
 

 

MANNA GELOOF… WEEKSTUKKIES 
SONDAG 

Lees: Eksodus 16:11 - 21 
Gesels: 

• Wat staan vir jou die meeste uit in die verhaal?  Hoekom? 
• Vandag is ons al ‘n volle maand in “lockdown”!  Onlangs het iemand 
(ek wonder of dit nie die President self was nie) gesê ons gaan moet 

gewoond raak aan ‘n nuwe “normaal”.  Hoe laat die wete dat ons lewend 
drasties anders gaan lyk na die pandemie jou voel? 

Doen:  Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep/sirkel en 
gesels dan kortliks oor: 

▪ Hoe lyk “woestyntyd”? 
▪ Wat beteken dit om ‘n manna geloof te hê? 
▪ Wat beteken dit as ons sê God is die God van “Gister, vandag en 

ook more”? 
▪ Hoe gaan ons mekaar die week herinner om te bly vertrou op 

hierdie God? 
o Kyk of julle die bestandele wat alles in ‘n broodresep kom kan opnoem – 

hoeveelhede is nie nodig nie. 
o As julle kan, bak ‘n tuisgemaakte broodjie vir ‘n ete. 

 

 
MAANDAG 

Lees: Eksodus 16: 1- 3, Johannes 6:30 - 35 
 
Gesels: 

• Hier in die woestyn was die volk honger – fisies honger.  Vertel van ‘n 
keer wat jy regtig honger was.  Het iemand jou gehelp?  Wie?  Wat het jy 
geëet om beter te voel? 

• Vandag is Vryheidsdag – ons almal is bewus van hoe ons “Vryheid” om rond te 
beweeg, kerk toe te kom, skool toe te gaan, te gaan werk drasties beperk is.  Is 
daar enige “vryheid” waarna jy vandag “honger”?  Enigiets anders waarna 
jy honger? 

• Wanneer Jesus die brood vermeerder en hier in Johannes 6 met die mense 
praat is hulle ook honger vir klomp dinge onder die Romeinse regering.  Hoe help 
Jesus se woorde in Johannes vir hulle en my en jou met ons honger? 

Doen:  Baie mense in ons dorp en land is tans honger vir kos.  Kyk of jy ‘n 
kospakkie vol droë bestandele kan opmaak saam met ‘n eenvoudige 
broodresep.  Sit daarby ook goed soos sop of blikkieskos en gee jou pakkie 
vir iemand wat jy weet dit baie nodig het – ‘n Buurman/vrou/huiswerker 

of gaan gee dit af by die instansie op jou dorp (soos CAP of die kerk) wat 
kospakkies versprei. 
  



 

 

DINSDAG 
Lees: Eksodus 16:3 – 8, Numeri 11:4 - 6 

Gesels: 
• Die volk het in die woestyn baie oor water en kos gekla – so erg was 
hulle gekla hulle het terugverlang daarna om SLAWE te wees.  Waaroor 
wil jy vandag kla? 

• Waarna verlang jy die meeste terug van lewe voor die “lockdown”? 
• As jy kon teruggaan na vandag ‘n jaar terug, wat sou jy vir jouself toe wou 

vertel?  
Doen:   
• Daar is gelukkig niks fout met kla nie – daar is immers ‘n boek in die 
Bybel met die naam Klaagliedere en daar is heelwat Klagpsalms!  Die 
wonderlike is dat amper al die klag in die Bybel ‘n goeie einde het – selfs 

Job se verhaal eindig mooi! 
Die opdrag vandag – maak julle eie Klagmuur…maar met ‘n verskil!  Julle 
kan ‘n muur in die huis gebruik of die yskas of enige kas.  Sit ‘n klomp 
papiertjies daar neer en as jy iets het om oor die te kan jy dit daar 
neerskryf.  Dit is heeltemaal anoniem, niemand hoef te weet wie kla nie…Jy 
mag oor enigiets kla – die weer, die “lockdown”, die wasgoed…enigiets! 
Die verskil kom in dat jy vir elke klagte ook iets op “die muur” MOET sit 
waaroor jy dankbaar is!  Mense, dinge, geleenthede, enigiets! 
Kies ‘n aand in die week wat julle gaan kla…lees al die klagtes, kry nuwe 
klagtes.  As almal lekker gekla het – lees die dankbare kaartjies! 

