
Eksodus 19:1-25; 20:1-26

Verbondsluiting…
ŉ tyd vir…

keuses,

verbintenisse

gehoorsaamheid…

nie SODAT nie, 

maar OMDAT…



190   Grote God, aan U die eer

1. Grote God, aan U die eer!

Heerlik is waar U regeer;

heilig u geregtigheid.

hemels is u majesteit;

U wat alles onderhou,

U is ewig en getrou.



190   Grote God, aan U die eer

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.



190   Grote God, aan U die eer

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.



275   O God van Jakob, deur u hand

1. O God van Jakob, deur u hand

word steeds u volk gevoed;

U het weleer op see en land

ons vadere behoed.



275   O God van Jakob, deur u hand

3. Berei vir ons die lewenspad

wil deur u Gees ons lei;

en as ons val, o Vader, vat

ons hand en staan ons by.



275   O God van Jakob, deur u hand

4. Bewaar ons, Heer, in alle nood;

hou oor ons lewe wag.

Wil kleding skenk, gee daagliks brood

ons deel vir elke dag.



275   O God van Jakob, deur u hand

5. Beskikker van ons deel en lot

in voor- en teëspoed,

U is ons Vader en ons God

net U is waarlik goed.



175   Majesteit

Majesteit,

glansryke heerlikheid!

Ons wil Jesus,

die koning, hulde bewys!

Majesteit,

hemelse heerlikheid!

Van waar ons woon, tot by sy troon,

wil ons Hom prys.



175   Majesteit

Kom ons loof, kom ons besing

die Naam van Jesus!

Kom ons loof, kom ons aanbid

die Here ons God!

Majesteit,

heilige heerlikheid!

Hy het gesterf, ons heil verwerf,

Hy het oorwin!



198   God is my lied

1. God is my lied, sy almag ken geen perke

Heer is sy Naam,

volmaak sy skeppingswerke;

die groot heelal is sy gebied.



198   God is my lied

2. Niks is van my,

dis alles u genade;

ek sien u goedheid oral, troue Vader,

u lof sal op my lippe bly.



198   God is my lied

3. Waar God gebied,

sal ons geen onheil vrees nie,

want niemand kan soos Hy 'n redder 
wees nie –

aan Hom my lof, aan Hom my lied.



Afkondigings



Gebedslys

Die volgende persone het Covid of is besig

om te herstel van Covid :

•Gert Ferris – Gert het (20/08) positief getoets vir 
Covid. Dit gaan baie beter met Gert. Die dokter is 
net bekommerd oor wit merke op sy longe wat die 
x-strale wys en sy suiker (15/09). Kom ons bid vir 
Gert vir volkome herstel.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Wilna Kirsten - Ons is dankbaar om te kan sê dat 
dit goed gaan met Wilna (14/09). Sy is steeds in 
Kardio ICU. Die bloedgasse sukkel om te 
stabiliseer. Daar word ook nog ander toetse op 
haar gedoen. Kom ons bid steeds vir haar en dra 
haar aan die Here op.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Sherese Coetzee (Yolandi Heyns Wiese se 
dogter) - Sherese is weer (14/9) in die hospitaal 
opgeneem met baie pyn in haar pankreas. Kom 
ons bid dat die Here haar krag en genade sal gee 
en haar sal aanraak met sy genesing.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Adri Peenz – Sy het (09/09) 'n knie-operasie 
ontvang. Dit gaan rerig baie beter met Adri 
(16/09). Haar herstelproses vorder bo verwagting 
en sy voel sy kan dit net toeskryf aan almal se 
gebede vir haar. Sy sê baie dankie vir elke gebed.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Hannelie Smith – Hanlie het drie weke gelede ‘n 
pasaangeër ontvang. Dit gaan goed met haar. 
Ons sê saam met haar baie dankie dat die Here 
sy hand oor haar hou.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Roelof Strydom – Roelof se ma is (10/9) uit die 
hospitaal ontslaan. Daar is vermoedelik 
permanente longskade as deel van die nagevolge 
van Covid. Kom ons dink aan haar en Roelof in 
hierdie tyd in ons gebede.



