EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES EEN: GOD BESKERM MOSES (EKSODUS 1, 2:1 – 10)
Verlede jaar het ons geleer van Josef se lewe, en jy onthou dalk dat ons geëindig het waar
hy en sy familie in Egipte is. In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in
Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal leer dat hulle teen hierdie tyd werklik in
groot ellende leef – dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook leer dat
God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen, asook met die lyding
van die volk en van Moses. God red hulle uiteindelik – en toon só Sy krag en almag – en
sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle! Hierdie verhaal leer ons iets van God se
soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer het deur Sy
volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en
na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons
wees en altyd vir ons sorg.
Vandag leer ons van die storie heel aan die begin van die boek Eksodus. Ons leer
hoe sleg die Egiptenare die Israeliete behandel het, en van die nare wette wat
hulle gemaak het. Maar ons gaan ook leer van 'n klompie godvresende mense wat
gekies het om te doen wat reg is. En ons gaan leer van 'n spesiale baba’tjie wat
gebore is en hoe God op 'n wonderbaarlike manier na hierdie baba gekyk het. Kan
jy raai wie dit was?
Ek raai daardie baba was Moses. Wel, eintlik lees ek dit in die Bybel. Is God nie net so
verstommend nie? Vir die manier waarop Hy sorg dat die baba Moses versorg word
eerder as om doodgemaak te word. Ek dink ons kan hieruit leer dat wanneer God eers
'n plan gemaak het – kan niemand Hom keer nie. Hy het 'n plan gehad vir die volk Israel
en vir Moses – en Hy het al hierdie gebeure so gereël om vir Israel te wys wat se
magtige God Hy is.
En ons moet ook hierdie les leer – selfs wanneer dit lyk asof dinge verkeerd loop –
probeer jou indink hoe Moses se mamma moes gevoel het! – bly God in beheer en werk
Hy dinge perfek uit – dit is net so waar van ons lewens ook… Ons moet altyd God se
planne vertrou – selfs wanneer dinge sleg lyk.
En ons moet onthou dat, net soos wat God Moses gestuur het om Israel te red – net so het
Hy Jesus gestuur om ons te red! As gevolg van ons sonde is ons in baie groot moeilikheid –
maar Jesus het gesterf om die straf vir ons sonde te dra. As ons in Hom glo, sal Hy ons
vergewe en ons een van God se kinders maak!

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer: [8] As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83
LES EEN: GOD BESKERM MOSES (EKSODUS 1, 2:1 – 10)
AGTERGROND
Verlede jaar het ons geleer van Josef se lewe, en ons het geëindig waar hy en sy familie in Egipte was. Hierdie kwartaal gaan
ons voort met die verhaal, 400 jaar later. Vandag gaan ons leer van die onderdrukking van Israel en die geboorte van Moses.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal leer dat
hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook leer dat God 'n
perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van die volk en van Moses. God red hulle
uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle. Hierdie verhaal leer ons iets van God se
soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in
ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders –
sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag sal ons leer dat, selfs wanneer dinge op hulle slegste lyk – God steeds besig is om Sy wonderlike plan uit te werk –
en is Hy altyd in beheer. Ons sal ook begin om God te leer ken as die Redder – 'n wonderlike beeld van die redding wat op
pad is!
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 1, 2:1 – 10
LES
Vertel die verhaal – dit is 'n interessante storie om te vertel en baie van die kinders sal vertroud wees daarmee. Probeer
om die volgende aan hulle oor te dra:
 Herinner die kinders aan Josef en hoe die Israeliete in Egipte geland het.


Die onderdrukking van die Israeliete deur die Farao.



Die geboorte, beskerming asook redding van Moses.



God se duidelike plan dwarsdeur al hierdie gebeure – selfs al lyk dit baie sleg en boos. Ons sal sien hoe hierdie plan
ontwikkel dwarsdeur die reeks – dit is baie belangrik dat die kinders sal leer dat, selfs wanneer dinge lyk asof hulle op
hulle slegste is, God steeds in beheer is, besig om Sy perfekte plan uit te werk. Dink jou vir 'n oomblik in waardeur
Moses se ma moes gegaan het! En tog het God presies geweet wat Hy doen.



