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God is naby, al lyk dit nie         
so nie 
Gradegroep vir Graad 1-3 
Program 15 

 
[Program 15  (jaar 3) in Hooflyn B:  Sinaï tot Konings] 
 
Teksverwysings: Eksodus 32   
 
Ons kan God nie sien nie.  Soms gebeur dinge wat ons laat wonder of God 
nog naby is.  Dit voel nie of Hy ons hoor nie.  God wil hê dat ons in sulke tye 
moet onthou wat Hy reeds vir ons gedoen het en wat Hy vir ons van Homself 
geleer het.  Dit word geloof genoem.   

 

Doel van die program 
 
Aan die einde van die program moet die kinders: 

 Weet dat God altyd naby is, al lyk dit nie so nie. 
 Verstaan dat God vir ewig dieselfde is en dat ons daarom onsself 

moet herinner aan wat God ons reeds van Homself geleer het.    

 

Voorbereiding tuis 
 
Lees Eksodus 32 en Deuteronomium 9. 
Die Israeliete het Moses vir 40 dae lank nie gesien nie.  Hulle het begin 
wonder of hy ooit weer gaan terugkom.  Ten spyte van God se gebod om 
geen gesnede afbeelding van Hom te maak nie (Eks 20), bou hulle ŉ goue kalf.  Dit is 
hulle eie, sondige plan om God vir hulleself sigbaar maak. 
Dink in jou stiltetyd hierdie week na oor tye wat jy gevoel het dat God nie naby was 
nie.  Wat het jy in daardie tye gedoen?  Het jy genoeg van God se karakter en sy 
Woord geken dat jy daaraan kon vashou? 
Die Israeliete het gou vergeet wat God die laaste drie maande al gedoen het.  Hoe Hy 
die tien plae gestuur het, die Rooi See laat oopgaan het, die bitter water soet gemaak 
het en brood uit die hemel gestuur het.   
Dink na (of maak sommer ŉ lysie) van jou Rooi See, Elim en manna ervarings van die 
verlede.  Maak tyd om jou te verlustig in die groot dinge wat God al in jou lewe gedoen 
het. 
 

Gradegroepbyeenkoms benodigdhede 
 

 Tru-projektor en/of Data-projektor 
 CD-speler en/of Musiek instrumente en CD’s met gekose liedjies. 
 Woorde van liedjies wat gesing gaan word.   
 Bybel. 
 Skryf Ps 119:151 met wit vetkryt op ŉ groot genoeg wit karton / kartonne 

sodat dit vir die hele groep sigbaar sal wees, sou dit geverf word. 
 Waterige verf in donker kleure (bv. Blou), genoeg om die kartonne toe te verf. 
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 Kwaste (3-4). 
 Hulpmiddel 1.  Vergroot tot ten minste A3-grootte, knip uit, kleur in (indien 

dit nie in kleur uitgedruk is nie), en vou op die lyne en plak aan mekaar sodat 
dit soos ’n dobbelsteen lyk.  Die hulpmiddel moet tydens die hele kwartaal 
sigbaar wees.   

 “Bybelklere” vir vier volwasse karakters. 
 Goue kalf (hulpmiddel 2):  plak op karton. 
 Karton kliptablette (hulpmiddel 3) 
 Ou of speel juweliersware, dit kan selfs uit goue papier gemaak word. 
 

Kleingroepbyeenkoms benodigdhede 
 
 Afskrifte van werkkaart 1 vir elke kind. 
 Suurlemoensap 
 Kwassie vir elke kind. 
 Afskrifte van werkkaart 2 vir elke kind. 
 Viltpenne / vetkryte / inkleurpotlode. 
 Toerprogram vir kwartaal 3.  Oorhoofse koördineerder sorg dat die regte 

datums aangebring is.  Plak yskasmagnete vooraf agterop vas. (Sien inleiding 
en jaarprogram op Modkats CD) 

 

Program 
 
1. Gebed 2  minute 
2. Opneem van offergawes 3  minute 
3. Lofprysing 10  minute 
4. Teksvers       10  minute 
5. Drama met Moses en Aäron 15  minute 
6. Kleingroepbyeenkoms 
7. Teenwoordigheidsregister 2  minute 
8. Kleingroepaktiwiteit 15  minute 

9. Afsluiting 5  minute 
 

Program  
 

1.  Open in gradegroep    5 minute 
 
Open in ŉ gebed waarin God geprys word omdat Hy nooit verander nie. 

