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Adam

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 1: 26 – 31
Genesis 2: 15 - 20

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Slangetjie-jellielekkers
Gebakte gemmerbroodmannetjies/soutklei
Mannetjie-vorms vir uitdruk van klei
Rosyntjies vir knopies
“Liqourice” vir hare
Smarties/jellytots vir ogies
Versiersuiker
‘n Blinddoek om ogies toe te bind (twee)

Lesinhoud

Reg in die begin het God die hemel en die aarde uit niks geskep. Daar het niemand op die 
aarde gewoon nie en alles was donker. Nadat God die dag (met die son) en die nag (met 
die maan), die droë grond, groenigheid en plante en al die diere gemaak het, het Hy gesien 
dat dit goed was.

God is die Almagtige wat alles wat bestaan, uit niks uit gemaak het!

Na al sy skeppinge het God besluit om ‘n man en ‘n vrou te maak.

Hierdie man was Adam. Adam beteken “mens” of “aarde.”  Hy is deur God gemaak om 
Sy verteenwoordiger op aarde te wees.  As jy iemand verteenwoordig, beteken dit jy is in 
hulle plek gestuur vir ‘n werkie.

Die mense wat jou ontmoet, moet dan ook weet watse soort “baas” jy het.  God was BAIE 
trots op sy verteenwoordiger en hy het vir Adam ‘n paar reëls gegee vir sy werk op aarde.

Adam moes:
•	 Op	die	aarde	woon	en	dit	oppas.
•	 Hy	moes	die	grond	bewerk.
•	 Hy	moes	al	die	seediere,	landdiere	en	voëls	oppas	en	vir	elkeen	‘n	naam	gee.

NET 1 DING MAG HY NIE GEDOEN HET NIE:

Van die Boom van Kennis van Goed en Kwaad mag hy nie geëet het nie – anders sou hy 
doodgaan.

Adam het God se reëls verbreek en hy is gestraf (volgende week hoor ons meer van Adam 
se straf). As gevolg van Adam se swak gedrag, is sy liefdevolle verhouding met God ver-
breek. Eers met die kruisdood van Jesus sou dit weer herstel word.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	die	naam	van	die	eerste	man	wat	God	gemaak	het?
•	 Wat	beteken	die	naam	“Adam”?
•	 Noem	een	van	die	“werkies”	wat	Adam	op	die	aarde	vir	God	moes	doen.

Waar pas ADAM in op ons Odos-pad?

Begin op jou kaart en pak jou eerste kaartjie uit!

Besprekingspunte

•	 As	jou	juffrou	by	die	skool	jou	stuur	om	iets	te	gaan	doen,	verteenwoordig	jy	haar.
	 Hoe	laat	so	‘n	werkie	jou	voel?
•	 Hoe	voel	jy	as	jy	dan	‘n	fout	maak?
•	 Hoekom	sê	die	Bybel	ons	is	God	se	verteenwoordigers	op	aarde?

Lewensles 

God het geskep. Uit niks het God alles gemaak. God het ons gemaak sodat ons Hom kan 
verteenwoordig. Mense moet God in ons kan sien.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, help dat ons gehoorsaam sal wees aan U, maar ook aan ons mammas en pap-
pas. Dankie dat U nog steeds lief is vir ons, al doen ons soms verkeerde dinge. 
Amen

Idees vir VET pret

‘n Slangetjie-jellielekker vir elke kind, om ons te herinner aan die “vriend” wat Adam en Eva 
oorgehaal het om sonde te doen.

Kreatiewe aktiwiteit

Bak gemmerbroodmannetjies en laat die kinders dit versier in die klas. Gebruik versier- 
suiker om lekkers op mannetjie te plak. In plaas van gemmerbrood, kan die aanbieder 
ook soutklei gebruik en die kinders kan dan in die klas hulle mannetjies vorm. Soos wat 
ons die mannetjies vorm, so het God ook vir Adam gevorm en uit niks gemaak.

Elke gemmerbroodmannetjie verskil bietjie, net so is ons almal kinders van God, al verskil 
ons ook bietjie van mekaar.

Vers vir die week

Genesis 1: 26 
“Toe	het	God	gesê:	Kom	Ons	maak	die	mens	as	Ons	verteenwoordiger,	Ons	beeld	sodat	
hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al 
die diere wat op die aarde kruip.”

Net vir die lekker

Twee spelers word gekies om Adam en Eva te wees. Die ander spelers vorm ‘n kring, met 
Adam en Eva binne in die kring. Hulle word albei geblinddoek en ‘n paar keer in die rondte 
gedraai. Adam moet nou na Eva soek deur die heeltyd hardop te roep “Eva!” Eva moet 
probeer om nie gevang te word nie, maar sy moet nog steeds elke keer wat sy geroep word, 
antwoord: “Adam”. Albei moet in die kring bly. Sodra Adam vir Eva gevang het, word twee 
nuwe deelnemers gekies.
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Eva

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 2: 20 - 23

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Gedroogde vrugte
Werkkaarte van Eva
Skêre
Toutjies/Vislyn/Wol
‘n Blinddoek om ogies toe te bind

Lesinhoud

God het Eva gemaak om Adam se helper te wees. Eendag terwyl Eva in haar tuin geloop 
het, het ‘n slang met haar gesels. Die slang was die slimste en agterbakste (of skelmste) 
van al die diere wat God gemaak het. Hy vertel toe vir Eva dat God gejok het oor wat sal 
gebeur as hulle van die boom se vrugte eet. “Nee wat, Eva, julle gaan so slim word soos 
God”,	sê	die	slang.	Eva	jok	ook	vir	die	slang.	Sy	sê	God	het	gesê	as	hulle	net	aan	die	
boom	raak,	word	hulle	gestraf.	Wie	onthou	wat	God	eintlik	gesê	het?	(Hulle	mag	nie	van	
die vrugte eet nie). Die vrugte was mooi en het lekker gelyk. En toe het Eva die reëls ver-
breek en sy het gemaak dat Adam ook die reëls verbreek het. Sy het hom geroep om ook 
van die vrugte te eet. Toe hulle klaar ongehoorsaam was, het hulle bang geword vir God 
se	straf	en	gaan	wegkruip.	Kan	‘n	mens	vir	God	wegkruip?	Om	dit	nog	erger	te	maak	pak	
hulle	toe	die	skuld	op	mekaar.	Adam	sê	dit	is	God	en	Eva	se	skuld!	(Dit	is	die	vrou	wat	Jy	
vir my gegee het). Eva pak weer die skuld op die slang.
God straf al drie – vir Adam, vir Eva, maar ook vir die slang.

Die slang se straf:

•	 Onder	die	diere	het	hy	niks	maats	nie
•	 Hy	moes	op	sy	maag	seil
•	 Mense	sal	altyd	slange	wil	doodmaak.	Op	die	ou	einde	sal	die	slang	(duiwel)	se	kop		
 vermorsel word deur Jesus se sterwe aan die kruis en opstanding uit die dood.

Vrou se straf:

•	 Haar	swangerskappe	sal	swaar	wees
•	 Sy	sal	afhanklik	van	haar	man	wees	(Gen	3:	16)

Man se straf:

•	 Adam	en	Eva	moes	weg	uit	die	lekker	blyplek	in	die	tuin	van	Eden
•	 Adam	(die	man)	sou	baie	hard	moes	werk	en	swaarkry	om	die	aarde	te	bewerk

Wat hierdie verhaal so hartseer maak, is dat die gevolge van Adam en Eva se ongehoor-
saamheid (sonde) was dat hulle nie meer sulke goeie vriende met God was nie (daar het ‘n 
verwydering tussen hulle en God gekom).
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Vragies vir slim oortjies

•	 Noem	een	van	die	slang/Adam/Eva	se	strawwe.
•	 Wie	het	eerste	gejok	in	hierdie	storie?
•	 Dink	jy	God	se	hart	was	hartseer	oor	Adam	en	Eva	se	optrede?

Waar pas EVA in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Eva se kaartjie in waar sy pas.

Besprekingspunte

•	 Het	vriende	jou	al	omgepraat	om	iets	stouts	te	doen?	Wat?	Is	jy	gestraf?
•	 Wat	is	groepsdruk?
•	 Dink	julle	sonde	kan	maak	dat	jy	en	God	nie	meer	‘n	goeie	verhouding	het	nie?
•	 Het	God	ons	ondanks	ons	sondes	nog	steeds	lief?	(Natuurlik!)

Lewensles

Die keuses wat ons maak, het gevolge. Sonde bring afstand of verwydering tussen my en 
God.

Ons gebed vir vandag
 
Here Jesus, soms is dit vir ons so maklik om te jok om uit die moeilikheid uit te bly. Help 
ons om altyd die waarheid te praat, al is dit moeilik om voor vriende op te staan vir dit wat 
reg is.
Amen

Idees vir VET pret

Gedroogde vrugte vir die kinders. Ons praat altyd van ‘n “appel,” maar die Bybel praat net 
van vrugte. Die Boom van die Lewe het heerlike vrugte gedra.

Kreatiewe aktiwiteite

Aktiwiteit 1
Help die slang om sy paadjie terug te vind na die rots waar hy vir God probeer wegkruip.

Aktiwiteit 2
Kleur die slang in. Knip die slang-hangbewertjie uit op die kniplyn. Maak ‘n toutjie/lyntjie/
wol vas aan die slang se stert en hang op. Die slang kan ons herinner dat ons ons nooit 
moet laat ompraat deur sluwe vriende nie.

Vers vir die week 

Genesis 2: 18
“Verder	het	die	Here	God	gesê:	Dit	is	nie	goed	dat	die	mens	alleen	is	nie.	Ek	sal	vir	hom	
iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.”
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Net vir die lekker

Die speletjie se naam is “Blindemol”. Die een wat aan is, word geblinddoek. Die ander 
spelers staan rond en die blindemol moet een van hulle vang. As die blindemol iemand 
vang, moet hy doodstil staan sonder om ‘n geluid te maak. Die blindemol moet dan oor 
sy gesig en hare en aan sy klere voel en raai wie dit is. As hy reg raai, word die een wat 
uitgeken word, die blindemol. Raai hy verkeerd, bly hy die blindemol.
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Kain

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 4: 1 - 7

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Appelkosies/neute/koring
A4 karton vir elke kind
Groen en swart vingerverf

Lesinhoud

Kain was Adam en Evan se eerste kind. Toe Kain ouer word, het hy ‘n landbouer geword. 
Dit beteken hy het gesaai en geploeg en geoes op die lande. Eendag besluit Kain en sy 
broer, Abel, om altwee vir God ‘n geskenk (offer) te gee. Kain het sommer net gekies 
(sonder om die beste uit te kies). Hy het ‘n offer van sy lande vir die Here gebring.

Maar,	God	aanvaar	nie	Kain	se	geskenk	nie.	Hy	sê	eintlik:	“Nee	dankie,	Kain.	Ek	kan	sien	
jy bedoel nie eintlik om vir my ‘n persent te gee nie. Jy is nie opreg nie.” God het sy broer 
Abel se geskenk aanvaar.

Kain was baie vies en het met ‘n lang gesig rondgeloop. Sy uiterlike het gewys hoe sy hart 
voel.

Dink	julle	God	het	hom	toe	net	uitgelos?
Nee, God is soos ons Pappa. Toe hy sien Kain kry homself jammer, het hy gevra: “Wat is 
fout,	Kain?”

Kain was sommer ongeskik en het nie eers met God gepraat nie.
Wie	weet	wat	toe	gebeur?

Ja, dis reg. Kain was so jaloers en vies vir sy broer omdat God sy offer aanvaar het, dat hy 
vir Abel doodgemaak het – daarvan gaan ons alles volgende week hoor.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	Adam	en	Eva	se	oudste	seun	se	naam?
•	 Watse	werk	het	Kain	gedoen?
•	 Wat	beteken	dit	om	“opreg”	te	wees?

Waar pas KAIN in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Kain se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Wie	was	al	vies	vir	‘n	boetie	of	‘n	sussie?
•	 Wie	dink	hulle	boetie	of	sussie	word	soms	voorgetrek?
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•	 Het	jy	al	“askies”	gesê	na	‘n	bakleiery	as	Ma/Pa	jou	dwing	en	dan	bedoel	jy	dit	nie		 	
	 regtig	nie?	(Jy	is	nie	opreg	nie).
•	 Dink	julle	God	kan	tot	in	jou	hart	sien	hoe	jy	regtig	voel?	

Lewensles

Jaloesie bring altyd moeilikheid tussen mense. Baie van ons bakleiery gaan eintlik net oor 
die “eie-ek”.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, maak asseblief ons harte opreg. As ons vir U bid, laat dit met opregtheid wees. 
As	ons	met	ons	maats	praat	en	jammer	sê	vir	iemand,	laat	ons	dit	ook	asseblief	opreg	be-
doel. Haal asseblief alle valsheid en voorgee uit ons lewens uit.
Amen

Idees vir VET pret

Kain was ‘n landbouer. Appelkosie-lekkers, neute of koring is ‘n oulike idee. Laat die 
kinders daaraan proe en dink watse offer Kain gebring het.

Kreatiewe aktiwiteit

Gee aan elke kind ‘n A4-karton. Skep ‘n lepel liggroen, donkergroen en swart vingerverf vir 
elke kind op die karton uit. Kinders kan nou patrone maak. Dink aan hoe jaloers Kain op 
Abel	was.	Watse	kleur	verwys	vandag	na	jaloesie?	Wie	ken	die	uitdrukking:	“Ek	was	groen	
van jaloesie.”

Vers vir die week

Genesis 4: 6 + 7a
“Toe	sê	die	Here	vir	Kain:	“Waarom	is	jy	kwaad?	Waarom	is	jy	bedruk?	Wag	daar	nie	vir	jou	
blydskap	as	jy	goed	doen	nie?”

Net vir die lekker

Juffrou kies ‘n voorwerp wat sy sien in die klas. Die klas moet dan vrae vra soos: Is dit 
voor	in	die	klas?	Is	dit	rond?	Is	dit	gemaak	van	plastiek?	Jy	mag	net	ja	en	nee	antwoord.	
Die eerste een wat regraai, moet dan weer ‘n voorwerp kies. 
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Abel 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 4: 1 - 16

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Melkbottel-lekkertjies
Werkkaart van Abel 

Lesinhoud

In die ou testament was die werk van ‘n veeboer (Abel se werk) belangriker as die werk 
van ‘n landbouer (Kain se werk). Al het Abel se naam in Hebreeus “niks” beteken, was 
hy nie ‘n niks in God se oë nie. God het vir hom ‘n belangrike werk gegee en eerder sý 
persent as Kain se persent aanvaar.

Toe	Abel	vir	die	Here	moes	dankie	sê	met	‘n	offer,	kies	hy	die	vetste	lammetjies	uit	sy	
trop. God was gelukkig met Abel se geskenk omdat hy kon sien Abel was opreg.

Abel se broer (Kain) het jaloers geword en toe vir Abel uitgenooi om saam met hom veld 
toe te gaan. Daar het hy vir Abel doodgemaak.

Toe	God	vir	Kain	vra:	“Waar	is	jou	broer?”	het	Hy	hom	eintlik	‘n	kans	gegee	om	die	waar-
heid te vertel oor die verkeerde ding wat hy gedoen het. Maar Kain reageer onvriendelik en 
sarkasties met die Here.

Nou moes God vir Kain straf. Sy straf was dat Kain nie ‘n land sou kry waar hy tuis sou voel 
nie. Sy oeste sou ook nooit weer goed wees nie.

Maar Kain is nog steeds nie jammer oor sy slegte dade nie. Hy is net bang vir sy swaar 
straf. En weet julle wat, selfs nou los die Here nie vir Kain alleen nie.

God het ‘n merk op Kain se voorkop gemaak. Dit sou mense afskrik om Kain dood te 
maak as hy in hulle land sou aankom (onthou hy het nie meer sy eie land gehad nie). Hoe 
hierdie merk gelyk het, weet ons nie presies nie.

Vragies vir slim oortjies

*	 Hoekom	was	Abel	se	boetie	jaloers	op	hom?
*		 Waarom	is	Abel	doodgemaak?	Het	hy	iets	verkeerd	gedoen?
*		 Wat	was	Kain	se	straf?

Waar pas ABEL in op ons Odos-pad? 

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Abel se kaartjie in waar hy pas.
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Besprekingspunte

•	 Hoekom	was	Abel	se	offer	vir	God	beter	as	Kain	s’n?
•	 Is	wat	ons	doen	vir	God	net	so	belangrik	soos	hoekom	ons	iets	doen?	(Byvoor-	 		
	 beeld,	hoekom	kom	jy	Sondagskool	toe?	Die	“wat”	is	nie	belangrik	nie,	maar		 	
 die “hoekom” is!)
•	 Dink	julle	God	weet	hoe	ons	harte	lyk?	(Wat	ons	gesindheid	is?)

Lewensles

Die Here kyk nie soos ons na mense nie. Dit is wat in ons harte aan die gang is wat vir God 
belangrik is.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, maak ons asseblief meer soos U! Help dat ons eerder sal dien as om bedien 
te word, eerder sal help as om vir hulp te vra. Help dat ons lief sal wees vir ons boeties en 
sussies.
Amen

Idees vir VET pret

Melkbottel-lekkertjies (Abel was ‘n veeboer).

Kreatiewe aktiwiteit

Help Abel om die pad na sy offer te vind. Hy is op soek na die perfekte geskenk vir God.

Vers vir die week

Genesis 4: 4a - 5
“Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het 
baie kwaad geword en was bedruk.”

Net vir die lekker

Die kinders sit in ‘n sirkel. Een van die kinders fluister ‘n sinnetjie baie saggies in die een 
langsaan se oor. Bv. “Kain was sommer ‘n wraakgierige man.” Probeer ‘n interessante sin 
uit die les kies. Dieselfde sin moet dan baie saggies in die maat langsaan se oor gefluis-
ter word. So gaan hulle in die ry af totdat die laaste een moet herhaal wat hy gehoor het. 
Gewoonlik kom die sinnetjie baie verdraai en snaaks uit. Jy mag net eenkeer luister en nie 
jou	sin	herhaal	as	die	ou	nie	mooi	gehoor	het	nie!	Die	laaste	maat	moet	die	sin	hardop	sê.
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Noag 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 6: 9 – Genesis 9: 29

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Duifeier-lekkers
Werkkaarte van Noag
Inkleurkryte
Skêre
Gom
Krammasjientjie

Lesinhoud

Die mense op aarde het die Here hartseer gemaak. Omdat hulle so ‘n slegte lewe gelei het, 
besluit Hy om mense en diere en voëls te straf. God was so hartseer oor die mense se lew-
ens	dat	Hy	sommer	gesê	het	Hy	is	spyt	Hy	het	ooit	mense	gemaak.	Daarom	besluit	God	om	
alles en almal dood te maak met ‘n groot oorstroming.

•	 Wie	weet	wat	is	‘n	vloed?
•	 Wie	weet	wat	is	‘n	tsoenami?

Hierdie vloed van God was nog BAIE groter! Omdat Noag ‘n goeie mens was, besluit God 
om	sy	lewe	te	spaar.	God	het	vir	Noag	gesê	om	‘n	BAIE	groot	boot	(‘n	ark,	of	woonplek,	of	
skip) te bou. Daar moes genoeg plek wees vir diere, Noag se familie en ook kos vir almal. 
Van party diere moes Noag net twee saamvat. Van ander moes hy 14 (sewe pare) vat (soos 
voëls).	Noag	was	baie	gehoorsaam	en	het	alles	PRESIES	gedoen	soos	God	vir	hom	gesê	het.	
Maar Noag se bure en vriende het hom vreeslik gespot oor die groot boot wat hy begin bou 
het. 

En toe begin dit reën. Vir 40 dae en 40 nagte het dit sonder ophou gereën. Tot die hoog-
ste berge was toe onder water. Maar Noag en sy familie was veilig in die ark. Na 150 dae (5 
maande!) het die ark op ‘n bergpiek gaan vassit. Die berg se naam was Ararat. Veertig dae 
later	het	Noag	‘n	kraai	laat	uitvlieg.	Die	kraai	het	net	heen	en	weer	gevlieg.	Nêrens	was	daar	
‘n plekkie om te gaan sit nie. Toe stuur Noag ‘n rukkie later ‘n duif en die duif het ook net 
teruggevlieg.   

Sewe dae later stuur Noag nog ‘n duif van die ark af uit. Teen die aand het die duif terug- 
gekom	met	‘n	olyftakkie	in	sy	bek.	Nou	het	Noag	geweet	dat	daar	êrens	bome	begin	uitsteek	
onder die water. Nog 7 dae later het Noag weer ‘n duif uitgestuur. Hierdie duif het nie terug-
gekom nie en dit was vir Noag die teken dat die aarde droog genoeg was.

Noag en sy gesin en al die diere het toe uit die ark gekom (die hele tyd vandat dit begin reën 
het was omtrent ‘n jaar). Alhoewel die mense op aarde almal so sondig was, was God nog 
steeds baie lief vir mense en daarom het Hy Noag gered.

God belowe dat hy nooit weer die hele aarde sal doodmaak met ‘n vloed nie. As ‘n teken 
van Sy belofte gee Hy vir ons die reënboog. Elke keer wanneer dit reën en jy die boog in 
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die wolke sien, kan jy dink aan God se belofte.

