
                                                         17                     © Ruimsig Gemeente 

Les 8 
God regeer oor alles en almal! 

VOORBEREIDING: 
Lees Eks 14:15-31 en Jer. 32:17.  Die Here regeer oor alles en almal - Hy is 
soverein!  Baie keer vergeet ons dat die Here absoluut in beheer van ons lewens 
is en van alles wat gebeur!  Ons fokus maklik op die negetiewe dinge rondom 
ons!  Die Here is in beheer!  Ons moet leer om ons oë op Hom te hou en Hom te 
vertrou!  Wanneer ons hierdie verhaal lees, dan weet ons dat die Here ons ook 
met dinge, wat vir ons moeilik is, kan help, omdat Hy gister, vandag en môre 
dieselfde is! 

ONS LEER: 
Verlede week het ons geleer van die Israeliete wat in die woestyn getrek het en 
hoe die Here in hulle behoeftes voorsien het!  Die Here het vir hulle alles wat 
hulle nodig gehad het, gegee.  Kan julle nog onthou wat dit was?  (Die wolkkolom vir 
beskerming in die dag, die vuurkolom vir beskerming in die nag, manna, kwartels en 
water uit ‘n rots.  Hulle klere en skoene het nooit op geraak en geskeur nie!) 
 
Vandag gaan ons van nog ‘n wonderlike verhaal hoor!  Dit staan ook in Eksodus en 
dit was toe die volk uit Egipte getrek het!  Die Here was toe reeds by hulle.  Toe 
hulle uit Egipte getrek het, het die Farao hulle agterna gesit.  En toe kom hulle by 
die see…. Lees die verhaal in Eks 14:15-31.   
 
Die Here het die see laat oopgaan sodat duisende mense daardeur kon trek!  Voor-
dat die Farao en sy manne kon deur gaan, het die see weer toe gegaan en het hulle 
verdrink!  Die Here het die Israelite beskerm!  Daar is niks wat vir God onmoonltik 
is nie!   
 
Kom ons maak saam ‘n lysie van goed wat die Here kan doen.  (Laat kinders nou 
spontaan dinge noem!  Onthou dat niks vir God onmoontlik is nie, so daar sal nie 
sommer ‘n verkeerde antwoord wees nie!  As hulle verbeelding bietjie op loop raak, 
is dit ook aanvaarbaar!)  Skryf al die dinge wat hulle opnoem neer op ‘n stuk papier. 
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AKTIWITEIT: 
Kleur die prentjie in van waar die Here die see laat oopgaan het.  Laat hulle ook in 
hul boekies 2 dinge neerskryf wat hulle glo God kan doen! 

OPRUIM, SAMEVATTING EN AFSLUITING: 
Laat almal help opruim en sluit af met gebed.  Moedig ook kinders aan om te bid. 
 

Nou gaan ons die dinge wat julle genoem het, met standbeelde uitbeeld!  Jy mag 
laf wees, maar jy mag nie iemand langs jou seermaak nie of aan iemand raak nie.  
Ek gaan die ding op die papier lees en dan tot by 5 tel.   
 
Jy kan enige standbeeld maak wat ons gaan help om te onthou dat God alles kan 
doen. Bv as julle gesê het dat die Here al die plante kan laat groei, kan jy ‘n blom, 
‘n boom, gras of ‘n gieter wees!   
 
As ek vir jou vra wat jy uitbeeld, moet jy dadelik vir my kan sê!  Kies ongeveer 5 
goed op die lys wat hulle kan uitbeeld.  As daar nog tyd is, en hulle dit genietk kan 
julle meer doen.  Herhaal elke keer die kernkonsep nl dat God alles kan doen. 


