
Wyding 

Temalied: “Ons God is ‘n Wonder God” (“Our God is an awesome God”) (Flam 85) 

Stilword-ritueel: 

Staan in ‘n kring, hou hande vas en sê die volgende: 

“Omdat ek in God glo*, kan ek die mense wat my seermaak vergewe. 
Omdat ek in God glo*, sien ek uit na die mooi lewe wat God vir my gereedmaak.” 

Aan die einde van die ontmoeting moet die kinders besef hoe lief God Sy volk het, dus elkeen van ons ook en dat Hy deur 

“extreme measures” sal gaan om ons te help. 

Teks: Eks 7 – 11 
Hulpmiddels: 

Vir lesaanbieding:        

 Bakkies vir “fear factor”       

 Blou, geel en rooi kleursel      
 Koue gaar ongesoute sago, mieliepap en spaghetti  

 Lunch bar  Fanta   Suurwurms  

 Rooi koeldrank Pretzelstokkies Jellie 

 7 Plakkate, een vir elke woord: “Jippie!!”, “Ag nee!”, “Laat my volk trek!”, “Nee!”, “Sies!”, “God is groot!”, “Eina!” 
Vir aktiwiteite (vir elke kind): 

 Papiersakkie 

 Papier met die woorde: “Laat my volk trek” 

 Patroon van Moses vir kardoespop 
 10 plae boekie 

 Inkleurpotlode, kryte, penne 

 Fotostaat van woordsoek werkblad 

Welkom 

Ontmoeting 16 

Die 10 plae  

Vandag gaan ons deelneem aan “Fear Factor”. Berei ‘n paar “interessante” (onskadelik maar grillerige) disse in bakkies voor. 

Byvoorbeeld: Kleur koue, gaar spaghetti met blou, groen en rooi koekkleursel; kleur gaar sago rooi, koue gaar mieliepap groen, 

ens. Gebruik gebreekte stukkies Lunch bar in ‘n bietjie Fanta, suurwurms in rooi koeldrank (slangetjies in die rivier), Stokkie 
Pretzels in jellie vir sprinkaanbene, ens. (Wees versigtig vir iets soos grondboontjiebotter waarvoor sommige kinders dalk aller-
gies kan wees.) Spanne of individue word dan uitgedaag om hierdie grillerige disse te eet. Mens kan die disse ook interes-sante 

name gee, bv. gekleurde sago is “walvisselluliet”, ens. 

Woord 

Oefen eers: Hou die hulpmiddels op en laat die kinders hardop sê wat daarop staan. (Die voorleser of een van die groter kinders 
hou die woorde op waar dit aangedui is in die storie.) 
Vandag gaan ons kyk na ‘n tyd toe allerhande snaakse en grillerige goed met ‘n hele land se mense gebeur het. Die Israeliete 
was nou al vir meer as 300 jaar in Egipte. God het vir Moses die opdrag gegee om die volk Israel uit Egipte te gaan haal. Ek 

wonder of die farao hulle so maklik sou laat gaan. Wie sou dan al die harde werk doen, soos stene maak en geboue bou? 



Moses het baie verskonings gehad om nie te kan gaan nie. Maar God het vir hom tekens gegee wat hy kon gebruik om die volk 

en vir farao te oortuig dat God hom gestuur het. God het ook Moses se broer Aäron saam met hom gestuur om hom te help. 

Moses en Aäron het na die farao toe gegaan en vir hom gesê: “So sê die Here, die God van Israel: 

Die farao het geantwoord:  

Maar Moses het gedink aan die woorde wat God vir hom gesê het: “Ek sal vir die farao wys dat ek die Here is.” 
 

Daarom het Moses weer teruggegaan na die farao toe. Hy het die tekens wat God vir hom gegee het, gebruik. Aäron het sy 

kierie op die grond gegooi en dit het in ‘n slang verander, maar die farao het nie gedink dis oulik nie. Hy het sy eie towenaars 
geroep en hulle het ook hulle kieries op die grond gegooi wat toe ook in slange verander het Toe eet Aäron se 

slang hulle slange op. Maar dit het die farao net kwaad gemaak en hy wou glad nie luister nie. 

Toe het die Here vir Moses gesê dat hy die volgende dag vir die farao by die Nylrivier moes wag. Daar moes hy met sy kierie 

op die water slaan. Dan sal God vir die farao wys dat Hy die enigste Here is. Die water van die rivier en al die damme en drink-
bakke sal in bloed verander. Die visse sal almal doodgaan en dit gaan verskriklik stink. Die Egiptenare sal nie die water kan 

drink nie. Die towenaars van die farao kon dit ook doen, daarom het die farao nie gedink dit is oulik nie. Hy het 

omgedraai en huis toe gegaan. Die Egiptenare het swaargekry. Hulle het nie water gehad om te drink, iets skoon te maak of 

kos te maak nie. Dit het vir ‘n week lank so gebly.  
Moses gaan toe weer na die farao toe en hom vra om die volk te laat gaan om God te gaan aanbid. Moses het toe vir die farao 

gaan sê: Die Farao het weer net geantwoord: God het miljoene paddas ge-

stuur. Orals was net paddas: in die stowe, in die potte en panne, in die mense se beddens.  Die farao het gesê hy sal die 

Israeliete toelaat om vir God te offer as Moses die paddaplaag sal laat weggaan. Toe die paddas weg was, het die 
farao weer van plan verander. 

