
Eksodus 32:1-16, 19-20

Verbondsverbreking

Om iemand/iets anders
in God se plek te stel



369   Ere aan God

1.    Ere aan God, ere aan God,

Ere in die hoogste.

Ere aan God, ere aan God.

Halleluja! Halleluja!



369   Ere aan God

2. Gloria, gloria,

in excelsis Deo!

Gloria, gloria,

Alleluia, alleluia.



369   Ere aan God

1.    Ere aan God, ere aan God,

Ere in die hoogste.

Ere aan God, ere aan God.

Halleluja! Halleluja!



205   Bring lof aan die Vader

1. Bring lof aan die Vader,
verheerlik die Seun,
vir liefde, genade,

verlossing en steun –
dat elkeen wat glo

nie verlore mag gaan
maar ewig voor Hom

as verloste kan staan.



205   Bring lof aan die Vader

Loof die Heer, loof die Heer –
sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer –
prys sy heilige Naam!

Hy kom uit genade

ons sondes versoen
dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



205   Bring lof aan die Vader

2. Ons lof aan die Skepper
wat altyd getrou

sy kerk hier bewaar,
dit vernuwe en bou –

ons bly inspireer
en ons stuur deur sy Gees

om sout en om lig
vir die wêreld te wees.



205   Bring lof aan die Vader

Loof die Heer, loof die Heer –
sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer –
prys sy heilige Naam!

Hy kom uit genade

ons sondes versoen
dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



205   Bring lof aan die Vader

3. Ons lof, ons aanbidding,
o Vader, ons lied
is nietige klanke,

deur kinders gebied.
Tog sien U ons nood

en verhoor ons gebed –
oneindig die liefde
wat U vir ons het.



205   Bring lof aan die Vader

Loof die Heer, loof die Heer –
sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer –
prys sy heilige Naam!

Hy kom uit genade

ons sondes versoen
dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



188   Kom, dank nou almal God

1. Kom, dank nou almal God

met hart en mond en hande;

loof Hom wat wonders doen

tot in die verste lande.

Van vroeg, van kindsbeen af,

het Hy ons trou bewaar

en tot vandag toe nog

geseën en gespaar.



188   Kom, dank nou almal God

2. O God, so ryk en goed,

gee ons solank ons lewe

altyd 'n blye hart;

as dit u wil is: vrede.

Laat u genade ons

beveilig teen gevaar,

in donker ure ons

van struikeling bewaar.



F156. Bring Dank

Bring dank aan die Ewige

Bring dank aan die Heilige

Bring dank aan die Vader,  

omdat Hy Jesus stuur:



F156. Bring Dank

Want nou sê die swakke:  

Ek is sterk!

Sê die arme:  

Ek is ryk!

deur wat ons alles van die Heer ontvang.

Bring dank!



F94. U’s My Vader

Ek soek na U.

Ek roep na U.

Ek wil U ken –

U's my Vader,

U's my Heer.



F94. U’s My Vader

Ek wag op U.

Ek ken u Naam.

Ek wil U loof.

U's my Vader,

U's my Heer.



F94. U’s My Vader

En ek kom sit by u voete.

En ek kom lê in u arms.

Ek hou U vas met als in my,

want U's die Een wat verstaan.

Ja, U's die Een wat verstaan.



Afkondigings



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Tannie Pixie Heyns, Yolandi Wiese se ma, was in 
die hospitaal opgeneem (11/10) maar is ontslaan.  
Haar suurstof vlakke was baie laag, haar Covid 
toets het negatief teruggekom. Sy is nog op 
suurstof, maar sterk tuis aan. Kom ons bid dat die 
Here haar sal vashou in hierdie tyd en aanraak 
met sy hand van genesing.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Tannie Elsie Pretorius het gaval en haar neus 
gebreek en ook haar nekwerwel gekraak. Sy was 
by die plastiese sjirurg (19/10) om die steke uit te 
haal en sy gaan volgende week die Oor/Neus/Keel 
spesialis sien. Sy moet nog vir 5-7 weke ‘n nekstut 
dra. Kom ons bid vir Tannie Elsie vir haar volkome 
herstel.



Gebedslys
Die volgende persone het jou voorbidding nodig:

•Susan Roux – Susan sterk aan na ‘n nek operasie. 
Kom ons bid vir haar genesing. 

•Chris Fourie – Chris sterk aan na ‘n heup operasie. 
Kom ons bid vir volkome herstel.

