedjie te leer. 
Vertel die eerste deel van die verhaal kortliks. 

Laat die kinders bakstene gemaak uit blokke, papier of karton bou op ’n klein mat om ’n 
stadsmuur in die middel van die lokaal te vorm. Dit stel Jerigo voor. Laat die groep dan om 
die stadsmuur marsjeer. Kry ’n horing of ’n trompet of gebruik ’n stuk karton wat soos ’n 
trompettregter gerol is om te blaas wanneer hulle om die stadsmuur loop. Speel dit uit: Dag 
1 – een keer om. Dag 2 – een keer om. Dag 7 – sewe keer om. Op die regte punt pluk die 
leier aan die mat sodat die muur omval. 

Vertel die res van die verhaal. 
Laat die kinders dan aan iets dink in hulle eie lewens wat dalk moeilik sal wees, waarmee 

hulle die Here se hulp kort Hulle kan dit dan teken en versier. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom 
Verwelkom almal op die naam. Speel die volgende speletjie op ’n tafel. Die leier plaas sy 
hand onder. Enige kind kan een hand bo-op plaas. ’n Ander plaas dan weer haar hand bo-op. 
Stapel al die hande van die groep so op. Trek nou die onderste hand uit en plaas dit bo-op. 
Herhaal, al vinniger … totdat een die verkeerde hand uittrek. 

As die groep te groot is, kan net sommige saamspeel, of daar kan verskillende stapels 
gebou word. 
 
Wegspring 
Neem houtblokke of karton ‘bakstene’ of blikkies of kinder-speelgoedblokkies en bou ’n 
muur in die middel van die lokaal, of op die tafel. Laat die kinders help om die muur stewig 
en sterk te bou. (Moet nog nie die stadsmuur omgooi nie! Laat dit eers daar staan.) 
 
Werksaam 
1. In jou werkboek is 7 groot boublokke. Die sinne in elke blok vertel ŉ deel van Jerigo se 
storie. 
2. Skryf met ’n gekleurde kryt die getal 1 tot 7 op die regte blokke sodat dit die storie in die 
regte volgorde vertel. 
3. Kyk na die muur wat julle gebou het. Daar is partykeer dinge wat soos ’n groot, sterk 
muur voor jou lê. Jy weet nie hoe jy daaroor gaan kom nie. Word stil en vertel vir die Here 
daarvan. (Stilgebed.) 
4. Stap nou as groep sewe keer om julle muur en skreeu dan hard: “Ons God is magtig!”  
 

Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 

 
Wegstuur/Huisgeloof 
1. Dink saam aan hoe Ragab en haar familie gered is. Dink ook aan mense wat vandag dalk 
baie benoud en bang is en om genade smeek. Dink aan mense naby aan julle én aan mense 
in ver lande. Bid saam vir hulle. 
2. Voltooi die woorde van Efesiërs 2:8-9 in jou werkboek. Skryf dan die sinne op ’n vel rooi 
papier onder mekaar neer, knip dit in sewe dele op en leer dit speel-speel. Of blaai na bladsy 
41 in jou werkboek. Daar is hierdie verse reeds op ŉ rooi bladsye gedruk, reg om uitgeknip 
te word. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Draai ’n vel papier in ’n tregter-vorm en gebruik dit soos ’n trompet. Hou dit voor jou mond 
en kondig elke kind aan: “Tatterataa! Baie welkom Hennie. Ek sien jy is vandag vrolik!” 
(Vervang die onderstreepte woorde met die regte naam, en ’n ander kenmerk.) 
 
Wegspring  
Indien dit moontlik is om te raas, laat die groep in pare opdeel. Laat elke paar aan 
weerskante van die lokaal staan, dus in rye oorkant mekaar, en laat al die pare tegelyk met 
mekaar so hard as moontlik ’n gesprek probeer voer. Kyk wie dit regkry om mekaar bo die 
ander te hoor. 

Indien dit nie prakties is om te raas nie, laat die groep ook in pare opdeel en teenoor 
mekaar in rye staan aan weerskante van die lokaal. Laat hulle dan in stilte probeer 
kommunikeer. Kyk wie dit tog regkry om iets oor te dra of ’n gesprek te voer sonder om ’n 
geluid te maak of iets neer te skryf. 

Sê aan die einde: “Daar is baie maniere waarop ons ’n boodskap aan ander kan oordra. 
Soms met geraas, soms deur stiltes.” 
 
Wonder 
Lees die volgende sewe sinne stadig terwyl die groep met toe oë oor die volgende wonder 
en nadink, sonder om daaroor te gesels: 
1. Ek wonder waarom die Here nie wou gehad het dat die Israeliete sélf die stad aanval nie. 
2. Ek wonder waarom dit nodig was om so lank om die stad te stap? Waarom het die mure 

nie net onmiddellik omgeval nie? 
3. Ek wonder watter boodskap die mense binne die stad gekry het, toe die Israeliete net 

met trompetgeskal en stilte om die stad gestap het? 
4. Ek wonder hoe dit voel as die gevaar rondom jou is en jy nie weet hoe om daaruit te 

kom nie. Wat sou ek doen? 
5. Ek wonder of ek myself ook binne gevaarlike mure ingehok het? 
6. Waarom is Ragab gered? 
7. Ek weet Jesus is my redder! 
 
Werksaam 
1. Skryf die getal 1 tot 7 op die regte blokke in jou werkboek sodat dit die storie in die regte 
volgorde vertel.  
2. Daar is sekere dinge wat soos ’n groot, sterk muur voor jou lê. Jy weet nie hoe jy daaroor 
gaan kom nie. Word stil en vertel vir die Here daarvan. (Stilgebed.) 
 

Nota 
In hierdie kwartaal kan julle Deuteronomium 6:4-9 aanleer. Herhaal dit met vier of vyf 
ontmoetings. Sê dit saam op en maak handgebare om dit te onthou. 
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Wegstuur/Huisgeloof 
1. Dink en gesels saam oor hoe Ragab en haar familie gered is. Dink dan aan mense wat 
vandag dalk baie benoud en bang is en om genade smeek. Bid saam vir hulle. 
2. Voltooi Efesiërs 2:8-9 in jou werkboek. Jy kan die sewe sinne op ŉ vel rooi papier onder 
mekaar neerskryf, dit uitknip en speel-speel leer. Of blaai na bladsy 45 van jou werkboek. 
Daar is hierdie sinne reeds op ŉ rooi bladsy gedruk, reg om uitgeknip te word. 


