
Jy is altyd
welkom



Grote God, aan U die eer!

Heerlik is waar U regeer;

hemels is u majesteit;

heilig u geregtigheid.

U wat alles onderhou,

U is ewig en getrou.



L 190:2

In genade, groot en ryk,

bou U, Heer, u koninkryk.

Voordat ek kon kies, kon vra,

het u Seun my vloek gedra.

Ek kon vind: U't my gekry

voor ek nog my skuld bely.



L 190:3

U, oor alles God en Hoof,

open oë van geloof

dat ons sien, geen goed of kwaad

word aan toeval oorgelaat:

Bokant ons begrip, verstand,

hou U al wat is in stand.











Eksodus 4 -13



Leer ons om in eie oë

klein te wees voor U, o Heer,

diep bewus van onvermoë

om u Naam opreg te eer.

Maak ons nederig en stil

om te lewe soos U wil.



L 276:2

Daar is by ons soveel weerstand,

teen u wil, u Woord, o Heer.

Ons bied soveel kere teenstand,

wil ons nie deur U laat leer.

Skep in ons 'n nuwe gees;

laat ons U gehoorsaam wees.



Eksodus 4 -13



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef/ Egipte (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:



Eksodus 4 : 22 - 23

“… maar Ek sal hom (Farao) hardkoppig (hart
verhard) maak, en Hy sal die volk nie laat gaan nie.
22. Dan moet jy vir die farao sê: ‘So sê die Here:
Israel is my oudste seun. 23. Ek het vir jou gesê: Laat
my seun gaan sodat hy My kan aanbid. Maar jy het
geweier om hom te laat gaan, en nou gaan Ek jou
oudste seun doodmaak….’”
31 … Toe hulle hoor dat die Here die nood van die
Israeliete gesien het en Hom hulle lot aangetrek het,
het hulle in aanbidding gebuig.



Eks. 5-6 - Eerste besoek aan Farao en die gevolg

Eks. 7 - 12 - Tien plae – wys wie God is

Eks. 12 – 13 - Instelling van Paasfees – verstaan 
plae



Eksodus 5 : 1 - 9
1 . Daarna het Moses en Aäron na die farao toe gegaan
en gesê: “So sê die Here die God van Israel: Laat my
volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier.”
2. Maar die farao het geantwoord: “En wie is die Here
nogal dat ek na Hom sal luister om Israel te laat gaan?
Ek ken die Here nie, en ek sal Israel nie laat gaan nie!”
3. Hulle sê toe: “Die God van die Hebreërs het Hom
aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief drie dagreise
die woestyn in trek om 'n offer vir ons God, die Here,
te bring, anders tref Hy ons dalk met die pes of die
swaard.” 4. Maar die koning van Egipte het vir hulle
gesê: “Moses en Aäron, waarom hou julle die volk van
hulle werk af weg? Gaan terug na julle werk toe!



5. Julle mense is alreeds te veel en nou wil julle hulle
ook nog laat ophou werk!” 6. Dieselfde dag nog het
die farao die slawedrywers van die volk en hulle
opsigters beveel: 7. “Julle mag nie meer soos vroeër
vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie.
Laat hulle self gaan strooi bymekaarmaak, 8. en julle
moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as tevore
bly eis. Julle mag niks verminder nie! Hulle is net lui,
daarom hou hulle aan met neul: ‘Ons wil vir ons God
gaan offer.’ 9. Die werk moet vir die manne so swaar
wees en hulle so besig hou dat hulle nie hulle ore
uitleen vir allerhande leuens nie.”



Eksodus 6 : 5-6, 8, 10, 11
5. Daarom moet jy vir die Israeliete sê: Ek is die Here. Ek sal
julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van
die verknegting verlos, Ek sal julle vry maak met mag en met
groot reddingsdade. 6. Ek neem julle aan as my volk en Ek
sal julle God wees. Dan sal julle besef dat Ek, die Here, julle
God is wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. 7. Ek
sal julle bring na die land wat Ek met ‘n eed aan Abraham,
Isak en Jakob belowe het… Ek is die Here.
8. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle

moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom
geluister nie.