 
 

WOENSDAG 
Lees: Eksodus 16: 9 – 10, Eksodus 13:21 - 22; 14:13 – 14; 

Gesels: 
• Hoekom dink julle moes die Israeliete juis woestyn toe kyk? 
• Wat dink julle wou die Here vir hulle daardeur wys/sê? 
• Verbeel jou jy was een van die Israeliete wat dit aanskou het.  Vertel 

vir mekaar wat julle gesien het en hoe julle gevoel het? 
• Wat kan vandag jou “wolk” of “vuurbol” wees wat jou gaan help onthou die 

Here is saam met jou in hierdie woestyntyd? 
Doen:  Die Here was in ‘n wolk by die volk in die dag en ‘n vuurbol in die 
nag.  Spandeer tyd vandag en gaan lê op die gras en kyk na die wolke.  
Hou ‘n kompetisie en kyk wie kan die meeste dinge raaksien in die wolke. 

Vanaand by die etenstafel, steek ‘n kers aan en sit die ligte af.  Deel vir almal ‘n 
stukkie watte uit om vas te hou - Lees Deuteronomium 33:26 – 27.  

• Neem ‘n foto van julle wattewolke en stuur dit saam met Deuteronomium 
33 vir iemand of post dit op Instagram of Facebook. 

  



 

 

DONDERDAG 
Lees: Eksodus 16:11 – 15, 31, Numeri 11:7 - 9 

Gesels: 
• Vir die volk was die manna ‘n splinternuwe ding wat hulle glad nie 
geken het nie.  God kom gee ‘n nuwe moontlikheid en geleentheid vir die 
volk toe hulle “stuck”&vasgebrand gevoel het.  More eindig die vlak 5 

“lockdown” – watter “nuwe” dinge het jy in die tyd geleer?  Watter “nuwe” 
geleenthede/moontlikhede het die Here vir jou in die tyd gegee? 

• Die volk het nie altyd die manna waardeer nie – al was dit baie baie lekker en 
voedsaam genoeg om hulle vir 40 jaar in uiterste omstandighede aan die lewe 
te hou.  Watter “manna” gee God vir jou wat jy nie skep en benut nie? 

• Waar dink jy wil die Here jou “manna” in ons gemeente en gemeenskap begin 
gebruik? 

Doen:   
Wanneer julle iewers vandag saam sit en kuier/eet gee vir elkeen kans 
om te sê: 
• Wat die lekkerste was van die laaste tyd? 
• Wat die slegste was? 

• Waarna sien jy die meeste uit om weer te gaan doen soos die vlakke ligter 
raak? 

• Wat maak jou die bangste oor die res van die jaar? 
• Wat was vir jou die kosbaarste les wat jy vir lank gaan prober onthou? 

 
Kry iemand in die gesin wat almal se dinge kan neerskryf.  Plak dit by julle 
“Klag/dank” muur. 
 
 

VRYDAG 
Lees: Eksodus 16:4, 16 – 21, 36, Mattheus 6:11 

Gesels: 
• Lees weer vers 17 en 18.  Hoe verstaan julle daardie stukkie? 
• Wanneer het mens genoeg? 

• Wat dink jy/julle was die dieper les wat die Here vir hulle wou leer? 
• Wat wil die Here vir JOU in die gedeeltes sê? 

Doen:  Plant ‘n saadjie – vat ‘n ou 2 liter bottle en knip dit in die helfte 
deur.  Gooi grond in en plant ‘n saad van ‘n krui of ‘n boontjie/ertjie/ 
mielie.  Sorg elke dag vir jou plantjie en kyk mooi hoe groei dit.  As dit te 

groot raak plant dit uit in jul tuin en begin stadig maar seker julle eie groente 
tuin. 
  



 

 

 
 
 

SATERDAG 
Lees: Eksodus 16:22 - 31 

   Gesels: 
• Die volk moes ook leer om te rus.  Wat hoor jy oor die ritme  
van elke dag se lewe in die stuk? 

• Hoe daag die gedeelte jou uit oor jou elke dag se lewe namate die vlakke na die 
“lockdown” weer stadig maar seker verlig word? 

Doen:  NIKS! 
Speel, kyk die wolke, gebruik die nuwe “manna” wat jy gekry 
       het en geniet net die dag saam met mekaar. 

As julle bestandele beskikbaar het  
bak ‘n lekker poeding vir vandag of more! 


