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Halleluja!  U is Koning.

Ons aanbid U in u woning.

U's die Alfa en Omega,

daarom sing ons: Halleluja!

(2X)



Eksodus 3:1-7, 10-15, 18-20; 4:1-5, 10-17

ŉ Stukkende wêreld…

ŉ God met medelye…

…en jy?



454

1. Vader, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

U wat heel die skepping onderhou,

U gee son en reën,

ons ontvang u seën.

Heel die skepping wentel om u trou.
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2. Jesus, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Ons is u gemeente hier tesaam.

Hoor ons as ons sing,

U ons loflied bring.

Ons, u vrygekooptes, prys u Naam.
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3. Trooster, ons eer U,

ons loof U, ons aanbid U.

Heil'ge Gees, ons is met U gedoop.

U wat rig en lei,

staan ons altyd by.

U versterk ons gees, U gee ons hoop.





In ŉ stukkende

wêreld…

…nader ons

nou die 

teenwoordige

God wat 

medelye met 

ons het…

…en ons

smeek Hom om 

ons genadig te

wees
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1. Heer wees ons genadig,

Christus wees genadig,

Heer wees ons genadig.

2. Kyrie eleison,

Christe eleison,

Kyrie eleison.



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef (Covid), 

sodat ons in sy blywende

teenwoordigheid sal leef



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:



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



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

3:1-7, 

10-15,

18-20

4:1-5,

10-17



3 1Moses het sy skoonvader, Jetro, die priester van

Midian, se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep

die woestyn in gejaag en uitgekom by die berg van

God, by Horeb. 2Daar het die Engel van die HERE aan

hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam.

Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand,

maar dié doringbos word sowaar nie verteer nie. 3Toe

dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie

buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die

doringbos dan nie uit nie?



4Toe die HERE sien dat hy afgedraai het om dit van

nader te bekyk, het God na hom geroep uit die

doringbos: “Moses! Moses!” Hy het geantwoord: “Hier is

ek!” 5Toe sê die HERE : “Moenie nader kom nie. Trek jou

sandale van jou voete af, want die plek waarop jy

staan, is heilige grond.” 6Daarop sê Hy: “Ek is die God

van jou voorvader, die God van Abraham, die God van

Isak, die God van Jakob.” Moses het sy gesig bedek,

want hy was bang om na God te kyk. 7Die HERE sê toe:

“Ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik

gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het Ek

gehoor. Ja, Ek ken hulle lyding.



10Gaan dan nou! Ek stuur jou na die farao om my volk,

die Israeliete, uit Egipte uit te lei.” 11Moses het egter vir

God gesê: “Wie is ek, dat ek na die farao kan gaan en

dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei?” 12Hy het

geantwoord: “Ek is immers by jou. En dit sal vir jou die

teken wees dat dit Ek is wat jou gestuur het: Wanneer jy

die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg

dien.” 13Moses het vir God gesê: “Kyk, as ek by die

Israeliete kom en vir hulle sê, ‘Die God van julle

voorvaders het my na julle gestuur,’ en hulle vra my

dan, ‘Wat is sy naam?’ wat moet ek vir hulle sê?”



14God sê toe vir Moses: “EK IS WIE EK IS.” Hy sê toe ook:

“So moet jy die Israeliete antwoord, ‘EK IS het my na julle

gestuur.’ ” 15God het weer vir Moses gesê: “So moet jy vir

die Israeliete sê,

“ ‘Die HERE, die God van julle voorvaders,

die God van Abraham,

die God van Isak,

die God van Jakob,

het my na julle gestuur.’

Dit is my Naam vir altyd;

dit is my gevierde Naam van geslag tot geslag.



18“Hulle sal na jou luister, en dan moet jy en die oudstes

van Israel na die koning van Egipte gaan. Julle moet vir

hom sê, ‘Die HERE, die God van die Hebreërs, het Hom

aan ons bekend gemaak. Laat ons asseblief dan nou drie

dagreise ver die woestyn ingaan, sodat ons aan die Here

ons God kan offer.’ 19Ek weet egter dat hy, die koning van

Egipte, julle nie sal toelaat om te gaan nie, tensy hy

gedwing word deur 'n kragtige hand. 20Maar Ek sal my

hand uitsteek en Egipte tref met al my wonders wat Ek in

hulle midde gaan doen. Daarna sal hy julle laat gaan.



4 1Hierop het Moses geantwoord en gesê: “Maar as die

Israeliete my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie?

