
Moses se 
biesie-boot 

Naam: _____________________ 



Dag 1  

Moses was gebore in ‘n tyd wat Farao die Israeliete beheer het. hy was bang vir 

hulle en het al dei babaseuns dood gemaak. Jogebet het haar seun Moses 

weggesteek maar na drie maande kon sy hom nie meer veilig hou. Sy het ‘n biesie-

boot vir hom gemaak en hom in die Nyl laat af vaar, Mirjam sy sussie het hom dop 

gehou. Hy was nog net ‘n baba maar God was goed Hy het hom opgepas in die wild 

en vreemde tyd, Moses het tot by die paleis gevaar en daar het die Prinses hom 

gered. God het hom veilig gehou. Ons kan sekere ding nie self uit ons eie krag 

veilig hou nie. partykeer is dit net buite ons beheer maar nie verlore nie, God is 

goed. Hy doen GOED Hy pas ons op in gevaar. Ons kan nie die gevaar ontsnap nie 

maar ons kan weet ons vaar met Sy goedheid by ons. 

 Maak soos Jogebet en bou vandag ‘n 

boot maar bou hom grooot groot 

genoegvir julle almal om in te klim. 

 Watter tiepe boot sal jy bou? 

‘n Seiljag 

‘n Goedereskip 

‘n Passesierskip 

‘n Vissersskuit 

 

Meeste bote het ‘n mas, ‘n vlag, anker, 

kajuut en baie belangrik ‘n manier om 

te bestuur en voorentoe te  gaan. 

Dalk ‘n stuurwiel, ’n propeller of 

roeispane ... 

Bou jou boot 



Wat gaan ek alles nodig hê? 

•  Skinkbord of breë bak 

• Skottelgoedseep 

• Oor-stokkie [in pak] 

Stap 1: Maak seker jy het so 

‘n polistireen bootjie. ‘n Mes 

werk goed om die inhame 

uittesny. 

Stap 3: sit die bootjie op die 

skoon water in die skinkbord 

en sien hoe hy rondry. Na 

sewe keer gaan die water 

teveel seep in hê julle gaan 

dan nuwe water moet ingooi. 

Stap 2: Sit skoetelgoedseep 

met ‘n oor-stokkie in die 

inhame aan die agterkant 

van die boot.  

Seep spoed 

Iets meer opwindend 

nodig? 

Wat sou gebeur as mens 

warmwater gebruik? 

Sal dit met ander spons, 

papier, karton of foelie ook 

werk? 



Dag 2 

Mirjam het die prinses gaan vertel van ‘n Hebreeuse Israelitiese vrou wat vir die 

baba melk kan gee en vir hom kan sorg tot hy bietjie groter is. Natuurlik was dit 

Moses se eie ma Jogebet, God was so goed dat selfs na die skrik en laat gaan 

van Moses in die Nyl af kon sy haar eie seun weer groot maak sonder om eenkeer 

bang te wees dat ‘n wag hom iets gaan aan doen. Hy was nooit ‘n slaaf nie, en 

uiteindeliik die leier van die Israeliete.  

God se goedheid het gewen. Egipte en sy gevare het nie verdwyn nie maar God 

se goedheid het dit verseker gewen. Dit is iets wat ons kan sien gebeur maar 

gewoonlik bitter min beheer oor het. Ons is nog steeds nodig vir die storie ons is 

net nie in beheer nie.  

Landmyne 
Vrommel ‘n klomp koerante of 

plastiek sake op kies ‘n oop spasie 

en pak hulle uit op die vloer. Lekker 

baie van hulle! 

Hierdie word lewindige landmyne 

om jou weg te hou van die skatkus 

op die eiland. Jy is geblindoek en 

jou span maat moet jou deur die 

landmyne praat.  

As jy ander kant is is dit sy beurt. 

Natuurlik moet julle ook weer 

terug kom op die boot. Sterkte 

wees versigtig! 



Kies ‘n spasie wat maar vuil mag 

word! Verkieslik buite en nie op jou 

ma se sitkamer mat nie!  

Vat ‘n skoon kwas en maak dit aan 

‘n lang stok of selfs ‘n besem vas 

met tou of tape.  

Sit ‘n prentjie of papier op die 

vloer voor jou neer.  

Hou die besem of stok so ver as 

moontlik van die kwas af weg. 

Begin nou die verf proses. Probeer 

iets skryf dalk jou naam. Teken ‘n 

stok mannetjie.  

Henry Matise het ook op ‘n stadium in 

sy lewe met ‘n baie lang verfkwas gerf. 

Dit maak glo die kwas hale anders lyk, 

meer onbeplan en gemaklik. 

Verf van ver af 

Wat het ek nodig? 

• ‘n verfkwas 

• Plakband of tape 

• Verf 

• Papier  

2 jaar + 

< 15 min. 



Dag 3  

Psalm107:1 Loof die Heer Hy is goed, aan Sy liefde is daar geen einde nie! 

Ons sien nie altyd die goed raak in die oomblik nie. 

Miskien voel jy nou eerder soos Jogebet en Mirjam slawe in Egipte hulle 

baba se lewe was in gevaar. Sy moes vir Moses in ‘n biesiemandjie sit en 

op die Nyl los sy kon hom nie troos of vashou nie. God was goed Hy het 

vir Moses gesorg. Ons kan op Hom vertrou kyk Hy was goed vir Moses en 

uiteindelik selfs al die Israeliete. Ons kan Hom vra om ons te help sien 

waar Sy goedheid in ons lewe is. Dit kan soms bestaan uit dinge wat ons 

gedink het nie belangrik is nie. soos gemors, vullis weggooigoed kan GOED 

word. So glo selfs al voel jy die dag soos rubish.  

Kry ‘n sak elkeen kry ‘n beurt om 

iets in die sak te sit. Stuur die sak 

om sodat almal aan dit kan vat en 

voel. Elkeen kan natuurlik raai wat 

in die sak is die een wat weet sê 

NIKS. 

Julle as groep moet nou almal op 

een voorwerp saam stem. Daar is 

geen manier om te weet of julle 

reg is tot julle almal saam stem en 

vir die een vra of julle raaiskoot 

reg is nie. Om saam op ‘n 

antwoord te besluit is julle sleutel 

Wat wat is in die sak?  



Stap 2: sit dei twee 

stokkies op mekaar met 

‘n rekkie tussen in. Plak 

die twee kant vas sodat 

die rekkie tussen die 

stokkies bly. Dit word 

jou prupeller. 

 

Stap 1: sny ‘n roomys 

stokkie in halfte 

Stap 3: Sit twee 

chopsticks aan 

weerskante van die 

bottel hou hulle inplek 

met ‘n paar rekkies. 

Stap 4: sit die rekkie en 

roomys-stokkie onder 

die bottel, oor albei 

chop-sticks, die 

pruppeler is nou inplek 

Wat het ek alles nodig? 

• ‘n leë plastiek bottel minder as 

500 ml  

• 4 rekkies [in pak] 

• ‘n roomysstokkie [in pak] 

• 2 chop-sticks [in pak] 

• Stokkie en versierings vir ‘n 

Wen die propeller op deur hom 

versigtig om en om te draai tot 

die rekkie baie styf span. Sit hom 

in die water , selfs die bad en laat 

los. 

6 jaar+  

< 20 min. Propeller boot 





Skuif net een vuurhoutjie 

om 4 driehoeke te maak. 

Skuif 5 

vuurhoutjies 

om die skaal te laat balanseer. 