•Ons bid oor die algemeen vir almal wat die week 
deur ‘n swaar tyd is en ook vir ander moes instaan 
met gebed en hulle bystaan deur ‘n swaar tyd.



Woensdag 27 Oktober
19:00 – 20:30

3-Kruis konneksie
(Twee-weekliks)

Hoe raak ek ontslae van
die “Egipte”-identiteit?



Datums om vas te knoop:
Vrydag 29 Oktober – Veldfliek en Kosverkope
Sondag 31 Oktober – “Klippediens” –

Verbinding-Sondag
Saterdag 6 November – Ontbyt vir pensoenarisse
Vrydag 12 November – Steek die Vure aan
Sondag 14 November – Kategese Afsluiting
Sondag 21 November – Nagmaal (Oggenddiens)
Sondag 12 Desember – Kerssangdiens (18:00)



Veldfliek

Veldfliek @ 19:00
op Vrydag

29 Oktober 2021





Onthou om 
volgende Sondag, 
31 Oktober, vir jou 

‘n klip saam te 
bring na ons 

erediens toe vir ons 
Klippe-Sondag 

diens



Kerssangdiens
Sondag 12 Desember 

18:00
Roelof vra dat almal wat insette/voorstelle 
het of hulle hulp kan aanbied, hom asb na 

die diens kom spreek.



Verjaarsdae • Gerda Kruger en Stephen Buys 
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



10de MAAND GELOOFSOFFER 

PROJEK



TEIKENBEDRAG

Ontvang tot 21/10/2021 ~ R 55 600

R 175 000

R 125 000

R 200 000

R 50 000

R 75 000

R 100 000

R 150 000

R 25 000 R 50 000

R 75 000



DOELWITTE

 Sinodale verantwoordelikheid o.a.  

Kinderhuise, Bejaardesorg

 CMR – bydraes

 Sending bydraes

 Ondersteuning van lidmate in nood

 Lening paaiement  Februarie 2022

 Spreek begrotingstekort aan



Parkering opgradering 

Neem asseblief kennis dat die volgende 2 
Sondae (24&31 Oktober) ‘n groot deel van ons 
parkeer area ontoegangbaar sal wees. Die slote 

gaan die week met sement opgevul word en 
mag nie oor gery word vir 7 dae nie.



Hulp benodig
Daar is tans 2 mans in ons gemeente 

wat dringend opsoek na werk is. Indien 
jy kan help, kontak asb. vir ds. Johan.



Koskas Projek
Ons is dankbaar vir al die bydraes wat ons so getrou 
ontvang vir ons koskas. Die voorraad is tans weer laag 
en daarom vra ons jou verdere ondersteuning 
asseblief. 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 32:1-16, 19-20

Verbondsverbreking

Om iemand/iets anders
in God se plek te stel



202   Prys Hom, die Hemelvors

1. Prys Hom, die Hemelvors,

op sy verhewe troon,

loof Hom aan Wie die hemelkoor

hul hulde steeds betoon.

Aan Hom, die Skepperheer,

kom toe die eer en mag.

Sy Woord het alles voortgebring,

roem ewig sy gesag.



202   Prys Hom, die Hemelvors

2. Loof Hom, die Lam van God,

want Hy's vir ons geslag.

Hy het ons met sy bloed gekoop;

besing sy reddingsmag.

Uit elke stam en taal

het Hy ons vrygemaak;

sy koninkryk, sy priesterdom –

dít het Hy ons gemaak.



202   Prys Hom, die Hemelvors

3. Lof, eer en heerlikheid,

die wysheid en die krag

behoort aan God daar op die troon

en aan die Lam, geslag.

Tot in die ewigheid

sal ons die lied laat hoor;

die hele skepping oraloor roep

"Amen" in 'n koor.







Ek sal self!

• As alles om ons ineenstort…

• As uitkoms onmoontlik lyk…

• As ek beleef God se stem het stil geword…

• …is dit moeilik om die beloftes van die Verbondsgod te glo
en aan Hom getrou te bly

• …is dit maklik om te besluit EK SAL SELF!

• As EK IS (Eks 3:14) nie na my smaak handel nie (Eks
32:1), sal ek is maar maak soos ek wil!