Herinner die kinders daaraan dat God ‘n plan het om ons te red, en net soos wat Hy Moses gestuur het om Sy mense
te red, het Hy later vir Jesus gestuur om ons almal van die hel te red. Moedig die kinders wat gered is aan om God se
hand te sien in alles wat in ons lewens gebeur (verlede jaar het ons van die begrip ‘soewereiniteit’ geleer – kyk of hulle
dit nog onthou). En moedig die kinders wat nog nie gered is nie, aan om Jesus te sien as hulle Redder. Hulle moet hulle
bekeer deur na Hom toe te gaan en hulle sonde te bely.
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5 ‘n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem, en die jongmeisies wat haar vergesel, het aan die kant van die
rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. 6 Met die oopmaak
sien sy dit is 'n seuntjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink: dit is seker een van die Hebreeuse seuntjies.7 Sy suster
kom sê toe vir die farao se dogter: “Mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreeuse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die
seuntjie 1vir u kan laat drink?”8 Die dogter van die farao het haar geantwoord: “Ja, goed!” Die meisie het toe die seuntjie se
ma gaan roep.9 Toe beveel die farao se dogter die ma: “Neem hierdie seuntjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor
betaal.” Die vrou het die seuntjie geneem en vir hom gesorg. 10 Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die
farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, “want,” het sy gesê, “ek het hom
mos uit die water gehaal.” (Eksodus 2:5-10 AFR83)
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES TWEE: GOD ROEP VIR MOSES (EKSODUS 2:11 – 3:22)
Verlede keer het ons begin leer aan die verhaal van die Israeliete. Ons het geleer dat hulle slawe was
en dat die Farao al die baba‐seuntjies wou doodmaak, maar dat God 'n plan gehad het om een baba
te red, en dit was Moses. Vandag gaan ons leer wat gebeur het nadat Moses grootgeword het en ons
sal veral leer dat God 'n plan gehad het met Moses en met Sy mense. Dwarsdeur die reeks sal ons sien
dat God 'n volmaakte plan het, selfs te midde van Farao se sonde en die lyding van Moses en sy mense.
God het hulle uiteindelik gered – en so Sy krag en almag getoon – en hulle daarna ook versorg, selfs al
het hulle gekla. Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit en van Sy groot reddingsplan
vir ons – wat Hy bewerkstellig het deur Jesus, die Volmaakte, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal
leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons een van God se kinders is – sal Hy
altyd by ons wees en altyd in ons behoeftes voorsien .
Vandag gaan ons meer leer van Moses. Verlede keer het ons opgehou waar hy
'n seuntjie was wat gered is en toe gaan woon het in die paleis van Egipte.
Vandag gaan ons leer dat Moses grootgeword het en dat hy eendag, toe hy 40
jaar oud was, 'n Egiptenaar doodgemaak het wat met 'n Israeliet baklei het!
Wel, hy het toe na 'n ander land toe gevlug met die naam Midian. Daar het hy
sy vrou ontmoet, met haar getrou en twee kinders gehad. Vir 40 jaar lank was
hy daar 'n skaapherder, totdat 'n verstommende ding gebeur het…
O, ek weet wat dit is – Moses het eendag uitgegaan en toe 'n brandende doringbos
gesien – maar dit het nie uitgebrand nie! En toe hy nader gaan, praat God met
hom uit die bos en vertel hom van Sy plan om die Israeliete te red en vir hom,
Moses, daarvoor te gebruik. Baie senuweeagtig, vra Moses toe vir God wat Sy Naam
is. En God se antwoord: EK IS WAT EK IS. Jy sien – God ís net. Dit is Sy spesiale
Naam wat net Sy mense kan gebruik.
Moses is op die punt om te leer dat God 'n plan het om Sy mense te red, en selfs al lyk dit
onmoontlik – kan God dit doen! God het reeds lank tevore alles hiervan geweet (Gen 15:1314). Ons weet dat God 'n plan het om ons ook te red – en terwyl ons so sondig is – het God
Jesus gestuur om in ons plek te sterf, sodat ons in die regte verhouding met Hom kan staan.
Dit is God se beste plan! Glo jy dat Jesus in jou plek gesterf het? Het jy vir God gesê jy is
jammer oor jou sonde, en vertrou jy Hom om jou van jou sonde te verlos?

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer: [8] As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg
ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
LES TWEE: GOD ROEP VIR MOSES (EKSODUS 2:11 – 3:22)
AGTERGROND
Verlede week het ons geleer van die onderdrukking van Israel en die geboorte van Moses.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal
leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook
leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van die volk en
van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle.
Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer
het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk
– selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer dat God nie Sy mense óf Sy beloftes teenoor hulle vergeet nie (Gen 15:13‐14) en dat Hy
presies op die regte tyd begin optree. Ons sal ook begin om God te leer ken as die Verlosser – 'n wonderlike beeld
van die redding wat op pad is!
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 2:11 – 3:22
LES: Vertel die verhaal – dit is 'n interessante storie om te vertel en baie van die kinders mag vertroud wees
daarmee. Probeer om die volgende aan hulle oor te dra:
 Moses as 'n man in Egipte en die Egiptenaar wat hy doodgemaak het.


Sy vlug na Midian, waar hy trou en twee kinders kry.



Die ontmoeting by die brandende doringbos.



Let daarop dat Moses 40 jaar in Midian deurbring – dit kan voorkom asof God Israel heeltemal vergeet het!
Maar die hele tyd het God 'n plan – en uiteindelik begin Hy om Sy plan bekend te maak aan Moses in die
brandende bos.



Gebruik 'n tydjie om te praat oor God se verbondsnaam, en wat dit sê van Sy natuur – Hy is die Een wat ewig
bestaan, self‐onderhoudend is, en wat nie rekenskap gee aan enige iemand anders nie (sien ook Eks 33:19).



Lees Gen 15:13‐14 en wys vir die kinders dat dit die heeltyd deel was van God se plan.



Herinner die kinders aan God se soewereiniteit en aan Sy verlossingsplan.
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Eksodus 3: 10 – 14 (AFR83) Daarom stuur Ek jou na die farao toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry.” 11
Toe sê Moses vir God: “Wie is ék dat ek dit by die farao sou waag en dat ék die Israeliete uit Egipte sou bevry?” 12 God
het Moses geantwoord: “Ek sal by jou wees en die bewys dat Ek jou gestuur het, sal dít wees: wanneer jy die volk uit Egipte
bevry het,1 sal julle My by hierdie berg aanbid.” 13 Daarna sê Moses vir God: “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek
sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,’ en hulle vra vir my: ‘Wat is sy Naam?’ wat moet ek
dan vir hulle sê?” 14 Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.”
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES DRIE: GOD IS GEDULDIG (EKSODUS 4 – 5)
Verlede keer het ons opgehou waar Moses met God praat in die brandende doringbos. Ons
hervat vandag se les daar. Ons sien dat dit nie lyk asof Moses God vertrou nie, want hy het
allerhande besware, en later sal ons sien dat die volk ook vir God wantrou. Maar God is baie
geduldig – Hy voorsien tekens om te wys wie Hy werklik is. Aan die einde van vandag se les mag
ons ook twyfel of God werklik in staat sal wees om Sy reddingsplan uit te voer – dit lyk so
onwaarskynlik. Maar ons moet altyd onthou dat God soewerein is en elke keer doen wat Hy wil
– selfs al lyk dit soms onmoontlik. Dwarsdeur hierdie verhale leer ons van God se groot
reddingsplan vir ons – wat Hy uitgevoer het deur Jesus wat volmaak is, te stuur om in ons plek
te sterf. Ons leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons een van God
se kinders is – sal Hy altyd by ons wees en vir ons sorg.
So, Moses praat steeds met God in die brandende doringbos. Hy sê vir God
dat hy nie dink die mense sal glo dat God met hom gepraat het nie. Daarom
gee God vir Moses die vermoë om asemrowende wonderwerke te doen…
lees van die slang en die melaatsheid en die bloed!... so opwindend…
Maar dan bedink Moses 'n ander verskoning – hy sê hy is nie 'n goeie spreker nie en
sukkel om die regte woorde te kry… Weer eens is God geduldig en gee Hy 'n oplossing –
Hy sê dat Moses se broer, Aäron, namens Moses mag praat. Kyk na 4:21 – God weet reeds
vooruit dat die farao nee sal sê – dit is alles deel van Sy plan!
So neem Moses dan sy gesin en gaan terug Egipte toe om met die farao te
praat. Maar die farao vererg hom bloedig, en sê dat die Israeliete net lui is,
daarom maak hy hulle werk nog baie moeiliker. Israel se leiers word
geslaan omdat hulle nie die swaarder las kan dra en hulle werk behoorlik
kan doen nie. Gevolglik gaan kla hulle by Moses – hulle sê dat hulle in die
moeilikheid is by die farao en dat dit alles Moses se skuld is!
En om dit nog slegter te maak – draai Moses om en beskuldig vir God – kan jy dit glo? Hy sê vir God
dat Hy glad nie Sy volk red nie. Dink jy dat God steeds geduldig sal bly met Sy mense en hulle sal red?
Ons sal volgende keer sien  Maar onthou net dat God 'n plan het om ons te red van sonde en die hel.
Hy het vir Jesus gestuur om ons straf te dra en vir ons te wys hoe lief Hy ons het. Glo jy in Jesus?

