
Jy is altyd
welkom



Bring lof aan die Vader,

verheerlik die Seun,

vir liefde, genade,

verlossing en steun -



L 205:1 (vervolg)

dat elkeen wat glo

nie verlore mag gaan

maar ewig voor Hom

as verloste kan staan.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!



L 205:1 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



L 205:2

Ons lof aan die Skepper

wat altyd getrou

sy kerk hier bewaar,

dit vernuwe en bou -



L 205:2 (vervolg)

ons bly inspireer

en ons stuur deur sy Gees

om sout en om lig

vir die wêreld te wees.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!



L 205:2 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



L 205:3

Ons lof, ons aanbidding,

o Vader, ons lied

is nietige klanke,

deur kinders gebied.



L 205:3 (vervolg)

Tog sien U ons nood

en verhoor ons gebed -

oneindig die liefde

wat U vir ons het.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!



L 205:3 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



VONKK  64







Dis die God der leërmagte,

troue Bondsgod van weleer,

God van wordende geslagte,

tot in ewigheid die Heer.

Sion, sing dié God ter eer,

prys sy grootheid, loof die Heer!



Halleluja! Halleluja! –

want so behaag dit die Heer.

Halleluja! Halleluja! Halleluja! –

want so! behaag’t die Heer.

Halleluja



Vader, Vader ons eer U.

Vader ons loof U 

en die Naam van Jesus.

Vader, Vader ons eer U

Vader ons loof U

en die Naam van Jesus.

My siel roep uit: Loof die Heer!

My siel roep uit: Loof die Heer!

Flam 197



Want U is waardig

om aanbid te word.

Want U is waardig

om aanbid te word.

Want U is waardig

om aanbid te word.

U is waardig, Abba Vader,

om aanbid te word.



Jesus, Rots vir my geslaan,

laat my nie verlore gaan!

Jesus, Rots vir my geslaan,

laat my nie verlore gaan!

U was self van God verlaat.

Laat u lyding sonder maat,

my tot heil wees en tot krag

teen die sondeskuld en -mag.

Flam 75



En ek self – wat kan ek doen

om my sonde te versoen?

En ek self, wat kan ek doen

om my sonde te versoen?

Sou my hart met ywer gloei,

sou my trane ewig vloei –

nog gebede, nog geween,

kan my red, Heer, U alleen.



Leeg, net my sondelas,

hou ek u verdienste vas.

Leeg, net my sondelas

Hou ek u verdienste vas.

Ek kom om vergewing vra;

U het ook my skuld gedra!

U, geslaan tot heilsfontein,

was, my Heiland, maak my rein!



Heer, my Rots bo almal groot 

Staan U vas in elke nood.

Heer, my Rots bo almal groot

Staan u vas in elke nood.

Trou van mense kom en gaan,

maar u bly onwrikbaar staan.

Eew’ge Rots, U laat ook my

veilig, ewig in U bly.



Ons is ’n oomblik;

U is vir altyd,

God van die eeue, 

God voor die tyd.

Ons is ’n asem; 

U is vir ewig –

U wat ons liefhet, 

altyd getrou.

Flam 8



Heilig, heilig, Heer God, Almagtig!

Waardig is die Lam wat regeer!

Al die lof, aanbidding en ere

kom U toe, o Heer,

kom U toe, o Heer!



Ons is gebroke; 

U die Geneser,

Jesus, Verlosser, 

Redder en Vriend.

Ons vra die vrae,

U is die Antwoord.

Ons die verdwaaldes,

U is die Weg.



Heilig, heilig, Heer God, Almagtig!

Waardig is die Lam wat regeer!

Al die lof, aanbidding en ere

kom U toe, o Heer,

kom U toe, o Heer!



Jy is altyd
welkom



Afkondigings



Gebedslys

Gemeente lede wat iemand aan die dood afgestaan 
het:

•Helen Derksen – Helen se skoonpa is op 95jaar 
oorlede (01/09). Ons bid vir hulle familie vir troos in 
die swaar tyd.

•Manie de Villiers (Oud lidmaat) – Manie is oorlede 
(25/08) na hy met kanker gediagnoseer was. Kom 
ons bid vir vertroosting en genade vir Jeanette, 
hulle kinders en agterkleinkinders in hierdie tyd.



