
Jy is altyd
welkom



Op berge en in dale

en oral is my God;

waar ons ook telkemale

mag swerwe, daar is God!



L 509:1 (vervolg)

Waar ons gedagtes swewe

of styg, ook daar is God;

omlaag en hoog verhewe

ja, oral is my God!



L 509:2

Sy troue vaderoë

sien alles van naby;

ons leef uit sy vermoë -

word deur sy Gees gelei.

Die swaeltjies behoed Hy,

beklee met gras die dal;

die kleinste wurmpie voed Hy,

sorg vir die groot heelal.



L 509:4

Roem, Christen, heel my lewe

is veilig in my God;

waar alles my begewe,

of waar ek ly, is God;

waar troue vriendehande

nie red nie, daar is God;

selfs in die dood se bande

ja, oral is my God!



Eksodus

33 & 34



Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.

Kom buig nou voor Hom neer

met eerbied en ontsag.

Erken sy heiligheid

en sy geregtigheid.

Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.



Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.

Hy is met eer gekroon,

met mag en majesteit.

Uit Hom straal helder lig –

’n glans wat als verlig.

Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.



Wees stil, want die Here God van mag

is werksaam om ons heen.

Hy neem ons sonde weg,

genees ons grootste seer.

Niks stuit die Gees se werk

of kan sy krag beperk.

Wees stil, want die Here God van mag 

is werksaam om ons heen.





Eksodus

33 & 34



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef/ Egipte (Covid), 

sodat ons in sy blywende

teenwoordigheid sal leef



Slegte plek waar
mens dikwels kom
as jy verlam is deur
‘n steengroef…

• Ek sal self…
• Sit iets in God se plek
• Draai rug op God

…sukkel om van ID 
wat daar gevorm is 
ontslae te raak.



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:



Eks. 25-31 – Opdrag om tabernakel te bou

Eks. 32-34 – Verbondsverbreking en -vernuwing

Eks. 35 -40 – Bou van tabernakel



1. Toe het die Here vir Moses gesê: “Trek nou

hiervandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egipte

laat wegtrek het. Trek na die land toe wat Ek met 'n

eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob toe Ek

gesê het: ‘Ek sal dit aan julle nageslag gee.’ 2. Ek

sal my engel voor jou uit stuur en Ek sal die

Kanaäniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en

Jebusiete verdryf. 3. Julle is so 'n moedswillige volk

dat Ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop

van melk en heuning nie, want dan verdelg Ek julle

op pad daarheen.”



4. Toe die volk van hierdie harde uitspraak verneem,

het hulle getreur en geen juwele gedra nie. 5.

Daarop het die Here vir Moses gesê: “Sê vir die

Israeliete: Julle is 'n moedswillige volk. As Ek net 'n

oomblikkie saam met julle trek, sal Ek julle verdelg.

Sit al julle juwele weg. Ek sal later besluit wat Ek met

julle gaan doen.” 6. Vandat hulle van Horebberg af

verder getrek het, het die Israeliete nie meer juwele

gedra nie.



7. Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp

gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting

genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra,

het na die tent van ontmoeting buite die kamp

gegaan. 8. Elke keer wanneer Moses na die tent toe

uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen

het by die ingang van sy tent bly staan en Moses

agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. 9. Sodra hy

ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die

ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, en

dan het die Here met Moses gepraat.



10. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die

ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het

elkeen by die ingang van sy tent gebuig in

aanbidding. 11. Die Here het direk met Moses

gepraat soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses

terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman

Josua seun van Nun, het nie die tent van

ontmoeting verlaat nie.

Ontsag, ontmoeting, heilige plek, hier kom iets NB



12. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê: “Kyk, U

beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om

my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog

het U gesê: ‘Ek ken jou op jou naam; Ek is jou

goedgesind.’ 13. As U my dan goedgesind is, maak

my u wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan

doen wat U verwag. Onthou tog hierdie nasie is u

volk.” 14. Toe het die Here gevra: “Moet Ek self

saamgaan en vir jou vrede gee?” 15. Toe het

Moses vir Hom gesê: “As U nie self saamgaan nie,

moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie.



16. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u

goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan

nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat

ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op

die aarde.” 17. Die Here het vir Moses geantwoord:

“Ook wat jy nou gevra het, sal Ek doen. Ek is jou

goedgesind en Ek ken jou op jou naam.” 18. Toe sê

Moses: “Laat ek tog net u magtige verskyning

sien!” 19. Maar die Here sê: “Ek sal al my

voortreflikheid voor jou laat verbykom en Ek sal die

Naam ‘die Here’ vir jou uitroep,



want Ek betoon genade aan wie Ek genade wil

betoon en Ek ontferm My oor wie Ek My wil ontferm.

20. Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan

My sien en bly lewe nie.” 21. Die Here het verder

gesê: “Maar hier by My is 'n plek waar jy op die rots

kan staan. 22. As Ek in my magtige verskyning

verbykom, sal Ek jou eers in 'n rotsskeur sit en jou

met my hande toemaak totdat Ek verby is. 23. Dan

sal Ek my hande wegvat sodat jy My van agter kan

sien. Niemand mag my gesig sien nie.”



1. Die Here het vir Moses gesê: “Kap vir jou twee plat klippe

net soos die voriges. Ek sal op die klippe die gebooie skryf wat

op die voriges was wat jy stukkend gegooi het. 2. Maak

môreoggend klaar en klim die oggend nog Sinaiberg uit. Wag

vir My daar op die top van die berg...

5. Die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom

staan en die Naam “die Here” uitgeroep. 6. Terwyl Hy by

Moses verbygaan, roep die Here: “Ek, die Here, is die

barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.

7. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe

ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand

sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die

sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag.”



8. Moses het toe vinnig gebuig in eerbied 9. en gesê: “As ek u

goedgesindheid geniet, Here, moet U saam met ons

wegtrek. Al is die volk moedswillig, moet U ons

ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u

eiendom.”

10. Toe het die Here gesê: “Ek sluit nou 'n verbond met

julle. Voor jou hele volk gaan Ek magtige dade doen wat nog

nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is

nie. Die hele volk by wie jy is, sal sien wat Ek, die Here, doen.

Wat Ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontsag vervul.



Jason Stevens,

kleinseun van

Howard (Red) Stevens

Hy het sy bevoorregte

posisie as vanselfsprekend

aanvaar



Israel kon nie hul Egipte-ID afskud nie
en het hulle bevoorregte posisie

as vanselfsprekend aanvaar

Die goue kalf episode het gewys:





Eiesinnigheid

Posisie en sy

teenwoordigheid

vanselfsprekend



Moses praat
met God 

soos ‘n man 
met sy vriend



• 1 - 32:14;

• 2 - 33:14-15; 

• 3 - 33:18



Hoekom
die vraag?

Vreemde

vraag



Hoekom
die 
vraag?

Nabyheid na

trauma



Hoekom
die 
vraag?

Waarborg



Hoekom
die 
vraag?

Vergifnis



Hoekom
die 
vraag?

Motiewe agter vrae





Nie jy wat greep

op m kry nie, dis

Ek wat jou vashou



Gesig - hart

Plek op rots



Tussen die lyne



Vergifnis nie vanselfsprekend nie (7b),

maar word gegee sodat verhouding

kan voortgaan



Klip simbool van iets
wat jy kom aflê, 

neersit voor die Here,
maar ook van jou

verbinenis en nuwe
toewyding aan die Here



I Surrender

With every thought and every word

With every breathe and all that I am

I want to love you as long as I live

For you are my God…

I surrender, I surrender all.



With every step and every hand

With every thing that’s in my heart

I want to serve you as long as I live

For you are my King…

I surrender, I surrender all.



All my life and all my needs

All my ways and all of my deeds

I want to follow you every day

For you are my Lord…

I surrender, I surrender all



I Surrender

With every thought and every word

With every breathe and all that I am

I want to love you as long as I live

For you are my God…

I surrender, I surrender all.



With every step and every hand

With every thing that’s in my heart

I want to serve you as long as I live

For you are my King…

I surrender, I surrender all.



All my life and all my needs

All my ways and all of my deeds

I want to follow you every day

For you are my Lord…

I surrender, I surrender all

I surrender, I surrender all







Jason Stevens-

die rykmanseun

se lewe is radikaal

verander deur die

twaalf opdragte

wat hy gekry het



Saamgaan verander lewens –
ons kan dus nie net aangaan
soos voorheen nie





Saamgaan –
nie net aangaan



Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.

Hy is met eer gekroon,

met mag en majesteit.

Uit Hom straal helder lig –

’n glans wat als verlig.

Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.



Saamgaan –
nie net aangaan