10. “Toe sê die Here vir Moses: Gaan praat met die farao,
die koning van Egipte, dat hy die Israeliete laat trek uit sy
land uit.” 11. Maar Moses sê vir die Here: “Die Israeliete
luister nie eens na my nie, hoe sal die farao nog na my
luister? Ek praat juis nie maklik nie.”

6:27 “Toe die Here in Egipte met Moses gepraat het, het
Hy vir Hom gesê. “Ek is die Here. Gaan sê vir die farao, die
koning van Egipte, alles wat ek vir jou gesê het.’”…. “Ek
praat swaar, die farao sal nie na my luister nie”



Eksodus 7 : 1 - 7
1. Maar die Here antwoord hom: “Kyk, Ek gee aan jou
gesag oor die farao (Ek maak jou ‘n God vir die farao),
en jou broer Aäron sal jou woordvoerder wees. 2.
Alles wat Ek jou beveel, moet jy aan jou broer Aäron
oordra, en hy moet dit vir die farao vertel sodat hy die
Israeliete kan laat trek uit sy land uit. 3. Maar Ek sal
die farao hardkoppig maak, sodat Ek baie tekens en
wonders in Egipte kan doen. 4. Hy sal wel nie na julle
luister nie, maar dan sal Ek Egipte my mag laat ervaar:
met groot reddingsdade sal Ek die stamme van my
volk Israel uit Egipte bevry.



5. As Ek Egipte tref, sal hulle besef dat Ek die Here is,
en dan sal Ek Israel tussen hulle uit laat trek.” 6. Moses
en Aäron het gedoen presies wat die Here hulle beveel
het. 7. Moses was tagtig en Aäron drie en tagtig toe
hulle met die farao gaan praat het....

Nou volg die tien plae: 7:14-12:30. Met ‘n onderbre-
king van die instelling van die Paasfees (12:1-28).

12:12 Daardie selfde nag sal Ek deur Egipte gaan om… 
Met al die Egiptiese gode sal Ek afreken. Ek is die Here.



Eksodus 13 : 8 - 10

8. Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel:
‘Dit is oor wat die Here vir my gedoen het toe ek uit
Egipte getrek het.’ 9. Die fees moet vir julle wees
soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop
sodat julle altyd sal getuig dat die Here Hom aan julle
geopenbaar het, want dit is met sy groot mag dat Hy
julle uit Egipte bevry het. 10. Julle moet hierdie
voorskrif van jaar tot jaar op die bepaalde tyd
nakom. (3 x 12:26-27; 13:8-10; 13:14-16)





Eks. 5-6 - Eerste besoek aan Farao en die gevolg



Leef jou
roeping al gaan

dit moeilik
(4:18-6:29)



Voorverhaal:
Klem op farao se 

beheer,
mag, gesag,

sy onversetlikheid
geen gevoel en

vreesloosheid



Voorverhaal:
Klem op Moses
se onwilligheid,

onsekerheid,
onmag,

nietigheid



Gevolg:
Verlam deur mag,
(magteloosheid).
Vasgehou deur

vrees en dit bring
nuwe konflik. 



Omstandighede maak dikwels dat ons
ons roeping op sy skuif

Gebed en geloof
nie versekeringspolis teen swaarkry

of paspoort tot voorspoed nie

Binne hierdie omstandighede
belowe die Here sy teenwoordgheid

en sy voorneme om te verlos



Die leser word
toegelaat om 

agter die skerms
te kan sien

Epiese stryd
tussen gode:

“ …en wie is die Here nogal 
dat ek na Hom sal lusiter?” 

“Met al die Egiptiese gode
sal ek afreken. 
Ek is die Here.”



Die leser word
toegelaat om 

agter die skerms
te kan sien

Farao – simbool:
enige mag wat 

outonoom optree
en die heerskappy

van God misken



Die leser word
toegelaat om 

agter die skerms
te kan sien

Verlossingsplan
word dramaties

aangekondig:

Hy sal Israel…
van dwangarbeid bevry;
van verknegting verlos;

met mag vrygemaak;
en as volk aangeneem.



Die leser word
toegelaat om 

agter die skerms
te kan sien

Dan gebeur die 
ondenkbare!