  

2.  Offergawes      3 minute 
 
Gee geleentheid vir die opneem van die offergawes.  Betrek van die kinders by hierdie 
aktiwiteit. 

 
Versprei in hierdie tyd die juweliersware tussen die kinders.  Almal hoef nie 
noodwendig iets te hê nie.  Verduidelik dat hulle dit net moet vashou tot later. 
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3.  Lofprysing      10 minute 
 
Sing ŉ paar liedere waarin God geloof word vir sy goedheid.   

 

4.  Teksvers       10 minute 
 
Ps 119:151  U is altyd by my, Here, alles wat U gebied het staan vas. 
 
Inleiding 
Vra vir die kinders of hulle kan lees wat op die wit kartonne geskryf staan.  
Verduidelik aan die groep dat mens sekere dinge nie kan sien nie maar dat nie beteken 
dat dit nie bestaan of nie daar is nie.  Ons kan byvoorbeeld nie die wind sien nie, maar 
ons weet dat dit daar is as ons die blare sien waai.  Ons kan ook nie elektrisiteit sien 
nie, maar ons druk nie ons vinger in ŉ muurprop nie, want ons weet wat kan gebeur... 
 
Ontsyfer die boodskap 
Vra drie of vier vrywilligers om die wit kartonne te kom verf en die geheime boodskap 
te ontsyfer. 
Verduidelik dat “gebied” hier amper dieselfde is as om te sê:  Alles wat God gesê het, 
staan vas.  
Bring dobbelsteen (hulpmiddel 1) te voorskyn.  Vertel die kinders dat die 
‘dobbelsteen’ die lewe voorstel.  (Gooi die dobbelsteen)  Ons kan nie altyd bepaal hoe 
ŉ dobbelsteen val as ons dit gooi nie.  So kan ons ook nie altyd bepaal wat in ons lewe 
gebeur nie.  Maar, maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie, een ding staan altyd 
vas:  God is by ons!  Hy is altyd naby aan ons.  Vertel vir die groep dat hulle in die 
volgende kwartaal gaan agterkom wat elkeen van die prente op die dobbelsteen 
beteken en dat hulle ook so ŉ steen gaan maak.      
Die groep kry nou kans om die teksvers te memoriseer.  Herhaal die vers ten minste 7 
maal op ŉ paar prettige maniere.  (Laat hulle staan wanneer hulle een woord sê en sit 
wanneer ŉ volgende woord gesê word; laat hulle dit fluister, laat hulle die vers met 
handgebare sê, laat hulle in ŉ sirkel loop terwyl hulle dit sê, laat hulle huppel terwyl 
hulle dit sê, laat hulle dit sing soos ŉ opera-sangeres, laat hulle op een been staan, 
laat die seuns en meisies kyk wie dit die mooiste kan sê, laat hulle dit in ŉ diep 
mansstem sê, ens.).   

   

5.  Drama       15 minute 
 
(Israeliet 1 en Israeliet 2 sit tussen die kinders.  Hulle is aangetrek in Bybelse 
kostuums.) 
 
Vertel 
Nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, het God op wonderlike maniere vir hulle 
gesorg.  Hy het die Rooi See laat oopgaan sodat hulle kon deurtrek, Hy het die bitter 
water by Mara soet gemaak, Hy het vir hulle manna gestuur en nog baie meer.  By die 
berg Sinaï het God ook vir hulle sy tien gebooie gegee en vir hulle gesê om onder die 
berg te wag terwyl Hy vir Moses die ander reëls en wette op die berg gee... 
 
Drama 
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Israeliet 1: Staan op tussen die kinders.  Aäron!  Aäron!  Waar is jy?  Wat 
genoeg is, is genoeg!  Ons kan nie langer wag nie. 