Vragies vir slim oortjies

•	 Op	watter	berg	het	die	ark	gaan	vas	sit?
•	 Hoe	lank	het	dit	gereën?
•	 Kon	Noag	en	sy	gesin	dadelik	uit	die	ark	klim	nadat	dit	ophou	reën	het?
•	 Watse	voël	het	Noag	eerste	uit	die	ark	gestuur?

Waar pas NOAG in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Noag se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Dink	julle	God	het	vir	Noag	gewaarsku	dat	die	aarde	sou	vergaan?	(Hy	het,	dit	is		 	
 hoekom Noag begin het om die ark te bou).
•	 Hoekom	het	die	mense	vir	Noag	gespot?	(Omdat	hy	na	God	se	stem	geluister	het).
•	 Hoe	waarsku	God	Sy	kinders	vandag?	(Deur	die	Bybel,	boodskappe	van	ander		 	
 mense en die Heilige Gees se stem binne-in jou).

Lewensles

God waarsku ons altyd oor dit wat ons verkeerd doen. Hy sal ons nie net sommer uit die 
bloute uit straf nie.

Ons gebed vir vandag

Here	Jesus,	laat	ons	respek	hê	vir	U	woord.	Here,	maak	ons	elke	dag	getrou	aan	U,	selfs	
wanneer ons dink niemand kan ons sien nie. Dankie dat ons kan weet ons beloning vir ge-
trouheid aan U Woord, wag vir ons in die hemel.
Amen

Idees vir VET pret

Duifeier-lekkers om die kinders te herinner aan die duif wat Noag uitgestuur het.

Kreatiewe aktiwiteite

Aktiwiteit 1
Help Noag om sy pad na die ark te vind.

Aktiwiteit 2
Kleur die reënboog en die ark in. Sny die ark en die reënboog uit. Plak die reënboog bo-
aan die ark vas, sodat dit lyk asof die reënboog bo-oor die ark is.

Aktiwiteit 3
Sny die prentjies oor Noag en die sondvloed uit. Rangskik die prentjies in volgorde van 
gebeurtenis. Kram die prentjies vas en maak ‘n boekie.

Vers vir die week

Genesis 9: 16
“Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer Ek dit sien, sal Ek dink aan die ewige 
verbond tussen My en al die lewende wesens op die aarde.”
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Net vir die lekker

Oom	Noag	sê…	Hierdie	speletjie	is	dieselfde	as	“Simple	Simon	says”…	Juffrou	gee	opdrag-
te	wat	almal	begin	met	Noag	sê…	Sodra	sy	sê	Nellie	of	Nelus	of	Natie	of	enige	ander	naam	
wat	met’n	N	begin,	mag	die	kinders	nie	beweeg	nie.	Sy	kan	ook	geen	naam	vooraan	sê	en	
bloot begin met bv. “Hande op die koppe!” Juffrou probeer haar bes om die kinders uit te 
vang. Spelers wat verkeerd reageer, moet uitsit totdat daar ‘n wenner is. Hoe vinniger juf-
frou praat, hoe moeilker is dit om die opdragte uit te voer.
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Lot 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 11 - 14 en Genesis 19

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

“Zoute dropje” Hollandse lekkertjies (baie sout lekkers)
Werkkaart van Lot
Inkleurpotlode
Papiertjies om op te skryf of vuurhoutjies

Lesinhoud:

Lot was Abram se broer se seun en hy het saam met Abram uit Egipte uit weggetrek. Al-
twee van hul het baie skape en beeste gehad en die land waarheen hulle getrek het, het 
nie genoeg weiveld vir al hulle diere gehad nie. Abram se veewagters en Lot se veewagters 
het	baklei	en	toe	sê	Abram:	“Ag	nee,	ons	moenie	baklei/twis	nie	–	ons	is	familie.	Kom	ons	
gaan	bly	eerder	‘n	entjie	uit	mekaar	uit.	Jy	kan	eerste	kies	–	waar	wil	jy	bly	Lot?”
Lot het die Jordaanstreek gekies. Die twee grootste stede in dié deel was Sodom en Go-
morra. Abram het in Kanaän bly woon.

Op ‘n dag het daar drie mans by Abram kom kuier. Hierdie mans was eintlik engele, maar 
Abram het dit nie geweet nie. God het hulle na Sodom en Gomorra gestuur om te kyk of 
die twee stede regtig so sleg was. God het vir Abram vertel dat hy die twee stede en alles 
daarin met vuur gaan verwoes.

Abram het geweet dat sy nefie, Lot, in Sodom bly en hy pleit by die Here om dié stad te 
spaar as daar 50 goeie mense daarin is. Maar daar was nie eers so min gelowiges nie! Toe 
vra	Abram	vir	45	goeie	mense,	toe	40,	toe	30,	toe	20	en	uiteindelik	vir	10!	God	sê	toe,	
selfs al kry Hy net 10 goeie mense sal hy die stad nie vernietig.

By die stad het die engele vir Lot gekry. Hy het ook nie geweet hulle is engele nie en het 
hulle na sy huis genooi. Die aand het ‘n klomp slegte mans na Lot se huis gekom en 
geroep dat Lot die vreemde mans moes uitstuur, want hulle wou hulle seermaak. 

Toe	Lot	sê:	“Nee,”	het	die	slegte	mans	hom	amper	aangeval.	Die	engele	het	toe	eensklaps	
al die slegte mans buite Lot se huis laat blind word, sodat hulle nie kon sien om verder 
kwaad	te	doen	nie.	Die	engele	sê	toe	vir	Lot:	“Vat	almal	wat	jou	familie	is	so	gou	moontlik	
weg, want ons gaan die stad vernietig.“ Lot het sy familie probeer waarsku, maar party het 
hom uitgelag. Op die ou end was dit net Lot, sy vrou en twee dogters wat gevlug het. Die 
engele	het	hulle	aan	die	hand	uit	die	stad	getrek	en	gesê:	“Vlug!	Moenie	omkyk	nie!”	Lot-
hulle het toe na die dorpie Soar gevlug. God het swael en vuur uit die hemel laat rëen en 
ALLES verwoes agter hulle. 

Lot se vrou was egter ongehoorsaam en het omgekyk na die stad toe om te sien wat ge-
beur. Toe het God haar in ‘n soutpilaar verander. Lot en sy dogters moes toe alleen verder 
vlug.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Hoekom	het	Lot	en	Abram	besluit	om	weg	van	mekaar	te	trek?
•	 Wie	het	vir	Abram	kom	vertel	wat	met	Sodom	gaan	gebeur?
•	 Wat	was	die	straf	van	die	slegte	mense	buite	Lot	se	huis	in	Sodom?
•	 Wat	het	Lot	se	vrou	gedoen	wat	ongehoorsaam	was?

Waar pas Lot in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Lot se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

Lot het die beste weiveld vir homself gekies.

•	 As	Mamma	iets	soos	koeldrank	tussen	julle	kinders	verdeel,	watter	deel	sal	jy	kies?		
	 (Die	minste	of	die	meeste?).	Hoekom?
•	 Sal	jy	jonger	boeties	of	sussies,	of	jonger	kinders,	waarsku	as	jy	sien	hulle	gaan		 	
	 seerkry	of	is	in	gevaar?	Hoekom?
•	 Kan	ons	God	vra	om	mense	te	red	of	te	help?
•	 Dink	jy	God	sal	jou	vergeet	as	jy	regtig	Sy	kind	is?	(Hoe	baie	mense	bly	vandag	in		 	
	 ‘n	stad	soos	Pretoria?	God	het	Lot	gered	al	was	daar	net	vier	goeie	mense	in			 	
 die hele stad.)

Lewensles

Die	Here	wil	hê	dat	ons	vir	Hom	moet	vra	om	mense	te	red	wat	verkeerd	lewe.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons wil asseblief vir U vra om almal in ons stad/dorp lief te maak vir U. Help 
asseblief ons leiers dat hulle die regte besluite kan neem. Help asseblief dat families nie 
sal baklei nie, en net lief sal wees vir mekaar en vir U.
Amen

Idees vir VET pret

“Zoute dropje” Hollandse lekkertjies (baie sout lekkers)

Kreatiewe aktiwiteit

Werkaart van Lot. Help Lot om nuwe weivelde in die Jordaanstreek vir sy vee te kry.

Vers vir die week

Genesis 18: 32b
“En	die	Here	sê:	“Ook	oor	tien	sal	Ek	dit	nie	verdelg	nie.”

Net vir die lekker

Maak vooraf ‘n lys met items waarvoor punte gegee word, of afgetrek word. Bv. oorbelle 
= plus 3, haarstrikke = minus 1, tekkies = plus 2, tande geborsel vanoggend = minus 1. 
Elke kind kry ‘n klein papiertjie met ‘n pen en ‘n potlood. Skryf jou punte op, die een met 
die meeste punte wen. As die kinders nog nie kan skryf nie, laat hulle vuurhoutjies vat of 
weghaal soos jy vragies vra.
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Sara 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 12: 10 - 20,
Genesis 16: 1 - 16, 
Genesis 18: 1 - 15

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

“Jellie Baby”-lekkertjies 
Werkkaart van Sara
Blinkers
Inkleurkryte
Springtoue vir touspring (so vyf behoort genoeg te wees)

Lesinhoud

Sarai was Abram se vrou. Sy was ‘n baie mooi vrou. Die Here het vir Abram belowe dat hy 
so	baie	kinders	(‘n	nageslag)	sou	hê	soos	wat	daar	sterre	in	die	hemel	is.

Maar Abram en Sarai was albei al baie oud. Hy was 100 jaar en sy 90 jaar oud. (As teken 
dat God ‘n verbond met hulle gesluit het, of ‘n belofte aan hulle gemaak het, het Hy hulle 
name verander na Sara en Abraham). Toe Abraham die nuus hoor dat hy ‘n nageslag gaan 
hê,	het	hy	op	sy	knieë	geval	en	hy	het	gelag	–	om	te	dink	sulke	ou	mense	kan	nog	‘n	kind	
hê!	(Snaaks	om	te	dink	Abraham	moes	toe	sy	seun	Isak	noem	–	dit	beteken	“hy	lag”)

Op ‘n dag het Abaraham en Sara drie kuiergaste gekry. Hulle het nie geweet dit was eint-
lik	engele	nie	(Onthou	julle	nog	Lot	se	storie?	Dit	was	hierdie	drie	engele	wat	vir	Abraham	
vertel het van Sodom en Gomorra).

Een	van	die	engele	het	gesê:	“Volgende	jaar	hierdie	tyd	sal	ek	weer	na	julle	toe	kom,	maar	
dan	sal	jou	vrou	‘n	seuntjie	hê.”	Sara	het	die	mans	se	geselsies	afgeluister.	Sy	het	ook	
gelag toe sy die man se voorspelling gehoor het omdat sy en Abraham so oud was.

Toe	sê	God:	“Hoekom	lag	jy	so,	Sara?	Niks	is	vir	die	Here	onmoontlik	nie.”	Toe	het	Sara	
bang	geword	en	vir	God	gejok	en	gesê	sy	het	nie	gelag	nie.

Nogtans het God Sy belofte aan Sara en Abraham nagekom en Sara het swanger geraak en 
‘n	seuntjie	is	vir	haar	gebore.	Die	seuntjie	se	naam	was	Isak.	(Wat	beteken	dit	nou	weer?)	
Abraham was 100 jaar oud toe sy seun gebore is. Sara was baie gelukkig oor haar baba.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	beteken	die	naam	Isak?
•	 Kan	mens	vir	God	jok?	Wie	in	hierdie	storie	het	vir	God	probeer	jok?
•	 Wie	het	vir	Abraham	en	Sara	vertel	dat	hulle	‘n	baba	gaan	kry?
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Waar pas SARA in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Sara se kaartjie in waar sy pas.

Besprekingspunte

Niks is vir God onmoontlik nie
•	 Wie	van	julle	het	al	‘n	90-jarige	ouma	gesien	met	haar	eie	baba?
•	 Wanneer	het	jy	al	gedink	iets	was	onmoontlik	en	dan	het	God	dit	laat	gebeur?
•	 Wat	dink	jy	is	onmoontlik	om	te	verander	in	Suid-Afrika?
•	 Vir	wie	is	dit	onmoontlik	om	op	een	been	tou	te	spring?	By	God	is	groot	goed	en			 	
 klein goedjies moontlik. Vertrou net op Hom.

Lewensles

Niks is vir God onmoontlik nie. As Hy ‘n belofte maak, sal Hy dit uitvoer, al lyk dit vir ons 
as mense onmoontlik.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, dankie dat ons kan weet die onmoontlike is moontlik by U. Help asseblief ons 
land dat ons leiers hulle na U sal bekeer. By U is niks onmoontlik nie. 
Amen

Idees vir VET pret

“Jelly Baby”-lekkertjies om ons te herinner aan Sara se babatjie.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Sara. Help die engel om by Sara en Abraham uit te kom.

Vers vir die week

Genesis 18: 10
“Toe	sê	die	een:	Ek	sal	beslis	volgende	jaar	hierdie	tyd	na	jou	toe	terugkom,	en	dan	sal	
jou	vrou	Sara	‘n	seun	hê.”

Net vir die lekker

Laat al die kinders touspring. Neem so vyf maats op ‘n slag. Wie kan op een beentjie 
spring?	Wie	kan	die	tou	twee	maal	swaai	met	een	sprong?	Wie	ken	‘n	springtou-liedjie?

Kleur die prentjie in. Gebruik blinkers om die prentjie helder te maak.
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Abraham 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 21

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade-balletjies (“chocolate coated raisins/nuts”)
Werkkaart van Abraham
Inkleurkryte
Sterretjies om te plak
Plakkers met Bybel-pare se name afsonderlik opgeskryf

Lesinhoud

God beloof aan Abraham ‘n groot nageslag en ALLES gebeur net soos God belowe het. 
Niks is vir God onmoontlik nie! Abraham was 100 jaar oud toe Isak gebore is! Nou sou 
die mense nie lag vir Sara en Abraham en hulle spot oor hulle twee geglo het hulle gaan 
kinders	hê	nie.	Mense	sou	saam	met	hulle	lag	van	blydskap	oor	God	se	goedheid	en	trou!	
‘n Lag van verwondering en ongeloof! God wou Abraham verder toets. Dit was om te toets 
of Abraham alles wat kosbaar is vir hom (en vir ons as mense) 2de sou stel na God.

Wat	is	vir	jou	kosbaar?	Jou	kat,	hond,	sussie,	mamma,	maats?	Hierdie	toets	van	gehoor-
saaamheid	kon	Adam	en	Eva	nie	deurkom	nie,	wat	dink	julle	–	sal	Abraham	slaag?

Abraham moes sy seun, sy enigste seun, die een wat hy SO lief gehad het en waarna hy 
so	uitgesien	het	en	voor	gewag	het,	doodmaak.	Omdat	God	so	sê.	In	die	land	waar	Abra-
ham gebly het, het die ongelowige (slegte) mense baie maal hulle 1ste kind geoffer vir die 
gode.

Abraham het ‘n donkie opgesaal, hout bymekaargemaak en saam met Isak en twee slawe 
gegaan na die plek wat God aan hom sou wys. Toe hulle na drie dae die plek sien, is Abra-
ham en Isak alleen verder.

Kan	jy	dink	wat	alles	deur	Abraham	se	kop	moes	gaan?	Abraham	het	‘n	altaar	gebou,	die	
hout opgesit en Isak bo-op vasgemaak. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, 
roep die Here hom. God stop hom betyds omdat Hy sien dat Abraham se “dink” en “doen” 
altwee eerlik en opreg was. 

Skielik sien Abraham ‘n skaapram wat aan sy horings in ‘n bos vasgevang is. Hy het toe die 
ram in die plek van sy seun geoffer. Toe noem hy die plek “Die Here voorsien”.

God het Abraham weer belowe dat hy hom baie sou seën omdat hy selfs bereid was om sy 
seun te offer.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	van	Abraham	wou	God	toets?
•	 Wat	het	Abraham	in	Isak	se	plek	geoffer?
•	 Wat	was	God	se	belofte	aan	Abraham?

Waar pas ABRAHAM in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Abraham se kaartjie in waar hy 
pas.

Besprekingspunte

•	 Hoe	dink	julle	voel	‘n	pappa	wat	so	iets	soos	Abraham	moet	doen?
•	 Wat	is	jou	kosbaarste	besitting?
•	 Hoekom	sê	die	Bybel	Jesus	is	“ons	grootste	skat”?	(want	deur	Jesus	kan	ons	die		 	
 grootste skat – die ewige lewe – kry).

Lewensles

Ons kan God vertrou met alles in ons lewens. Dit is nooit nodig om bang te wees nie, Hy is 
altyd by ons. Jesus moet in jou lewe die belangrikste persoon wees.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, help asseblief dat ons gedagtes skoon van sonde sal wees. Ons wil so graag 
hê	ons	dade	moet	wys	dat	ons	kinders	is	van	U.	Ons	weet	dat	dit	meer	kosbaar	is	om	U	in	
ons	lewens	te	hê	as	enige	ander	skatte	op	aarde.	
Amen

Idees vir VET pret

Sjokolade-balletjies (Om ons te herinner aan die bok wat Abraham in Isak se plek geslag 
het).

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Abraham wat opkyk na die sterrehemel. Plak sterretjies op al die sterre om 
God se belofte aan Abraham uit te beeld.

Vers vir die week

Genesis 22: 2
“God	het	vir	hom	gesê:	Vat	jou	seun,	jou	enigste	seun,	Isak	wat	jy	liefhet,	en	gaan	na	die	
landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat Ek vir 
jou sal aanwys.”

Net vir die lekker

Maak naamplakkers met name van bekende pare in die Bybel. Voorbeelde kan wees, 
Adam en Eva, Eli en Samuel, Moses en Aäron, Dawid en Jonathan, Simson en Delila, 
Jakob en Ragel, Abraham en Sara, Ahasveros en Ester, Isak en Rebekka, Josef en Maria, 
Kain en Abel, Daniël en die leeus! Maak seker dat jy pare se name afsonderlik op elke kind 
plak. Kinders moet nou hulle maats soek. Wanneer jy jou maat kry, moet jy iets aan hom/
haar vertel wat God in jou lewe doen wat wonderlik is!
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Isak en Rebekka 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 24

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Hartjie-lekkers 
Werkkaart van Isak en Rebekka
Goue en silwer blinkers
Inkleurkryte
Bolle wol (een vir elke groep)

Lesinhoud

Abraham wou nie gehad het sy liefling seun, Isak, moet met ‘n meisie trou wat nie die God 
van Israel geken het nie. Omdat Abraham al so oud was en in Kanaän gewoon het, stuur 
hy ‘n slaaf terug na sy geboorteland om vir Isak ‘n vrou te gaan haal. Die slaaf was bang 
geen vrou sou saam met hom terugkom nie. MAAR Abraham verseker hom God sou ‘n 
engel saam met hom stuur om die regte vrou vir Isak te kry. Die slaaf vat toe 10 kamele 
en ‘n klomp geskenke en vertrek. 

Na ‘n lang reis stop hy toe op ‘n dag by ‘n fontein en bid: “Asseblief Here, laat die regte 
meisie na my toe kom.” Die slaaf dink toe ‘n toets uit: Hy sou vir ‘n meisie vra of hy wa-
ter	kon	drink	uit	haar	drinkbeker.	As	sy	dan	sê:	“Ja,	drink	gerus	en	jou	kamele	kan	ook	
drink,” dan is dit die regte vrou vir Isak. Voordat hy nog omtrent klaar gebid het, kom 
Rebekka by die fontein aan. Die slaaf vra haar toe vir water. Wie kan raai wat Rebekka se 
antwoord	was?	“Ja	meneer,	en	hier	is	water	vir	jou	kamele	ook!”

Daarna	gee	die	slaaf	vir	Rebekka	‘n	neusring	(ja,	dis	nogal	snaaks	nê!)	en	twee	goue	arm-
bande. Hy vra toe wie haar pa is en of hy dalk die aand by hulle huis kan oorslaap. En hoe 
toevallig! Rebekka se oupa is Abraham se broer (Milka en Nahor was haar oupa en ouma). 
Rebekka was eintlik Isak se eie kleinniggie wat hy nooit geken het nie! Kan jy dink: Die 
eerste mens wat die slaaf raak loop, in ‘n ver land by ‘n fontein, is familie van sy baas! 
Baie	toevallig!!	Of	wat	dink	jy?	

In	daardie	tyd	het	broers	meer	sê	oor	hul	sussies	se	keuse	van	mans	gehad	as	‘n	pa.	
Rebekka se broer se naam was Laban. Laban het Abraham se slaaf gaan ontmoet en hom 
ook genooi om by sy pa se huis te kuier. Die slaaf het Laban die hele storie van begin tot 
einde vertel. Laban en sy pa het die hand van God gesien (dit was NIE toevallig nie) en ja 
gesê	dat	Rebekka	saam	met	die	slaaf	na	Isak	se	land	mag	gaan.	Die	slaaf	was	baie	bly	en	
het klere en goud en duur geskenke vir Rebekka se ma en broer gegee. Die slaaf wou die 
volgende more vertrek, maar Rebekka se ma het gepleit dat hulle nie so gou moes gaan 
nie.	Toe	vra	hulle	vir	Rebekka	wat	sy	wou	hê	en	sy	sê:	“Ja,	ons	kan	maar	gaan.”	Gelukkig	
het haar pleegma en slavinne saam met haar gegaan.