• Dit is hoe verbondsverbreking lyk…

• …en dit eindig in chaos



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 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:



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



• God ontmoet

• God red

• God voorsien sy

grondwet (20:1-

17)

• God maak Israel 

sy eiendom, sy eie

volk

• God wil die 

moeilike

woestyntog saam

met hulle aanpak

Sinai (Eks 19-24): Ontmoeting en verbondsluiting



Die tabernakel (Eksodus 25-40)

• Simbool van die 
Here se 
blywende
teenwoordigheid
– ook in Israel 
se woestynjare



Die tabernakelverhaal se vreemde verloop

• Eksodus 24: Die verbond word formeel gesluit

• 24:18: Moses het in die wolk ingegaan en die berg verder uitgeklim. 
Moses was veertig dae en veertig nagte lank op die berg

• Om die grondwet op skrif te ontvang (die twee kliptafels)

• Om te hoor hoe Israel moet maak sodat die Here die woestynreis saam met hulle
aanpak (die tabernakel)

• 25-31: Voorskrifte vir die bou van die tabernakel (= simbool van God se 
teenwoordigheid)

• 35-40: Die tabernakel word gebou

• 32-34: Die onderbreking = verbondsverbreking en verbondsvernuwing
• Israel besluit om self verder te trek (32)

• Die Here sal sy beloftes hou maar wil nie saam trek nie (33)

• Die Here is barmhartig en genadig, hy vergewe, hernu die verbond, trek saam



Eksodus 32:1-16, 19-20

• Verbondsverbreking
gebeur wanneer ek
sê “Ek sal self”

• Verbondsverbreking
is om iemand/iets
anders in God se 
plek te stel



Eksodus 32:1-16, 19-20
1Toe die volk merk dat Moses lank neem om van die berg af 
te kom, het die volk by Aäron byeengekom en vir hom gesê: 
“Komaan, maak vir ons gode wat voor ons uit kan gaan; 
want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat 
optrek het, ons weet nie wat met hom gebeur het nie.”
2Aäron sê toe vir hulle: “Ruk die goue ringe af wat aan die 
ore van julle vroue, seuns en dogters is, en bring dit vir my.” 
3Die hele volk het toe die goue ringe wat aan hulle ore was, 
afgeruk, en dit vir Aäron gebring. 



Eksodus 32:1-16, 19-20
4Hy het dit uit hulle hand aanvaar. Toe het hy dit met 'n 
stilus vorm gegee en 'n gegote kalf daarvan gemaak. 
Hulle sê toe: “Dit is jou god, Israel, wat jou uit Egipteland 
laat optrek het.”
5Toe Aäron sien wat gebeur, het hy 'n altaar voor die 
beeld gebou. Aäron roep toe uit en sê: “Môre is daar 'n 
fees vir die Here!” 6Hulle het vroeg die volgende dag 
opgestaan, brandoffers geoffer en maaltydoffers 
nadergebring. Die volk het gaan sit om te eet en te 
drink. Toe het hulle opgestaan om hulleself te vermaak.



Eksodus 32:1-16, 19-20
7Die Here het vir Moses gesê: “Gaan af, want jou volk wat 
jy uit Egipteland laat optrek het, het hulle wangedra. 8Hulle 
het gou weggedraai van die pad wat Ek hulle beveel het. 
Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak; hulle het voor die 
kalf in aanbidding gebuig en offers daarvoor gebring. Hulle 
het gesê, ‘Dit is jou god, Israel, wat jou uit Egipteland laat 
optrek het.’ ”



Eksodus 32:1-16, 19-20

9Die Here het ook vir Moses gesê: “Ek het hierdie volk 
deurgekyk – hulle is inderdaad 'n hardnekkige volk. 10Laat 
My dan nou met rus, sodat my toorn teen hulle kan 
ontbrand en Ek hulle kan vernietig. Ek sal jou dan 'n groot 
nasie maak.”
11Moses het egter die Here sy God goedgesind probeer 
stem en gesê: “Waarom, Here, moet u toorn brand teen u 
volk vir wie U uit Egipteland gelei het met groot krag en 'n 
sterk hand? 12Waarom sou die Egiptenare sê, ‘Met 'n bose 
plan het Hy hulle uitgelei, om hulle in die berge om te bring 
en hulle van die aardbodem af uit te delg’? Laat vaar u 
brandende toorn en kry tog spyt oor die onheil teen u volk! 