Israeliet 2:  Staan op tussen die kinders.  Ek sê ook so! Ons gaan almal 
vergaan hier in die woestyn.  Wat sê julle ander Israeliete? (wys 
na kinders en lok hulle uit om te reageer) 

Aäron:  Aangetrek met kostuum en ŉ herderstaf, kom van agter af in.  
Wat gaan hier aan?  Soek iemand my? 

Israeliet 1:  Aäron, dis al veertig dae wat Moses weg is.  Ek sê jou hy kom 
nie terug nie. 

Israeliet 2:  Ek is seker hy het in die geheim aan die anderkant van die berg 
afgeklim en teruggehardloop Egipte toe. Nou sit ons hier - 
sonder ŉ leier en sonder ŉ god.  Wat gaan van ons word? 

Aäron:          Nou wat wil julle hê moet ek doen? 
Israeliet 2:  Enige iets!  Jy en jou broer het ons in die ellende in ingelei.  Dink 

jy aan ŉ plan! 
Israeliet 1:  Kom ons maak vir ons god dat hy ons hier kan uitlei.  Hierdie 

man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons 
weet nie wat van hom geword het nie. 

Aäron:        Haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle 
dogters se ore af en bring dit vir my. 

 
Stuur nou ’n mandjie / bakkie om waarin almal wat van die speel juweliersware 
ontvang het dit moet insit.  Die twee Israeliete kan dit insamel terwyl hulle brom en 
wonder oor wat Aäron nou weer gaan doen.  Hulle kan ook die kinders vra wat hulle 
dink van Moses geword het en wat die Israeliete nou te doen staan. 
 
Aäron ontvang die juweliersware en gaan vir ŉ oomblik uit. 
 
Gradegroepfasiliteerder verduidelik aan die kinders dat die Israeliete duidelik nie die 
teksvers geken het wat hulle net-nou geleer het nie.  Vra die groep om die teks te 
herhaal.  (As die Israeliete onthou het wat God in die verlede vir hulle gedoen het en 
gesê het, sou hulle nie vir Aäron gevra het om vir hulle god te maak nie.) 
 
Kinders:   Psalm 119:151.  U is altyd by my, Here, alles wat U gebied het 

staan vas.  
Aäron:  Kom met die goue kalf (hulpmiddel 1) in.  So! Hier is julle god 

wat julle uit Egipte gelei het.  Kom ons bou ŉ altaar en vier fees! 
Israeliet 1 en 2:   Hoera!  Hier is die god wat ons uit Egipte gelei het!  Toe kinders, 

maak ŉ groot geraas saam met ons om dit te vier. (Probeer 
kinders aanmoedig om saam te juig of te protesteer – die idee is 
dat daar ŉ groot geraas moet wees) 

Moses:  Geklee in ŉ kostuum kom die vertrek binne met die twee 
kliptafels (hulpmiddel 2) in sy hand.   
Wat se geraas is dit?  Dit klink nie soos ŉ oorlog nie, wat ek 
hoor, klink soos ŉ feesviering.  Gooi die twee kliptafels op die 
grond neer.  Aäron, wat het hierdie volk jou aangedoen dat jy 
hulle hierdie groot sonde laat doen het? 

Aäron:  Moses, moenie vir my kwaad wees nie.  Jy weet self hoe sleg 
hierdie volk is.  Hulle het vir my gesê: “Hierdie Moses het ons 
nou wel uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom 
geword het nie.  Maak vir ons ŉ god wat ons hier kan uitlei”  
Toe sê ek vir hulle: “Die wat goud aan hulle het, moet dit afhaal 
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en vir my gee.”  Ek het dit in die vuur gegooi en hierdie bulkalf 
het daaruit gekom. 

Moses:   Onthou julle nie hoe God nog altyd vir julle gesorg het nie?  Dink 
aan hoe Hy die Rooi See laat oopgaan het voor ons.  Dink aan 
die kwartels en die manna wat Hy vir ons gestuur het, die bitter 
water wat Hy laat soet word het.  Onthou julle nie dat Hy aan 
Abraham belowe het dat ons Sy volk sal wees en Hy ons die 
nuwe land sal gee nie? 