Gebedslys

Die volgende persone het Covid of is besig

om te herstel van Covid :

•Corné Myburgh, Juanita en Corne (jnr) het Covid 
positief getoets. Dit gaan baie beter met die gesin 
(03/09).

•Gert Ferris – Gert het (20/08) positief getoets vir 
Covid. Dit gaan baie beter met Gert. Net in 
oggende en aande wat hy nog sukkel. 



Gebedslys

Die volgende persone het Covid of is besig

om te herstel van Covid :

•Corlea en Cecil Futcher – Dit gaan baie op en af 
met Cecil, en sy suurstofvlakke wissel maar nog. 
Corlea se pa wat ook positief getoets het, voel al 
baie beter. Kom ons dra hierdie hele familie steeds 
in ons gebede (03/09).



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Yolande Wiese – Haar kleinkind, Miane, en 
skoondogter, Bronwen Els is oppad huistoe 
(30/08) om verder aan te sterk en isolasie tyd te 
voltooi. Miane is baie beter en eet weer, waar sy 
vir ‘n week nie wou eet nie. Sy gebruik nog 
nebuliseerder elke dag. Ons is almal verlig en alle 
eer aan ons Hemelse Vader. Baie dankie vir elkeen 
se boodskappie van omgee. Kom ons bid steeds 
vir klein Miané, ouma, en vir Paul en Bronwen. 



Verjaarsdae •Chrissie Blignaut, Timothy 
Pollock en Rita Taljaard 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



Dankie aan almal wat so 
hard gewerk

en bestellings geplaas het
vir ons eerste van drie

Deurry Basaars.

Die wins net so oor die 
R 7 000





Retreat 

Die Retreat vind plaas 
23-26 September 

(langnaweek)  
by Badseloop.

Inligtingsbrief is op die 
webblad en by die 

kerkkantoor beskikbaar.



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!



Jy is altyd
welkom



Ek roem u Naam,

ek wil graag sing.

Ek wil U eer,

U hulde bring

want daar is trou en liefde 

by U, Heer.

FLAM 112



Ek wil voor u almag buig,

met my hele hart getuig

van u groot ontferming,

genade vir ’n sterfling.

Ja, daar is geen einde 

aan u liefde nie.



My diepste nood

bring ek voor U.

Ek bid tot U,

ek vra U, Heer,

sien my tog raak, 

genees my grootste seer.



Ek wil voor u almag buig,

met my hele hart getuig

van u groot ontferming,

genade vir ’n sterfling.

Ja, daar is geen einde 

aan u liefde nie.







Eksodus

13, 14, 15



Flam 87

Maak my nou stil, Heer. 

Ek wil na U luister; 

my hart vir U oopmaak

dat U my kan aanraak. 

Open my oë, 

my hart en my ore, 

dat ek U leer ken, Heer,

en voor U kan lewe.





Eksodus

13, 14, 15



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef/ Egipte (Covid), 

sodat ons in sy blywende

teenwoordigheid sal leef



Inleiding: opsomming van deurtog
(13 : 17 – 22)

Farao sit volk agterna & die deurtog
(14 : 1 – 30)

Reaksie op redding: 2 liede tot eer van Here

(14 : 31 – 15: 21)



Eksodus 13 : 17 - 22

17. Toe die farao die volk laat trek het, het God hulle nie die

pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die

kortste was, want Hy het gesê: “As die volk in 'n geveg

betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe

teruggaan.” 18. Daarom het God die volk met 'n ompad laat

gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Die

Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte getrek. 19. Moses

het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns

van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof. Hy het

gesê: “God sal beslis later na julle omsien, en dan moet julle

my liggaam van hier af saamvat.”



20. Hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van

die woestyn kamp opgeslaan. 21. Die Here het bedags met

'n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir hulle die pad te

wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf,

sodat hulle dag en nag kon trek. 22. Die wolkkolom bedags

en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly.