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer: [8] As ons beweer dat ons nie sonde het nie,
bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely –
Hy is getrou en regverdig,
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)

LES DRIE: GOD IS GEDULDIG (EKSODUS 4 – 5)
AGTERGROND
Sover het ons gedurende hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel en die geboorte van Moses,
asook van Moses se vlug Midian toe, sy troue, en sy ontmoeting daar met God in die brandende doringbos.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal
leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook
leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van die volk en
van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle.
Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer
het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk
– selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer van God se groot geduld met Moses en die volk, en ons gaan ook sien dat, selfs al lyk dit
asof redding onmoontlik is – is dit alles heeltyd deel van God se plan. As God sê Hy gaan iets doen – dan sál Hy!
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 4 – 5
LES: Daar is baie in vandag se storie – vertel dit soos wat dit van toepassing is op jou kinders. Probeer om die
volgende oor te dra:
 Die wonderwerke by die doringbos.
 Moses se teësinnigheid en God se instemming om ook van Aäron gebruik te maak.
 Moses se terugkeer na Egipte.
 Die ekstra las om stene te maak sonder die voorsiening van strooi.
 Farao se verwerping van Moses, die mense se woede teenoor Moses and Moses se ongelukkigheid met God!
 Kyk na Eks 4:21‐23 en 7:3‐5 – dit is alles deel van God se plan dat die farao Moses sal verwerp en die Israeliete
nie sal toelaat om te trek nie – niks wat hier gebeur, is vir die Here 'n verrassing nie. Dit is alles deel van Sy
plan om as God erken te word.
 Bemoedig die kinders wat gered is, deur hulle te laat besef dat 'n soewereine God hulle liefhet, altyd Sy
beloftes hou en doen wat Hy wil. En herinner diegene wat nie gered is nie, aan God se verlossingsplan.
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Eksodus 4: 1‐5 (AFR83) 1 Maar toe sê Moses: “Sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie en hulle sê die Here het nie aan
my verskyn nie?” 2 Toe vra die Here vir hom: “Wat het jy in jou hand?” “'n Kierie,” antwoord Moses. 3 “Gooi die kierie op die grond!” sê die
Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor padgegee. 4 Die Here sê toe vir Moses: “Steek jou hand
uit en gryp hom aan sy stert.” Moses steek sy hand uit en gryp hom, en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. 5 Toe sê die Here: “Op
grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, aan jou
verskyn het.
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tail
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES VIER: GOD WYS SY MAG (EKSODUS 6 – 10)
So, jy onthou seker hoe ons verlede week gesien het dat die farao die Israeliete se lewe nog
moeiliker gemaak het nadat Moses en Aäron met hom gaan praat het. En toe die Israeliete vir
Moses kwaad word daaroor, beskuldig Moses vir God! Wel, God is steeds besig met Sy wonderlike
plan om Sy mense te red, en vandag gaan ons Sy groot mag sien wanneer Hy wonderbaarlike
dinge doen om te wys dat Hy God is en dat Hy Sy beloftes hou. God is in volle beheer van die
verloop van die hele verhaal – trouens, Hy vertel vir Moses dat Hy die farao se hart sal verhard
sodat hy hulle nie sal laat gaan nie, maar dat God hulle Sélf sal laat wegtrek – onthou, dit is alles
God se werk. God doen al hierdie dinge sodat ons kan verstaan dat Hy God is. Hy sê: “As Ek Egipte
tref, sal hulle besef dat Ek die Here is, en dan sal Ek Israel tussen hulle uit laat trek.” (Eks 7:5 AFR
83) Onthou ook dat ons dwarsdeur hierdie verhale leer van God se groot reddingsplan vir ons –
wat Hy uitgevoer het deur Jesus, Sy volmaakte Seun, te gee om in ons plek te sterf.
Die Farao raak nou al aakliger met God se volk – soos wat God natuurlik vooraf
geweet het, want Hy het dit so bewerk (Eks 7:3-4). Dus bewerk God baie tekens
om die Farao en die Egiptenare te oortuig dat Hy God is. In der waarheid verduidelik
Paulus hierdie soewereiniteit van God ook in sy brief aan die Romeine, wanneer hy
sê in 9:17: ”In die Skrif sê God immers vir die farao: ‘Juis hiervoor het Ek jou teen
My in opstand laat kom: dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam oor die
hele aarde verkondig kan word.’”
Het jy opgemerk dat, voordat God dit alles doen, Hy Moses herinner aan die beloftes wat
Hy lank gelede aan Abraham gemaak het? Hy sê vir Moses dat Hy die belofte aan Abraham
gaan nakom – om Sy volk te neem na die land wat Hy aan hulle beloof het – sien jy hoe God
altyd Sy beloftes hou?
Hierna stuur God 10 plae oor die mense van Egipte – vandag sal ons leer van 9
daarvan – elke keer as die farao beloftes maak aan Moses, gaan hy terug op sy
woord, en weier hy dan weer om die volk te laat gaan. Maar moet vir geen oomblik
bekommerd wees nie – God is steeds volkome in beheer. Volgende keer gaan ons
leer van die verskriklikste plaag – die tiende een. Daarna sal die farao uiteindelik
besef dat God in beheer is!
Onthou God se allerbeste plan is om ons van ons sonde en die hel te red! Hy het Jesus
gestuur om te sterf en so ons straf te dra, en so te wys hoe lief Hy ons het. Het jy vir
Jesus lief? Het jy jou al van jou sonde bekeer?