Eksodus 32:1-16, 19-20

13Dink aan Abraham, Isak en Israel, u diensknegte vir wie U 
by Uself gesweer en vir hulle gesê het, ‘Ek sal julle nageslag 
so baie laat word soos die sterre aan die hemelruim; en 
hierdie hele land wat Ek gesê het Ek vir julle nageslag sal 
gee, sal hulle vir altyd as erfdeel ontvang.’ ” 14Die Here het toe 
spyt gekry oor die onheil wat Hy gesê het Hy sy volk sou 
aandoen.
15Moses het omgedraai en van die berg afgegaan met die 
twee tafels met die Getuienis in sy hand, tafels waarop aan al 
twee kante geskryf was; op die voorkant en op die agterkant 
was daar geskryf. 16Die tafels, dit was God se werk, en die 
skrif, dit was God se skrif, gegraveer op die tafels.



Eksodus 32:1-16, 19-20

19Toe hy naby die kamp kom en die kalf en die 
kringdanse sien, het Moses kwaad geword. Hy het die 
kliptafels wat in sy hande was, neergesmyt en dit aan 
die voet van die berg verpletter. 20Hy het die kalf wat 
hulle gemaak het, gevat, dit verbrand en dit fyngestamp, 
totdat dit soos poeier was. Toe het hy dit op die water 
uitgestrooi en die Israeliete dit laat drink.



Die verbond stel eise

• Gehoorsaamheid

• Afhanklikheid

• God se plan (tabernakel)

• God se tyd (veertig dae en veertig nagte)
• Vier is ŉ simboliese getal

• Die vier windrigtings X 10 = dinge gebeur volgens God se plan, op sy tyd, op 
sy manier, op sy voorwaardes

• Dit is een van die heel moeilikste lesse wat enige gelowige op die 
geloofspad moet leer!

• Ons is nie goed daarmee nie



Dan maak ek maar my eie plan!

• Eksodus 32:1-6
• Israel kan nie wag nie…

• Hulle kan nie GLO in die onsigbare teenwoordigheid van 
die alomteenwoordige God nie

• Hulle maak hulle eie plan!

• Die hele episode is simbolies van al Israel se planne om 
op hulle eie, sonder God, planne te maak

• Kalf = simbool van Kanaän se gode

• Goud = dit het darem die skyn van ordentlikheid!

• Aanbidding van my eie planne

• Gedoem tot mislukking!



Die God van eindelose genade

• Eksodus 32:7-14
• Die teenwoordigheid van die onsigbare, 

alomteenwoordige God word nie opgehef deur my eie
planne nie

• My ongehoorsaamheid maak die verbondsooreenkoms
tot niet!

• Maar die God van die verbond is ‘n God van eindelose
genade

• Hy gee sondaars nog ŉ kans

Die HERE het toe spyt gekry oor die onheil wat Hy gesê het Hy
sy volk sou aandoen



Maar my plan ontplof in my gesig…

• Eksodus 32:15-20
• My eie plan het konsekwensies

• Moses
• Verpletter die kliptafels

• Vernietig die goue kalf

• Laat die volk hulle eie gemors eet!

• Verbondsverbreking het konsekwensies



Maar ek maak mos nie goue kalwers nie!

• Verbondsverbreking is dikwels subtiel

• Ons goue kalwers:

• Materialisme

• Selfgesentreerdheid

• Selfgenoegsaamheid

• Eindelose selfvertroue

• Dalk het ons die steengroef nodig gehad om ons te leer om in 

geloof te wag dat die teenwoordige en alomteenwoordige

God van genade op sy tyd en op sy manier sy pad saam met 

ons loop!





Eksodus 32:1-16, 19-20

Verbondsverbreking

Om iemand/iets anders
in God se plek te stel



505   Jesus, U gaan voor

1. Jesus, U gaan voor –

ons volg in u spoor.

U ken alle lewenspaaie,

al die hoogtes, dieptes, draaie.

Kom en vat ons hand

na die Vaderland.



505   Jesus, U gaan voor

2. Jesus, U gaan voor –

ons volg in u spoor.

Laat ons selfs in donker dae

altyd volhou sonder klae.

Ons wil soms bly staan,

as U voorwaarts gaan.



505   Jesus, U gaan voor

3. Jesus, U gaan voor –

ons volg in u spoor.

Ons word vry van sondebande,

van verslawing, skuld en skande.

U is in beheer,

ons Verlosser, Heer.



505   Jesus, U gaan voor

4. Jesus, U gaan voor –

ons volg in u spoor,

ook waar niemand dit wil waag nie,

waar niks anders ooit sal slaag nie.

U wat alles sien,

leer ons sinvol dien.



Eksodus 32:1-16, 19-20

Verbondsverbreking

Om iemand/iets anders
in God se plek te stel