Daarna het God vir Moses gesê dat Aäron met sy kierie in die stof moes slaan. Die stof het in miljoene muggies verander wat 

op die mense en diere toegesak het. Die farao se towe-naars het dit ook probeer doen, maar hulle kon nie. 

Die towenaars het uiteindelik aan die farao erken dat net God so iets kon doen. Maar die farao wou steeds 
nie die Israeliete laat trek nie.  

Daarna moes God nog ‘n hele paar ander slegte goed en rampe met die farao en die Egiptenare laat gebeur om hulle te oortuig 

dat Hy die enigste en sterkste God is. 

Die vierde plaag was swerms van steekvlieë.  
Die vyfde plaag was die Egiptenare se diere wat van ‘n siekte gevrek het, maar nie een van die Israeliete se diere het iets 

oorgekom nie.  

Die sesde plaag was swere op al die mense en diere se velle. 

Die sewende plaag was hael wat al die plante, diere en mense wat in die veld was, getref het. Al die plante is vernietig. 
 

Die agste plaag was sprinkane wat die oeste soos die koring wat bietjie later rypgeword het, opgevreet het. 

Die negende plaag was donkerte vir 3 dae lank. Dit was so erg dat dit gevoel het of mens aan die donkerte kon vat. 
 

Ek wonder watter een van hierdie 9 plae sou vir jou die ergste wees. 

Moses het na elke plaag vir die farao gaan sê: 

Elke keer terwyl die plaag aan die gang was, het die farao belowe hy sal die Israeliete laat trek maar elke keer 
wanneer die plaag opgehou het, het hy weer van plan verander.  

Toe sê die Here vir Moses dat hy nog net een plaag gaan stuur. Daarna sal die farao hulle beslis laat gaan. Hy sal hulle eintlik 

wegjaag.  



Ek wonder wat die tiende plaag sou wees. Wat kon so erg wees dat dit die farao sou oortuig om die Israeliete te laat trek. 

God het darem baie dinge gedoen om Sy volk vir wie Hy lief is, uit Egipte te bevry. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat God al vir jou gedoen het omdat Hy vir jou lief is. 

2. Ek wonder hoe jy daaroor voel dat jy niks hoef te doen om God se liefde te verdien nie. 

Werskaf 

 Maak ‘n Moses handpop met ‘n bruin papiersakkie. Plak in die binnekant van die pop se mond (onder die flappie van die papiersakkie) 
die woorde: “Laat My volk trek”. 

 Dupliseer vir elke kind ‘n “10 plae”-boekie en laat hulle dit inkleur en versier. 

 Vind die verskillende woorde in die woordsoekspeletjie. 

 Groter kinders kan die  

 blokraaisel voltooi. 

Sluit af met die seënbede. 

1. Dupliseer die boekie op ‘n A4-papier. 

Vou op al die voulyne. 

2. Vou die bladsy so dat 1, 2, 3 en 10 bo 

is. Sny deur 2 lae papier sodat die laaste 

deel aanmekaar bly. 

3. Vou die papier in die lengte. 

4. Vou die blaadjies so in dat dit van bo 

af lyk soos op die foto. 

5. Vou die laaste vyfde in om tussen 8 en 

9 in te vou. 

6. Nou is 

die boekie 

klaar (met 

‘n uitvou-

blaadjie). 

1 2 3 

4 5 6 

Ekstra instruksies vir die “10 plae”-boekie: 

Kleur die een helfte van “1” blou in (rivier) en die ander helfte rooi (bloed). 

Maak nog grys kolletjies by “3” (muggies). 

Kleur die hele bladsy van “9” swart in (donkerte). 

Die ander prente word gewoonweg ingekleur. 





Die Tien Plae 

(Eksodus 7 – 12) 
Dwars 

2.   Die tweede plaag. 

3.   Moses se broer wat hom moes help. 

11. Na die hael het ... enige plante wat 
 nog geleef het, 

opgevreet. 

13. Die vierde plaag. 

14. Die land waar die 

Af 

1.   Die koning van Egipte is so 

genoem. 

4.   Met die laaste plaag is al 

die ... van die Egiptiese mense 

en diere dood. 

5.   Die land wat God wou hê die Israeliete heen moes trek. 

6.   Moses het daarmee op die water geslaan en dit het in bloed verander. 

7.   Die stof van die land het ... geword. 

8.   Om te wys dat hy sterker as die Egiptenare se songod was, het God

 drie dae se ........... gestuur. 

9.   Met die sewende plaag het dit uit die hemel geval. 

10. Die rivier in Egipte. 

12. Die koning het elke keer ge... om die Israeliete te laat trek. 

13. Die sesde plaag was ... wat op mense en diere gekom het. 





 