Verjaarsdae • Johnny De Carvalho, Dylan 
Immelman, Susan Marais, Carla 
Pretorius en Simon Pretorius 
verjaar vandag. Baie geluk!

• Baie geluk aan al die ander 
gemeentelede wat in die loop 
van die week verjaar. Hulle 
name is in die afkondigings 
beskikbaar



Datums om vas te knoop:
Sondag, 19 September – Nagmaal

(Oggenddiens&
Aanddiens)

Saterdag, 16 Oktober – Deurry Basaar 3
Sondag, 17 Oktober – Doop-Sondag
Vrydag, 29 Oktober – Veldfliek en Kosverkope
Sondag, 31 Oktober – “Klippediens” -

Verbinding-Sondag



“Aanlê” Nagmaal – 19 September om 18:00

Ons nooi julle uit na ‘n 
spesiale Nagmaal. Ons 
gaan aansit soos die Jode 
van ouds.
Trek asb klere aan wat 
soos “Bybelse” klere lyk.



Hulp Benodig

 Indien iemand kan help met vervoer vir 
dame om by haar werk na 33 Park Avenue, 
Highway Business Park Rooihuiskraal. Die plek is 
Steve's Auto Clinic. Die dame woon naby die 
gemeentesentrum. Indien jy kan help of weet
van iemand wat kan help, kontak ds. Johan by 
072 287 4045. Die dame stap elke dag werk toe. 



Hulp Benodig

 Jahn Wilson en Willem en Corrie Roos - Hierdie
gesin is op soek na goedkoper verblyf. Hulle betaal
tans R 6 500 wat nie vir hulle meer bekostigbaar is 
nie. Hulle soek na 'n plekkie waar hulle drie
volwassenes en 'n hondjie sal kan bly. Willem is ook
steeds opsoek na werk. Indien iemand hulle kan
help (of kan help soek na verblyf), kontak ds. Johan / 
die kerkkantoor. Kom ons bid ook vir hierdie gesin vir
uitkoms in hierdie verband.







Finansiële State – 2020/2021

Ons gemeente se finansiële state is goedgekeur 
deur die kerkraad en is beskikbaar agter in die 
portaal vir besigtiging. Enige vrae kan aan Chris 

Joubert of Danie du Toit gerig word.



Parkering opgradering 

Neem as kennis dat ons tans besig is om slote te 
grawe op die terrein sodat ons die parkerings 

kan behoorlik uitmerk. Ons vra dat julle asb so 
stop dat die slote nie toegery word nie – ons 

beplan om sement daarin te giet vir ‘n 
permanente oplossing.



Nuwe Blikkie Projek

Met die inkomste van die nuwe 
Blikkie Projek, wil ons graag ons 
multi-media en klank toerusting 
uitbrei. Ons het reeds R 1 839.35 
ontvang.

Kom haal asb. jou blikkie by die 
kerkkantoor/agter in die saal en 
neem deel aan hierdie projek.



Koskas Projek
Ons koskas is dolleeg. Indien jy graag wil bydra en 
dalk nie by die kerkkantoor / kerk kan uitkom nie, 
kan jy die items aflewer by Nicky de Clerk se huis 
(Santie Laan 1). Indien jy dalk ook onseker is oor die 
benodighede, hier is ‘n paar riglyne:

Koffie Tee Suiker Langlewe Melk

Kookolie Pasta Koekmeel Hawermout

Sojaprodukte Tamatiesous Mayonaise Koeldrank

Konfyt Oxo Bovril/Marmite Stroop

Grondboontjiebotter Geblikte Vis/Vleis Grondbone Vlapoeier

Jellie Koekies Lekkergoed Deodorant

Toiletseep Sjampoe Skeermeslemmetjies Skottelgoedseep

Waspoeier Handy Andy Bleikmiddel (“Jik”) Tandepasta



Dankoffers

Dankoffers en kollekte kan elektronies bygedra word. 
Besonderhede is in die afkondigings beskikbaar.           

