
Jy is altyd

welkom



Heer, met my hele hart

kom sing ek 'n lofsang,

kom ek van u magtige wonders vertel

en van al u reddingsdade.

Heer, met my hele hart



L 209:1 (vervolg)

kom sing ek 'n lofsang.

Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees,

ek wil u Naam besing.

Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees.

Halleluja!



Heer, met my hele hart

kom sing ek 'n lofsang,

kom ek van u magtige wonders vertel

en van al u reddingsdade.

Heer, met my hele hart



L 209:1 (vervolg)

kom sing ek 'n lofsang.

Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees,

ek wil u Naam besing.

Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees.

Halleluja!



Eksodus 20 : 1-17





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:



Voorberei vir ‘n dieper

en vollediger
verbintenis



1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig:

2. “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van
slawerny, bevry het. 3. Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

4. “Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in
die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder
die aarde is nie. 5. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die
Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die
sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag
van dié wat My haat, 6. maar Ek betoon my liefde tot aan die
duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie
gehoorsaam. 7. “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik
nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf
laat bly nie.



8. “Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. 9. Ses dae moet jy
werk en alles doen wat jy moet, 10. maar die sewende dag is
die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen
nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir
jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.
11. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak,
die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die
sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as
gereelde rusdag geheilig.

12. “Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in
die land wat die Here jou God vir jou gee.



13.“Jy mag nie moord pleeg nie.

14. “Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

15. “Jy mag nie steel nie.

16. “Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie.

17. “Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou

begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets

anders wat aan hom behoort nie.”









Eksodus 20 wil iets van 
hierdie buitengewone

optrede van God 



Waardes wat ons vorm op 

pad na God se nuwe wêreld



Om verhouding

op die pad 

te begelei

Doel, rol en funksie
van tien gebooie









Doel, rol en funksie
van tien gebooie



Tien gebooie -

nie iets wat ek moet nakom

eerder gids wat my lewe wil vorm



God se 

interne 

kompas















Bedoeling van die 
tien gebooie:
- Nie om te keer dat
God ons straf, maar
om ons te bewaar van
lewenschaos van ons
ekkigheid



Bedoeling van die 
tien gebooie:
- Oproep tot die 
positiewe seën wat 
gerig word deur
God se waardes



Skok metafoor
vir ons Egipte



God se 

interne 

kompas

Nuwe metafoor

vir die 10 gebooie



Waardes wat ons vorm op 

pad na God se nuwe wêreld





Soveel konings wat regeer,

soveel magte wat beheer het 

oor die mensdom;

maar waar sal ons ons heil kan vind,

waar is daar ’n toekoms vir my kind?



Sou dit aardse eenheid wees

of vertroue op ’n waan van eie waarde?

Maar alles is alreeds probeer,

daarom vra ons dit van U, o Heer.



Vader, stel die grondwet van u ryk 

by ons in werking,

gee ons regtig liefde vir mekaar.

Gee vir ons die burgerskap wat 

vry is van beperking.

Heer, laat u koninkryk hier kom.



Daar sal nuwe waardes geld, 

wyer grense;

ander helde sal vermeld word.

Daar sal ons ons heil kan vind,

daar is ook ̓n toekoms vir my kind.



Soveel konings wat regeer,

soveel magte wat beheer het 

oor die mensdom.

Net U kan regtig vrede gee,

daarom pleit ons dit by u, o Heer.



Vader, stel die grondwet van u ryk 

by ons in werking,

gee ons regtig liefde vir mekaar.

Gee vir ons die burgerskap wat 

vry is van beperking.

Heer, laat u koninkryk hier kom.



Laat u koninkryk kom.

Vader, stel die grondwet van u ryk 

by ons in werking,

Gee ons regtig liefde vir mekaar.



Gee vir ons die burgerskap 

wat vry is van beperking.

Heer, laat u koninkryk hier kom.

Laat u koninkryk kom.





Vader, stel die grondwet van u ryk 

by ons in werking,

gee ons regtig liefde vir mekaar.

Gee vir ons die burgerskap wat 

vry is van beperking.

Heer, laat u koninkryk hier kom.

Laat u koninkryk kom.



Waardes wat ons vorm op 

pad na God se nuwe wêreld