Inleiding: opsomming van deurtog
(13 : 17 – 22)

Farao sit volk agterna & die deurtog
(14 : 1 – 30)

Reaksie op redding: 2 liede tot eer van Here

(14 : 31 – 15: 21)



1. Die Here het vir Moses gesê: 2. “Beveel die Israeliete om weg te
draai en kamp op te slaan naby Pi-Hagirot tussen Migdol en die see.
Regoor Baäl-Sefon by die see moet julle kamp opslaan. 3. Dan sal
die farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn
vasgekeer. 4. Ek sal die farao weer koppig maak, sodat hy julle
agtervolg, en Ek sal my mag laat geld teen hom en sy leër. Dan sal
Egipte besef dat Ek die Here is.” Die Israeliete het die bevele
uitgevoer. 5. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vir
goed weg is, het sy houding en dié van sy amptenare teenoor die
Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê: “Wat het ons
aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens
kwyt!”6. Die farao het sy strydwa laat inspan en sy leër saam met
hom gevat…



... 8. Die Here het die farao, die koning van Egipte, koppig

gemaak sodat hy die Israeliete agtervolg het, maar die

Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek.

10. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die

Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en

benoud na die Here geroep. 11. Hulle het vir Moses gesê: “Is

daar nie begraafplek in Egipte nie dat jy ons saamsleep om in

die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons

uit Egipte laat trek het? 12. Ons het jou mos in Egipte gesê

om ons te laat staan dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is

vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn

om te kom.” 13. Maar Moses het die volk geantwoord:

“Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle



vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar

sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. 14. Bly julle maar

kalm. Die Here sal vir julle veg.”

15. Toe het die Here vir Moses gesê: “Waarom roep julle so

benoud na My? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek. 16.

En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en

kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan.

17. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die

Israeliete sal agtervolg. So sal Ek my mag laat geld teenoor

die farao en sy hele leër: strydwaens en bemanning. 18.

Wanneer Ek my mag laat geld teenoor die farao, sy

strydwaens en hulle bemanning, sal Egipte besef dat Ek die

Here is.”



19. Die Engel van God wat altyd voor die Israeliete uit

beweeg het terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek

ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter

hulle ingeskuif, 20. tussen die Egiptenaars en die Israeliete.

Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die

Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het

die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie.

21. Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here

het daardie hele nag die water met 'n sterk oostewind

weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar

drooggelê is. 22. Die Israeliete het op droë grond deur die

see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n

muur gestaan....



30. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en

die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê.

31. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte

opgetree het, is hulle met ontsag vir Hom vervul. Hulle het

in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar



Inleiding: opsomming van deurtog
(13 : 17 – 22)

Farao sit volk agterna & die deurtog
(14 : 1 – 30)

Reaksie op redding: 2 liede tot eer van Here

(14 : 31 – 15: 21)



Eksodus 15 : 1-2

1.Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van

die Here gesing: “Ek wil tot eer van die Here sing omdat Hy

hoog verhewe is. Perd en strydwa het Hy in die see geslinger.

2. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my

redding gekom. Hy is my God, Hom roem ek, die God van my

voorvaders, Hom prys ek.

Eer die Here (1),

Oorwinnaar (2-9), Onvergelykbaar (10-13), Uitwerking van bevryding op

buur volke (14 -16), Verwagting vir toekoms (17 – 18),

Eer die Here (19)



Voel jy soms vasgevang
tussen twee wêrelde?



Wat bring ons by 
só plek?



Hoe laat dit ons voel?





Die deurtog-
verhaal een

van die 
belangrikste
tekste in die 

Ou Testament

Aan die verhaal het die volk hulself
gereeld weer en weer geheroriënteer. 

Dis hierdie reddingsverhaal
wat in SA ook ‘n NB rol gespeel het. 



In ons teks
is Israel 

vasgevang
tussen twee 

wêrelde

Rietsee

Die Egiptiese leërmag



In ons teks
is Israel 

vasgevang
tussen twee 

wêrelde

Bekende

Onbekende



In ons teks
is Israel 

vasgevang
tussen twee 

wêrelde

Menslike wanhoop

Goddelike hoop



In ons teks
is Israel 

vasgevang
tussen twee 

wêrelde

As jy wil loskom uit die
verlamming van die steengroef…

… gaan jy dikwels voel dat jy
vasgevang is tussen twee wêrelde.