Dit kan ook in die hout kollekte kas agter in die saal 
geplaas word. 

Baie dankie aan elkeen wat ons gemeente in hierdie 
vreemde tye lojaal ondersteun!





Eksodus 19:1-25; 20:1-26

Verbondsluiting…
ŉ tyd vir…

keuses,

verbintenisse

gehoorsaamheid…

nie SODAT nie, 

maar OMDAT…



221   Loof die Heer omdat Hy goed is

1. Loof die Heer omdat Hy goed is;

daar's geen einde aan sy liefde.

Loof die Heer omdat Hy goed is.

Halleluja.



221   Loof die Heer omdat Hy goed is

2. Confitemini Domino

quoniam bonus,

confitemini Domino,

alleluia.



221   Loof die Heer omdat Hy goed is

1. Loof die Heer omdat Hy goed is;

daar's geen einde aan sy liefde.

Loof die Heer omdat Hy goed is.

Halleluja.



Nagmaal = verbondsmaal: 

Die familie van Jesus eet saam!

Ek het jou lief en ek sorg vir jou

Jy moet my liefhê en sorg vir die mense om jou





In die steengroef…

• Nagmaalsondag

• “Die nagmaal is in sy wese ŉ verbondsmaaltyd, waar die 
verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut
word”

• Ons is besig met die boek Eksodus…

• Elkeen van ons bevind ons vanoggend in ons eie, unieke
steengroef

• Ons voel die sweep van die slawedrywer op ons rug

• Ons is moeg van modder trap

• Ons beleef dikwels dat die Here het ons vergeet het



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef (Covid), 

sodat ons in sy blywende

teenwoordigheid sal leef



Eksodus 2:23-25
Die Israeliete het gesug onder die slawewerk en om hulp geroep. Hulle hulpgeroep

oor die slawewerk het opgestyg na God. God het hulle gekreun gehoor, en God het 

gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. God het die Israeliete

raakgesien, ja, God het kennis geneem

Dan ontmoet die Here Moses by Horeb/Sinai en stuur hom om 

Israel uit Egipte te lei

Eksodus 19:4-5
Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenare gedoen het, en hoe Ek julle op 

arendsvlerke gedra en julle na my gebring het. As julle dan nou getrou luister na my 

stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike

eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my

Dan ontmoet die Here die volk by Horeb/Sinai en hernu sy

verbond met hulle voorvaders met die bevryde slawevolk



1:1-15:21 - Die Here sien Israel se nood en bevry
hulle 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?



Eksodus 19:1-25; 20:1-26

Verbondsluiting…
ŉ tyd vir…

keuses,

verbintenisse

gehoorsaamheid…

nie SODAT nie, 

maar OMDAT…



Die Here ontmoet sy slawevolk persoonlik

Kringloop word 
voltrek
• Eks 3-4: Die Here 

ontmoet Moses by 
Horeb/Sinai – belofte

• Eks 19-24: Die Here 
ontmoet sy volk by 
Horeb/Sinai belofte
nagekom

• Verbondsluiting
• Keuses

• Verbintenisse

• Gehoorsaamheid



• Bindende

ooreenkoms

• Groot koning en

onderdane
• Wat doen die 

koning?

• Wat doen die 

onderdane?

• Geskrewe

bekragtiging

• Twee kopieë

Verbond?



Ons is gewoond aan die verbondseise…

20 1Toe het God al hierdie woorde gespreek: 2“Ek is die Here jou 
God, wat jou uit Egipteland, uit die plek van slawerny, uitgelei het. 
(1) 3Jy mag naas My nie ander gode hê nie.
(2) 4Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie – enige afbeelding 
van wat in die hemelruim daar bo, of op die aarde hier onder, of in 
die water onder die aarde is nie. 5Jy mag nie voor hulle in aanbidding 
buig nie, en jy mag hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is 'n 
besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, 
selfs die derde en vierde geslag van hulle wat My verwerp, 6maar 
troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat My liefhet en my 
gebooie nakom.