Na ‘n lang reis was hulle terug by Isak se huis. Toe Rebekka vir Isak van ver af sien, het sy 
haar gesig met ‘n sluier toegemaak. God het die regte vrou vir Isak gekies! Kort daarna is 
Isak en Rebekka getroud en hulle het mekaar liefgehad.
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Vragies vir slim oortjies:

•	 Hoekom	dink	julle	Abraham	wou	vir	sy	seun	‘n	vrou	kies	wat	God	ken?
•	 Wie	se	gebed	is	in	hierdie	storie	so	wonderlik	verhoor?
•	 Wat	was	Rebekka	se	broer	se	naam?

Waar pas ISAK en REBEKKA in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Isak en Rebekka se kaartjie in waar 
dit pas.

Besprekingspunte

•	 Wat	beteken	“toevallig?”
•	 Het	iets	al	“toevallig”	met	jou	gebeur?
•	 Dink	jy	God	beplan	dinge	vooruit	vir	jou	lewe?	(“Toe-Val-	Lig”	en	jy	sien	dat	God		 	
 alles in jou lewe reeds beplan het!).

Lewensles

Niks gebeur toevallig in ‘n kind van die Here se lewe nie! God voorsien in alles.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, dankie dat ons kan weet niks in ons lewens gebeur toevallig nie. Help asse-
blief dat elkeen van ons ‘n wonderlike maat sal kry om mee te trou. Iemand wat ook baie 
lief is vir U. 
Amen

Idees vir VET pret 

Lekkertjies in ‘n hart-vorm of met ‘n boodskap op. Dit kan ons herinner aan die liefde wat 
daar tussen Isak en Rebekka was, danksy God se genade.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van ‘n kameel. Plak die kameel vol blinkers en silwer en goue versiersels. Dit 
is om al die geskenke uit te beeld wat die slaaf van Isak vir sy baas se toekomstige vrou 
saamgevat het.

Vers vir die week

Genesis 24: 19
“Toe	hy	klaar	gedrink	het,	sê	sy:	Ek	sal	vir	die	kamele	ook	gaan	water	skep	dat	hulle	
genoeg kan drink.”

Net vir die lekker

Vorm groepe van ses tot agt kinders. Almal staan in ‘n sirkel. Gee ‘n bol wol vir elke groep. 
Die	een	wat	begin	hou	die	punt	van	die	wol	vas	en	sê	iets	oor	homself.	Hierna	word	die	
bol	aangegooi	na	die	volgende	kind	wat	weer	iets	oor	homself	moet	sê.	Probeer	om	‘n	
spinneweb te vorm met die oor en weer gooiery!
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Esau 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Gen 25: 19 - 34

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Lensies/Lensiesop 
Werkkaart van Esau 
Inkleurkryte
Wol (gesny in verskillende lengte-pare)

Lesinhoud

Isak	se	vrou,	Rebekka,	kon	nie	kinders	hê	nie.	Isak	het	baie	vir	sy	vrou	gebid	vir	kinders	
en die Here het sy gebede verhoor. Rebekka verwag toe ‘n tweeling, maar reeds in haar 
maag het haar babas teen mekaar gestamp en gestoot. Die Here het reeds voor die babas 
se geboorte aan Rebekka vertel dat die oudste die jongste sou dien (vir hom sou luister).

Tweelingseuns is vir Isak en Rebekka gebore en hulle het hemelsbreed in voorkoms en 
gedrag van mekaar verskil, selfs reg van die begin af, toe hulle nog babas was.

Die	seuntjie	wat	eerste	gebore	is,	het	‘n	rooi	(die	Bybel	sê	ook	bruinerige)	vel	gehad.	Hy	
het ook BAIE hare gehad, nie net op sy kop nie, maar oral oor op sy lyfie. Hulle het hom 
Esau genoem. Sy broer is na hom gebore. Die tweede seuntjie het met die geboorte met 
sy hand vasgehou aan sy boetie (Esau) se enkel. Hulle het hom Jakob genoem. Isak was 
60 jaar oud toe sy twee seuns gebore is.

Esau was ‘n natuurmens en het graag buite gekom. Hy was ‘n goeie jagter en was heeltyd 
in die veld. Jakob was heeltemal anders. Hy was ‘n stiller kind, wat graag tyd in sy tent 
deurgebring het. Isak het vir Esau voorgetrek want Esau het altyd vir sy pa sulke lekker 
wildsvleis gemaak. Rebekka was weer erg oor Jakob – haar huiskind.

Op ‘n dag was Jakob by die huis doenig en hy het ‘n heerlike pot sop gemaak. Esau het 
uit die bloute daar opgedaag – hy was doodmoeg en baie honger. So honger – hy wou sterf 
van	die	honger.	Hy	sê	toe:	“Ag	Jakob,	gee	my	bietjie	van	jou	lekker	kos,	veral	van	die	rooi	
goed wat jy daar het.” (dit was lensies)

Esau	was	‘n	man	wat	gedoen	het	sonder	om	te	dink.	Jakob	sê	toe:	“Belowe	dat	jy	dan	jou	
eersgeboortereg vir my sal gee.” (Dit was al die wonderlike regte en voordele wat ‘n oud-
ste	kind	in	daardie	tyd	gehad	het).	“Ag	wat,”	sê	Esau	–	“vat	dit,	anders	gaan	ek	in	elk	geval	
dood	van	honger	en	dan	is	jy	die	oudste.”	“Nee,”	sê	die	skelm	Jakob,	“belowe	eers!”	Esau	
het toe sy woord gegee. Daarna het hy ‘n stuk brood en van die heerlike lensiebredie op-
geslurp. Toe het hy opgestaan en geloop. 

Vir ‘n lekker bord kos het Esau al sy regte en voordele as oudste seun van die familie   
weggegee.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wie	van	Rebekka	se	tweelingseuns	is	eerste	gebore?
•	 Watter	seun	het	Isak	voorgetrek?
•	 Vir	wat	het	Esau	sy	eersgeboortereg	verruil?

Waar pas ESAU in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Esau se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

(Lees hier Prediker 5: 5)
•	 Het	jy	al	iets	weggegee	waaroor	jy	spyt	was?	(Soos	Esau).
•	 Het	jy	al	iets	belowe	wat	jy	nie	kon	doen	nie?	Wat?
•	 Hoe	laat	so	iets	mens	voel?	(Baie	skuldig,	sleg,	hartseer,	verneder).
•	 Het	jy	al	vir	iemand	gesê:	As	jy	dit	doen,	dan	belowe	ek,	ek	sal	iets	anders	doen?	
•	 Dink	jy	God	neem	ons	beloftes	ernstig	op?

Lewensles

Dink	mooi	voor	jy	beloftes	aan	ander	mense	of	aan	die	Here	maak.	Die	Bybel	sê	jou	“ja”	
moet “ja” wees en jou “nee” moet “nee” wees.

Ons Gebed vir vandag

Here Jesus, dankie vir ons gesinne, ons boeties en ons sussies. Ons wil so graag vir U wys 
dat al baklei ons soms, ons baie lief is vir mekaar.
Amen.

Idees vir VET pret

Bring ‘n pak lensies saam sodat die kinders kan sien hoe dit lyk. Dalk selfs ‘n pot lensie 
sop of gaar lensies, sodat almal kan proe hoe proe lensies.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Esau. Plak lensies in die pot en kleur in.

Vers vir die week

Genesis 25: 31
“Toe	sê	Jakob	vir	hom:	“Verkoop	eers	jou	reg	as	eersgeborene	aan	my.”

Net vir die lekker

Sny	tou/wol	met	verskillende	lengtes.	Elke	tou/wolletjie	moet	‘n	maat	hê	wat	presies	ewe	
lank is. Deel nou die toutjies individueel uit. Die kinders moet so gou moontlik die maat 
vind wat die toutjie het wat net so lank soos hul toutjie is. Vra twee vrae aan mekaar om 
mekaar beter te leer ken, voordat julle mag gaan sit.
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Jakob 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 27 - 33

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Wildspastei/wildsbiltong 
Werkkaart van Jakob
Skêre
Toutjies/wol
Gaatjiedrukker
Harde karton
Blinkers

Lesinhoud

Verlede week het ons gelees van die tweeling, Jakob en Esau, en hoe Esau sy eersge
boortereg vir ‘n pot sop aan sy boetie gegee het. Vandag lees ons verder. Isak, hulle pa, 
was al baie oud en blind. Hy het eendag vir Esau geroep en hom gevra om asseblief veld 
toe te gaan en ‘n wildsbokkie te gaan skiet en dit vir hom gaar te maak. Hy wou Esau na 
hierdie ete seën, omdat hy geweet het die tyd van sy dood was naby. Rebekka het gehoor 
wat Esau en haar man bespreek het. Sy het toe ‘n sluwe plan uitgedink. Sy stuur toe vir 
Jakob om twee vet skaapbokkies te gaan slag. Daarna help sy hom om dit heerlik voor te 
berei. Rebekka het Esau se beste klere gevat en dit vir Jakob aangetrek. Sy het die geslag-
te velletjies van die bokkies om Jakob se hande en om sy kaal nek vasgemaak. En toe het 
sy hom na Isak toe gestuur. 

Jakob het toe gemaak asof hy Esau is. Omdat Isak blind was, kon hy nie sien met watter 
seun hy gesels nie. Dit het vir hom soos Esau geruik en gevoel, maar nie geklink nie. Toe 
hy vra hoekom Esau so gou terug is, het Jakob geantwoord dat God hom gehelp het om 
gou ‘n wildsbokkie te skiet. Kan jy glo dat hy so jok en dan nog vir God ook by sy jokstorie 
insleep!

Isak seën toe vir Jakob in plaas van Esau en vra dat God Jakob se velde genoeg water sal 
gee, sy grond vrugbaar sal maak en ‘n goeie oes vir sy land sal gee. Toe Esau terugkom 
van die veld af en uitvind dat Jakob in sy plek geseën is, smeek hy Isak vir ‘n seën, maar 
Isak kon dit volgens die gebruik in daardie tyd net aan sy oudste seun gee. Esau was so 
ontsteld, hy het sommer begin huil, maar dit het alles niks gehelp nie.

Esau het toe vir Jakob gehaat en hy het in die geheim beplan om Jakob dood te maak so-
dra hul pa (Isak) ook dood was. Rebekka het van Esau se planne gehoor en Jakob gehelp 
om na sy oom Laban te gaan. Jakob het toe op ‘n lang reis vertrek. Oppad soontoe het Ja-
kob in die veld oorgeslaap en sommer ‘n klip vir ‘n kussing gebruik. Daardie nag het Jakob 
gedroom ‘n leer staan op die aarde en die punt daarvan raak aan die hemel en die engele 
van God klim op en af teen die leer. Skielik het God self by hom gestaan en hom belowe 
dat die grond waarop hy slaap eendag aan hom en sy nageslag sou behoort. Jakob het 
wakker geskrik en hy was baie bang omdat hy gevoel het God was teenwoordig op daardie 
plek. Toe het hy die klip wat onder sy kop was regop gesit en olie daaroor uitgegooi.

11



42

Van	toe	af	sou	Jakob	‘n	nuwe	naam	hê.	Dit	sou	Israel	wees.	Jakob	het	beteken	“hakskeen-
gryper of bedrieër” en Israel het beteken “die een wat met God worstel.”

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoe	het	dit	gebeur	dat	Isak	die	verkeerde	seun	geseën	het?
•	 Wat	het	Esau	gedoen	toe	hy	uitvind	Jakob	is	klaar	in	sy	plek	geseën?
•	 Wat	was	Jakob	se	droom?

Waar pas Jakob in op ons Odos-pad

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Jakob se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Wat	is	‘n	seën?
•	 Het	iemand	jou	al	geseën	of	vir	jou	goeie	wense	toegewens?
•	 Het	iemand	al	vir	jou	gejok/jou	bedrieg?
•	 Het	jy	al	vir	iemand	anders	gejok?	Al	was	dit	net	‘n	wit	leuentjie?

Lewensles

Soos wat die Here Jakob se naam verander het na Israel, verander die Here ons ook om 
meer	soos	Hy	te	wees.	God	wil	hê	ons	moet	altyd	die	waarheid	praat.	Leuens	behoort	nie	
deel te wees van ‘n Christen se lewe nie.

Ons gebed vir vandag

Here	Jesus,	dankie	vir	‘n	mamma	en	‘n	pappa.	Help	dat	hulle	mekaar	sal	liefhê	en	sal	res-
pekteer en nooit mekaar sal bedrieg nie. 
Amen

Idees vir VET pret

Bring dalk ‘n stuk wildspastei of wildsbiltong saam en laat die kinders daaraan proe. Dink 
julle	wildsvleis	proe	anders	as	beesvleis?	Hoekom?

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Jakob en die engele. Knip die engele uit (juffrou kan dit dalk doen om tyd 
te spaar). Ryg ‘n toutjie deur die gaatjies wat gepons is aan die kant van die kartonrepe 
sodat dit lyk soos sporte aan ‘n leer. Plak die punte van die tou aan die bo- en onderkante 
vas. Hak die engeltjies aan die leersporte vas. Versier met blinkers.

Vers vir die week

Genesis 27: 22
“Jakob	het	nader	gegaan	na	sy	pa	Isak	toe,	en	toe	hy	aan	hom	voel,	sê	hy:	“Die	stem,	dis	
Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande.”

Net vir die lekker

Juffrou	begin	deur	te	sê:	My	God	is	ongelooflik	want….Almal	kry	dan	‘n	beurt	om	dieselfde	
sin te begin en dan in te vul wat God in hulle lewe doen/gedoen het wat regtig ongelooflik 
is. So kry die klas ook vrymoedigheid om oor God te getuig.
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Ragel 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 29 - 32

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaarte van Ragel
Skêre
Toutjie/wol
Inkleurkryte
Lekkers met verskillende geure (bv. vrugte-suiglekkers)
Bak met yswater
Albasters

Lesinhoud

Onthou	julle	nog	ons	les	van	verlede	week?	Jakob	was	besig	om	weg	te	vlug	van	sy	broer	
Esau af, nadat hy vir Esau bedrieg het. Na ‘n lang reis kom Jakob toe by ‘n put aan. Hier 
praat hy met die wagters en hulle vertel hom dat sy oom Laban se dogter, Ragel, nou net 
daar aangekom het met haar pa se vee. Jakob help haar vee om te drink en groet vir Ra-
gel. Hy vertel haar dat hulle familie is. Laban was ook baie bly om sy suster, Rebekka, se 
seun te sien. Nadat Jakob ‘n maand by Laban gewerk het, het Laban aangebied om Jakob 
te	betaal	vir	sy	werk.	Jakob	het	egter	intussen	op	Ragel	verlief	geraak	en	hy	sê	vir	Laban	
hy	sal	sewe	jaar	verniet	vir	hom	werk,	as	hy	dan	met	Ragel	kan	trou.	Laban	het	gesê:	“Dis	
reg!” Die Bybel vertel vir ons dat Ragel mooi gebou was en nog beeldskoon ook. Omdat 
Jakob so verlief was, het die sewe jaar vir hom verby gevlieg. Die aand van die troue het 
Laban sy oudste dogter, Lea, gestuur in Ragel se plek. Die troutent was donker en met 
haar sluier aan het Jakob eers die volgende oggend besef hy het met Lea getrou.

Kan julle dink hoe vies was Jakob oor hierdie bedrogspul! Laban het toe verduidelik dat 
in hul kultuur, die oudste dogter (Lea), eerste moes trou. Jakob kon as troosprys, na sewe 
dae, Ragel as sy tweede vrou neem. Hy moes egter nog sewe jaar verniet vir Laban werk 
vir hierdie voorreg. Jakob het Ragel baie liewer gehad as vir Lea, maar Ragel het kinder-
loos gebly. Lea het ‘n klomp kinders gehad, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Sebulon 
en Dina. Ragel se slavin, Bilha, het ook twee seuns, Dan en Naftali, gehad. Lea se slavin, 
Silpa, het ook kinders gehad naamlik, Gad en Aser.

Uiteindelik is Ragel se gebed verhoor en sy het ‘n seun gehad wat sy Josef genoem het. 

Jakob wou nou wegtrek van sy skoonpa, maar Laban gaan ‘n ooreenkoms met hom aan. 
“Moenie trek nie, Jakob. Jy kan al die gestreepte, bont en swart skape vir jou hou as beta-
ling vir al jou harde werk.” Laban was egter skelm en het dadelik al die gestreepte, bont 
en swart vee na sy seuns, wat 3 dae weg was, gevat. Nou het hy net spierwit vee oor gehad 
wat	spierwit	lammetjies	sou	hê!	Van	toe	af	het	God	dit	so	laat	gebeur	dat	Laban	se	skape	
nét bont lammers gekry het en Jakob het ‘n ryk man geword!

Nou was Laban regtig vies vir hom en Jakob het besluit om sy vrouens en vee te vat en 
terug te trek na sy pa, Isak, toe.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Op	watter	dogter	van	Laban	het	Jakob	verlief	geraak?
•	 Met	wie	is	Jakob	eerste	getroud?
•	 Wat	was	Ragel	se	eerste	seun	se	naam?

Waar pas RAGEL in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Ragel se kaartjie in waar sy pas.

Besprekingspunte

God sien onregverdigheid raak.
•	 Was	daar	al	‘n	gebeurtenis	in	jou	lewe	waar	jy	gevoel	het	iets	was	regtig	baie	on-	 	
	 regverdig?	Vertel	ons	daarvan.
•	 Kan	jy	by	God	hulp	vra	oor	onregverdigheid?
•	 Waaroor	dink	julle	bid	mense	die	meeste?	(Ons	kan	oor	enigiets	met	die	Here		 	
 praat).

Lewensles

Ons kan oor enigiets met die Here praat. Die Here het Ragel se gebed verhoor.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons weet U het reeds vir ons ‘n man of ‘n vrou uitgesoek vir eendag wanneer 
ons reg is om te trou. Bewaar ons maat en hou hom of haar asseblief getrou aan U. 
Amen

Idees vir VET Pret

M&M’s/Smarties/vrugtelekkers.	Maak	ogies	toe	en	kyk	of	jy	kan	proe	watter	kleur	jy	eet.	
Soos wat ons dalk deurmekaar raak met die geure omdat ons nie mooi kan sien wat die 
kleur is nie, so het Jakob deurmekaar geraak met Lea en Ragel.

Kreatiewe aktiwiteit

Kleur al die skapies bont, gestreep, met kolle of swart in. Sny die skapies uit. Jufrou kan dit 
ook by die huis doen om tyd te spaar. Maak ‘n toutjie bo-aan elke skapie vas en hang die 
toutjies aan die kegel wat jy gevorm het (werkkaart 2) op. Hang nou die kegel op met al die 
bont skapies wat rondom afhang. Jakob sou net bont skape van sy skoonpa, Laban, af kry.

Vers vir die week

Genesis 30: 22
“God het op Ragel ag geslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos ge-
laat	nie.	Sy	het	swanger	geword	en	‘n	seun	in	die	wêreld	gebring	en	toe	sê	sy:	“God	het	my	
skande weggeneem.”

Net vir die lekker

Arme Jakob moes allerhande toetse doen om met die regte vrou te trou! Gebruik ‘n bak 
met yswater en albasters. Deel die klas in 3 groepe. Elke kind moet nou ‘n albaster met sy 
tone uit die water haal. Neem die tyd van die groepe. Die groep wat dit die vinnigste doen is 
die wenners!
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Josef

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Genesis 37 - 39

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Jellielekkers van tande
Werkkaarte van Josef
Skêre
Gom
Inkleurkryte

Lesinhoud

Josef was ‘n hoogmoedige, 17-jarige seun en sy pa, Jakob, se gunsteling kind. Jakob het 
so openlik vir Josef voorgetrek dat hy vir hom lang klere met moue laat maak het, terwyl 
die ander seuns soos veewagters aangetrek was. 

Josef het skinderstories oor sy broers by sy pa aangedra. Jy kan dink dat die broers nie 
baie van Josef gehou het nie. Op ‘n keer het Josef gedroom en die droom vir sy broers 
vertel. Hy het gedroom al die broers was op die land besig. Met oestyd moes almal op die 
land help (ook die veewagters, soos Josef en sy broers). Die gebruik in daardie tyd was om 
‘n aantal koringgerwe rondom een gerf te pak, wat in die middel staangemaak is, sodat die 
koring kon uitdroog. Josef droom toe sy gerf gaan staan regop en sy broers se gerwe buig 
voor hom neer. Die boodskap was vir sy broers duidelik - Josef dink hy is beter as hulle. 
Nou het hulle nog minder van hom gehou. 

Maar Josef het nie agtergekom hoe min hulle van sy hoogmoedige houding hou nie! 

Hy het hulle ook van sy volgende droom vertel. Hy droom die son en maan en elf sterre 
het voor hom kom buig (sy pa, sy ma en sy elf broers). 

Selfs Jakob moes vir Josef kwaai aanspreek: “Dink jy jy is so belangrik dat ek en jou ma 
en	jou	broers	voor	jou	moet	buig?”	In	hulle	jaloesie	het	die	broers	nooit	daaraan	gedink	
dat God soms drome gebruik om boodskappe oor te dra nie. 