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer: [8] As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons
onsself en is die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig,
Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
LES VIER: GOD WYS SY MAG (EKSODUS 6 – 10)
AGTERGROND
Ons het sover hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel, die geboorte van Moses, sy vlug na
Midian, sy troue daar asook sy ontmoeting met God by die brandende doringbos, en van die farao se
verwerping van Moses en die Israeliete.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons
sal leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons
gaan ook leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van
die volk en van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs
al kla hulle. Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons –
wat Hy uitgevoer het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons
liefhet en na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons wees en
altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer hoe God Sy mag toon deur die plae wat Hy oor die Egiptenare bring – Hy sal nie oorwin
of teëgestaan word nie! Sy wil word altyd uitgevoer en Hy is almagtig.
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 6 – 10
LES: Weer eens is daar baie in vandag se verhaal – vertel dit soos wat dit van toepassing is op jou kinders, en
probeer om die volgende te verduidelik:
 Die plae wat God se mag demonstreer – let ook op hoe die Israeliete daarvan gespaar word.


Dit is weer eens die moeite werd om te let op Eks 4:21‐23 en 7:3‐5 en Rom 9:17 – en aan te toon dat dit
alles God se plan is ter wille van Sy eer. Herinner die kinders aan wat se sterk/magtige God ons dien, hoe
Hy in totale beheer is van alles wat gebeur, en hoe Hy diegene wat Hom verwerp, ook heeltemal
verwerp. Herinner hulle aan Sy reddingsplan vir sondaars – om na Jesus toe te kom, hulle te bekeer en
só gered te word.
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Eksodus 8:1-7(AFR83)1. Daarna sê die Here vir Moses: “Gaan sê vir die farao: So sê die Here: Laat my volk gaan om My te dien. 2. As jy weier om hulle te
laat gaan, sal Ek jou hele gebied met 'n paddaplaag tref. 3. Die Nyl sal wemel van die paddas. Hulle sal uitspring en in jou paleis kom, in jou slaapkamer, op
jou bed, in jou amptenare se huise, tussen jou mense, in jou bakoonde en in jou skottels. 4. Die paddas sal op jou en op jou mense en al jou amptenare
spring.”5. Verder sê die Here vir Moses: “Sê vir Aäron: Swaai jou kierie oor die kanale, riviere en moerasse. Laat daar paddas kom oor Egipte.”6. Aäron
swaai toe sy kierie oor al die water van Egipte en toe kom die paddas: Egipte was oortrek van hulle. 7. Tog het die towenaars met hulle towerkunste
dieselfde gedoen en ook paddas oor Egipte laat kom.

Laat my volk
gaan om My te
dien. As jy
weier om hulle
te laat gaan,
sal Ek jou hele
gebied met 'n
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tref.
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES VYF: GOD RED SY VOLK (EKSODUS 11 – 13)
In ons vorige les het ons gehoor van die 9 plae wat God na die farao en die mense van Egipte
toe gestuur het. Alhoewel hulle baie daaronder gely het, was die farao nie bereid om na God te
luister nie – net soos wat God bedoel het. God wou hê die mense moet sien hoe groot Hy eintlik
is en ook weet dat Hy werklik te alle tye in beheer is. Nou beplan God nog net een plaag – hierdie
een sál werk en daarop uitloop dat die farao die volk sal soebat om te gaan. Hierdie plaag leer
ook vir die Israeliete die les dat God hulle sal red as hulle op Hom vertrou, én dit leer ook vir ons
van God se groot verlossingsplan waarin nie 'n lammetjie nie, maar Sy volmaakte Seun, Jesus,
gesterf het om die straf te dra wat ons verdien. As ons in Jesus glo en op Hom vertrou, sal God
ons ook red!
Nou vertel Moses vir die farao dat God om middernag Egipte toe gaan kom om al
die eersgeborenes (oudstes) dood te maak – van die farao se oudste kind tot by die
oudste kinders van die gevangenes en selfs van die diere. Moses beveel egter die
Israeliete dat elke familie 'n lammetjie moet slag en sy bloed aan die sy- en bokante
van hulle huise se deurkosyne moet smeer. Hy verduidelik dat as so 'n lam doodgaan
in die plek van hulle eersgeborenes, God by daardie huise sal verbygaan. Gevolglik
sal geen oudste kind doodgemaak word in dié huise wat bloed aan het nie.
Die Israeliete moet in God glo en op Hom vertrou om gered te word. Dit gebeur toe presies
soos wat Moses gesê het: om middernag tref God elke oudste kind van die Egiptiese families
met die dood, terwyl Hy elke huis met die bloed van 'n lam aan die deurkosyne, verbygaan –
dit is dié families wat in Hom glo en aan Hom gehoorsaam is. Die Egiptenare is baie hartseer
en die farao beveel die Israeliete om te gaan – wat hulle sommer daardie selfde nag nog
doen. Daarna verwag God van alle Israeliete om elke jaar 'n lammetjie te slag, sodat hulle
kan onthou wat se groot ding Hy vir hulle gedoen het.
Weet jy dat die Paasfees 'n beeld is van wat God vir Jesus beplan het om baie jare later te
doen? Die Bybel sê ons is net so sondig soos die Egiptenare wat God nie gehoorsaam het nie
en verdien daarom om soos hulle dood te gaan. Maar net soos wat die lam se dood die
eersgebore Israeliete gered het, so het Jesus in ons plek gesterf sodat ons nie nodig het om
met die helse dood gestraf te word nie. Glo jy dat Jesus in jou plek gesterf het, net soos
daardie lammetjie? Dít is God se groot reddingsplan. As jy glo dat Jesus in jou plek gesterf
het en jy is jammer oor al die sonde wat jy gedoen het, sal God jou vergewe en jou deel
maak van Sy familie en sal jy 'n christen wees. As jy nie 'n christen is nie, praat met mamma,
pappa of jou Sondagskool-onderwyser.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer: [8] As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is
die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes
en reinig ons van alle ongeregtigheid. [10] As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)