Ons is gewoond aan die verbondseise…

(3) 7Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want 
die Here sal hulle wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat nie.
(4) 8Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 9Ses dae moet jy 
werk en alles doen wat jy moet, 10maar die sewende dag is 'n Sabbat 
ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en 
jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou 
vreemdeling wat by jou is nie. 11Want in ses dae het die Here die 
hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar 
op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die 
Sabbatdag geseën en dit geheilig.
(5) 12Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank 
kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee.



Ons is gewoond aan die verbondseise…

(6) 13Jy mag nie moord pleeg nie.
(7) 14Jy mag nie egbreuk pleeg nie.
(8) 15Jy mag nie steel nie.
(9) 16Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie.
(10) 17Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou 
naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste 
en donkies nie – enigiets wat aan jou naaste behoort nie.”



Wat het hier gebeur?

• Wat is die “tien woorde”?
• Tien moets of moenies wat ek op ŉ lysie kan aftiek?

• Ek is nog soort-van ok!

• Tien boeie wat my bind?

• Die grondwet van God se koninkryk!

• Die strepe op die pad wat my in die regte baan
hou

• Die rigtingwysers wat my op die regte pad hou



Konteks…

19 1In die derde maand ná die Israeliete se uittog uit Egipteland, 
op dieselfde dag, het hulle in die Sinaiwoestyn aangekom. 2Hulle 
het van Refidim af weggetrek, in die Sinaiwoestyn aangekom, en 
in die woestyn kamp opgeslaan. Israel het daar, reg voor die 
berg, kamp opgeslaan.



Konteks…

3Moses het opgeklim na God, en die Here het van die berg af na 
hom geroep en gesê: “So moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat 
jy die Israeliete kan inlig, 4‘Julle het self gesien wat Ek aan die 
Egiptenare gedoen het, en hoe Ek julle op arendsvlerke gedra en 
julle na My gebring het. 5As julle dan nou getrou luister na my 
stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my 
persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan My. 
6Vir My sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie
wees.’ Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra.”



Konteks…

16Op die derde dag, toe dit oggend word, was daar donderslae en 
weerlig en 'n swaar wolk oor die berg, en ook die baie harde 
geluid van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. 
17Moses het die volk uit die kamp uitgelei om God te ontmoet. 
Hulle het by die voet van die berg gaan staan. 18Die hele berg 
Sinai het in rook gestaan, omdat die Here in vuur daarop 
neergedaal het. Die rook het opgestyg soos rook uit 'n oond. Die 
hele berg het hewig geskud, 19en die geluid van die ramshoring 
het algaande baie harder geword. Moses het gepraat, en God het 
hom met 'n donderslag geantwoord.



Konteks…

20 18Toe die hele volk die donderslae hoor en die weerlig sien, 
asook die geluid van die ramshoring, en die berg wat rook, was 
hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan 19en 
vir Moses gesê: “Praat u met ons, en ons sal luister. Maar God 
moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie.” 20Moses het 
die volk geantwoord: “Moenie bang wees nie, want dit is om 
julle te toets dat God gekom het, sodat die ontsag vir Hom deel 
van julle lewe sal wees en julle nie sondig nie.” 21Die volk het op 
'n afstand bly staan, en Moses het nadergegaan na die diepe 
duisternis waar God was.



Ontmoeting

• God kom ontmoet die Israeliete in die verlamming van hulle
steengroef

• Agter hulle lê reeds ŉ pad van verlossing
• Eks 14-15: Deur die Rietsee

• Eks 16: Manna en kwartels

• Eks 17: Water uit ŉ rots

• Die Skeppergod verbind Hom aan hulle sodat hulle kan
word wat Hy hulle bedoel en gekies het om te wees:

• ŉ Koninkryk van priesters – tussengangers tussen God en wêreld

• ŉ Heilige nasie – heilig is om te WEES wat God jou GEMAAK het!