Josef se broers het vee opgepas, en dit was ver van die huis af. Sy pa stuur hom toe om 
te gaan hoor hoe dit met die broers gaan. Die weiveld was omtrent 100 km weg. Toe Josef 
daar aankom, moes hy hoor sy broers is nog 22 km verder weg. Die nuwe weiveld was 
naby die hoof-karavaanroete van Damaskus tot in Egipte. Die broers het Josef reeds van 
ver af aan sy klere herken. 

Hulle het nog steeds sy drome teen hom gehou en het besluit om hom dood te maak. 
Hulle	het	besluit	om	sy	lyk	in	‘n	put	te	gooi	en	dan	te	sê	roofdiere	het	hom	opgevreet.	
Ruben het egter gekeer dat sy broers moord pleeg. Hy het mooi gepraat met sy ander bro-
ers, want hy het ‘n plan gehad om Josef te red. Ruben wou Josef lewendig uit die put red 
en hom te-rugstuur na sy pa toe. Toe Josef aankom, het sy broers hom verneder deur sy 
deftige klere uit te trek en hom in ‘n droë put te gooi. Die broers het hulle glad nie aan 
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Josef se angs en gesoebat gesteur nie. Terwyl hulle rustig eet, kom daar toe ‘n karavaan 
met handelaars op kamele verby. Juda het as leier van die broers opgetree (Ruben was nie 
by	nie)	en	het	gesê:	“Kom	ons	verkoop	hom	–	hy	is	tog	ons	broer,	dan	maak	ons	hom	nie	
dood of los hom in die put nie.”

Hulle verkoop Josef toe vir 20 stukke silwer. Toe Ruben terugkom by die put was Josef 
weg.	Ruben	het	sy	klere	geskeur	en	gevra:	“Wat	moet	ons	nou	doen?”	Maar	sy	broers	het	
‘n boklam geslag en Josef se klere in die bloed gedoop en dit met ‘n boodskap vir hul pa 
gestuur:	“Ons	het	dit	opgetel.	Is	dit	dalk	Josef	se	klere?”	Jakob	het	die	klere	herken	en	
gesê	hy	is	seker	Josef	is	deur	roofdiere	opgevreet.	Hy	was	vreeslik	hartseer.	Al	sy	kinders	
het hom probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Intussen het die reisigers Jo-
sef in Egipte as ‘n slaaf verkoop aan Potifar. Potifar was ‘n belangrike man wat in die farao 
(koning) se paleis, die hoof van die soldate was. Josef is hier in Potifar se huis nog verder 
verneder.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	Josef	se	droom	oor	die	oes?
•	 Wat	was	die	naam	van	die	broer	wat	Josef	wou	red	uit	die	put?
•	 Na	watter	land	is	Josef	weggevat?

Waar pas JOSEF in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Josef se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Wat	beteken	hoogmoed?
•	 Kan	God	selfs	hoogmoedige	mense	verander?
•	 Dink	jy	as	jy	slim	of	mooi	of	goed	is	in	iets	is	dit	rede	om	hoogmoedig	of	vol	van		 	
	 jouself	te	wees?	Hoekom	nie?	(Alles	wat	ons	is	en	het	is	net	uit	genade).
•	 Wat	is	die	teenoorgestelde	van	hoogmoedigheid?

Lewensles

Die	Here	wil	nie	hê	ons	moet	vol	van	onsself	wees	nie.	Alles	wat	ons	besit,	is	net	uit	God	
se genade.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, asseblief maak ons nederig. Dit is soms so maklik om te dink ons is beter as 
ander, maar ons weet eintlik, voor U is almal gelyk. 
Amen

Idees vir VET pret

Jellie-lekkers van tande (soos die roofdiere wat volgens sy pa, Josef verslind het).

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Josef met sy helder kleed. Knip al die blokkies uit en plak dit op Josef 
se kleed sodat die blokkies en die woorde ‘n vers vorm. Kleur die blokkies verskillende 
kleure in
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Vers vir die week

Genesis 37: 19 en 20
“Hulle	het	naamlik	vir	mekaar	gesê:	“Kyk,	daar	kom	die	ou	dromer	aan.	Kom	ons	maak	
hom	dood	en	gooi	hom	in	‘n	put.	Ons	kan	sê	‘n	roofdier	het	hom	opgevreet.	Dan	sal	ons	
sien wat word van sy drome.”

Net vir die lekker

Josef is weggevoer na ‘n ver land. Juffrou dui aan watter kante van die klas Noord, Oos, 
Suid en Wes gaan wees. Juffrou roep ‘n rigting en die kinders moet dan almal spring (met 
twee voetjies gelyk) en in daardie rigting kyk. As daar twee keer na mekaar dieselfde 
rigting genoem word, moet hulle heeltemal in die rondte spring. Die ouens wat verkeerd 
spring, is uit! Probeer aanhou totdat daar ‘n wenner is.



53



54



55

Moses 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Eksodus 2 - 4

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

“Jellie Baby” lekkertjies
Malvalekkers (“marshmallows”)
Werkkaarte van Moses
Skêre	
Gom
Inkleurkryte
Plakkers met verskillende Bybelkarakters se name opgeskryf

Lesinhoud

Die koning van Egipte het sy soldate opdrag gegee om alle pasgebore, Hebreeuse 
seuntjies, dood te maak. Amram en Jogebed het ‘n baba gehad en toe sy sien hoe pragtig 
die seuntjie was, het sy besluit om hom weg te steek. Sy sit hom toe in ‘n digte mandjie 
en steek hom aan die kant van die Nylrivier tussen die riete weg. Sy sussie, Mirjam, moes 
naby hom bly om hom op te pas. 

Die farao se dogter het in die rivier gaan swem en die mandjie tussen die riete gesien. Sy 
stuur toe haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak van die mandjie sien 
die prinses dit is ‘n seuntjie wat huil. Sy het hom jammer gekry en besluit om die baba vir 
haarself	te	hou.	Toe	Mirjam	sien	wat	gebeur,	gaan	sy	nader	en	sê	vir	die	prinses	dat	sy	van	
‘n Hebreërse vrou weet wat die baba sal oppas – dit was natuurlik haar eie ma, Jogebed! 

Die prinses het die seuntjie Moses genoem, wat “seun” in Egipties beteken. Moses het 
leer lees en skryf en ‘n bevoorregte opvoeding in die farao se paleis gehad. Toe Moses 
ouer was, het hy eendag gesien hoe ‘n Egiptenaar ‘n Hebreër slaan. Moses het die Egip-
tenaar doodgeslaan en in die sand begrawe. Hy het gedink niemand het hom gesien nie. 
Die	volgende	dag	sien	Moses	twee	Hebreërs	wat	baklei.	“Hoekom	slaan	jy	jou	broer?”	vra	
hy	toe	vir	die	een.	“Dink	jy	jy	is	ons	leier?	Gaan	jy	my	nou	ook	doodslaan	soos	wat	jy	die	
Egiptenaar	doodgeslaan	het?”	sê	die	Hebreër	toe	vir	Moses.	Moses	het	groot	geskrik.	Hy	
het geweet vir sy oortreding kon hy die doodstraf kry. Moses het toe weggevlug na Midian, 
voordat die farao hom kon straf. In Midian is Moses later getroud met Sippora. 

Terwyl hy eendag sy skoonpa se vee opgepas het, verskyn die Engel van die Here aan hom 
in ‘n vlam in ‘n braambos. Die bos het aanhou brand, maar nie uitgebrand nie. Die Here 
sê	toe	vir	Moses:	“Moenie	nog	nader	kom	nie,	trek	jou	skoene	uit	want	die	plek	waarop	jy	
staan	is	heilige	grond.”	Toe	maak	Moses	sy	gesig	toe,	want	hy	was	bang	om	te	kyk.	God	sê	
aan Moses dat hy hom gaan stuur om die Israeliete uit Egipte te bevry. Maar Moses wou 
nie teruggaan Egipte toe nie. Hoe kon ‘n wegloper en moordenaar teruggaan na die koning 
toe?	Hy	was	bang	niemand	sou	hom	glo	dat	God	hom	gestuur	het	nie.	

God gee toe vir hom ‘n wonderteken om die mense te oortuig. Hy moes sy kierie op die 
grond gooi en dit sou in ‘n slang verander. Toe Moses die slang aan die stert gryp, 
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verander dit weer in ‘n kierie. God gee toe vir Moses selfs ‘n tweede wonderteken. Hy 
moes sy hand in sy klere indruk en dit uittrek en die hand sou vol melaatse sere wees.  
Hierna	moes	hy	sy	hand	weer	insteek	en	die	hand	sou	genees	wees.	Verder	sê	God	toe	dat	
as hulle Moses na hierdie twee wondertekens nie glo nie, moes hy water van die Nyl op die 
grond gooi en dit sou in bloed verander. 

Maar	Moses	was	Nog	steeds	nie	lus	om	Egipte	toe	te	gaan	nie.	Hy	sê	toe:	“Ag	Here,	ek	
sukkel	om	te	praat.”	Maar	God	sê:	“Ek	sal	jou	help	met	die	praat	en	leer	wat	om	te	sê.”	
Moses	was	nog	steeds	nie	oortuig	nie.	Toe	word	God	kwaad	en	sê:	“Dan	moet	Aäron	saam	
met jou gaan.” Moses het geen verdere verskonings gehad nie en hy is met sy vrou en sy 
kinders na Egipte om die farao te gaan sien.

Vragies vir slim oortjies

•	 Hoekom	is	baba	Moses	se	wiegie	tussen	die	riete	versteek?
•	 Waarom	het	Moses	as	jong	man	uit	Egipte	gevlug?
•	 Noem	een	van	die	wondertekens	wat	God	vir	Moses	gegee	het	om	die	Israeliete	te		 	
 oortuig dis HY wat hom gestuur het.

Waar pas MOSES in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Moses se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

God kies ons vir sekere werke al dink ons dalk ons is nie goed genoeg nie.
•	 Dink	jy	die	Here	het	jou	vir	‘n	spesifieke	rede	gemaak?	(Natuurlik!).
•	 Het	jy	al	geweet	jy	moet	iets	doen	wat	reg	is,	maar	jy	was	nie	lus	daarvoor	nie?	•		 	
•	 Hoekom	was	jy	nie	lus	om	dit	te	doen	nie?

Lewensles

As God vir Moses, wat so baie verskonings gehad het, vir so ‘n belangrike werk gebruik 
het, kan Hy ons definitief ook gebruik om vir Sy koninkryk te werk.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, maak ons asseblief volkome getrou aan U. Ons wil U vertrou met ons hele 
lewe. 
Amen

Idees vir VET pret

Jellie-mannetjies wat in Malvalekkers gedruk is om soos Moses in die mandjie te lyk.

Kreatiewe aktiwiteit

Kleur die prentjie in. Knip die prentjies van die baba, die wiegie en die riete uit. Sny ‘n 
gleuf in die mandjie sodat die baba halfpad daarin kan pas. Plak die riete aan die onder-
kant/agterkant van die mandjies vas en die kappie aan die bokant van die mandjie.

Vers vir die week

Eksodus 3: 5
“Die	Here	sê	toe	vir	hom:	“Moenie	nog	nader	kom	nie.	Trek	uit	jou	skoene,	want	die	plek	
waarop jy staan, is gewyde grond.”
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Net vir die lekker

Plak plakkers van verskillende Bybelkarakters teen die kinders se ruggies vas. Hulle moet 
rondloop en vrae vra vir die ander oor wie hulle is. Hulle mag net een vraag aan elke kind 
vra en moet dan aanbeweeg. Vrae soos: Is ek iemand in die Nuwe Testament of die Ou 
Testament?	As	jy	jou	eie	naam	reg	raai,	mag	jy	gaan	sit.
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Farao en die tien plae in Egipte 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Gen: 5 - 14

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaart van die tien plae
Skêre
Gom
Tafeltennisballetjies (een vir elke groep)
Spookasem

Lesinhoud

Moses	en	Aäron	het	na	die	farao	gegaan	en	gesê	dat	die	God	van	Israel	hulle	gestuur	het	
om hom te vra of die Israeliete in die woestyn vir God ‘n offer kon bring. Maar die farao 
het geglo Moses en Aäron wou net die volk uit hul werk hou. Die farao het gedink die Is-
raeliete is net lui en toe laat hy hulle nog harder as voorheen werk. Moses en Aäron het by 
die volk die skuld gekry vir die Israeliete se swaarkry.

Toe	sê	God	aan	Moses:	“Ek	gaan	sorg	dat	die	farao	die	Israeliete	wegjaag,	vir	altyd	–	nie	
net vir ‘n kort rukkie om te gaan offer nie!” God wou die Israeliete vrymaak van slawerny 
en hulle ‘n eie land gee.

1. Moses moes die farao inwag naby die Nylrivier. Die farao sou met dié wonderteken 
weet dat God die Here is. Toe Moses met sy kierie op die Nyl se water slaan, verander dit 
in bloed. Die visse het gevrek en die water was ondrinkbaar en het gestink. Al die water, 
nie net die Nyl nie, ook die kanale, moerasse, riviere en ander damme in Egipte se water 
het bloed geword. ‘n Volle sewe dae lank het die eerste plaag geduur. Maar die farao het 
die Israeliete nie laat gaan nie.

2. Toe stuur God nog ‘n plaag. Die hele Egipte het gewemel van die paddas. Hulle was 
in	die	huise,	op	die	beddens,	in	die	kombuise	en	selfs	in	die	kosborde!	Toe	sê	die	farao:	
“Vat net die paddas weg, dan kan die Israeliete gaan offer in die woestyn!” God laat toe 
al die paddas doodgaan. Toe die farao sien dat die plaag verby was, het hy nie sy woord 
gehou nie.

3. God het Aäron toe beveel om met sy kierie op die grond te slaan sodat daar mug-
gies oor die hele land sou kom. Mense en diere was oortrek van die muggies. Die muggies 
was so baie soos die stof. Maar die farao wou die Israeliete nie laat trek nie.

4. Daarna stuur God steekvlieë oor die hele Egipte, behalwe waar die Israeliete bly. 
Die	farao	sê	toe:	“Gaan	bid	tog	maar	vir	julle	God.”	Maar	toe	die	steekvlieë	verdwyn,	wou	
hy die Israeliete nie laat trek nie.

5. Die Here het Egipte hierna met ‘n baie swaar pes gestraf. Alle vee (perde, donkies, 
kamele en skape) het doodgegaan. Niks van die Israeliete se vee is dood nie. Tog wou die 
farao die Israeliete nie laat trek nie.
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6. Moses en Aäron skep toe roet uit ‘n oond uit en gooi dit voor die farao in die lug. 
Dit word toe fyn poeier wat regoor Egipte op mense en diere swere veroorsaak het. Tog 
wou die farao die Israeliete nog steeds nie laat trek nie.

7. Moses het hierna die farao gewaarsku dat God ‘n verskriklike haelstorm oor Egipte 
gaan laat losbars en dat hy sy diere en mense na veiligheid moes bring. Die Here het 
donderslae en blitse en hael gestuur. Selfs al die plante en bome is weggeslaan en beska-
dig.	Net	oor	die	Israeliete	se	deel	was	daar	geen	hael	nie.	Toe	sê	die	farao:	“Ek	was	ver-
keerd. Bid vir die Here om die hael te laat ophou.” Maar toe die farao sien die haal hou op, 
wou hy die Israeliete nie laat trek nie.

8.	 Moses	en	Aäron	sê	toe	vir	die	farao:	“As	jy	weier	om	God	se	volk	te	laat	gaan,	sal	
Hy ‘n sprinkaanplaag oor die land stuur. Die land sal so vol sprinkane wees dat mens nie 
eers die grond sal kan sien nie.” Die sprinkane het alles opgevreet wat nog oorgebly het na 
die	hael.	Hierna	sê	die	farao:	“Vergewe	my	asseblief.”	Toe	het	God	al	die	sprinkane	met	‘n	
sterk wind in die Rietsee ingewaai. Maar die farao het weer hardkoppig geword en hy wou 
die Israeliete nie laat trek nie.

9.	 Die	Here	sê	toe	vir	Moses:	“Steek	jou	hande	in	die	lug	op	en	dit	sal	stiknag	donker	
word in Egipte.” Drie dae lank was dit pikdonker. In die Israeliete se woongebied was daar 
lig. Die Egiptenare aanbid die songod Ra – maar God wys dat hy magtiger is as hulle god. 
Die	farao	sê	toe:	“Gaan	tog!”	Maar	weer	raak	hy	hardkoppig	en	weier	dat	die	Israeliete	trek.	
Hy	sê	verder	vir	Moses:	“Gaan	weg,	die	oomblik	dat	ek	jou	weer	sien,	sterf	jy!”

10.	 Toe	sê	Moses	vir	die	farao:	“Teen	middernag	sal	die	Here	deur	Egipte	gaan	en	elke	
eersgeborene sal sterwe, van die kroonprins tot selfs al die diere se eerste babas. Onder 
die Israeliete sal niemand iets oorkom nie.” Die Israeliete moes per gesin ‘n lam slag en 
die bloed aansmeer aan die sykante en bokante van die deurkosyn van elke huis. Wanneer 
God die bloed aan die deure sien, sou hy niemand in daardie huis laat doodgaan nie.

In Egipte was daar daardie nag ‘n bitterlike gehuil, want daar was nie ‘n enkele Egiptiese 
huis	sonder	‘n	sterfgeval	nie.	Toe	sê	die	farao	uiteindelik:	“Trek	asseblief	weg.”	Die	Here	
het in die nag met ‘n wolkkolom voor die Israeliete uitgetrek en in die aand met ‘n vuurko-
lom, sodat hulle die pad na die beloofde land kon vind.

Toe die farao besef die Israeliete is vir altyd weg (nie net om te gaan bid in die woestyn 
nie) was hy vies. Hy het sy soldate en meer as 600 strydwaens gevat en die Israeliete ag-
tervolg.

Die volk moes deur die Rietsee trek. Die Here het ‘n sterk wind oor die see laat waai, en 
daar het ‘n pad voor Moses en die Israeliete oopgegaan. Die Israeliete het toe op droë 
grond deur die see gestap. Al die Egiptenare het agter hulle aangejaag. Toe die Israeliete 
deur was, het die Here die water laat terugvloei en al die Egiptenare het verdrink.

Vragies vir slim oortjies

•	 Noem	twee	van	die	plae.
•	 Watter	van	die	plae	sou	vir	jou	baie	erg	gewees	het?
•	 Wat	was	die	plaag	wat	uiteindelik	die	farao	laat	ingee	het	aan	die	Israliete	se	ver-	 	
	 soek?
•	 Wat	moes	die	Israliete	doen	om	te	verseker	dat	hulle	oudste	kinders	nie	ook	dood			
	 is	nie?
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Waar pas die TIEN PLAE in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit die 10 plae in waar dit pas.

Besprekingspunte

As	God	vir	jou	is,	wie	kan	teen	jou	wees?
•	 Vir	wie/wat	is	jy	bang?	Hoekom?
•	 Dink	jy	daar	is	iets	waarteen	God	jou	nie	kan	beskerm	nie?
•	 Hoe	vra	ons	God	vir	beskerming/om	nie	bang	te	wees	nie?	(In	gebed)
•	 Hoekom	wil	God	nie	hê	dat	ons	altyd	van	“skietgebedjies”	gebruik	maak	nie?	(‘n	
Skietgebed is vir ‘n noodgeval. Ons moet elke dag met God “praat” en so ‘n verhouding 
met Hom opbou. Jy kan nie net hulp vra as jy in die moeilikheid is nie).

Lewensles

Ons hoef nooit vir mense bang te wees nie, maak nie saak wie hulle is, of hoe belangrik 
hulle is nie.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, werk asseblief in mense se harte wat God se wonderwerke nie wil glo nie. Elke 
dag is daar ook in ons lewens wonderwerke. Help dat ons dit sal raaksien. 
Amen

Idees vir VET pret

Spookasem werk oulik om ‘n wolkkolom te verduidelik. Soos wat die wolkkolom voor die 
Israeliete uitgetrek het, is God ook elke dag in ons lewens teenwoordig.

Kreatiewe aktiwiteite

Aktiwiteit 1
Werkkaart van ‘n padda. Knip al die dele uit en plak dit aanmekaar om die tweede plaag 
voor te stel.

Aktiwiteit 2
Knip al die dele uit en plak aanmekaar vas om voor te stel hoe die Rietsee voor Moses en 
die Israeliete oopgegaan het.

Vers vir die week

Genesis 8: 15
“Maar toe die farao sien dat daar verligting gekom het, het hy weer onversetlik geword. Hy 
het	nie	aan	Moses-hulle	se	versoek	gehoor	gegee	nie,	soos	die	Here	vooraf	gesê	het.”