Israeliet 1:   Maar Moses, jy was so lank weg.  Ons het nie geweet dat ons 
nog op God se beloftes kon staatmaak nie.  Ons kon nie vir jou 
of God sien nie en ons het gedink God is dalk nie meer by ons 
nie. 

Israeliet 2:  Ja, Moses, ons het gedink dat as ons, ons eie god maak wat ons 
kan sien met ons eie oë, dan sal ons mos altyd weet hy is daar. 

Moses:  God het alles in die hemel en op die aarde gemaak.  Al die sterre 
en die planete.  Hy is groter as wat ons ooit kan dink.  Ons kan 
Hom nie sien nie maar dit beteken dat Hy nie daar is nie.  God 
was die hele tyd by julle.  Terwyl ek op die berg was het Hy vir 
my gesê dat julle met ŉ groot sonde besig is.  Dis waarom ek na 
julle toe afgekom het.  Die kinders hier het vandag ŉ vers uit die 
Bybel geleer wat ons herinner dat God altyd naby is al lyk dit nie 
vir ons so nie.  Kinders sal julle asseblief weer die teks opsê? 

Kinders:   Ps 119:151.  U is altyd by my, Here, alles wat U gebied het, 
staan vas.  

   
Gee vir kinders geleentheid om na hul kleingroepe te verdaag.   

 

6. Kleingroepkoukus 
  

7.  Teenwoordigheidsregister          2 minute 
 
Plak plakkers op elke kind se visumsertifikaat (teenwoordigheidsregister).   

  

8.  Kleingroepaktiwiteit    15 minute 
 
Deel die werkkaart 1, program 15 uit / laat kinders hulle boeke by die betrokke 
bladsy oopmaak.  Verduidelik weer vir die kinders dat net omdat ŉ mens iets nie kan 
sien dit nie beteken dat dit nie daar is nie.  Die Israeliete het gedink dat omdat hulle 
nie vir Moses of God kon sien nie, Hy miskien nie regtig daar by hulle is nie.  Maar dit 
was nie waar nie.  Hy was die hele tyd daar.  Soms voel dit vir ons ook of God ver is of 
dalk nie luister as ons bid nie.  Miskien dink ons dat Hy nie sal sien as ons net gou-gou 
iets ongehoorsaam doen nie.  Dit is nie waar nie.  God is altyd naby alle mense.  Ons 
kan dit glad nie verstaan nie.  Maar dit is een van die wonderlike dinge van God vir ons 
lief is. 
 
Ons gaan nou ŉ prentjie teken wat lyk of dit nie daar is nie maar wat ons op ŉ 
geheime manier sal kan sien.  As julle dit by die huis vir Mamma en Pappa wys moet 
julle hulle ook herinner dat al kan ons God nie sien nie, Hy altyd naby ons is. 
Verf nou met die suurlemoensap op die werkkaart.  As die papier voor ŉ kers gehou 
word sal die prentjie duidelik gesien kan word.  
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Deel werkkaart 2, program 15 uit / laat kinders hul boeke by die betrokke bladsy 
oopmaak en laat hulle die prentjie van die goue kalf inkleur indien daar nog tyd is.  
Neem dié werkkaart in – dit word regdeur die hooflyn gebruik.  

 

Toerprogram vir die volgende hooflyn 
 
Deel die toerprogram vir die volgende kwartaal aan almal uit.  Verduidelik weereens 
aan hulle dat enige reis ŉ toerprogram moet hê, sodat almal kan weet wat hulle 
wanneer gaan sien.  Die toerprogram wat hulle kry, is baie belangrik, omdat dit vir 
mamma en pappa wys waar hulle wanneer in die Bybel lees.  Sodoende kan mamma 
en / of pappa die Bybelverhale wat in die kategese en kinderkerk behandel word, saam 
met hulle uit die Bybel lees / voorlees.    
Beklemtoon dat dit baie belangrik is dat die toerprogramme huis toe moet gaan en 
langs die lokomotief wat tydens die eerste byeenkoms van die jaar uitgedeel is, op 
hulle yskas vasgeplak moet word. 

 

9.  Afsluiting       3 minute 
 
Gebruik die Psalm 119:151 as ŉ gebed.  Laat die kinders hulle oë sluit en dit saam 
opsê.   

 

 