LES VYF: GOD RED SY VOLK (EKSODUS 11 – 13)
AGTERGROND
Ons het sover hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel, die geboorte van Moses, sy vlug na
Midian, sy troue daar asook sy ontmoeting met God by die brandende doringbos, van die farao se verwerping
van Moses en die Israeliete en van die eerste 9 plae.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal
leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook
leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van die volk en
van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle.
Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer
het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk
– selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer van die laaste, aller‐verskriklikste plaag wat die Egiptenare getref het en ons sal kyk na die
beeld wat dit vir ons gee van die Lam van God – ons Verlosser Jesus.
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 11 – 13
LES: Vertel die verhaal van die Paasfees soos van toepassing op jou kinders. Probeer om die volgende duidelik te
maak:
 Die besonderhede van die Paasfees asook van die bevryding uit slawerny.
 Die buit wat van die Egiptenare geëis en verkry is (Eks 12:35 – 36) – net soos wat God Abraham 400 jaar gelede
beloof het in Gen 15:13 – 14.
 Staan asseblief tyd af in hierdie les om die kinders te herinner aan die Evangelie, deur gebruik te maak van die
beeld van die Paasfees‐lam. Hulle het nodig om daarvan bewus gemaak te word dat hulle sondaars is wat 'n
Verlosser baie nodig het en dat Jesus vir hulle gesterf het.
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Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.
1
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Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.
Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.
Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.
Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.
Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.
Eksodus 12:13 (AFR83) Die bloed aan die huise waarin julle
is, sal 'n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan
tref, sal julle nie tref nie.

EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES SES: GOD KLOOF DIE SEE OOP (EKSODUS 14 – 15)
In ons vorige les het ons gekyk na die laaste plaag wat God oor Egipte gebring het. Die farao
móés uiteindelik na God luister, want dit is wat Hy nog die hele tyd beplan het. Onthou ook
dat hierdie plaag die Israeliete geleer het dat God hulle sou red as hulle op Hom vertrou.
Dit leer ons ook van God se groot reddingsplan vir óns, waardeur Hy – in plaas van 'n
lammetjie – Sy volmaakte Seun, Jesus, laat sterf, om die straf wat ons verdien, te dra. As
ons in Jesus glo, sal God ons ook red! Vandag gaan ons van die verstommendste
wonderwerk leer wat God gedoen het om Sy mense van die Egiptenare te red!
So verlaat al die Israeliete Egipte, waarskynlik soveel as 1.5 miljoen in totaal, plus
die diere, en God lei hulle met 'n wolkkolom in die dag en met 'n vuurkolom in die
nag. God sê toe vir Moses om hulle te beveel om by die Rooi See kamp op te slaan,
sodat die farao kan dink dat hulle vasgekeer is. Die farao sal hulle dan nog een keer
agtervolg sodat God die eer kan kry en al die Egiptenare kan weet dat God die HERE
is. Nou-ja, die farao neem toe 600 strydwaens en sy hele leër en hulle haal die
Israeliete in – wat baie bang en benoud word! Maar Moses sê vir hulle: “soos julle
die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle
maar kalm. Die Here sal vir julle veg.”
So beweeg die wolkkolom agter die Israeliete in sodat dit donker word by die Egiptenare.
Moses lig sy staf op, God stuur 'n sterk wind om die see terug te waai en die Israeliete loop
op droë grond deur, met 'n see-muur aan hulle regterkant en 'n see-muur aan hulle linkerkant.
Dit neem die hele nag om dit af te handel. Die Egiptiese leër begin hulle toe agternasit, maar
God verwar hulle - en breek hul strydwaens se wiele! Eers toe al die Israeliete oor is, laat God
die see terugstroom, met al die Egiptenare nog in die see – en elkeen wat die Israeliete gejaag
het, insluitende die farao, verdrink!
So vertel die Bybel ons dat: "Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte
opgetree het, is hulle met ontsag vir Hom vervul. Hulle het in die Here geglo en
ook in Moses, sy dienaar.” Hulle het gesien hoe God hulle gered het en almal wat nie
in Hom glo nie, doodmaak. Onthou altyd God se groot reddingsplan vir jou. As jy glo dat
Jesus in jou plek gesterf het en jy is jammer oor die sonde wat jy gedoen het, sal God
jou vergewe en jou deel maak van Sy familie en sal jy 'n christen word. God sal jou van
jou sonde red, net soos wat Hy die Israeliete gered het van Egipte.
As jy nie 'n christen
s
is nie, gaan praat asseblief met jou ma, of jou pa of jou Sondagskool-onderwyser.

Hierdie kwartaal leer ons 1 Johannes 1:8-10 (AFR83).
Probeer om dit vir volgende week te leer: [8] As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons
onsself en is die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig,
Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. [10] As ons beweer dat ons nie
gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
LES SES: GOD KLOOF DIE SEE OOP (EKSODUS 14 – 15)
AGTERGROND
Ons het sover hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel, die geboorte van Moses, sy vlug
na Midian, sy troue daar asook sy ontmoeting met God by die brandende doringbos, van die farao se
verwerping van Moses en die Israeliete, die eerste 9 plae en die Paasfees.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef.
Ons sal leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom
nie. Ons gaan ook leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met
die lyding van die volk en van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg
daarna vir hulle selfs al kla hulle. Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot
reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te
sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se
kinders – sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons sien hoe Israel deur die Rooi See gegaan het, en leer van God se groot mag en Sy straf
op sonde.
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 14 – 15
LES: Vertel die verhaal van die deurgang deur die Rooi See. Probeer om die volgende oor te dra:
 Die besonderhede van die deurgang deur die See – dit is 'n demonstrasie van God se mag, asook van
Sy haat teen sonde en straf van hulle wat Hom nie liefhet en dien nie.
 Weer eens is dit 'n goeie geleentheid om die kinders te herinner aan God se verlossing – as hulle nie
dink dat God sonde ernstig neem nie, behoort hierdie les asook die vorige een hulle van die
teenoorgestelde te oortuig. Moedig hulle aan om na Jesus toe te gaan in berou en bekering – Hy het
die prys betaal vir hulle sonde.
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Eksodus 14: 29-31 (ESV) 29 Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water
het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. 30 Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte,
en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. 31 Toe Israel sien hoe kragtig die Here
1
teen Egipte opgetree het, is hulle met ontsag vir Hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in
Moses, sy dienaar.