Net vir die lekker

Verdeel maats in groepe van ses tot agt. Hulle sit op hulle knieë rondom ‘n tafeltjie. Daar 
is ‘n tafeltennisballetjie in die middel. Jy moet plat op jou bene sit en mag nie opstaan nie. 
Blaas nou die balletjie en probeer dit van die tafel af kry. As jy dit reg kry om die balletjie 
af te blaas, is daar een punt af van die maat voor wie die balletjie van die tafel afgeval het. 
Die een wat die minste punte verloor het na ‘n seker tyd, is die wenner.
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Ragab

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Josua 1 en 2
Josua 6: 17 - 25

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaart van Ragab en die muur van Jerigo
Skêre
Gom
Rooi wol/tou
Rooi “liquorice”

Lesinhoud

Josua het in die geheim twee verkenners na die land Kanaän gestuur om inligting te kry 
oor die stad Jerigo. God het vir Josua verseker dat Kanaän aan die Israeliete gegee sou 
word, nogtans het Josua verantwoordelik opgetree en wou hy deeglik voorbereid wees as 
die Israeliete Kanaän aanval. Sodra die verkenners met hulle inligting terug was, sou Josua 
sy planne vir die inval finaliseer.

Jerigo was ‘n belangrike stad, daar was ‘n sterk fontein en die grond was ook baie vrug-
baar. Geen wonder Josua wou hierdie stad graag inneem nie.

Die twee Israelitiese verkenners het in Jerigo in die huis van Ragab (‘n prostituut en slegte 
vrou) gaan blyplek soek. Vreemde mense by ‘n slegte vrou se huis sou nie uitstaan nie en 
daar is ook gewoonlik op so ‘n plek baie kuiergaste, so die verkenners sou lekker inligting 
vir Josua kon kry.

Die koning van Jerigo het uitgevind dat daar twee spioene in Ragab se huis was. Hy het 
dadelik vir Ragab laat weet om hulle uit te lewer. Natuurlik was die koning senuweeagtig 
oor die twee! Jerigo se inwoners was ontsteld en bang oor als wat hulle van die Israeliete 
en hulle magtige God gehoor het. 

Ragab	jok	vir	die	koning	en	sê	dat	die	twee	mans	reeds	vroeër	weg	is.	Hier	kies	Ragab	die	
kant van wildvreemdelinge (en hul God) teen haar eie mense en haar koning. Hoekom 
dink	julle?	Net	God	kan	eintlik	so	‘n	wonderwerk	laat	gebeur	om	sy	mense	te	beskerm.

Ragab het die twee spioene op haar dak laat klim en hulle tussen bondels vlas weg-
gesteek. Vlas was ‘n plant wat baie in antieke tye geplant is. Dit is geoes deur die hele 
plant uit te trek en die plante is dan op die huise se dakke uitgesprei om droog te word. 
Die vlas is daarna uitgekam en dit is gebruik om linne (of materiaal) te weef.

Ragab het met die verkenners gaan praat en vir hulle vertel hoe bang die mense van 
Jerigo vir die Israeliete was. Ragab het by hulle gepleit dat haar ma, pa, broers en susters 
en hulle families se lewens gespaar sal word wanneer Jerigo ingeval word.
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Die spioene het geweet Ragab kan maklik verklap waar hulle wegkruip en hulle het Ragab 
belowe dat hulle haar lewe sal spaar, as sy hul lewens red.

Ragab se huis was in die stadsmuur ingebou. Sy kon dus maklik die Israeliete help om te 
ontsnap. Ragab het hulle met ‘n tou deur die venster laat afsak. Sy het ook vir hulle goeie 
raad	gegee	en	gesê	hulle	moet	in	die	bergagtige	gebied	daar	naby	vir	ten	minste	drie	dae	
gaan wegkruip. Eers wanneer die koning opgehou soek het na hulle, moes hulle teruggaan 
na die Israelietiese kamp toe.

Die	twee	verkenners	sê	toe	aan	Ragab	dat	sy	dieselfde	rooi	tou	waarmee	sy	hulle	help	
ontsnap het, aan haar venster moes vasmaak wanneer Jerigo aangeval word. Dit sou vir 
hulle ‘n teken wees waar haar huis is. Sy moes sorg dat haar hele familie saam met haar 
in die huis is. Die verkenners sou dan sorg dat niemand in haar huis iets oorkom nie. As 
Ragab hulle egter verraai, sou hulle belofte om haar lewe te red, ook nie meer tel nie.

Na drie dae was die koning moeg gesoek na die twee spioene en kon hulle veilig terug-
sluip na Josua se kamp toe. Hulle het aan Josua rapporteer dat die Israeliete maklik die 
land sou kon inneem en dat die mense verskriklik bang was vir die Israeliete.

Toe Josua Jerigo uiteindelik aanval, is alles wat in die stad was heeltemal afgebrand. 
Ragab en haar familie se lewens is egter gespaar.

Ragab het by die Israeliete gaan woon en haar naam is selfs in Jesus se geslagsregister 
opgeteken. Sy was Boas, wat later met Rut sou trou, se mamma. Deur God se genade is 
Ragab en haar hele familie gered.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	die	vrou	in	hierdie	storie	se	naam?
•	 Hoe	het	sy	die	Israeliete	help	ontsnap?
•	 Watter	belofte	het	sy	aan	die	twee	spioene,	en	hulle	aan	haar,	gemaak?
•	 Wie	sou	later	haar	seun	wees?

Waar pas RAGAB in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Ragab se kaartjie in waar sy pas.

Besprekingspunte

•	 Dink	jy	‘n	sondige	mens	se	lewe	kan	in	een	oogwink	verander?	Hoe	so?	(Dalk	kom			
 daar moeilikheid oor hul pad byvoorbeeld ‘n ernstige siekte, en hulle besef    
 hulle het regtig vir Jesus nodig).
•	 Dink	jy	Ragab	was	bang	om	deur	die	Israeliete	doodgemaak	te	word?	Wat	laat	jou		 	
	 so	dink?
•	 Wat	sê	dit	van	Ragab	dat	sy	deel	was	van	Jesus	se	geslagsregister?	(God	se	genade			
 is ongelooflik groot!)

Lewensles

God se genade omsluit alle mense, selfs ‘n sondige vrou uit Israel se vyande!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, U is die God van wonderwerke. U kan mense se harte in ‘n oogwink verander. 
Ons buig voor U en loof U daarvoor. 
Amen
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Idees vir VET pret

Rooi “liquorice” – om ons te herinner aan die rooi tou waarmee die Israeliete uit Ragab se 
venster ontsnap het.

Kreatiewe aktiwiteit vir die week

Werkkaart met Ragab en die muur van Jerigo. Knip die mannetjie uit. Plak ‘n rooi toutjie/
wolletjie aan die mannetjie vas. Ryg die wol deur die gaatjie by die venster. Trek nou die 
mannetjie op en af om te wys hoe Ragab die verkenners laat afsak het.

Vers vir die week

Josua 2: 11
 “Ons het dit gehoor en ons harte het van angs verstyf. Niemand het nog moed teen julle 
nie, want julle God, die Here, is God, bo in die hemel en onder op die aarde.”

Net vir die lekker 

Kinders sit in ‘n kring. Een persoon is die kat. Die kat kruip rond en kies dan iemand. Hy 
stop	voor	die	persoon	en	sê:	“Miaauw”.	Die	kind	moet	dan	antwoord	deur	te	sê:	“Arme	
katjie!” en oor die kat se kop vryf, sonder om te lag! Die kat kan drie keer miaauw voor 
dieselfde kind om hom aan die lag te probeer kry. As hy nog steeds nie lag nie, beweeg 
die kat aan na ‘n volgende kind. As jy lag, is jy weer die kat! Daar kan op allerhande ma-
niere gemiaauw word!



71



72



73

Josua

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Deuteronomium 3: 28
Deuteronomium 31
Joshua 1 - 6

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade-balletjies (“Chocolate coated raisins/nuts”)
Werkkaart van Josua
Inkleurkryte
‘n Rol toiletpapier

Lesinhoud

Moses	het	vir	Josua	opdragte	gegee	en	hom	moed	in	gepraat.	Die	Here	wou	hê	dat	Josua,	
en nie Moses nie, die volk in Kanaän inlei.

Nadat Moses oorlede is, het Josua die volk gereed laat maak om te trek vanaf die woestyn 
na die land wat God hulle belowe het. Vooraf het hy twee verkenners of spioene uitge-
stuur om na Jerigo te gaan. Toe die priesters wat die verbondsark gedra het, se voete aan 
die Jordaanrivier se water raak, het die rivier se water opgedam sodat die Israeliete regoor 
Jerigo sommer net deur ‘n vol rivier kon stap.

Josua het 12 manne, uit die 12 stamme van Israel, gekies om elkeen ‘n klip op te tel in 
die middel van die rivier sodat hulle daardie aand dit kon neersit as ‘n altaar waar hulle 
sou slaap. Josua het self 12 klippe in die middel van die rivier opgestapel as ‘n teken dat 
God by hulle was. 

Kort daarna was Josua en die Israeliete naby die groot stad Jerigo. Toe Josua sien staan 
daar ‘n man met ‘n swaard voor hom. Josua vra hom toe: “Is jy aan ons kant of aan die 
kant	van	ons	vyande?”	Toe	antwoord	die	man:	“Ek	is	die	hoof	van	die	Here	se	soldate.	
Daarom is ek hier om julle te help.” Toe het Josua verseker geweet dat God die Israeliete 
sou help.

Die	Here	sê	toe	verder	vir	Josua:	“Ek	gaan	Jerigo	aan	julle	oorgee.	Julle	moet	om	die	stad	
loop (al die gewapende Israeliete). Loop vir ses dae elke dag een keer om die stad. Bly   
tjoepstil en moenie skree nie.

Die sewende dag moet julle sewe maal om die stad loop. Dan moet die priesters op die 
ramshorings blaas en julle moet almal die aanvalskreet skree so hard as wat julle kan. Die 
mure van die stad sal inmekaar val en julle sal net kan oorklim.” Alles het presies net so 
gebeur!

Die Here was by Josua en hy was bekend oor die hele land.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	die	naam	van	Moses	se	opvolger?
•	 Wat	was	die	naam	van	die	stad	wat	die	Israeliete	eerste	sou	inneem	in	hulle	be-	 	
	 loofde	land?
•	 Wat	moes	die	Israeliete	doen	nadat	hulle	sewe	keer	om	Jerigo	gestap	het?

Waar pas JOSUA in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Josua se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

God “veg” baie maal vir Sy kinders sonder dat ons dit eers weet.
•	 Veg	God	se	soldate	net	in	‘n	oorlog?	Waar	sal	sy	soldate	nog	besig	wees?	(In	ons		 	
 lewens elke dag!).
•	 Hoeveel	“soldate”	dink	jy	het	God?	(Oneindig	baie).

Lewensles

Ons moet gehoorsaam wees aan die Here al staan ons alleen. As God vir ons is, wie kan 
teen	ons	wees?

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons smeek U om ons gehoorsaam te maak. Nie net aan ons ouers nie, maar 
ook aan U Woord. 
Amen

Idees vir VET pret

Klein sjokolade-balletjies. Elkeen kan 12 kry as teken van die 12 stamme se klippe wat 
hulle moes optel.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Josua en die volk buite Jerigo. Trek met verskillende kleure kryt sewe 
sirkels om die prent om die sewe keer wat die Israeliete om Jerigo moes trek, voor te stel. 
Daarna kan die prent ingekleur word.

Vers vir die week

Deuteronomium 3: 28
“Gee vir Josua sy opdragte, praat hom moed in en gee hom raad, want hy moet voor 
hierdie volk uit deur die Jordaan trek en hy moet hulle die land wat jy sal sien, in besit 
laat neem”

Net vir die lekker

Stuur ‘n rol toiletpapier deur die klas. Elke kind moet so ‘n lang stuk afskeur soos wat hy 
dink	hy	gaan	nodig	hê.	Wanneer	almal	klaar	is,	verduidelik	die	reëls.	Vir	elke	blokkie	af-
geskeur, moet jy iets oor jouself aan die klas vertel. Soos wat jy vertel, skeur elke keer ‘n 
blokkie af en sit dit voor jouself neer.
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Gideon

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Rigter 6 – 8

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Spookasem
Werkkaart van Gideon 
Inkleurkryte

Lesinhoud

Die Midianiete het die Israeliete baie sleg behandel en daarom het van die Israeliete op 
weggesteekte plekkies, soos grotte en hoog in die berge, gaan woon. Joas se seun, Gide-
on,	was	besig	om	koring	uit	te	slaan	toe	die	Engel	van	die	Here	aan	hom	verskyn	en	sê:	
“Die Here is by jou, dapper man!” Gideon was glad nie so seker dat hy ‘n dapper man was 
nie!	Die	Engel	sê	toe	vir	Gideon	om	die	Israeliete	te	gaan	red	uit	die	mag	van	die	Midia-
niete sodat die volk nie meer so onder verdrukking sou lewe nie. Gideon kon nie glo wat 
hy hoor nie. Hy het uit ‘n baie arm gesin gekom en was die onbelangrikste van al Joas se 
kinders. Hy vra die Engel toe vir ‘n teken om te weet of die boodskap regtig van God af 
kom. 

Gideon het daarna ‘n offer voorberei (‘n bokkie en brood) en dit voor die Engel neergesit. 
Die Engel raak toe met die punt van ‘n stok aan die offer en daar het vuur uit die rots 
gekom en die vleis en die brood is opgebrand. Gideon het toe sy teken gehad.

Die	Here	het	vir	Gideon	gesê	om	Baäl	se	altaar	af	te	breek	en	in	die	plek	daarvan	‘n	altaar	
vir die Here te bou, met ‘n bul as brandoffer. Gideon het dit in die nag gedoen omdat hy 
bang was vir die reaksie van sy pa en die mense van die stad. Toe die mense die volgende 
dag	vra:	“Wie	het	dit	gedoen?”	het	iemand	verklap	dat	dit	Gideon	was.	Die	mense	van	die	
stad was so woedend dat hul god afgebreek is, dat hulle vir Gideon wou doodmaak. Gide-
on was nog steeds nie oortuig dat God hom wou gebruik nie, veral omdat so baie mense 
nou vies was vir hom. Hy vra toe of God vir hom nog ‘n teken kan gee. 

Hy sou ‘n stukkie vel met wol aan, op die dorsvloer neersit en dan moes daar die vol-
gende oggend dou op die wol wees, maar niks op die grond nie. Dit het net so gebeur. Die 
volgende oggend was die grond kurkdroog, maar die wol was so nat dat Gideon ‘n beker 
vol	water	daaruit	kon	druk.	Glo	dit	of	nie,	maar	Gideon	twyfel	toe	nog	steeds.	Hy	sê	weer:	
“Here,	moet	asseblief	nie	kwaad	word	vir	my	nie,	maar	ek	wil	nog	een	teken	hê.	Ek	gaan	
weer die wol uitsit, maar hierdie keer moet die grond nat wees en die wol moet kurkdroog 
bly.” Daardie nag het God dit so laat gebeur.

Gideon	was	toe	gereed	om	met	al	sy	soldate	teen	die	Midianiete	op	te	trek.	Maar	God	sê	
toe:	“Die	Israliete	sal	nie	die	eer	aan	My	gee	as	daar	so	baie	soldate	is	nie.	Sê	vir	die	sol-
date wat bang is vir oorlog, hulle kan maar huis toe gaan.” Altesame 22 000 soldate is toe 
terug na hul huise toe. Maar God het gevoel dat daar nog steeds te veel soldate was. 
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Hy	sê	toe	verder	vir	Gideon:	“Vat	die	soldate	af	water	toe.	Elkeen	wat	kniel	en	met	sy	hand	
water	skep	om	te	drink,	moet	jy	kies.	Los	die	wat	plat	gaan	lê	en	water	drink	soos	die			
diere.” Nou het daar net 300 man oorgebly. 

Gideon het die 300 soldate in drie groepe verdeel. Elke man het ‘n ramshoring en ‘n fak-
kel wat binne in ‘n leë kruik versteek was, gekry. Toe het hulle stilletjies in die nag die 
kamp van die Midianiete omsingel. Toe Gideon die teken gee het almal op hul ramsho-
rings geblaas en hul fakkels uigehaal. Die hele kamp van die Midianiete het begin skreeu 
en weggehardloop. Hulle het gedink hulle is omring deur ‘n magdom soldate. God het 
Gideon en die Israeliete gehelp soos Hy belowe het.

Vragies vir slim oortjies

•	 Watse	teken	vra	Gideon	van	God	se	engel?
•	 Wat	het	Gideon	skelm	een	nag	gaan	doen?
•	 Hoe	het	Gideon	300	soldate	uitgekies?

Waar pas GIDEON in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Gideon se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

Gideon het homself gesien as ‘n arm, bangerige ou, maar God het hom gesien as ‘n dap-
per man.
•	 Dink	jy	‘n	mens	moet	ryk	of	belangrik	wees	om	vir	God	te	werk?
•	 God	sien	ons	anders	as	wat	ons	onsself	sien.	Dink	jy	hierdie	stelling	is	waar?
•	 Hoe	dink	jy	sien	God	jou?	Hierdie	vraag	hoef	jy	nie	te	antwoord	nie.	Maak	net	jou		 	
 ogies toe en dink daaroor.

Lewensles

God het van ‘n bangerige ou soos Gideon, ‘n held gemaak. God kan ons ook verander om 
vir Hom dapper te wees.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons wil vandag bid vir alle lande waar daar oorlog is. Verander mense se harte 
sodat hulle vrede sal begeer. Ons bid ook vir ‘n einde aan die geweld in ons eie land. 
Amen

Idees vir VET pret

Spookasem (wat die kinders kan herinner aan die wol vlies wat Gideon neergesit het vir 
die teken van die dou).

Kreatiewe aktiwiteit

Help Gideon om sy pad te vind na sy ramshoring toe.

Vers vir die week

Rigters 6: 12
“Die	Engel	van	die	Here	het	aan	hom	verskyn	en	vir	hom	gesê:	“Die	Here	is	by	jou,	dapper	
man!”
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Net vir die lekker

Die kinders moet elkeen ‘n skoen uittrek. Juffrou gee nou skelmpies ‘n verskillende skoen 
aan elke maatjie. Binne 1 minuut moet elkeen dan probeer om die eienaar van die skoen 
in jou hand op te spoor. Voordat jy jou skoen weer mag aantrek, moet jy en die maat eers 
iets oor julself vir mekaar vertel. Iets wat julle dink niemand van julle weet nie.
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Simson 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Rigter 13 – 16

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

“Fireball”-lekkers 
Werkkaarte van Simson
Papierborde vir elke kind
Inkleurkryte
Gom
Skêre

Lesinhoud

Manoag en sy vrou het nie kinders gehad nie. Die Engel van die Here het toe aan haar ver-
skyn	en	gesê:	“Jy	gaan	‘n	seuntjie	hê.	Hierdie	seuntjie	se	hare	mag	nooit	gesny	word	nie,	
as ‘n teken dat hy van sy geboorte af aan God behoort. Hy sal die Israeliete red van die 
Filistyne.” Die seuntjie is gebore en hulle het hom Simson genoem. 

Toe Simson ‘n jong man was, het hy verlief geraak op ‘n Filistynse meisie. God het alles 
so beplan. Simson en sy ouers is na Timna, sodat hy hulle kon voorstel aan die meisie. 
Oppad soontoe het ‘n jong leeu brullend op Simson afgestorm. Die Gees van die Here was 
by Simson en hy het die leeu kaalhand uitmekaar geskeur asof dit sommer niks was nie. 
Simson het nie vir sy ouers hiervan vertel nie. Simson is ‘n ruk later terug na Timna vir sy 
troue en hy het na die geraamte van die leeu gaan kyk. Daar was ‘n swerm bye wat ‘n nes 
in die karkas gemaak het. Simson het van die heuning gevat en daarvan geëet. Tydens die 
feesvieringe	was	daar	30	Filistynse	jongmans	saam	met	Simson.	Simson	sê	toe:	“Ek	gaan	
vir julle ‘n raaisel vertel. As julle binne sewe dae die antwoord vir my kan gee, sal ek aan 
elkeen van julle ‘n linnehemp en ‘n pak klere gee. Maar as julle die raaisel nie kan oplos 
nie, moet elkeen van julle ‘n linnehemp en ‘n pak klere aan my gee.” Die raaisel was: “ Uit 
die eter kom daar iets te ete, uit die sterke kom daar iets soets.” Die mans kon die raaisel 
nie	oplos	nie	en	op	die	sewende	dag	sê	hulle	toe	aan	Simson	se	nuwe	vrou:	“Kry	die	ant-
woord vir ons of ons verbrand jou en jou familie!” 

Simson	se	vrou	het	by	hom	gehuil	en	gesê:	“Jy	haat	my	en	jy	het	my	nie	lief	nie,	anders	
sou	jy	die	antwoord	vir	my	gegee	het.”	Simson	sê	toe:	“Ek	het	nie	eers	die	antwoord	vir	my	
ouers gegee nie!” Maar die vrou het aanhou neul. Simson was later so geïrriteerd dat hy 
aan haar vertel het wat die antwoord is. Dit was heuning wat uit die leeu (die eter) gekom 
het. 

Natuurlik het Simson se vrou vir die Filistynse mans die antwoord gegee! Simson was so 
woedend toe die mans die antwoord op sy raaisel vir hom kon gee, dat hy na Askelon is, 
waar hy 30 Filistyne doodgeslaan het en hul klere gevat het om vir die ander mans te gee. 
Simson was so kwaad dat hy terug is na sy huis toe en nie meer met die meisie wou trou 
nie. Na ‘n ruk het Simson egter na haar verlang. Toe hy uitvind dat die meisie intussen 
met sy beste vriend getroud is, was hy baie vies en jaloers. 
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Hy het 300 jakkelse gaan vang en hulle sterte aan mekaar vasgemaak. Toe het Simson 
fakkels wat brand tussen hulle sterte ingedruk en hulle in die lande en wingerde van die 
Filistyne ingejaag. Alles het afgebrand! 

