
Jy is altyd
welkom



Here, ons sal U loof, 

u weldade roem.

U Naam sal ons eer, 

almagtige Heer,

want U het wonders gedoen.



L 214:2

Here, ons sal U loof. 

U het ons verlos,

uit duister bevry; 

ons harte verbly -

dit het u lewe gekos.



L 214:3

Here, ons sal U loof, 

u weldade roem.

Dis U wat voorsien, 

ons wil U graag dien

en U ons Vader noem.





Eksodus
25, 33 & 40



Geraas



God is hier teenwoordig;

laat ons biddend nader,

hier waar ons voor Hom vergader.

God is hier teenwoordig.



Lied 159:1 (vervolg)

Heilig is die Here;

buig in stilte, Hom ter ere!

Wie Hom roem, wie Hom noem

Heer en Hemelvader,

kom nou almal nader!



Eksodus
25, 33 & 40



God roep en bevry ons

uit die verlamming van ons

steengroef/ Egipte (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:



Eks. 25-31 – Opdrag om tabernakel te bou

Eks. 32-34 – Verbondsverbreking en -vernuwing

Eks. 35 -40 – Bou van tabernakel



Instruksies
vir bou van
Tabernakel

Goue
Kalf

en God 
se weer

begin
Bou van

Tabernakel

Eks. 25 - 31

Eks. 32-34

Eks. 35-40



Eksodus 25 : 8-9

8. “Hulle (die Israeliete) moet vir My 'n

heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan

woon. 9. Die tabernakel en al sy

toebehore moet gemaak word presies

volgens die plan wat Ek jou gewys het.”



Eksodus 33 : 7 - 11

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.



Eksodus 40 : 34-38

34. 'n Wolk het die tent van ontmoeting oordek, en

die magtige teenwoordigheid van die Here het die

tabernakel gevul. 35. Moses kon nie in die tent van

ontmoeting inkom nie: die wolk was daarin, en die

magtige teenwoordigheid van die Here het die

tabernakel gevul. 36. Later het dit so gegaan:

wanneer die wolk van die tabernakel af voor die

Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan

versit.



37. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar 

gebly totdat dit wel weggetrek het. 38. Die wolk van 

die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en 

snags het dit 'n vuur daarbo-oor geword. So het die 

hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. 



Wat is die doel

van ‘n verhouding

of huwelik?

Wat is die doel van 

ouerskap of die 

aanneming van ‘n kind is?



Wat is die doel en funksie
van die verbond, die wet 

en die tabernakel

as simbool van die 

verbond?  



Iets sigbaars Vaste plek van aanbidding

Ooreenkomste:



Verskille:

Beeld God fisies, tasbaar
teenwoordig maak

God se teenwoordigheid word
met ‘n wolk voorgestel



Verskille:

Beeld is veronderstel om God 
self te verteenwoordig

Tent verteenwoordig die
handelinge van God



Verskille:

By die beeld kies die volk hoe
hulle God wil aanbid

By die tent wys God presies hoe
hulle Hom moet aanbid



Verskille:

By die beeld is God die Objek en
die volk die subjek van aanbidding

By die tent bly God die Subjek en 
die volk bly die objek



Verskille:

By die beeld is die volk in ver-
wondering oor voltooide produk

By die tent is die volk in verwon-
dering oor God se teenwoordigheid



Dit wil ook ‘n ruimte bied waarbinne die 
volk kan ontwikkel tot hul volle potensiaal

Tabernakel het ‘n dubbele funksie:

Dit wil herinner aan God se blywende
teenwoordigheid – veilige ruimte



God wil blywend teenwoordig wees 
op jou lewensreis

God gee ook vir ons
‘n simbool en ruimtes



Interaksie



Little Miss Sunshine

Beïnvloeding
vs

Plek-deling



Hoe vestig God sy blywende
teenwoordigheid deur die tebernakel?



Instruksies
vir bou van
Tabernakel

Goue
Kalf

en God 
se weer

begin
Bou van

Tabernakel

Eks. 25 - 31

Eks. 32-34

Eks. 35-40

Liturgie

Herhaling van:
• Roetine woorde
• Vaste gebare
• Gereelde rituele



Herhaling bou diep 

verhoudings



Wat gebeur in die 
teenwoordigheid van God?



Daar gebeur dus iets met mense
wanneer hulle God op sy manier aanbid



Ontsag, hartsverandering
en  instemming dat die Here sal lei





God wil blywend teenwoordig wees 
op jou lewensreis





Vader, ek is jammer 

oor wat ek van U gemaak het

want die goue kalf 

was goed genoeg vir my.

Ek was bang om naby U te wees

want in u teenwoordigheid

ontvou my hele lewe.

Flam 298



Ek wil naby aan U wees, 

ek wil naby aan U wees. (x2)



Die woestyn

maak my soms moeg en leeg

en my voete is al stukkend en seer.

Want my onvolmaakte keuses 

het vir my net pyn gebring

maar ek kies nou dat U my

weer sal lei.



Ek wil naby aan U wees, 

ek wil naby aan U wees. (x2)



God wil blywend teenwoordig wees 
op jou lewensreis



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 

– om jou veilig vas te hou;

Ek is agter jou 

Ek keer die bose weg van jou;

Ek is onder jou as jy sou val 

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!



God wil blywend teenwoordig wees 
op jou lewensreis