Moenie bang wees nie. Staan
vas, kyk hoe die Here julle
vandag gaan red, want soos
julle die Egiptenaars nou daar
sien, sal julle hulle nooit weer
sien nie. Bly julle maar kalm.
Die Here sal vir julle veg.
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Moenie bang wees nie. Staan
vas, kyk hoe die Here julle
vandag gaan red, want soos
julle die Egiptenaars nou daar
sien, sal julle hulle nooit weer
sien nie. Bly julle maar kalm.
Die Here sal vir julle veg.

Moenie bang wees nie. Staan
vas, kyk hoe die Here julle
vandag gaan red, want soos
julle die Egiptenaars nou daar
sien, sal julle hulle nooit weer
sien nie. Bly julle maar kalm.
Die Here sal vir julle veg.

Moenie bang wees nie. Staan
vas, kyk hoe die Here julle
vandag gaan red, want soos
julle die Egiptenaars nou daar
sien, sal julle hulle nooit weer
sien nie. Bly julle maar kalm.
Die Here sal vir julle veg.

Moenie bang wees nie. Staan
vas, kyk hoe die Here julle
vandag gaan red, want soos
julle die Egiptenaars nou daar
sien, sal julle hulle nooit weer
sien nie. Bly julle maar kalm.
Die Here sal vir julle veg.

EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES SEWE: GOD GEE KOS VIR SY VOLK (EKSODUS 16 – 17:7)
So, die vorige keer wat ons ontmoet het, het ons geleer van die verstommende wonderwerk
waardeur God die Rooi See oopgekloof het sodat die Israeliete droogvoets kon deurloop. Kan jy
glo, net 'n klein rukkie daarna begin die mense kla omdat hulle honger en dors is! Mens sou dink
dat hulle God sou vertrou nadat hulle Hom so 'n geweldige wonderwerk sien doen het… en
sowaar, God voorsien vir hulle kos deur nog 'n verbasende wonderwerk, waarvan ons vandag sal
leer. Ons moet altyd onthou van God se beste reddingsplan ooit – om Jesus te stuur om vir ons
sonde te sterf sodat, as ons berou het en in Hom glo – God ons red van die hel en ons deel maak
van Sy familie van christene!
So begin die Israeliete kla – hulle sê dat hulle beter daaraan toe was in Egipte! Hulle
het werklik nie 'n baie goeie geheue nie. Maar selfs al kla en sondig hulle teen God –
kyk God nog steeds na hulle. In die aand stuur Hy kwartels vir hulle om te eet en in
die oggend voorsien Hy manna – wat die Bybel sê soos koljandersaad lyk en soos
heuningkoek smaak. Hulle moet elke oggend twee liter per kop optel vir die dag –
genoeg vir elke familie volgens sy grootte. God beloof dat daar elke oggend weer vars
manna sal wees – maar sommige mense glo Hom nie en tel ekstra op – en weet jy
wat? Die volgende oggend is dit vol wurms! Hulle vertrou en gehoorsaam God net nie!
God sê ook dat hulle Vrydagaande 'n dubbele hoeveelheid manna moet optel, sodat hulle nie
nodig het om dit op die Sabbat te gaan optel nie – en raai wat – hierdie manna word nie sleg nie
en dus kan hulle dit vir twee dae hou. God toets hulle om te sien of hulle Hom sal gehoorsaam.

Maar kort hierna kla hulle weer, want hulle het nie water nie – dus sê God vir Moses
om die rots by Horeb te slaan – en as hy dit doen, stroom die water daaruit en kan
hulle drink. Kan jy sien hoe goed kyk God na Sy mense? – selfs wanneer hulle kla en
selfs wanneer hulle sonde doen en Hom wantrou (17:7). In alle opsigte is ons net so
sleg – selfs terwyl ons weet dat God ons liefhet en altyd doen wat reg is – kerm en kla
en sondig ons teen God. Ons moet probeer om te onthou dat, net soos wat God getrou
was teenoor die Israeliete – sal Hy getrou bly teenoor ons. As ons Hom liefhet en een
van Sy kinders is – sal Hy altyd na ons kyk op die beste manier wat net Hy ken. As jy
nie een van God se kinders is nie – gaan praat asseblief met jou pa, ma of Sondagskoolonderwyser.

Welgedaan as jy 1 Johannes 1:8-10 (AFR83). geleer het, nou moet jy oefen: [8] As ons beweer dat ons
nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely
– Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. [10] As
ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
LES SEWE: GOD GEE KOS VIR SY VOLK (EXODUS 16 – 17:7)
AGTERGROND
Ons het sover hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel, die geboorte van Moses, sy vlug na
Midian, sy troue daar asook sy ontmoeting met God by die brandende doringbos, van die farao se
verwerping van Moses en die Israeliete, die 10 plae, die Paasfees en die deurgang deur die Rooi See.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons
sal leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons
gaan ook leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding
van die volk en van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle
selfs al kla hulle. Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met
ons – wat Hy uitgevoer het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat
Hy ons liefhet en na ons kyk – selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons
wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer van God se geduld en die wonderbaarlike wyse waarop die Israeliete kos gekry het in
die woestyn.
BYBELSE VERWYSING: EXODUS 16 – 17:7
LES: Vertel die verhaal en probeer die volgende by die kinders tuisbring:
 Dit is verbasend hoe gou die mense begin kla en hulle geloof in God verloor – en dit is net so verbasend
dat God steeds vir Sy mense omgee en vir hulle kos voorsien.
 Kyk na Eksodus 16:35 en Josua 5:12 wat sê dat God die volk kos gegee het vir al daardie 40 jaar wat hulle
in die woestyn was.
 Toon hieruit vir die kinders aan hoe getrou God is en hoeveel Hy Sy kinders liefhet. Maar wys hulle ook
daarop dat hierdie soort liefde slegs vir diegene is wat Sy kinders is – hulle wat nie Sy toorn tegemoet
hoef te gaan nie.
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Eksodus 16:14‐18 (AFR83) 14 en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos
ryp. 15 Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: “Wat is dit dié?” want hulle het nie geweet wat dit
is nie. Toe sê Moses vir hulle: “Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. 16 Die Here het beveel:
Gaan1 maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte, twee liter per kop. Elkeen moet vat volgens die
getal mense in sy tent.” 17 Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie, 18 en
toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met 'n bietjie nie te min
gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaargemaak.

Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.

1

Picture from http://2.bp.blogspot.com/‐bHHTSrbUeeQ/UyXK3SiAY5I/AAAAAAAALek/Y‐uCgOquYYI/s1600/manna.jpg

Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.

Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.

Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.

Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet.

EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES AGT: GOD GEE DIE WET VIR SY VOLK (EKSODUS 19 – 32 veral 20 en 32)
Hierdie week leer ons hoe God die wet vir Sy volk gee. God het Israel mos beloof dat Hy hulle
sal seën as hulle aan Hom gehoorsaam is, maar dadelik begin hulle om ongehoorsaam te wees
en maak selfs 'n afgod om te aanbid! God weet dat hulle nooit aan Sy wet gehoorsaam sal kan
wees nie, maar Hy wil hê dat hulle moet sê dat hulle jammer is en Hom moet vertrou om hulle
te vergewe. God weet dat ons nooit die dinge kan doen wat Hy wil hê ons moet doen nie, daarom
is Jesus gestuur om die volmaakte lewe in ons plek te leef en in ons plek te sterf sodat Hy die
straf vir ons sonde kan dra. As jy glo dat Jesus in jou plek gesterf het en as jy vir God sê dat jy
jammer is oor jou sonde, sal Hy jou vergewe en sal jy een van Sy kinders word.

God roep vir Moses om teen die berg Sinaï op te klim waar Hy vir Moses
vertel van Sy wette. Die mense is baie bang as hulle die donderweer en blitse
sien, maar beloof om al die wette wat God deur Moses vir hulle gee, te
gehoorsaam.

Maar dan dink die mense dat Moses te lank wegbly… So sê Aäron hulle moet al
die goud vir hom bring wat hulle het en maak hy daaruit vir hulle 'n goue kalf–
wat 'n afgod is. Nogtans aanbid die mense die afgod en sê dit is nou hulle god.
Maar wanneer Moses terugkom en dit sien, is hy so kwaad dat hy die twee plat
klippe waarop God die wet geskryf het, op die grond stukkend gooi. Dan maal hy
die afgod fyn tot 'n poeier, gooi dit in die mense se water en dwing hulle om dit
te drink! Daarna maak die Leviete 3000 mense dood as straf omdat hulle nie aan
God gehoorsaam is nie.

Moses vra God om die volk te vergewe – en dink jy Hy doen dit? In die
volgende les sal ons uitvind of God Sy volk vergewe of nie. Maar ons weet
dat as ons glo dat Jesus vir ons sonde gesterf het en ons sê vir God dat ons
jammer is daaroor – dan sal Hy ons altyd, altyd, altyd vergewe – Hy het dit
belowe en Hy sal dit doen!

Welgedaan as jy 1 Johannes 1:8-10 (AFR83). geleer het, nou moet jy oefen: [8] As ons beweer dat ons
nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely
– Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. [10] As
ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
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EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende krag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
LES AGT: GOD GEE DIE WET VIR SY VOLK (EKSODUS 19 – 32 veral 20 en 32)
AGTERGROND
Ons het sover hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel, die geboorte van Moses, sy vlug na
Midian, sy troue daar asook sy ontmoeting met God by die brandende doringbos, van die farao se verwerping
van Moses en die Israeliete, die 10 plae, die Paasfees en deurgang deur die Rooi See en die manna.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal
leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook
leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van die volk en
van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle.
Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer
het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk
– selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer van die tien gebooie wat gegee is en van die goue kalf.
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 19 – 32 veral 20 en 32
LES
Daar is baie detail in die storie – probeer om die meer opvallende punte vir jou kinders uit te lig:
 Die gee van die tien gebooie.
 Die goue kalf en die straf daarvoor.
 Weer eens sien ons uit hierdie les dat God sonde ernstig opneem en dat Sy woede teen sonde 'n werklikheid
is. Volgende keer gaan ons wel sien dat God die mense vergewe het – maar vir hierdie week is dit vir eers goed
genoeg om die kinders op hulle sonde te wys en dat hulle verdien om daarvoor gestraf te word en dat hulle
God se redding nodig het.
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Eksodus 32:1‐4 (AFR83) 1 Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg af kom nie, het hulle om
Aäron saamgedrom en vir hom gesê: “Kom maak vir ons 'n god dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het
nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie.” 2 Aäron het hulle
1
geantwoord:
“Haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit
vir my.” 3 Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aäron gebring. 4 Hy het dit
van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk:
“Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel!”

“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)
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“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)
“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)
“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)
“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)
“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)
“Julle het 'n ernstige sonde gedoen,
maar ek klim nou na die Here toe op en
miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis
vir julle sonde” Vanaf Eksodus 32:30 (AFR83)

EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende mag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
NAAM___________________________________________________________________________
LES NEGE: GOD LEI STEEDS SY MENSE (EKSODUS 33 – 40)
Hierdie is die laaste les uit die boek Exodus en ons gaan leer dat God Sy belofte aan Sy mense
hou, selfs al het hulle gesondig deur 'n afgod te maak. Daarom gee God weer vir Moses die tien
gebooie, en wanneer Moses van die berg af terugkom, blink sy gesig omdat hy God ontmoet het.
Dan gee God die voorskrifte oor hoe om die tabernakel te maak, en wanneer hulle daarmee klaar
is – word dit gevul met God se teenwoordigheid! En weer eens gaan die Israeliete voort met
hulle reis na die beloofde land, met God wat hulle lei.