Hierna het Simson in Etam gaan bly. Die Filistyne was so kwaad oor hul afgebrande lande, 
dat hulle 3000 mans gestuur het om vir Simson te vang en te boei. Simson het hom laat 
boei, maar toe hy tussen die Filistyne was, het die Here hom sterk gemaak en die toue om 
sy arms was soos garingdraadjies wat brand en sommer afval. Toe gryp Simson die kake-
been van ‘n donkiegeraamte en hy gebruik dit om 1000 Filistyne dood te slaan. Wat ‘n 
ramp vir die Filistyne!

Simson was in die tyd van die Filistyne 20 jaar lank die leier van die Israeliete.

Vragies vir slim oortjies

•	 Van	watter	volk	was	Simson	‘n	leier?
•	 Waaroor	het	sy	raaisel	op	die	troue	gegaan?
•	 Hoekom	het	hy	vir	die	vrou	sy	geheim	vertel?
•	 Wat	het	toe	gebeur?

Waar pas SIMSON in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Simson se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Wie	ken	‘n	raaisel?
•	 Maak	dit	jou	vies	as	iemand	die	antwoord	van	‘n	raaisel	uitskreeu?	Hoekom?
•	 Het	jy	talente/iets	waarmee	jy	goed	is?	Het	almal	talente?
•	 Moet	jou	talent	iets	wees	wat	ander	mense	beïndruk?

Lewensles

Simson se talent was bo-menslike krag. God gee vir alle mense talente. Ons moet hierdie 
talente gebruik om Hom te verheerlik.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, maak ons asseblief opreg in ons optrede. As dit U wil is, laat ons meer gedul-
dig wees en nie so gou kwaad word oor klein goedjies nie. 
Amen

Idees vir VET pret

“Fireball”-lekkers, wat brand soos wat die fakkels die Filistyne se koring afgebrand het.

Kreatiewe aktiwiteit

Gebruik ‘n papierbord. Knip die werkkaart met sirkels uit en plak al op die rand van die 
bord. Teken vir die “leeu” ‘n gesig in.

Vers vir die week

Rigters 13: 24
“Die	vrou	het	‘n	seun	in	die	wêreld	gebring	en	sy	het	hom	Simson	genoem.	Die	kind	het	
groot geword en die Here het hom geseën.”
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Net vir die lekker

Simson was met tye ‘n baie kwaai man. Staan rug aan rug met ‘n maat. Wanneer juffrou 
drie tel, draai om en kyk jou maat, sonder om te lag, in die oë. Die een wat eerste lag, is 
uit. Maak weer nuwe maats en begin die spel van voor af. Probeer baie kwaai lyk!
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Simson en Delila 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Rigters 16: 4 – Rigters 16: 31

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Lippe-jellie-lekkers
Werkkaart van Simson en Delila
Wol
Skêre
Gom
‘n Blinddoek om ogies mee toe te bind

Lesinhoud

Simson het verlief geraak op ‘n Filistynse vrou met die naam Delila. Die leiers van die 
Filistyne	is	na	haar	toe	en	hulle	sê	toe	vir	haar:	“Ons	sal	jou	elkeen	vir	jou	13kg	silwer	gee	
as	jy	kan	uitvind	waarin	Simson	se	krag	lê	sodat	ons	hom	kan	vang	en	vasbind.”

Delila	vra	toe	reguit	vir	Simson	waarin	sy	krag	lê.	En	Simson	antwoord:	“As	hulle	my	vas-
bind met sewe nat boogsnare, sal ek niks kan doen nie.” Delila het hom daarmee vas-
gebind om te toets of hy die waarheid gepraat het. Sy het skelmpies mans in die kamer 
laat wegkruip. Toe skreeu sy: “Simson, die Filistyne is hier.” Simson het die boogsnare so 
maklik gebreek soos garingdraadjies in ‘n vuur. 

Delila	was	baie	vies.	“Jy’t	‘n	gek	van	my	gemaak!”	het	sy	vir	Simson	gesê.	Sy	smeek	hom	
toe	weer	‘n	keer	vir	sy	geheim.	En	Simson	sê:	“As	ek	vasgebind	word	met	nuwe	toue	wat	
nog nooit gebruik is nie, sal ek soos ‘n gewone mens word.” Toe Simson slaap, bind sy 
hom toe met nuwe toue vas. Weer het daar Filistynse mans in haar kamer weggekruip. Toe 
Delila skreeu: “Simson, die Filistyne is hier!” breek Simson die toue soos garingdraadjies.

Delila	gee	egter	nie	moed	op	nie	en	hou	aan	neul	oor	Simson	se	geheim.	Op	‘n	dag	sê	hy	
toe: “Jy moet my sewe haarlokke in jou weefstoel vasweef.” Natuurlik doen Delila presies 
dit! Toe sy alles klaar met ‘n pen vasgesteek het in haar weefstoel, skreeu sy: “Simson, die 
Filistyne is hier!” Simson skrik wakker, ruk sy hare los en weereens lyk Delila soos ‘n gek!

Maar Delila het aanhou neul en Simson het so ongeduldig geraak dat hy kon doodgaan. 
Toe vertel hy haar sy lewensgeheim: “My hare is nog nooit geskeer nie. As my hare afge-
skeer word sal my krag verdwyn.” Delila het besef dat hy die waarheid praat en die leiers 
van die Filistyne laat roep. Sy het Simson op haar skoot aan die slaap gemaak en ‘n man 
laat kom om sy lokke af te sny.

Toe sy hierdie keer skreeu: “Simson, die Filistyne is hier!” was hy kragteloos. Die Filistyne 
het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom met kettings geboei en in die tronk 
gegooi.

Delila het haar geld gekry.In die tronk het Simson se hare weer begin groei. Op ‘n dag het 
die	Filistyne	‘n	groot	partytjie	vir	hulle	god	Dagon	gehou	om	dankie	te	sê	dat	Simson	
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gevang	was.	Toe	hulle	lekker	vrolik	was	het	hulle	gesê:	“Roep	vir	Simson,	dat	ons	hom	kan	
spot.” Hulle het die blinde Simson uit die tronk laat kom en hom tussen twee pilare laat 
staan. Die hele tempel was vol, daar was amper 3000 mense.

Toe	bid	Simson	en	sê:	“Here,	maak	my	nog	net	hierdie	een	keer	sterk,	dat	ek	kan	wraak	
neem op die Filistyne oor my blindheid.”

Simson het met al sy krag getrek en die tempel het ineengestort op die leiers van die 
Filistyne. Simson is ook dood, maar hy het meer Filistyne saam met hom laat doodgaan as 
in sy hele lewe vooraf.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	die	naam	van	die	vrou	in	hierdie	storie?
•	 Wat	moes	die	Filistyne	doen	om	Simson	se	krag	te	breek?
•	 Hoe	het	Simson	dit	reggekry	om	aan	die	einde	van	sy	lewe	so	baie	Filistyne	dood	te		
	 maak?

Waar pas SIMSON en DELILA in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Simson en Delila se kaartjie in 
waar dit pas.

Besprekingspunte

•	 Het	iemand	jou	al	gekul/agter	af	gewees/verneder/gespot?
•	 Is	dit	belangrik	om	vriende	te	wees	met	mense	wat	vir	Jesus	lief	is	en	gehoorsaam			
	 is	aan	Hom?	(Ja,	dit	maak	God	se	hart	bly.	Wanneer	jy	vriende	is	met	ander	mense,		
 moet dit wees om hulle na Jesus toe te bekeer).

Lewensles

Om gehoorsaam te wees aan God moet vir ons belangriker wees as om na mense te luis-
ter, al is dit mense vir wie ons baie lief is.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, help ons en gee ons krag om elke dag aan U gehoorsaam te wees. Ons wil 
graag ons doel op aarde bereik. Help ons om hieroor te dink en voluit vir U te lewe. 
Amen

Idees vir VET pret

Lippe-jellielekkers. Om ons te herinner aan hoe Delila in Simson se ore geneul het.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Simson en Delila. Plak lang stringe wol vir hare op die prent van Simson.

Vers vir die week

Rigters 16: 28
“Toe roep Simson tot die Here: “Here my God, dink tog aan my! Maak my tog net hierdie 
een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my twee 
oë!”
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Net vir die lekker

Gebruik	smarties,	jellietots	of	M&M’s.	Dink	aan	iets	vir	elke	kleur.	Bv.	Rooi	=	jou	gunste-
ling stokperdjie, Groen = jou gunsteling plek, Blou = jou gunsteling herinnering, Geel = jou 
beste vakansie ooit. Elke kind moet drie verskillende kleure kies sonder dat hulle vooraf 
weet hoekom. Juffrou gee na die tyd die betekenis en nou moet elkeen aan die groep ver-
tel wat hulle lekkers se kleure in hul lewens beteken.
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Rut 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Rut 1 - 4

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Koringare/Kougom 
Werkkaart van Rut
Toiletrolletjie vir elke kind
Skêre
Inkleurkryte
Gom

Lesinhoud

Elimelek en Naomi het twee seuns gehad, Maglon en Kiljon. Daar was ‘n droogte in Juda 
en Elimelek en sy gesin het na Moab getrek omdat daar beter weiding vir sy vee was. Die 
twee seuns het later met twee Moabitiese meisies, Orpa en Rut, getrou. Hier in Moab het 
‘n ramp vir Naomi getref. Elimelek is oorlede en na ‘n ruk Maglon en Kiljon ook. Naomi 
wou nou terug gaan na haar geboorteplek, Juda, toe. Sy het besluit dat haar twee skoon-
dogters	moes	teruggaan	na	hul	ouerhuise	toe.	Hulle	het	egter	begin	huil	en	gesê:	“Nee,	
ons wil saam met jou gaan.” Naomi het mooi met hulle gepraat en Orpa het toe besluit om 
in Moab te bly. Rut wou egter van niks weet nie.

Lees Rut 1:16

Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om by haar (haar skoonma) te bly en hulle twee 
vertrek toe na Betlehem. Naomi het ‘n ryk familielid met die naam Boas gehad. Boas het 
ook in Betlehem gebly. Dalk het Naomi gehoop Boas sou hulle kon help. Rut het besluit 
om saam met die arm mense te gaan koring optel op die deel van die lande waar die sny-
ers klaar was. Die gebruik in daardie tyd was dat weduwees, weeskinders en vreemdelinge 
so iets mag gedoen het. Rut het toevallig uitgekom by Boas se lande. Hy het Rut raakge-
sien	en	vir	sy	werkers	gevra	wie	dit	was.	Toe	Boas	hoor	sy	is	familie	van	Naomi,	sê	hy	vir	
Rut om nét by sy land are op te tel. Sy mag ook water gedrink het uit die kruike van sy 
werksmense. Toe dit etenstyd was, het hy haar genooi om saam te eet. Rut was ‘n hard-
werkende en beskeie (skaam) meisie. Boas het verder opdrag aan sy werkers gegee dat 
hulle aspris koring moes agterlos sodat Rut dit kon vat. Daardie aand het sy 13kg koring 
oorgehou. Sy het ook van die middagete se kos vir Naomi gevat. Naomi was baie bly. 

Omdat Boas familie was (in die Bybelse tyd moes familie vir mekaar sorg), het Naomi aan 
‘n plan gedink. Rut moes haarself mooi aantrek en na Boas se dorsvloer gaan. In die nag 
het	sy	stilletjies	by	Boas	se	voete	gaan	lê.	Toe	hy	in	die	middel	van	die	nag	wakker	skrik,	
was	hy	baie	verbaas	om	‘n	vrou	by	sy	voete	te	kry.	Hy	vra	toe:	“Wie	is	jy?”	En	sy	antwoord:	
“Ek	is	Rut.	Ek	wil	asseblief	vra	vir	u	beskerming?”	Boas	gee	haar	toe	die	versekering	dat	hy	
mooi na haar sal kyk. Daarna gee hy 26kg gars vir Rut om huis toe te vat. 
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Nadat Boas die toestemming van die leiers van die stad gekry het, het hy met Rut getrou. 
Rut en Boas het ‘n seuntjie gehad en hulle het hom Obed genoem (Obed het later ‘n klein-
kind met die naam Dawid gehad!)

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	Rut	se	twee	skoondogters	se	name?
•	 Waar	het	Rut	in	Betlehem	kos	vir	haar	en	Naomi	gekry?
•	 Met	wie	is	Rut	in	Juda	getroud?

Waar pas RUT in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Rut se kaartjie in waar sy pas.

Besprekingspunte

•	 Dink	julle	God	is	net	in	Suid-Afrika?
•	 Din	jy	God	kan	dalk	ook	eendag	vir	jou	planne	hê	in	‘n	ander	land?
•	 Dink	jy	dit	was	vir	Rut	maklik	om	weg	te	gaan	van	haar	familie?	Hoekom	het	sy?

Lewensles

So getrou soos Rut vir Naomi gevolg het, moet ons ook vir Jesus volg. Waar Hy gaan, moet 
ons gaan!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, ons weet dat ons deur swaarkry leer om liewer te word vir U. Asseblief laat 
ons nie moedeloos word nie, maar net meer toegewyd aan U. 
Amen
 
Idees vir VET pret

•	 Koringare	om	aan	te	proe,	soos	wat	Rut	op	die	lande	opgetel	het.
•	 Kougom,	dit	is	so	taai	–	net	soos	wat	Rut	aan	Naomi	geklou	het	en	haar	nie	wou		 	
 laat los nie!

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van Rut. Knip al die dele uit en kleur in. Plak dit vas aan ‘n toiletrolletjie.

Vers vir die week

Rut 1: 16
“Maar Rut het geantwoord:“Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te 
draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly sal ek bly; u volk is my volk, u God is 
my God.”

Net vir die lekker

Sit in ‘n sirkel en vra sommer vragies aan ‘n paar kinders.
•	 Toe	jy	kleiner	was,	wie	was	jou	gunsteling	superhero	en	hoekom?
•	 As	daar	ooit	‘n	fliek	oor	jou	lewe	gemaak	word,	watter	akteur	sal	jy	wil	hê	moet	jou			
	 speel?
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Samuel 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

1 Samuel

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

“Jellie Baby”-lekkers 
Werkkaart van Samuel
Inkleurkryte

Lesinhoud

Elkana en sy vrou Hanna het nie kinders gehad nie. Die ander vroue het vir Hanna gespot 
omdat sy kinderloos was. Elkana en sy gesin is elke jaar na die tempel in Silo om daar te 
gaan aanbid. Op ‘n keer was die profeet Eli by die tempel toe Hanna tot die Here gebid 
het. Sy het bitterlik en sonder ophou gehuil terwyl sy tot God gebid het. Daardie dag het 
Hanna vir God belowe dat as Hy vir haar ‘n seuntjie gee, sy hom vir God sou grootmaak. 
As ‘n teken daarvan belowe sy ook om nooit die seuntjie se hare te sny nie.

Eli het net die gehuil en geprewel gesien en gedink Hanna is dronk. Toe hy met haar raas 
sê	sy:	“Nee	Meneer,	dit	is	oor	ek	so	hartseer	is.”	Toe	sê	Eli:	“Wat	jy	van	God	gesmeek	het,	
sal waar word.” Sowat ‘n jaar na hierdie belofte van Eli, het Hanna ‘n seuntjie gekry. Sy het 
uitgeroep: “Sy naam is Samuel.” (Dit beteken: Sy naam is van God). Nadat Samuel bietjie 
groter was, het Hanna hom na die huis van die Here in Silo gevat. Samuel het daar by die 
tempel saam met Eli agtergebly, soos Hanna vir God belowe het.

Hanna het elke jaar ‘n manteljie (amper soos ‘n jassie) gemaak en dit vir Samuel saam 
gebring wanneer sy en Elkana vir die jaarlikse offer na die temel gegaan het. Samuel het 
grootgeword en God en die mense van Silo was baie lief vir hom.

Vroeg een môre, terwyl Samuel en Eli nog in die bed was, het Iemand vir Samuel geroep. 
Hy	antwoord	toe:	“Ek	kom!”	Hy	het	na	Eli	toe	gegaan	,	maar	Eli	sê:	“Ek’t	jou	nie	geroep	
nie, gaan slaap maar weer.” Toe roep die stem ‘n tweede keer en Samuel gaan weer na 
Eli	en	sê:	“Hier	is	ek.”	Eli	het	hom	weereens	terug	bed	toe	gestuur.	Toe	roep	die	stem	‘n	
derde keer, en wéér gaan Samuel na Eli. Nou het Eli besef dat dit die Here is wat Samuel 
roep.	Hy	sê	toe	vir	Samuel:	“Gaan	lê,	en	as	iemand	jou	weer	roep,	moet	jy	antwoord:	
Here, U dienaar luister!” Die Here het toe weer geroep: “Samuel, Samuel!” Samuel het ge-
doen	soos	Eli	gesê	het.	Wanneer	God	jou	roep	moet	jy	luister.

Die Here vertel toe aan Samuel dat Eli en sy twee seuns swaar gestraf gaan word. Samuel 
was	bang	om	vir	Eli	die	boodskap	te	gee,	maar	Eli	het	gesê:	“Moenie	iets	vir	my	wegsteek	
nie!” Samuel het hom toe alles vertel.

Samuel het grootgeword en die hele Israel van noord tot suid het opgelet dat Samuel be-
troubaar was as profeet van die Here.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Hoekom	het	dit	vir	Eli	gelyk	asof	Hanna	dronk	was?
•	 Wat	belowe	Hanna	vir	God?
•	 Oor	watter	saak	het	God	vir	Samuel	‘n	boodskap	gebring?

Waar pas SAMUEL in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Samuel se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

Lees Hebreërs 1 om hierdie vragies nog duideliker te maak
•	 Het	jy	al	aan	iets	gedink	en	dan	is	jy	nie	seker	of	dit	‘n	boodskap	van	God	is	of		 	
	 sommer	net	jyself	nie?	Hoe	weet	‘n	mens?	(Toets	sulke	boodskappe	aan	die	Bybel,			
 die Heilige Gees kan vir jou boodskappe gee).
•	 Moet	jy	gehoorsaam	wees	aan	die	stem	van	die	Here?

Lewensles

Maak nie saak hoe oud jy is nie, as jy die Bybel lees en na God se stem luister, sal God 
met jou praat.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, dankie dat ons weet ons is nooit te klein om U stem te hoor nie. Help dat ons 
U stem nie sal ignoreer nie, maar soos Samuel sal luister daarvoor. 
Amen

Idees vir VET pret

“Jelly Baby”-lekkers (al was Samuel klein, was hy ‘n kind van God).

Kreatiewe aktiwiteit

Help Samuel om sy pad terug na sy bed te vind.

Vers vir die week

1 Samuel 1: 17 
“Toe	sê	Eli:	Wees	gerus	en	gaan	nou	maar.	Die	God	van	Israel	sal	aan	jou	gee	wat	jy	van	
Hom afgesmeek het.”

Net vir die lekker

Sit in ‘n sirkel en vra vragies aan ‘n paar maats.
•	 Wat	sal	jou	droomwerk	wees	eendag?
•	 Wat	is	die	snaakste	ding	wat	jy	nog	ooit	geëet	het?
•	 As	jy	jouself	met	net	drie	woorde	moes	beskryf,	wat	sou	dit	wees?
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Saul 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

1 Samuel 9 - 1 Samuel 11

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

‘n Groterige stuk vrugterol
Werkkaart van Saul
Skêre
Gom
‘n Bol wol wat in verskillende lengtes gesny is

Lesinhoud

Kis was ‘n ryk man, uit die familie van Benjamin. Hy het ‘n seun gehad met die naam Saul. 
Hierdie seun was sterk en aantreklik. Op ‘n keer het Kis se donkies weggeraak en hy het 
Saul gestuur om hulle te gaan soek. Toe Saul en die slaaf GLAD nie die donkies kon kry 
nie, het hulle besluit om ‘n profeet of siener te gaan besoek in die stad naby aan die plek 
waar hulle gesoek het vir die donkies. Die slaaf het 3 gram silwer by hom gehad, wat hulle 
as geskenk aan die man van God of die profeet, soos party mense hom genoem het, kon 
gee as hy hulle sou help om die donkies te kry.

Intussen het God aan Samuel vertel dat Hy ‘n jong man na hom toe gaan stuur en dat 
Samuel	die	jong	man	as	koning	oor	Israel	moes	salf.	Toe	Saul	by	Samuel	aankom,	sê	God	
vir Samuel: “Dit is die man van wie ek gepraat het! Dit is die man wat oor my volk sal re-
geer!”

Samuel het Saul vir ete genooi en hom gerusgestel dat sy donkies gevind is. Hy het Saul 
genooi om oor te slaap en ‘n feesmaal vir hom voorgesit. Die volgende oggend het hy 
Saul met ‘n kruik olie gesalf. Saul was nou die koning van Israel, maar nie almal was ewe 
tevrede met God se keuse van ‘n koning nie.

Saul was ‘n koning wat goed begin het, maar later nie meer na God se stem geluister het 
nie. Die Bybel vertel vir ons dat God later Sy Gees van Saul af weggevat het.