Kan ek en jy in geloof optree wanneer
ons nie agter die skerm sien nie



Eks. 5-6 - Eerste besoek aan Farao en die gevolg

Eks. 7 - 12 - Tien plae – wys wie God is



Tien tekens wys
God se beheer



Doel van plae: Wie is God? Wie is in beheer?

• Dat Egipte (Farao) sal weet (Op aarde is daar niemand
soos Hy - 9:14)

• Dat hele wêreld sal weet (Ek laat jou lewe, sodat my 
Naam deur hele wêreld geroem kan word - 9:16)

• Dat Israel sal weet (Ek neem julle aan as my volk en sal
jul God wees 6:6; Vertel vir kinders van wonders dat
hulle sal laat besef: Ek is die Here! – 10:2)

• Dat almal Hom kan aanbid en as sy kinders begin lewe!  
- Selfs wanneer dit nie meer moontlik lyk nie!



• Nylrivier – gode se geskenk aan Egipte;

• Paddas – Kop van een van godinne – vrugbaargheid; 

• Donkerte – Ra = songod – oorwin;

• Die afgode is “nikse” Finale oorwinning;

• God het beheer oor alles in die skepping: Groepering van pare om 
elemente van water, elemente van insekte, mak en wilde diere; 
natuurmagte wat plante vernietig en die klimaks: God is die gewer
van lewe en lig – nie Amon-Ra nie.

• Die patroonmatigheid in die plae: 3 reeks van 3 elk met klimaks 10

Die tien plae wys God se almag & beheer



Sistimatiese wys God vir farao:

jy het hier met 
Iemand anders te doen!

Skynbaar
magtig

Magteloos

Almag

Skynbaar
magteloos



Twyfel jy soms in God se Almag?



Eks. 5-6 - Eerste besoek aan Farao en die gevolg

Eks. 7 - 12 - Tien plae – wys wie God is

Eks. 12 – 13 - Instelling van Paasfees – verstaan 
plae



Paasfees lei tot 
nuwe selfinsig



Paasfees lei tot 

nuwe selfinsig:

Wie is ons?

Waar kom ons
vandaan (verlede)?

Hoe het ons hier
gekom (hede)? 

Waarheen is ons
op pad (toekoms)?

Lente na winter



Paasfees lei tot 

nuwe selfinsig:

Redding toe

Impliseer redding
nou!

Gedenkdag:

Ingesteldheid
terug na die 
toekoms



Ons het nou al verskeie kere
in hierdie reeks verwys na hierdie

gevoel van vasgeval wees, van
verlamming en magteloosheid. 



Dit is in so tyd dat ons teks
‘n boodskap van hoop wil bring!



Bevryding... ‘n God wat 
die onmoontlike doen



Ontdek wie jy is…
(Melodie van"Humble thyself")

1

Ontdek wie jy is voor die grote Heer,

Ontdek wie jy is voor die grote Heer -

En jy sal leef al meer,

Voller met vrede,

En jy sal leef al meer.



2

Erken wie jy is voor die heil'ge God,

Erken wie jy is voor die heil'ge God -

Want dit is Sy gebod,

Dit wil jou heel maak -

Want dit is Sy gebod.



3

Ons val voor U laag aan U voete 

neer,

Ons val voor U laag aan U voete  

neer -

En U sal ons verhoog -

Hoër en hoër!

En U sal ons verhoog.



4 (stadiger en mediterend)

Mmm…

mmm…

En U sal ons verhoog -

Hoër en hoër!

En U sal ons verhoog.

En U sal ons verhoog -

Hoër en hoër!

En U sal ons verhoog.



Mag Christus wat met gewonde voete loop 

saam met jou op jou pad loop;

Mag die Christus wat ander dien met gewonde hande

jou hande uitstrek om te dien;

Mag die Christus wat met ‘n gewonde hart liefhet

jou hart oopmaak om lief te hê;

Mag jy die gesig van Jesus in elkeen wat jy ontmoet raaksien

en mag elkeen wat jou ontmoet Christus se gesig in jou raaksien



Bevryding... ‘n God wat 
die onmoontlike doen