Het jy al die voorskrifte gelees oor hoe om die tabernakel te maak? Dit klink
baie deftig – en God het presies geweet hoe dit moes lyk. Ek wonder hoekom
het ons nie meer vandag ‘n tabernakel nie?

Wel, nadat die Israeliete die beloofde land binnegegaan het, en toe Salomo koning
was, het hy ‘n tempel gebou en gevolglik was die tabernakel nie meer nodig toe
die mense God in die tempel kon aanbid nie. Maar nadat Jesus gesterf het en
hemel toe is en die Heilige Gees aarde toe gekom het, woon God nie meer net in
een bepaalde gebou nie. Nou woon God in elkeen van Sy kinders en kan ons Hom
orals aanbid – in ons harte en ook daar buite.

Onthou dat Jesus gesterf het om die straf vir ons sonde te dra. As ons glo
dat Jesus vir ons sonde gesterf het en ons jammer is oor ons sonde, sal God
ons een van Sy kinders maak. Sy Gees sal in ons woon en Hy sal by ons
wees vir altyd, en eendag sal ons Hom aanbid in die hemel saam met Moses
en die ander Israeliete wat werklik vir God lief was.

Welgedaan as jy 1 Johannes 1:8-10 (AFR83). geleer het, nou moet jy oefen: [8] As ons beweer dat ons
nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. [9] Maar as ons ons sondes bely
– Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. [10] As
ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Where Truth Matters
37 Old Main Road Hillcrest 031 765 3750
www.baptistchurchhillcrest.com

prentjies vanaf http://www.okclipart.com/teacher‐clipart‐black‐and‐white30hisaadbe/
http://cliparts101.com/files/674/99562B9A9969663201C1D9D354D66CFD/Boy_Reading_1.png;
http://www.coghomeschool.org/site/cog_archives/yes_lessons/K_10_8_files/tmpA5CC‐1.jpg
http://www.mycutegraphics.com/graphics/reading/girl‐reading‐book.html
voorberei deur Judy Parker vir Hillcrest Baptist Church 2017, vertaal deur Alta Vorster, 2018

EK IS WAT EK IS
‘n Studie van die reddende mag van God deur die Uittog
Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is.
Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur. (Eksodus 3:14 AFR83)
LES NEGE: GOD LEI STEEDS SY MENSE (EKSODUS 33 – 40)
AGTERGROND
Ons het sover hierdie kwartaal geleer van die onderdrukking van Israel, die geboorte van Moses, sy vlug na
Midian, sy troue daar asook sy ontmoeting met God by die brandende doringbos, van die farao se verwerping
van Moses en die Israeliete, die 10 plae, die Paasfees en deurgang deur die Rooi See, die manna, die Tien Gebooie
en die goue kalf.
UITKOMS
In hierdie reeks gaan ons leer van die volk Israel wat steeds in Egipte woon, ongeveer 400 jaar na Josef. Ons sal
leer dat hulle lewe werklik 'n groot stuk ellende is en dat hulle slawe is wat net nie kan vrykom nie. Ons gaan ook
leer dat God 'n perfekte plan het, selfs deur die sonde van die Farao heen asook met die lyding van die volk en
van Moses. God red hulle uiteindelik, en toon só Sy krag en almag – en sorg daarna vir hulle selfs al kla hulle.
Hierdie verhaal leer ons iets van God se soewereiniteit, en van Sy groot reddingsplan met ons – wat Hy uitgevoer
het deur Sy volmaakte Seun, Jesus, te stuur om in ons plek te sterf. Ons sal leer dat Hy ons liefhet en na ons kyk
– selfs wanneer ons kla! As ons deel is van God se kinders – sal Hy altyd by ons wees en altyd vir ons sorg.
Vandag gaan ons leer dat God die mense vergewe, dat Hy die wet weer vir hulle gee, asook van die voorskrifte
ten opsigte van die bou van die tabernakel, en dat God se heerlikheid die tabernakel vul.
BYBELSE VERWYSING: EKSODUS 33 – 40
LES
Daar is weer eens baie detail in vandag se verhaal – probeer om die meer opvallende aspekte vir jou kinders uit
te lig:
 God hernu Sy verbond met Sy mense (34:10 – 28) en gee weer die tien gebooie.
 Moses se gesig blink (34:29 – 34).
 Die voorskrifte vir hoe die ark, die tabernakel en die priesterlike klere gemaak moet word (35 – 40) – slegs ‘n
paar kernpunte wat illustreer dat detail vir God belangrik is, en dat Hy aanbid wil word op die wyse wat Hy
verkies.
 40:34 – 38 – God se heerlikheid is weer eens by Sy mense en hulle begin met hul verdere reis na die beloofde
land.
 Dit mag nuttig wees om vir die ouer kinders te verduidelik dat God in die die ark woon (‘tabernakel’) – dit is
waar Hy by die mense teenwoordig is. Volgende jaar gaan ons leer van die tempel en God wat daarin woon.
Verduidelik vir die kinders dat, na Jesus gesterf en die Heilige Gees gekom het, God nou in elkeen van Sy
kinders woon, dus hoef ons nie na ‘n spesifieke plek toe te gaan om Hom te aanbid of om te bid nie. Gebruik
asseblief hierdie laaste les om hulle aan God se soewereiniteit te herinner en aan hoe Hy sonde haat, asook
aan Sy gewilligheid om sonde te vergewe wanneer ons dit bely – omdat Jesus vir ons gesterf het.
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Eksodus
40:36‐38
(AFR83) 36 Later het dit
so gegaan: wanneer die
wolk van die tabernakel
af voor die Israeliete uit
wegtrek, het hulle agter
die wolk aan versit. 37
As
die
wolk
nie
weggetrek het nie, het
hulle daar gebly totdat
dit
wel
weggetrek
het. 38 Die wolk van die
Here was bedags 'n wolk
oor die tabernakel en
snags het dit 'n vuur
daarbo‐oor geword. So
het die hele Israel dit
ervaar elke keer as hulle
versit.
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