
Jy is altyd
welkom





Eer aan die Vader,

wat alles gemaak het;

eer aan die Seun,

ons Verlosser en Vriend;

eer aan die Gees

wat ons lei in die waarheid -

aan God Drie-enig ons lof en ons lied.



Refrein:

Ere aan God!  

Die Heer van alle here

woon ook in ons 

deur sy Woord en sy Gees

Gee ons die liefde, geloof en vertroue

om u gehoorsame kinders te wees.



L 207:4

Maak ons, o Heer,

u getroue getuies

dat ons met vreugde dit oral vertel:

Christus, oorwinnaar

oor dood en oor chaos.

Hy ken ons nood,

Hy kom red en herstel.



Refrein:

Ere aan God!  

Die Heer van alle here

woon ook in ons 

deur sy Woord en sy Gees

Gee ons die liefde, geloof en vertroue

om u gehoorsame kinders te wees.



Eksodus 2 : 11 -25



Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.

Kom buig nou voor Hom neer

met eerbied en ontsag.

Erken sy heiligheid

en sy geregtigheid.

Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.



Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.

Hy is met eer gekroon,

met mag en majesteit.

Uit Hom straal helder lig –

’n glans wat als verlig.

Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.



Wees stil, want die Here God van mag

is werksaam om ons heen.

Hy neem ons sonde weg,

genees ons grootste seer.

Niks stuit die Gees se werk

of kan sy krag beperk.

Wees stil, want die Here God van mag 

is werksaam om ons heen.





Eksodus 2 : 11 -25



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



Eksodus 2 : 11 - 25
11. Toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na
sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid
verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër,
deur 'n Egiptenaar geslaan word. 12. Nadat Moses
rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die
Egiptenaar doodgeslaan en hom onder sand toegekrap. 13.
Die volgende dag gaan hy weer, en tot sy verbasing was
daar twee Hebreeuse manne aan die baklei. “Waarom slaan
jy aan jou broer?” vra hy vir die een wat die rusie begin het.



14. “Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons?” vra
die ander. “Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die
Egiptenaar doodgeslaan het?” Toe skrik Moses en hy dink:
die ding het bekend geword. 15. Toe dit by die farao
uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het
van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy
daar by 'n put sit, 16. het die sewe dogters van 'n priester
van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak
en hulle pa se kleinvee te laat suip. 17. Toe daar
veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses
opgestaan en hulle gehelp en hulle kleinvee laat suip. 18.
Met hulle aankoms by hulle pa Reüel het hy gevra: “Hoe
het julle dan vandag so gou gekom?”



19. en hulle antwoord: “Daar was 'n Egiptenaar, en hy het
ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons
water geskep en die kleinvee laat suip.” 20. Toe vra die
priester vir sy dogters: “Waar is hy? Waarom het julle die
man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons
te kom eet.” 21. Moses het ingewillig om by Reüel te kom
woon, en is later met sy dogter Sippora getroud.22. Toe sy
'n seuntjie kry, het Moses hom Gersom genoem, “want,”
het hy gesê, “ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land.”
23. Die jare het verbygegaan, en die koning van Egipte het
te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug
en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp
het tot God opgegaan.



24. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond
met Abraham, Isak en Jakob gedink. 25. Hy het die
nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem.







In ons teks vergeet Moses 
nie net sy woorde nie, 

maar skryf sommer sy eie storie



God werk
met ’n plan 



God werk
met ’n plan 

God se plan
het so goed begin



God werk
met ’n plan 

Weet nie wanneer
Moses sy plek in God

se plan  begin raaksien nie



God werk
met ’n plan 

Sien jy God
se plan raak?

Sien jy jou plek
in God se plan raak?



Moses neem 
God se plek
oor



Maar dan is 
Moses net te
… 
slim, vining, 
seker, kordaat, 
voortvarend



Hoekom
doen
Moses 
dit?

Moses het kontak
met God se plan
verloor



Wanneer neem ons God se plek oor?



Wat maak
dat ek en jy
kontak
verloor met 
God se plan?

Geroep om ons storie binne die storie van God te soek



Om jou rug 
op God (se 

plan) te draai



Om jou rug 
op God (se 

plan) te draai

As jy Moses sou vra:
• Wat nou van jou mense?
• Wat nou van Israel? 
• Wat nou van God se plan?



Om jou rug 
op God (se 

plan) te draai

Daar is so baie dinge
wat kan skeefloop as
ons nie in verhouding

met God lewe nie



Om jou rug 
op God (se 

plan) te draai

Miskien beleef jy vandag
‘n krisis en is jy besig om 

te vlug na jou Midian…



God gee nie tou op nie



God herskryf sy draaiboek en vorm
en hervorm ons lewens, omdat Hy

ons hoor, sien en ons saak ter harte
neem



God gee om en het ‘n plan…
Gee ons regtig om?





F406:1 Ek Wil Kom Stil Word 

Ek wil kom stil word,

hier aan u voete; 

ek wil kom hoor wat U vir my sê.

Ek wil kom oopmaak vi-r u Gees, Heer, 

as ek my vra-e voor U kom lê.



F406:1 (Refrein) 

Want soveel mense

sterf sonder Jesus 

en word mislei na die ewige dood. 

Daar’s soveel oorvloed,

selfsug en rykdom, 

en ander ly in hongersnood.



F406:2 

Ek wil kom vra, Heer, 

wat van die kin-ders

wat honger en lyding

glad nie verstaan?

Wat van die men-se 

wat stukkend en seer is? 

Wat van die een wat een-saam vergaan?



F406:2 (Refrein)

As ek dan vra, Heer,

“waar is u liefde?”

moet ek erken, dit lê nog by my.

Hier in my selfsug

stap ek gevoelloos

by al die nood en seer verby.



F406:3

Maak my ‘n beeld

van Je-sus se lief-de

om in my wêreld U hande te wees. 

Ek gee myself aan U as ‘n offer 

onder beheer van die Hei-lige Gees. 



F406:3 (Refrein)

Hier staan ek voor U,

net soos Jesaja. 

Raak my nou aan met u hei-lige vuur, 

sodat ek oral u liefde kan uitdra.

Hier is ek, Heer, U kan my stuur!



God gee om en het ‘n plan…
Gee ons regtig om?


