
Jy is altyd
welkom



Vier die lewe elke oomblik, 

elke dag wat God jou gee.

Sien die skoonheid van die berge 

en die wonder van die see.

Leef in God se wonderwêreld –

vier die lewe, God se kind!



Vier die lewe, alle mense,

almal wat aan God behoort.

Selfs in teëspoed skuil genade;

God se goedheid gaan nog voort.

Leef uit God se groot versorging.

Vier die lewe, God se kind!



Bron van liefde en van lewe,

God aan wie my hart behoort,

neem my lewe, neem my gawes

tot die einde, tot my dood.

Ek wil leef met een begeerte:

Loof sy Naam en maak Hom groot!



Die berg



Eksodus

16 : 1 - 21



Herder, Heer, na wie ek soek

ek wil luister as U roep.

Want ek swig ek val en gly

as u stem verdof in my.

Voor U, Heer, kom word ek stil

buig my hart en buig my wil.

Flam 182



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.



Wys U my hoe ek moet leef,

leer U my om U te ken.

Ek alleen verbrou en dwaal,

U alleen kan my kom haal.

Op die weg kan U my hou

al is dit styl, al is dit nou.



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.



Gee my lig, ontskemer my

as ek wil swig, kom anker my.

Want ek is broos, onvas, onwys,

sal U vir my die pad kom wys.

Waar U spore my heen lei

wil ek wandel wil ek bly.



Daar is waters in woestyne

by die Herder se fonteine.

As die storms woed in my

sal ek daar my rus kom kry.



Eksodus

16 : 1 - 21



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 16 : 1 - 21 

1. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die
Sinwoestyn aangekom wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die
vyftiende van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek
het. 2. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en
Aäron begin verset 3. en gesê: “As ons maar liewer in Egipte
omgekom het deur die hand van die Here terwyl ons by die
vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet! Nou het
julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van
honger te laat omkom.” 4. Toe het die Here vir Moses gesê: “Let
nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën.
Dan moet die volk elke dag gaan en dié dag se voorraad optel.



So sal Ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. 5. As hulle op
die sesde dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel
soveel wees as wat hulle elke dag optel.” 6. Toe sê Moses en Aäron
vir al die Israeliete: “Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat
julle uit Egipte bevry het, 7. en môreoggend sal julle sien hoe
magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle julle teen Hóm verset.
Dat julle julle teen óns verset, is niks nie.” 8. Verder het Moses
gesê: “As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend
oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef Hy het julle verset teen
Hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat
julle julle verset het.” 9. Moses het toe vir Aäron gesê: “Beveel die
hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want Hy
het hulle verset opgemerk.” 10. Nadat Aäron dit vir hulle gesê het,



kyk die Israeliete na die woestyn se kant toe om, en toe word die
magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. 11. Die
Here sê toe vir Moses: 12. “Ek het die verset van die Israeliete
opgemerk. Sê vir hulle: Teen skemeraand sal julle vleis eet en teen
môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê sodat julle kan besef dat Ek
die Here julle God is.” 13. Teen die aand se kant het daar kwartels
aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende
oggend was daar ’n wolk rondom die kamp, 14 en toe die wolk
wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. 15. Toe
die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: “Wat is dit dié?” want
hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle:“Dit is die
brood wat die Here vir julle gee om te eet.



16. Die Here het beveel: Gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin
se behoefte, twee liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal
mense in sy tent.” 17. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een
baie en die ander ’n bietjie, 18. en toe hulle dit met ’n maatemmer
afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met ’n bietjie nie te
min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte
bymekaargemaak. 19. Moses het toe vir hulle gesê: “Niemand mag
iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.” 20. Maar hulle het
nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende
oggend laat oorstaan, maar daar het miet in gekom en dit het
gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. 21. Hulle
het dit vroeg elke oggend bymekaargemaak, volgens elkeen se
behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt.



Baba & kleuterjare
is NB in die opvoeding

van elke
kind se lewe

Geen verbintenis
Verbintenis moet gekweek word



Woetyne het ‘n baie belangrike
rol in die Bybel

Twee kante:
1. Negatief - skaarste & broosheid



Woetyne het ‘n baie belangrike
rol in die Bybel

Twee kante:
1. Negatief - skaarste & broosheid
2. Positief - Voorsienigheid – leerskool



Woetyne het ‘n baie belangrike
rol in die Bybel

Metafoor vir moeilike tye
in ons lewens



Leer vertrou



Verset/ kla
teenoor voorsiening



Klem op die voorsiening van kos en water is bewys
van die teenwoordigheid van die Here



Klimaks wanneer die volk ophou kla en doen wat 
Aäron sê en hulle na die woestyn toe draai



Leer vertrou

Waarskuwing
en oproep



Leer 
gehoorsaam



Twee reëls geld met die optel



Leer 
gehoorsaam

Wie God se ekonomie
vergeet en ongehoorsaam is … 



Leer 
gehoorsaam

Leer om op ander
manier te kyk
Vat genoeg en gee weg

Vat genoeg en gee weg



Leer God se 
ritme

God wil fisies
en geestelik voed



Letterlik leef die volk op die Sabbat
uit die voorsienigheid van God



Leer God se 
ritme

Rus nie ‘n plig,
maar ‘n voorreg



Leer God se 
ritme

Juis in woestyntye:
kweek ‘n Sabbatsritme
- dit is geestelike voeding





Baba & kleuterjare
is NB in die opvoeding

van elke
kind se lewe

Geen verbintenis
Verbintenis moet gekweek word



Woetyne het ‘n baie belangrike
rol in die Bybel



Woestyne
is plekke van stroping, 
versorging, vertroue

maar ook ontmoeting van God

Kom ons staar ons woestyne in die gesig





Laat Heer u vrede deur my vloei

Waar haat is, laat ek daar liefde bring.

Laat ek in pyn en smart vertroostend wees

En krag gee deur geloof in U, o Heer



Refrein

O Heer, help my om altyd so te leef –

om ander hoër as myself te ag,

Ja, om lief te hê – ander bo myself –

en ook eerder te gee as te verwag.



L 284:2

Laat Heer u vrede deur my vloei

en laat ek hoop gee waar daar twyfel is.

Ek wil u lig in duisternis laat skyn.

Laat ware vreugde altyd uit my straal



Refrein

O Heer, help my om altyd so te leef –

om ander hoër as myself te ag,

Ja, om lief te hê – ander bo myself –

en ook eerder te gee as te verwag.



L 284:3

Laat Heer u vrede deur my vloei…

Leer my om ook soos U te kan vergeef.

Maak my bereid om aan myself te sterf,

dat ander U al meer in my kan sien.



Woestyne
is plekke van stroping, 
versorging, vertroue

maar ook ontmoeting van God

Kom ons staar ons woestyne in die gesig



L 269:2

God bly met u, waar u ook mag gaan.

Deur sy sterke hand behoed Hy,

daagliks met sy manna voed Hy -

God bly met u, waar u ook mag gaan.