As hulle dalk sê, ‘Die HERE het nie aan jou verskyn nie’?”
2Die HERE sê toe vir hom: “Wat het jy daar in jou hand?” Hy

antwoord: “'n Staf.” 3Die HERE sê: “Gooi dit op die grond!”

En toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang! Moses

het daarvoor teruggedeins. 4Die HERE sê toe vir Moses:

“Steek jou hand uit en gryp dit aan die stert!” Moses het sy

hand uitgesteek en dit gegryp. Toe word dit weer 'n staf in

sy hand. 5“Dit is sodat hulle kan glo dat die Here, die

God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God

van Isak, die God van Jakob, aan jou verskyn het.”



10Maar Moses het vir die HERE gesê: “Asseblief, my Heer!

Ek is nie 'n man van woorde nie, nie in die verlede nie,

en ook nie vandat U met u dienskneg gepraat het nie; want

ek is swaar van mond en swaar van tong.” 11Daarop sê die

HERE vir hom: “Wie het 'n mond vir die mens beskik, en wie

maak stom of doof, siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE

nie? 12Gaan dan nou! Ek sal met jou mond wees en jou

leer wat jy moet sê.” 13Maar hy sê: “Asseblief, my Heer!

Stuur asseblief iemand anders.”



14Die toorn van die HERE het teen Moses ontbrand en Hy

het gesê: “Is Aäron, die Leviet, nie jou broer nie? Ek weet

dat hy welsprekend is. Wat meer is, kyk, hy is op pad om

jou te ontmoet; en wanneer hy jou sien, sal sy hart verheug

wees. 15Jy moet met hom praat en die woorde in sy mond

lê. Ek sal met jou mond en met sy mond wees. Ek sal julle

leer wat julle moet doen. 16Hy moet namens jou met die

volk praat. Dit is hoe dit gaan gebeur – hy sal vir jou 'n

mond wees en jy sal vir hom 'n god wees. 17Hierdie staf

moet jy in jou hand neem. Dit is waarmee jy die tekens

moet doen.”



Moeilike tye…

•Dit is maklik om boedel oor te gee
• Chaos in ons huis

• Chaos in ons stad

• Chaos in ons land

• Chaos in die wêreld

•Alles lyk buite beheer

•Nou is die tyd wanneer God JOU roep!



ŉ Stukkende wêreld…

• Eens ŉ prins… nou diep in 
die woestyn

• ŉ Volk in ellende, slawerny, 
lyding

• ŉ Uitsiglose toekoms

• Uitgelewer aan die grille en
giere van mense met mag



ŉ God met medelye…

• Juis in so ŉ wêreld wil God jou
ontmoet…

• Soek vir die Buitengewone in 
die alledaagse!

• In die woestyn ontmoet Moses 
die God wat:

• Omgee vir mense in nood (3:7)

• IS (3:14)

• Deur sy teenwoordigheid die 
onmoontlike kan vermag (4:1-7) 



Hy werk…

…deur mense! (3:10)
…en Hy kies die 

onwaarskynlike kandidaat!



En jy?

• Die onwillige kandidaat vra:
• Wie is ek? (3:11-12)

• Wie is U? (3:13-14)

• Maar sê nou… (4:1)

• Ek kan nie eintlik praat nie
(4:10)

• Stuur tog iemand anders (4:13)

• Maar die God wat medelye
het, sê

• Ek stuur jou (3:10)

• Ek is by jou (3:12)

• GAAN NOU (4:12)



In ŉ chaotiese, ŉ stukkende wêreld…

• IS daar ŉ God met medelye

• Hy IS die God wat IS

• Hy WIL jou gebruik…

• …om ŉ verskil te maak

• Het jy Hom al ontmoet?

• Soek jy nog verskonings?

• Gaan maak ŉ verskil!

• Ons tyd vra: Is JY bereid om die teenwoordigheid van God in 

jou lewe te herdink, te herleef, te herbevestig, te herdoen?
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1. Wees stil en weet: Ek is die Heer.

Ek spreek en wind en golwe bedaar,

Ek sal ook jou getrou bewaar.

2. Wees stil en weet: Ek is die Heer.

Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.

Ek is by jou, Ek gee jou krag.
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3. Wees stil en weet: Ek is die Heer.

Kom bring na My jou kommer en vrees.

Ek sal vir jou 'n toevlug wees.

4. Wees stil en weet: Ek is die Heer.

Bly waak en bid; volhard in geloof.

Ek is by jou soos Ek beloof.



Eksodus 3:1-7, 10-15, 18-20; 4:1-5, 10-17

ŉ Stukkende wêreld…
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