Tydens een van die veldslae moes Saul wag totdat Samuel die brandoffer vir die Here 
kom aansteek het. Samuel was Israel se profeet en dit was die gebruik dat net die profeet 
brandoffers aan die brand mag steek namens die volk. Samuel was laat en die soldate kon 
nie langer wag nie en het begin kla. Saul het toe sommer self die brandoffer geoffer. Sa-
muel	het	kort	daarna	opgedaag	en	was	baie	ontsteld.	Hy	sê	toe	vir	Saul	dat	God	‘n	ander	
koning in sy plek sal kies, omdat Saul ongehoorsaam was. Gedurende Saul se regeringstyd 
was daar baie oorloë en onrus in Israel.

Toe	Samuel	vir	Saul	sê	dat	die	Here	hom	verwerp	as	koning,	het	Saul	die	punt	van	Samuel	
se klere gegryp om hom terug te hou, en ‘n stuk het afgeskeur. Samuel het later opdrag 
van God gekry om ‘n nuwe koning te salf. Israel se nuwe koning was Dawid, seun van Isai.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	die	naam	van	Israel	se	eerste	koning?
•	 Watter	profeet	het	hom	gesalf	tot	koning?
•	 Noem	een	daad	van	Saul	wat	nie	reg	was	in	God	se	oë	nie.

Waar pas SAUL in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Saul se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Kies	jou	skool	leiers/klaskapteins?
•	 Hoe	voel	dit	wanneer	jy	nie	gekies	word	nie?
•	 Dink	jy	God	voel	sleg	as	ons	hom	nie	kies	as	ons	leier	nie?
•	 Wie	is	ons	koning?

Lewensles

Ons	moet	net	een	koning	hê	in	ons	lewens,	en	dit	is	koning	Jesus.	Hy	moet	die	belangrik-
ste persoon in ons lewens wees.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, maak ons gehoorsaam aan U. Ons wil U so graag tevrede stel, maar so baie 
keer verstrik sonde ons. Help ons asseblief om te volhard in U woord. 
Amen

Idees vir VET pret

Skeur vir elke kind ‘n klein stukkie vrugterol af. Doen dit voor die kinders. So het Saul 
probeer vashou aan Samuel se klere en toe skeur dit. Eet hierdie stukkie vrugterol en dink 
daaraan dat jy nooit van God afgeskeur kan word nie.

Kreatiewe aktiwiteit

Werkkaart van ‘n donkie. Sny al die dele uit en plak aan mekaar vas. Saul het sy pa se 
donkies gaan soek.

Vers vir die week

1 Samuel 15: 22
“Maar Samuel antwoord: “Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die 
Here	as	gehoorsaamheid	aan	Sy	bevel?	Nee,	gehoorsaamheid	is	beter	as	offerande,	om	te	
luister is beter as die vet van ramme.”

Net vir die lekker

Sny toutjies in verskillende lengtes. Van baie kort tot heel lank. Rol weer op in ‘n balletjie. 
Kinders moet voorentoe kom en die toutjie om hul vinger begin oprol. Terwyl hulle dit 
doen, moet hulle heeltyd iets oor hulself aan die groep vertel, totdat die toutjie heeltemal 
opgerol is. Party gaan kort praat en ander weer heel lank!
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Dawid

Voorbereide lees werk vir die aanbieder

1 Samuel 16: 1 - 13

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Werkkaart van Dawid
Gom
Skêre
Wol/watte
Hartjie lekkers
Blinddoeke om ogies toe te bind

Lesinhoud

Die Gees van die Here het van Saul, Israel se eerste koning, af weggegaan en die Here was 
baie hartseer en jammer dat Hy Saul ooit koning gemaak het.

Die Here het vir Samuel, Israel se profeet, opdrag gegee om na Isai, wat in Bethlehem ge-
woon het, se huis te gaan om een van sy seuns as nuwe koning van Israel te salf.

Om ‘n nuwe koning te salf terwyl Saul nog gelewe het, was hoogverraad. As Saul dit sou 
uitvind of hoor, sou hy Samuel laat doodmaak het. Samuel was dus baie skrikkerig en ont-
steld oor hierdie opdrag van die Here. Om Samuel se regte planne (die salf van ‘n nuwe 
koning)	te	versteek,	sê	die	Here	aan	hom	om	‘n	verskalf	saam	te	vat	vir	‘n	offer.	Isai	moes	
dan na die ete by die offer genooi word. Die seun wat gesalf moes word, sou deur die 
Here aan Samuel uitgwys word.

Isai se huis was sowat sewe km suid van Jerusalem en 33 km weg van Rama, waar Samu-
el gewoon het. Isai was uit die stam van Rut en Boas.

Die mense in Betlehem het geskrik toe hulle vir Samuel sien en het gedink daar is dalk 
pro-bleme. Samuel het hulle egter gerusgestel en almal, ook vir Isai en sy seuns, na die     
offerete genooi.

Toe Isai en sy seuns inkom, sien Samuel vir Eliab, die oudste seun, raak. Samuel was baie 
beïndruk en het dadelik gedink dit is die seun wat hy sou salf. Eliab se naam het beteken 
“God is Vader” en dit het ook vir Samuel goed geklink. Hierdie seun was ‘n baie goeie kan-
didaat vir koning!

Maar God het dadelik vir Samuel laat weet dat hierdie nie die nuwe koning was nie. Samu-
el moes nie kyk hoe die seuns van buite lyk nie. Mense kyk na iemand se buitekant, maar 
die Here kyk na iemand se hart.

So het Isai se seuns voor Samuel verskyn, Eliab eerste, toe Abinadab, Samma en die an-
der. Al sewe van hulle. Samuel vra toe aan Isai of hy nie nog seuns gehad het nie, want tot 
op daardie punt het die Here nog geensins gewys dat Hy een gekies het as koning nie.
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Die jongste seun, Dawid, was nie daar nie want hy het skape opgepas. Samuel het hom 
dadelik laat haal.

Dawid was ‘n mooi seun, met pragtige oë. Die Here het vir Samuel gewys dat hierdie seun 
Sy keuse as nuwe koning oor Israel was. Daar, voor al sy broers, is olyfolie oor Dawid se 
kop uitgegooi. Dawid is gesalf met die olie wat Samuel in ‘n uitgeholde horing saam ge-
bring het. Die horing sou ‘n teken wees van krag en sterkte en ook van latere politieke 
mag. Dawid en Salomo was die enigste konings van Israel wat ooit gesalf is met olie uit ‘n 
horing uit. Hulle twee was ook Israel se konings met die grootste ryke en die meeste mag. 
Altwee was ook baie slim en wyse konings.

Samuel het nie aan Isai of die ander seuns verklap wat die salf-behandeling beteken het 
nie, maar van daardie dag af het die Here se Gees in Dawid gewerk.

Intussen het dit nie goed gegaan met Koning Saul nie. Saul het die woorde van die Here 
verag en daarom was hy ‘n baie ongelukkige man. Een van die paleiswerkers het ‘n slim 
plan gekry. Saul moes iemand soek wat vir hom op ‘n lier kon speel. Dit was ‘n snaarin-
strument amper soos ‘n klein harpie. Lierspel sou die koning kon laat ontspan!

En raai wat, hierdie paleiswerker het net die regte persoon vir hierdie werkie geken. Isai, 
in Betlehem, se seun Dawid, kon so mooi op die lier speel! Saul het ‘n boodskap na Isai 
gestuur en Dawid is na die paleis ontbied om vir die koning te kom speel op sy lier.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wie	was	Israel	se	eerste	koning?
•	 Die	hoeveelste	seun	van	Isai	was	Dawid?	(die	agtste)
•	 Waarin	het	Samuel	die	olie	vir	die	salwing	gedra?

Waar pas DAWID in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Dawid se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Het	ons	land	konings?	(Ja,	Zulu,	Xhosa	ens)
•	 Watse	ander	“konings”	het	ons	soms?	(geld,	sport,	status,	werk...)
•	 Wie	is	jou	helde?	Hoekom?

Lewensles

God	sien	wat	in	mense	se	harte	aangaan.	Hy	oordeel	ons	anders	as	wat	die	wêreld	ons	
oordeel.

 Ons gebed vir vandag

Here Jesus, asseblief wees met al die leiers in ons land dat hulle lief sal wees vir U en ons 
land goed sal lei. Wees veral met ons president en ons ministers dat hulle goeie besluite 
neem! 
Amen

Idees vir VET pret

Hartjie-lekkers, om ons te herinner dat God na ons harte en nie na ons uiterlike kyk nie.
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Kreatiewe aktiwiteit vir die week

Knip die skapie uit. Vou in die middel sodat hy regop staan. Plak die gesiggie aan die voor-
kant vas. Jy kan ook wol/watte op die skapie se lyf plak. Dawid was ‘n skaapwagter

Vers vir die week

1 Samuel 16: 7
“Maar	Hy	sê	vir	Samuel:	“Moenie	na	sy	voorkoms	of	sy	buitengewone	lengte	kyk	nie,	want	
Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens 
kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”

Net vir die lekker

Verdeel die klas in groepe en dan verder in twee-twee maats. Een persoon is geblinddoek 
en een lei die “blinde.” Daar is ‘n hindernisbaan in die klas, bv. bo-oor die stoel, verby die 
mat, onder juffrou se tafel deur. Die kinder mag net aan die “blinde” veduidelik wat om te 
doen en mag glad nie aan hom/haar raak nie. Lei so die hele groep. Die eerste groep wat 
klaarmaak, is die wenners.
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Dawid en Goliat

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

1 Samuel 16: 14 – 1 Samuel 17

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Sjokolade rosyntjies (“chocolate coated raisins”)
Werkkaart van Dawid
Inkleurkryte
Papier en pen vir elke maat

Lesinhoud

Saul (die koning van Israel) was op die uitkyk vir iemand wat die lier vir hom kon speel. 
Een	van	sy	amptenare	sê	toe:	“Isai	se	seun	is	‘n	dapper	man	en	‘n	goeie	vegter.	Hy	praat	
mooi en is ook aantreklik. Ek het hom al hoor speel.” Dawid is toe ontbied. Saul het baie 
van Dawid gehou en ook van sy pragtige musiek. Hy vra toe die jongman om te bly en vir 
hom (Saul) te werk. Elke keer wanneer Saul sleg gevoel het, het Dawid vir hom op die lier 
gespeel. Saul het baie probleme in sy land gehad. Daar was gedurig onrus en Israel was 
gewikkel in ‘n stryd teen die Filistyne.

Die Filistyne het ‘n baasvegter gehad met die naam Goliat. Hy was 3 meter lank! Hy het 
‘n helm van brons gedra en ‘n borsharnas van metaal. Ook voor sy bene was daar brons 
skerms.	Hy’t	‘n	brons	swaard	gehad	en	‘n	baie	groot	spies	met	‘n	lang	yster	lem.	Goliat	
het	gespot	met	die	Israeliete.	Hy’t	gesê:	“Laat	iemand	teen	my	veg.	As	hy	wen	sal	ons	jul	
slawe word.” Saul en al Israel se soldate was baie bang. Tydens een van die veldslae het 
Goliat vir 40 dae lank die Israeliete uitgedaag. In hierdie tyd het Isai vir Dawid gestuur om 
kos vir sy broers te vat. Hulle was soldate vir Saul. Net toe Dawid daar aankom, skreeu 
Goliat weer so op die Israeliete. Dawid vra toe: “Wie is hierdie man dat hy die volk van die 
lewende	God	so	verkleineer?	Ek	sal	gaan	en	teen	die	Filistyn	veg.”	Saul	wou	nie,	maar	Da-
wid	sê:	“As	ek	my	pa	se	vee	oppas	moet	ek	partykeer	leeus	of	bere	doodmaak.	Die	Here	
sal my red.” Saul het sy eie wapenrusting vir Dawid aangetrek, maar toe kon Dawid skaars 
loop. Die ysterklere was te swaar en hy was nie gewoond daaraan nie.

Dawid vat toe sy kierie in sy hand, vyf gladde klippies en sy slingervel, en hy stap na die 
reus.	Goliat	het	op	Dawid	gevloek,	maar	Dawid	was	kalm	en	het	gesê:	“Jy	kom	na	my	toe	
met ‘n dolk en ‘n spies en ‘n swaard, maar ek kom na jou toe in die Naam van die Here 
die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het.”

Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat ‘n klip daaruit, gooi dit met sy slingervel en tref 
die Filistyn teen die voorkop. Goliat het vooroor gerol. Dawid het nie eers ‘n swaard by 
hom gehad nie! Dawid hardloop toe na Goliat toe, trek dié se swaard uit die skede en kap 
Goliat se kop af. Die Filistyne het gesien hul held is dood en het gevlug.

Vragies vir slim oortjies

•	 Watse	instrument	het	Dawid	bespeel?
•	 Van	watter	nasie	was	Goliat?
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•	 Wie	weet	hoe	lyk	‘n	slingervel?	Soos	watter	wapen	wat	ons	vandag	ken,	lyk	dit?

Waar pas GOLIAT in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Dawid en Goliat se kaartjie in waar 
dit pas.

Besprekingspunte

Al is jy klein, is God altyd aan jou kant!
•	 Is	jy	soms	bang	vir	“groot”	(volwasse)	mense?
•	 Hoekom?
•	 Is	daar	boelies	in	jou	skool?
•	 Wat	doen	hierdie	boelies	wat	die	ander	kinders	bang	maak?

Lewensles

Ons het nie nodig om bang te wees vir enige iemand nie. As God by ons is, wie kan teen 
ons wees!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, gee ons asseblief krag en moed vir moeilike take. Laat ons nie wegskram van 
U vyande omdat ons bang is nie. Met U aan ons kant is alles moontlik. 
Amen

Idees vir VET pret

Sjokolade rosyntjies. Dit kan soos die klippies lyk waarmee Dawid Goliat doodgemaak het. 
Gee vir elkeen vyf.

Kreatiewe aktiwiteit

Help Dawid om by sy slingervel uit te kom om te gaan veg teen Goliat.

Vers vir die week

1 Sameuel 17: 45
“Maar	Dawid	sê	vir	die	Filistyn:	“Jý	kom	na	my	toe	met	‘n	dolk	en	‘n	spies	en	‘n	swaard,	
maar ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die linies 
van Israel, wat jy verkleineer het.”

Net vir die lekker

Elke maat kry ‘n papiertjie en ‘n pen om ‘n kommer of ‘n vrees op neer te skryf. Na die 
tyd	word	al	die	papiertjes	ingeneem	en	juffrou	lees	al	die	vrese.	Was	daar	ooreenkomste?	
Vrese	wat	onnodig	is?	Wat	kan	ons	doen	met	vrese?
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Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

1 Samuel 18 - 26

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Jellielekkers wat soos handjies lyk 
Werkkaart van Dawid en Jonatan 
Lint
Skêre
Inkleurkryte
Haakspelde
Kleeflint (“sellotape”)

Lesinhoud

Nadat Dawid vir Goliat verslaan het, het Saul hom nie toegelaat om terug te gaan na sy 
vader se huis nie. Hy moes by die paleis bly. Saul se seun, Jonatan, het baie van Dawid 
gehou. Jonatan het selfs sy klere en wapens vir Dawid gegee, en hulle het groot vriende 
(boesemvriende) geword. Saul het egter na ‘n ruk jaloers geraak op Dawid se vriendskap 
met sy seun.

Eendag toe Dawid weer op die lier vir Saul speel, het Saul besluit om sy spies na Dawid te 
gooi, om hom dood te maak. Twee maal het Dawid betyds gekoes, anders was hy dood. 

Dawid is later met Saul se dogter, Mikal, getroud, maar nog steeds het Saul agteraf planne 
gemaak om Dawid dood te maak. Dawid was sy dogter se man en sy seun se boesem-
vriend, maar uit jaloesie wou Saul hom laat vermoor.

Jonatan was so lief vir Dawid, dat hy hom vertel het: “My pa wil jou doodmaak.” Toe het 
die twee ‘n plan uitgedink. Jonatan het gaan pleit vir Dawid se lewe by sy pa. Koning Saul 
het na sy seun geluister en belowe om Dawid nie dood te maak nie. Saul het egter gou sy 
belofte	vergeet.	Op	‘n	dag	het	Dawid	vir	hom	op	die	lier	gespeel.	Saul	het	wêêr	sy	spies	na 
Dawid gegooi, en dit het in die muur vasgesit. Dawid het toe besluit om nog dieselfde nag 
te vlug. Saul het in die nag soldate na Dawid se huis gestuur om hom te vermoor. Sy vrou 
Mikal het hom gehelp om deur die venster te ontsnap. Sy het toe ‘n beeldjie in sy bed	
gesit	met	komberse	oor.	Toe	die	soldate	kom,	sê	sy:	“Julle	kan	hom	nie	vang	nie,	hy	is	
siek	in	die	bed.”	Saul	sê	toe	vir	die	soldate:	“Bring	hom	met	bed	en	al	na	my	toe.”	Toe	
Saul die komberse afhaal, was hy lekker vies om te sien Dawid is weg. Jonatan was nog 
steeds oortuig dat Saul sy belofte sou hou om nie vir Dawid dood te maak nie. Dawid was 
egter nie so seker nie. Hy vertel toe vir Jonatan dat as Saul aan etenstafel die aand vra 
waar Dawid is, Jonatan moes antwoord dat hy na Betlehem is vir sy familie se offer. As 
Saul	sou	sê:	“Goed”,	dan	sou	Dawid	veilig	wees.	As	Saul	egter	baie	kwaad	word,	sou	Da-
wid weet sy lewe is regtig in gevaar.  Dawid wou graag weet hoe Saul reageer het. Die 
twee besluit toe dat Dawid in die veld sou wegkruip. Jonatan sou drie pyle afskiet asof na 
‘n teiken.	As	hy	vir	sy	slaaf	sê,	“soek	die	pyle	hier	voor	rond,”	is	Dawid	veilig.	Maar	as	
Jonatan	sou	sê:	“Nee,	die	pyle	is	verder	agter	jou,”	moes	Dawid	weet	sy	lewe	is	in	gevaar.	
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Tydens die ete was Saul woedend oor Dawid nie daar was nie. Jonatan het die volgende 
oggend	vroeg	veld	toe	gegaan	en	vir	sy	slaaf	gesê:	“Soek	verder	agter	toe,	die	pyle	is	
verder.” Toe die slaaf weg is, het Dawid uit sy skuilplek gekom. Hy en Jonatan het me-
kaar vasgehou en saam gehuil. Dawid het toe weggegaan en Jonatan is terug na die stad 
toe. Dawid se lewe was regtig in gevaar.

Vragies vir slim oortjies

• Wie	was	Dawid	se	beste	vriend?
• Hoe	weet	jy	Jonatan	was	regtig	lief	vir	sy	vriend	Dawid?
• Watse	boodskap	het	die	skiet	van	die	pyle	vir	Dawid	gehad?

Waar pas Jonatan in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Dawid en Jonatan se kaartjie in 
waar dit pas.

Besprekingspunte

Ware vriendskap is BAIE kosbaar
• Wie	is	jou	beste	maat?	Hoekom?
• Kan	‘n	beste	maat	jou	lewe	dalk	red?	Hoe?
• Hoekom	wil	jy	soms	die	beste	dinge	vir	jou	vriende	bêre	of	gee?
• Dink	jy	dit	is	hoe	God	oor	ons	ook	voel?

Lewensles

Ons moet leer om soms die minste te wees. Hoewel Jonatan die prins was, het hy terug- 
gestaan sodat Dawid koning kon word.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, dankie vir vriende. Help dat ons ware vriendskap sal oppas en nie net goeie 
vriende sal soek nie, maar sal probeer om self ‘n goeie vriend/in te wees. 
Amen

Idees vir VET pret

Handjie lekkers (jellielekkers) – hou jou vriend se hand ten alle tye vas.

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan ‘n vriendskapsknopie vir ons beste maat maak. Knip dit uit, versier en sit ‘n 
speldjie	agter	aan	vas	as	jy	wil.	Gee	dit	vir	jou	beste	maat	om	dankie	te	sê	vir	jul	vriend-
skap.

Vers vir die week

1 Sameuel 18: 1
“Nadat Dawid klaar met Saul gepraat het, het Jonatan baie geheg geraak aan Dawid en 
hom liefgekry soos homself.”
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Net vir die lekker

Kies vyf maats om “aan” te wees. Die res van die maats staan met toe ogies. Maats met 
toe oë hou een van hul hande in ‘n vuis, met jou duim wat na bo wys. Die vyf maats stap 
nou deur die groep en kies iemand aan wie se duim hulle raak. As daar aan jou duim 
geraak is, maak jou vuis toe. Wanneer al vyf iemand gekies het, kan die groep hul ogies 
oopmaak.	Raai	wie	het	aan	jou	duim	geraak?	As	jy	reg	raai,	kan	jy	voor	gaan	staan	in	die	
plek van die maat wat aan was. As jy verkeerd raai, sit jy uit.

