
Jy is altyd
welkom



Here, Redder, 

groot en magtig, 

U oorskou ons lewenspad.

In u liefde en genade 

het U ook ons hand kom vat.



L 280:1 (vervolg)

Heer, u leiding bring bevryding  

U het ook my hand kom vat.

U het ook my hand kom vat.



L 280:2 

U, my Redder, groot en magtig, 

U het my ook raakgesien.

Ek is feilbaar, swak, onseker,

tog wil ek U dankbaar dien.

God, my Here – u is Here!

Vas kan ek op U vertrou,

vas kan ek op U vertrou.



L 280:3

Lei my, Heer, na dié bestemming

in u Woord my opgedra.

Laat my leef en werk met vreugde

want dit sal volharding vra.

Heer, u lyding bring bevryding:

Al ons skuld het U gedra,

al ons skuld het U gedra.



Eksodus 1



Leer my u wil, Heer, 

u doel met my -

U, Pottebakker, met my, die klei.

Vorm my en maak my volgens u wil;

op U vertrou ek, nederig stil.



L 528:2

Leer my u wil, Heer, u plan vir my;

laat ek nie doelloos, nutteloos bly.

Hou my erkentlik, Heer, in u werk:

As ek dan swak is, maak U my sterk.



L 528:3

U gee u gawes net soos U wil;

almal is diensbaar, elk met verskil.

Vul met u Gees my, breekbare kruik,

dat U my oral nuttig gebruik.





Eksodus 1 : 8 – 2:10



1:1-15:21 - Die Here bevry Israel uit Egipte

15:22-18:27 - God sorg op pad - van Rietsee tot Sinai

19:1-24:18 - Ontmoeting by Sinai en verbondsluiting

25:1-40:38 - Bou van tabernakel & God se blywende 
teenwoordigheid

Eksodus kan in vier dele verdeel word:



Eksodus 1 : 8 – 2:10

8. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte
begin heers, 9. het hy vir sy volk gesê: “Besef julle dat die Israeliete
nou meer en sterker is as ons? 10. Kom ons bedink 'n plan teen hulle
sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as
daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons
te veg en ons land te oorweldig.” ...slawedrywers aangestel, maar...

15. Die Egiptiese koning het vir die Hebreeuse vroedvroue Sifra en
Pua gesê: 16. “As julle 'n Hebreeuse vrou by geboorte bystaan en
julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom
doodmaak, maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe.”



17. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die
Egiptiese koning hulle beveel het nie: hulle het die seuntjies laat
lewe. 18. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir
hulle gevra: “Waarom doen julle dit? Waarom laat julle die
seuntjies lewe?” 19. Toe antwoord die vroedvroue die farao: “Die
Hebreeuse vrouens is nie soos dié van Egipte nie, hulle is sterk
van gestel: voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al
gebore.” 20. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder
en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook
voorspoedig gemaak. 21. Omdat hulle Hom gedien het, het Hy vir
hulle huisgesinne gegee. 22. Daarna het die farao sy hele volk
beveel: “Julle moet elke pasgebore seuntjie in die Nyl gooi, maar
spaar die dogtertjies se lewe.”



2 1. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud

(6:20). 2. Die vrou het swanger geword en 'n seuntjie in die wêreld
gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom drie maande lank
weggesteek. 3. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy
vir hom 'n biesiemandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy
het die seuntjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant
van die Nyl gesit. 4. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te
sien wat met hom gebeur. 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 vir 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.”



“... o, sy het houtus”

“Ja, wanneer jy alleen is en 
jou stem hees skree en 

niemand kom troos jou nie”.



“... o, sy het houtus”

Wanneer ons figuurlik voor 
die Here skree vir aandag 
omdat ons alleen is of pyn 

ervaar en Hy na ons mening 
niks doen nie ...



Vasgeval in ‘n steengroef –
gee God om?

Die volk Israel het ook “houtes” beleef

Dit het nie net die volk in ‘n krisis gedompel
nie, maar ook God se plan en beloftes…



Vasgeval in ‘n steengroef –
gee God om?

Dikwels in die geskiedenis gebruik …



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef, 

sodat ons in sy blywende

teenwoordigheid sal leef



Vasgeval in ‘n steengroef –
gee God om?

Die boek Eksodus wil antwoord op hierdie vraag



Lewe in ‘n
steengroef -
uitmergelend



Produksiekwota
volgens spesifikasie
op vaste tysskedule

Druk en profyt –
min tyd vir ontspanning

Plek van ongelukkigheid
en verdrukking

Plek van wanhoop en lyding



Lewe in ‘n
steengroef -
uitmergelend



Wat is die gevolg
wanneer ons in 

‘n steengroef
vasval? 

Gee God om?

Hoor God as ons roep?

Is God regtig daar? 

Is Hy regtig ‘n lewende God?



Daar sal altyd ’n 
Farao oor ons pad 

kom wat alles in ons 
lewens kom verander. 

Vraag is: hoe kies jy 
om dit te hanteer?



Wat leer
ons in die

steengroef
in Egipte? 



God werk 
agter die skerms:

Hy vertolk nie
die hoofrol

op die verhoog nie



God werk 
agter die skerms:
• Volk vermeerder
• Vroedvroue
• Miriam
• Farao se dogter



Ironies genoeg 
– die Farao se 
eie dogter



God werk 
agter die skerms:

Alles gebeur en sy eie volk 
kon Hom en sy handewerk

in die geskiedenis
nie herken nie



God werk 
agter die skerms:

Ons leef vandag weer
in ‘n tyd waar…



Mr Wolf is dead



Geloof is om aan God
vas te hou....

dit help ons om met 
hoop en verwagting

te lewe



Vra die vraag: 
Waar is God 

in die midde van 
hierdie ervaring?



Een ding is vas: God gee om!
Hy hét ‘n plan wat Hy waar maak.
As ons dit net wil glo en die tekens
daarvan wil raaksien



“... o, sy het houtus”

“Ja, wanneer jy alleen is en 
jou stem hees skree en 

niemand kom troos jou nie”.



Vasgeval in ‘n steengroef –
gee God om?

God gee om! Hy hét ‘n plan wat Hy waar maak.
As ons dit net wil glo en die tekens

daarvan wil raaksien





Voel jy soms of die Here te vér is?

Twyfel jy soms aan God se bestaan?

Jy moet glo dat die 

Heer met jou saamloop,

dat sy Gees oral met jou sal gaan.



L 518 (vervolg)

Jesus sê Hy kom weer,

Hy kom uit die hemel neer,

met basuin en geskal

kom Hy al sy mense haal.



L 518 (vervolg)

Deur sy Woord weet ons Jesus

gaan t'rugkeer

na ons wêreld met alles daarin.

Wat gebreek is,

sal Jesus kom heelmaak;

deur sy Woord weet ons alles maak sin.



L 518  (vervolg)

Hoor hoe sag waai die wind,

kyk die glimlag van 'n kind.

Maak jou los van die kwaad;

dis jou Skepper wat hier praat.



L 518 (vervolg)

Voel jy soms of die Here te vér is?

Twyfel jy soms aan God se bestaan?

Jy moet glo

dat die Heer met jou saamloop,

dat sy Gees oral met jou sal gaan.



Vasgeval in ‘n steengroef –
gee God om?

God gee om! Hy hét ‘n plan wat Hy waar maak.
As ons dit net wil glo en die tekens

daarvan wil raaksien