Inleiding
(13 : 17 – 22)



Belangrike stukkies agtergrond:

• Ompad – twee redes

• Josef se liggaam –
getuienis & simbool -
herinner aan sy plan

• Wolkkolom en 
Vuurkolom



Belangrike agtergrond:

• Verhouding & groei

• Rig tekens op wat dien
as getuienis & simbool

• Versekering van God 
se teenwoordigheid
en doelgerigte
betrokkenheid



Inleiding
(13 : 17 – 22)

Die deurtog
(14 : 1 – 30)



Die deurtog

God toon aan Israel en Egipte

dat Hy die Here van hemel en aarde,

die Almagtige is



Die deurtog
Menslike kant

• Lang pad - ompad

• Nie bang word & spyt kry

• F dink hulle verdwaal

• F agtervolg - militêre mag

• Israel bang & verwyt

• Moses se vernuf - kierie

• Wiele val af- of vasval

Goddelike kant



Die deurtog

Menslike kant

• Lang pad - ompad

• Nie bang word & spyt kry

• F dink hulle verdwaal

• F agtervolg - militêre mag

• Israel bang & verwyt

• Moses se vernuf - kierie

• Wiele val af of val vas 

Goddelike kant

• Liggaam van Josef

• Wolk- en vuurkolom

• Onder beskerming v God

• Ek sal my mag laat geld

• Engel v God voor & agter

• Oostewind

• Saai verwarring

• Wiele laat afval of vasval



Die deurtog

Wanneer ek en jy ons stories 

oorvertel…
Dis eers wanneer ons die Goddelike kant 

van ons storie begin raaksien, 

dat daar iets met jou begin gebeur! 



Drie Opdragte –
14 : 13 -14

Moenie bang wees
Staan vas
Bly kalm



Die volk is met ontsag
teenoor die Here vervul

en hulle het in Hom geglo!



Inleiding
(13 : 17 – 22)

Die deurtog
(14 : 1 – 30)

Reaksie op redding
(14 : 31 – 15: 21)



Moses en 
Miriam se 
Kaddish -
liede

Om die Naam van die Here 

groot te maak



Moses en 
Miriam se 
Kaddish -
liede

Wanneer is dit gesing?

Wanneer hulle op slegte plek was



Moses en 
Miriam se 
Kaddish -
liede

Wat was die doel van die kaddish?

Om God se realiteit te bedink binne ons realiteit



Moses en 
Miriam se 
Kaddish -
liede

Wat was die doel van die kaddish?

Draai terug na die verlede…



Ontdek
God se 
storie in 
jóú storie!

Oriëntasie nie net tov Eksodus

en die Bybel, maar ook jóú lewe





Vasgevang tussen twee 
wêrelde, maar in God se

se teenwoordigheid



Vasgevang tussen twee 
wêrelde, maar in God se

se teenwoordigheid
(Let go and let God)





Here, Redder, 

groot en magtig, 

U oorskou ons lewenspad.

In u liefde en genade 

het U ook ons hand kom vat.



L 280:1 (vervolg)

Heer, u leiding bring bevryding

U het ook my hand kom vat.

U het ook my hand kom vat.



Guide me, O my great Redeemer,

pilgrim through this barren land;

I am weak, but you are mighty;

hold me with your powerful hand.

Bread of heaven,(2x)

feed me now and evermore,(2x)



280b:3

Open now the crystal fountain,

where the healing waters flow.

Let the fire and cloudy pillar

lead me all my journey through. 

Bread of heaven,(2x)

feed me now and evermore,(2x)



Vasgevang tussen twee 
wêrelde, maar in God se

se teenwoordigheid
(Let go and let God)



Gaan dan heen...

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Kyk Ek gaan voor jou uit;

Ek maak die pad gelyk;

Ek is langs jou շ

– om jou veilig vas te hou;

Ek is agter jou շ

Ek keer die bose weg van jou;

Ek is onder jou as jy sou val շ

dan dra ek jou.



Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Kyk Ek is rondom jou, 

want ek beskerm jou;

Ek is bokant jou, 

want Ek wil jou graag seën;

Ek is binne jou

Ek lei jou deur My Heilige Gees.

Die Seun van God Drie-ening

sal vir ewig met jou wees!



Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!



Vasgevang tussen twee 
wêrelde, maar in God se

se teenwoordigheid
(Let go and let God)