Dawid en Jonatan het mekaar so goed geken, hulle kon deur “tekens” vir mekaar bood-
skappe gee!
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Jona 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Jona 1 - 4

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Malvalekker-vissies 
Werkkaart van Jona
Skêre

Lesinhoud

God	het	vir	Jona,	seun	van	Amittai,	gesê	om	na	Nineve	te	gaan	om	vir	die	mense	daar	
van God te vertel. Maar Jona het besluit om eerder na Tarsis te gaan – hy was glad nie lus 
vir Nineve se mense nie. Jona het per boot na Tarsis vertrek. Maar die Here het ‘n kwaai 
storm laat opsteek en die boot het amper uitmekaar gebreek. Terwyl al die matrose die 
vrag oorboord gegooi het en almal tot hulle gode gebid het, het Jona rustig geslaap. Die 
matrose besluit toe om lootjies te trek om uit te vind wie se skuld die storm was. Die lot 
het	op	Jona	geval.	Jona	vertel	hulle	toe	dat	hy	wegvlug	van	God	af.	Jona	sê	toe	verder	hy	
weet dat hulle gestraf word oor sy ongehoorsaamheid. Hulle moes hom in die see gooi 
en die water sou kalm word. Die matrose wou nie sy dood veroorsaak nie, maar maak nie 
saak hoe hard hulle geroei het nie, die storm was te erg. Hulle vat toe uiteindelik vir Jona 
en gooi hom in die see, en die storm het bedaar. Die matrose kon toe sien hoe magtig 
Jona se God is. Die Here het daarna ‘n groot vis gestuur om vir Jona in te sluk. Jona het 
binne-in die vis se maag baie hard tot God gebid. Na drie dae en nagte het die Here die vis 
beveel om Jona op die land uit te spoeg.

Hierna is Jona reguit na Nineve. Die mense van Nineve het na Jona geluister, en selfs die 
koning het besluit om tot God te bid en te smeek vir genade. Toe God sien hoe berouvol 
die mense was, het hy besluit om nie meer ‘n ramp oor die stad te bring nie. Jona was 
ontevrede hieroor. Hy was sommer vies oor al die moeite wat hy gedoen het. As God in 
elk	geval	nie	die	mense	nie	wou	laat	sterf	nie,	hoekom	moes	hy	al	die	pad	na	Ninevê	toe	
kom! Jona het die stad verlaat en het onder ‘n afdakkie gaan sit om te kyk wat in die stad 
gebeur. Toe laat die Here ‘n komkommerplant bo-oor die skerm rank. Dit het lekker koelte 
gemaak en sommer Jona se bui ook afgekoel.

Die volgende oggend stuur die Here toe ‘n wurm om die plant op te vreet. Hy het dit ook 
‘n baie warm dag gemaak. Jona het in die son gesit en gewens hy gaan sommer dood. Toe 
sê	God	vir	hom:	“Jona,	jy	is	vies	oor	‘n	plant	waarvoor	jy	nie	gewerk	het	nie	en	wat	jy	nie	
versorg het nie. Dit het oornag opgekom en is oornag dood. MAAR Ek mag nie bekommerd 
wees	oor	al	die	mense	in	die	groot	stad	Nineve	nie?”

Jona moes hom regtig skaam vir sy gedrag.

Vragies vir slim oortjies:

•	 Waarheen	stuur	God	vir	Jona?
•	 Na	hoe	‘n	lang	tyd	het	die	vis	vir	Jona	uitgespoeg?
•	 Wat	het	met	die	komkommerplant	gebeur	waaronder	Jona	gerus	het?
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Waar pas JONA in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte uit van die begin van die jaar af en sit Jona se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

•	 Waar	sal	die	beste	plek	wees	om	vir	God	weg	te	kruip?
•	 Wie	van	julle	het	al	gedink	Mamma	en	Pappa	vra	jou	om	iets	te	doen	waarvoor	jy		 	
	 glad	nie	lus	is	nie?	Soos	wat?	Dink	jy	hulle	het	redes?
•	 Wie’t	al	gevoel	Mamma	en	Pappa	is	BAIE	onregverdig	en	as	hulle	vir	jou	hul	ant-	 	
	 woord	verduidelik,	dan	verstaan	jy?	Vertel	ons	daarvan.

Lewensles

Ons kan nie vir die Here weghardloop nie. God het mense lief en wil hulle red. Hy gebruik 
ons om vir ander mense van Hom te vertel.

Ons gebed vir vandag

Here	Jesus,	hoekom	is	dit	vir	ons	soms	so	moeilik	om	ander	mense	te	vergewe?	Help	ons	
asseblief om in alle mense ook U genade en liefde te sien. 
Amen

Idees vir VET pret

Malvalekker-vissies, om ons te herinner aan Jona in die vis se maag.

Kreatiewe aktiwiteit

Teken ‘n mannetjie binne in die vis se maag. Kan julle dink hoe benoud en bang Jona 
was?	Knip	die	vis	uit.

Vers vir die week

Jona 1:9 
“Jona het hulle geantwoord: “Ek is ‘n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel 
wat die see en die vasteland gemaak het.”

Net vir die lekker

Jona was gestrand toe die vis hom uitspoeg! Verdeel die kinders in groepe, hulle moet as 
groep	een	ding	kies	wat	hulle	op	‘n	eiland	saam	met	hulle	sou	wou	hê	as	hulle	gestrand	is.	
Die groepleier moet dan aan die ander vertel wat hulle groep gekies het en hoekom. 

Dit mag nie iets onrealisties wees soos ‘n feëtjie met drie wense nie!

Die wenner word dan deur die ander groepe aangewys.



115



116

Daniël 

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Daniël 1 - 11
 
Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

“Fireballs”-lekkers 
Werkkaart van Daniël in die leeukuil
Geel en bruin wol
Blinkers

Lesinhoud

Die koning van Babel het sy paleiswerkers beveel om jongmanne van Israel na die pa-
leis te bring. Hulle moes òf uit die koninklike geslag kom òf familie wees van belangrike 
mense. Die jongmans moes ook aantreklik, slim en harde werkers wees. Hulle mag ook 
nie enige liggaamsgebreke gehad het nie. Die koning sou hierdie jongmanne vir drie jaar 
in sy paleis oplei. Hulle mag ook paleiskos geëet het. Daniel is gekies en hy het ‘n nuwe 
naam – Beltsasar gekry. Daniël wou nie van die kos uit die paleis eet nie. Hy en sy drie 
vriende het toe die paleiswerkers oortuig om vir tien dae ‘n proef te doen, om te kyk of 
hulle na die tien dae dieselfde as die ander jongmans lyk. Die werkers het gesien hulle lyk 
na tien dae beter as die res. Hulle het toe ingestem om vir Daniël en sy vriende net 
groente te gee om te eet. Daniël en sy vriende het wysheid gehad – hulle was selfs slim-
mer	as	die	koning	se	towenaars.	Daniël	kon	ook	drome	uitlê.

Die koning het ‘n droom gehad en God het die droom aan Daniël verduidelik. Die droom 
was oor ‘n groot standbeeld wat geblink het. Die kop was suiwer goud, die bors en arms 
was silwer, die maag en heupe was brons, die bene was van yster en die voete was yster 
en klei gemeng. ‘n Groot klip tref toe die beeld teen die voete en verpletter dit. Al die 
metale is fyngestamp en is soos stof deur die wind weggewaai. Die klip het ‘n groot rots 
geword.

Daniël het vir die koning vertel wat die droom beteken. Die koning was die kop van goud. 
Na hom sou nog ander konings kom. Uiteindelik sou daar ‘n verdeelde koninkryk wees 
(klei en yster). Maar God sou alles vernietig en Sy koninkryk oor alles laat regeer.

Die koning was baie beïndruk en het Daniël baie geprys.

Na ‘n ruk het koning Nebukadneser ‘n goue beeld laat maak en al die amptenare moes 
bymekaarkom vir die inwyding. ‘n Aankondiger het hard geroep dat almal voor die beeld 
moes buig, anders sou hulle onmiddellik in ‘n brandende oond gegooi word. Van die 
mense het by die koning gaan kla omdat Sadrag, Mesag en Abednego (Daniël se vriende), 
nie	die	goue	beeld	wou	aanbid	nie.	Toe	het	Nebukadnesar	woedend	geword.	Die	drie	sê	
toe:
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Hulle wou nie Nebukadneser se beeld aanbid nie. Die koning het die oond sewe maal 
warmer as gewoonlik laat maak. Met al hulle klere aan is die drie toe in die oond gegooi. 
Die oond was so warm dat die mans wat hulle moes ingooi, doodgebrand het. Toe sien die 
koning skielik vier mans wat binne in die vuur rondloop. Die vierde man het soos ‘n engel 
gelyk. Die koning beveel hulle toe om uit te kom. Almal kon sien dat hul hare nie eens 
geskroei was nie. Hul klere het ook niks oorgekom nie. Hulle het nie eens na rook geruik 
nie!

Die koning het toe beveel dat die God van Israel met respek behandel moes word. 

Koning Belsasar, (wat na Nebukadneser koning geword het,) het ‘n groot ete vir ‘n duisend 
mense gehou. Toe hy goed dronk was, het hy die goue en silwer bekers wat nog uit die 
tempel van Israel gesteel is, laat haal. Al die partytjiegaste het wyn daaruit gedrink. Met- 
eens het daar ‘n hand verskyn wat teen die muur van die paleis geskryf het. Die koning 
het hom boeglam geskrik. Nie een van die koning se mense kon lees wat daar geskryf is 
nie.	Daniël	is	toe	na	die	koning	gebring.	Hy	sê	toe	vir	die	koning	wat	daar	teen	die	muur	
geskryf is: “Getel, getel, geweeg en verdeel.” Daniël verduidelik toe verder dat dit beteken 
God het die koning se dae getel, hy is geweeg en te lig bevind en God gaan sy koninkryk 
verdeel. Daardie selfde dag is koning Belsasar dood.

Darius het na hom koning geword. Vir 30 dae mag niemand enigiemand anders, as die 
koning, aanbid het nie, anders sou hulle in ‘n leeukuil gegooi word. Daniël het voort-
gegaan om drie maal per dag te kniel en God te aanbid. Mense wat jaloers was op hom, 
het hom toe gaan verkla. Die koning het van Daniël gehou en baie sleg gevoel, maar hy 
moes by sy wet hou.

Daniël is in ‘n leeuhok gegooi en ‘n klip is voor die ingang gesit. Die koning het die ingang 
verseël sodat niemand Daniël kon help nie. Daarna is hy na sy paleis, maar dit was vir 
hom baie moelik om te slaap. Die volgende oggend vroeg het die koning na die leeukuil 
gegaan. Hy het na Daniël geroep. Toe antwoord Daniël: “My God het Sy engel gestuur om 
die bekke van die leeus toe te sluit. Hulle het niks aan my gedoen nie!” Die koning was 
BAIE	bly.	Die	jaloerse	mense	wat	Daniêl	verkla	het,	is	toe	gebring	en	in	die	leeukuil	ge-
gooi. Hulle was nog skaars binne, of die leeus het hulle verskeur.

Koning Darius het toe beveel dat God in sy hele koninkryk vereer moes word.

Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	Dawid	se	nuwe	naam?
•	 Hoe	het	die	beeld	gelyk	waarvan	koning	Nebukadneser	gedroom	het?
•	 Hoekom	is	Daniël	in	‘n	leeuhok	gegooi?

Waar pas DANIëL in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Daniël se kaartjie in waar hy pas.

Besprekingspunte

Daniël	leer	vir	ons	dat	geen	regering	vir	jou	mag	sê	hoe	jy	die	Here	moet	aanbid	nie.	Jy	
moet Hom aanbid selfs al is jy in ‘n vreemde land.
•	 Was	jy	al	in	groot	moeilikheid?	Vertel	ons	daarvan.
•	 Op	wie	kan	jy	altyd	vertrou?
•	 Is	daar	reëls	in	jou	huis	wat	Pappa	en	Mamma	afdwing	omdat	hulle	Christene	is?		 	
 (Byvoorbeeld dat jy nie mag nie vloek nie en dat ons nie lelik met mekaar    
 mag praat nie).
•	 Het	jy	al	by	jou	maats	se	huis	iets	gedoen	wat	jy	geweet	het	Mamma	en	Pappa	nie		 	
	 van	hou	nie?	(Dalk	TV-programme	gekyk	wat	jy	nie	mag	kyk	nie?).
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Lewensles

God kan ons wysheid gee in moeilike situasies sodat ons weet wat om te doen en wat om 
te	sê.

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, U is die allerheiligste God van die hemel en aarde! Maak ons toegewyd en dap-
per in ons geloofsoortuiging.
Amen

Idees vir VET pret

“Fireball”-suiglekkers, om ons te herinner aan die vuuroond waarin Daniël se vriende ge-
gooi is.

Kreatiewe aktiwiteit

Gebruik “glitter” om die strale van die hemel af te trek om te wys dat God vir Daniël 
beskerm het in die leeukuil. Plak geel en bruin wol op die leeus se maanhare.

Vers vir die week

Daniël 3:17 
“Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, 
en hy sal ons ook red uit u mag.”

Net vir die lekker

Sit in ‘n sirkel. Ons gaan elkeen dink aan ‘n teken om onsself uit te ken aan die groep. 
Laat almal hulle tekens een vir een wys. Niemand mag praat nie. Tekens kan byvoorbeeld 
wees:
•	 ‘n	Hand	wat	waai
•	 ‘n	Snaakse	gesig
•	 ‘n	Drukkie	teen	jou	neus
•	 ‘n	Klop	op	jou	kop
•	 Tong	uitsteek
•	 Twee	duime	op	ens.
Die maat wat begin, wys sy eie teken, en dan ‘n teken van ‘n ander maat. Hierdie maat 
moet dan weer sy eie teken wys en die teken van ‘n maat in die groep wat nog nie ‘n beurt 
gehad het nie. As almal ‘n beurt gehad het, kan maats twee maal ‘n kans kry. As jy nie aan 
‘n ander maat se teken kan dink nie, is jy uit! 
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Job

Voorbereide leeswerk vir die aanbieder

Job 1 - 42

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les

Suurlekkers 
Suurlemoensap
Water
Suiker
Bekertjies/glasies vir elke kind
Stophorlosie
Klein plakkate met die volgende op geskryf: Job se kinders is dood, Job se vrou is dood, 
Job se vee word gesteel, Job se huis is verwoes, Job se vriende word kwaad vir hom.

Lesinhoud

In die land Us was daar ‘n man met die naam Job. Hy was ‘n goeie man en lief vir God. 
Job het sewe seuns en drie dogters gehad. Job was ‘n ryk en belangrike man. Die duiwel 
het	vir	God	gesê	hy	dink	Job	is	so	lief	vir	die	Here	omdat	dit	goed	gaan	met	hom.	God	het	
nie saamgestem nie. Hy het geweet Job sou lief bly vir Hom al gebeur wat. Maar die duiwel 
wou Job toets, hy laat toe aaklige goed met Job gebeur. Sy slawe word aangeval en dood 
gemaak, al sy osse en donkies word gesteel, weerlig slaan sy skape, bokke en veewagters 
dood. Die vyand steel al sy kamele en ‘n sterk wind laat die huis waarin al sy kinders besig 
was om te eet, omval. Almal was dood. Al hierdie dinge het sommer op dieselfde dag ge-
beur!	Toe	het	Job	opgestaan	en	sy	klere	geskeur	van	hartseer.	Hy	het	op	die	grond	gaan	lê	
en	gesê:

Job 1:21 (ons vers van die week)

“Sonder	iets	het	ek	in	die	wêreld	gekom	en	sonder	iets	gaan	ek	daaruit.	Die	Here	het	ge-
gee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here.”

Nog steeds was die duiwel nie tevrede nie. Daarna het hy vir Job getref met pynlike swere 
van sy kop tot sy tone. Drie van Job se vriende, Elifas, Bildad en Sofar het vir hom kom 
kuier. Hy het so sleg gelyk dat hulle hom eers nie herken het nie. Daarna het al drie 
hardop begin huil, so jammer het hulle hom gekry. Elifas het hom moed ingepraat, en 
gesê	dat	God	hom	gesond	sal	maak.	Bildad	het	Job	getroos	deur	te	sê	God	sal	hom	weer	
vreugde	gee.	Sofar	het	weer	gesê	Job	moet	net	sy	“verstand”	reg	gebruik	–	Job	het	niks	
verkeerd	gedoen	nie	en	moes	sy	kop	oplig	en	die	wêreld	in	die	oë	kyk.	Job	besluit	self	in	
Job 28: 28: “Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig.” 

God was reg – Job was ‘n opregte man. Die Here het Job se omstandighede verander en 
hom twee keer soveel gegee as wat hy voorheen gehad het. Hy het weer seuns en dogters 
gehad en baie besittings en vriende. 

Job het gesterf op ‘n hoë ouderdom na ‘n vol lewe.
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Vragies vir slim oortjies

•	 Wat	was	die	man	in	hierdie	storie	se	naam?
•	 Noem	twee	slegte	goed	wat	met	hom	gebeur	het?
•	 Wat	het	God	op	die	ou	end	gedoen?

Waar pas JOB in op ons Odos-pad?

Pak al jou kaarte van die begin van die jaar af uit en sit Job in waar hy pas.

Besprekingspunte

As dit sleg gaan met jou, moet jy altyd onthou dat God nog steeds lief is vir jou.
•	 Beteken	slegte	tye	dat	God	jou	straf	vir	iets	wat	jy	verkeerd	gedoen	het?	(Nee,	die		 	
	 duiwel	laat	soms	goed	met	ons	gebeur.	God	wil	vir	Sy	kinders	net	goeie	dinge	hê).
•	 Watse	slegte	goed	het	al	met	jou/jou	familie	of	vriende	gebeur?
•	 Is	slegte	tye	rede	genoeg	om	kwaad	te	wees	vir	God?

Lewensles

Baie mense dink dat as dit met hulle sleg gaan, hulle iets verkeerds gedoen het en dat 
God kwaad is vir hulle. God is lief vir ons, maak nie saak hoe sleg of hoe goed dit met ons 
gaan nie!

Ons gebed vir vandag

Here Jesus, laat ons moed hou en uithou en volhard in geloof, al gaan dit hoe sleg met 
ons.
Amen

Idees vir VET pret

Suurslangetjies – Al is jou lewe hoe “suur” – God is nog steeds lief vir jou. Suur word weer 
soet by Hom. 

Kreatiewe aktiwiteit

Ons gaan tuisgemaakte lemonade maak. Suurlemoensap is so suur, niemand kan dit 
net so drink nie. Maar saam met suiker (soet) word dit heerlik. Ons lewens alleen (suur) 
sonder God (soet) sal nooit werk nie. Elke kind kry ‘n klein bietjie lemonade om te proe.

Vers vir die week

Job 1: 21
“Sonder	iets	het	ek	in	die	wêreld	gekom	en	sonder	iets	gaan	ek	daaruit.	Die	Here	het	ge-
gee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here”

Net vir die lekker

Job het baie hindernisse in sy lewe gehad. Bou ‘n hindernisbaan in die klas, byvoorbeeld 
bo-oor die tafel, onder deur die stoel, drie maal om die mat hardloop, spring een been 
tot aan die einde by die deur. Skryf name op die hindernisse bv. Job se vrou is dood, Job 
se kinders is dood, Job se huis brand af ens. Laat die kinders elkeen ‘n beurt kry vir die 
hindernisse en neem hulle tyd. Job het al die hindernisse in sy lewe oorkom, danksy sy 
liefde vir God.
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Resepte vir Odos lesse

Ongekookte, sagte klei

Bestanddele
2 koppies koek -of broodmeel
½ koppie sout
1 T olie
Voedselkleursel

Metode
1. Meng water en olie saam
2. Meng met die meel en sout
3. Knie totdat mengsel soos brooddeeg lyk
4. Voeg klein bietjie water by indien nodig
5. Sit die voedselkleursel by
6. Knie totdat kleursel eweredig ingemeng is met deeg
7. Sit die klei in ‘n lugdigte plastiekhouer

Gekookte sagte klei

Bestanddele
2 koppies koekmeel
5 T kremetart
1 koppie sout
2 koppies water
5 T olie
Voedselkeursel

Metode
1. Meng al die bestanddele saam.
2. Roer oor hoë hitte met ‘n houtlepel totdat die bestanddele aan die lepel begin klou
3. Verlaag die temperatuur van die stoof
4. Hou aan roer todat die regte dikte vir die klei verkry is
5. Knie vir so 2 minute
6.	 Bêre	die	klei	in	‘n	lugdigte	plastiekhouer
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Ongekookte harde sout klei

Bestanddele
2 koppies meel
2 koppies sout
2 koppies aluin (by apteke te kry)

Metode
1. Meng al die bestanddele saam
2. Voeg bietjie vir bietjie water by totdat die mengsel nie meer aan jou hande vasklou nie
3. Knie deeglik
4.	 Gebruik	vining	en	moenie	bêre	nie

Lemonade resep

Bestanddele
1 koppie suiker
1 koppie water (vir die stroop)
1 koppie suurlemoensap
3 – 4 koppies koue water om stroop te verdun

Metode
1. Meng suiker en water vir stroop en verhit oor lae hitte todat die suiker opgelos is
2. Druk die sap van 4 – 6 suurlemoene uit, dit is omtrent 1 koppie vol
3. Voeg die stroop en die suurlemoensap bymekaar en verdun met die 3 – 4 koppies koue        
 water. Indien jy verkies kan jy die mengsel verder in die yskas laat afkoel. Bedien met 
 suurlemoenskyfies. Indien die lemonade te soet is, voeg nog ‘n klein bietjie suurlemoensap  
 by
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