Verbintenis tot gehoorsaamheid

• …sodat hulle kan word wat Hy hulle bedoel en
gekies het om te wees

• Die “tien woorde” (Deuteronomium) is rigtingwysers

• Tien want jy kan hulle onthou – jy het mos tien
vingers!



Verbintenis tot gehoorsaamheid

• Dit raak my verhouding met God (1-3)

• Dit raak my verhouding met my naaste (6-10)

• Maar 4-5 herinner die twee verhoudings word 
wedersyds deur mekaar beïnvloed

(4) 8Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 9Ses dae moet jy werk en alles 
doen wat jy moet, 10maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou 
God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en 
jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. 11Want in ses dae het 
die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar 
op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën 
en dit geheilig.

(5) 12Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die 
grond wat die Here jou God vir jou gaan gee.



Gebou op die geskenk van genade

• God kom af na sy volk toe (Eks 19)

• Hy verbind Hom aan Israel as sy besondere besitting

• Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die plek
van slawerny uitgelei het (Eks 20:2)

• Die God wat jou in die steengroef ontmoet

• Die God wat jou uit die steengroef bevry

• Die God wat van jou gehoorsaamheid eis
• …nie SODAT nie

• …maar OMDAT

• “…sodat die ontsag vir Hom deel van julle lewe sal wees en julle
nie sondig nie” (20:20)



Nagmaal

• In my steengroef…

• God kom my ontmoet

• Sy genade maak aanspraak

• …op my verhouding met Hom

• …op my verhouding met my medemens

• Juis NOU is dit belangrik dat ons moet WEES wat 

God ons in Jesus Christus gemaak het

• ŉ koninkryk van priesters

• ŉ heilige nasie



“Gebruik dit tot my 

gedagtenis”  onthou-ete

“Verkondig julle die dood

van die Here totdat Hy

kom  vorentoe-kyk-ete

Die nagmaal is ŉ 

verbondsmaaltyd





253   U het die brood gebreek

1. U het die brood gebreek

eens by die meer

breek nou die lewensbrood

vir my ook, Heer.

Wil steeds u waarheid meer

aan my ontvou

tot ek ook in u Woord

my Heer aanskou.



253   U het die brood gebreek

2. U is die lewensbrood,

Heiland, vir my.

U is die waarheid, Heer,

U maak my vry.

U beeld straal uit die Skrif

so helder voort –

U soek ek, Heer, Uself,

o Lewend' Woord.





Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat 

Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons dat 

Hy al ons sondes weggevat het.



Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat

Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en

glo ons dat Hy al ons sondes weggevat het.





Eksodus 19:1-25; 20:1-26

Verbondsluiting…
ŉ tyd vir…

keuses,

verbintenisse

gehoorsaamheid…

nie SODAT nie, 

maar OMDAT…



286   Here God van liefde

Here God van liefde,

waar ons ook mag gaan,

wil ons in u skadu by U staan.

Hoor ons dankgebede,

hoor ons loflied styg

as ons aan U ons dank betuig.



286   Here God van liefde

Here, u genade het ons hier behou,

in u hand van liefde vasgehou.

Moet nooit van ons wyk nie,

skenk aan ons u seën, Here,

laat ons nooit alleen.



286   Here God van liefde

Heer Jesus, laat ons nooit alleen,

ons wil vir ewig op u almag steun;

want elke knie sal buig

en elke hart sal juig,

Here Jesus, neem ons bede aan.



Eksodus 19:1-25; 20:1-26

Verbondsluiting…
ŉ tyd vir…

keuses,

verbintenisse

gehoorsaamheid…

nie SODAT nie, 

maar OMDAT…


