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Waar trek ons?
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar 480 jaar 390 jaar 512 jaar70
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

Die wet wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak nie 
die verbond wat vroeër deur God bekragtig is, kragteloos, en 
daardeur die belofte tot niet nie. 18 Immers, as die erfenis op die wet 
berus, berus dit nie meer op die belofte nie. Maar God het dit uit 
genade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. (Gal 3:16-18)

40 Die tyd wat die Israeliete in 
Egipte gebly het, was vierhonderd-
en-dertig jaar. (Eks 12:40, 2020)

40Now the sojourning of the children of Israel, 

who dwelt in Egypt, 

was four hundred and thirty years. (KJV)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

40 Die tyd wat die Israeliete in 
Egipte gebly het, was vierhonderd-
en-dertig jaar. (Eks 12:40, 2020)

40Now the sojourning of the children of Israel, 

who dwelt in Egypt, 

was four hundred and thirty years. (KJV)
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Ek is die God wat…
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

23 Gedurende hierdie lang tyd het die koning van Egipte 
gesterf. Die Israeliete het gesug onder die slawewerk en om 
hulp geroep. Hulle hulpgeroep oor die slawewerk het 
opgestyg na God. 24 God het hulle gekreun gehoor, en God 
het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met 
Jakob. 25 God het die Israeliete raakgesien, ja, God het 
kennis geneem. (Eks 2:23-25)
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Eksodus 3

1 Moses het sy skoonvader, Jetro, die priester van Midian, se kleinvee opgepas. Hy het 
die kleinvee diep die woestyn in gejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. 2 
Daar het die Engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos 
opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar dié doringbos 
word sowaar nie verteer nie. 3 Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie 
buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? 4 Toe 
die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep
uit die doringbos: “Moses! Moses!” Hy het geantwoord: “Hier is ek!” 5 Toe sê die Here: 
“Moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy 
staan, is heilige grond.” 6 Daarop sê Hy: “Ek is die God van jou voorvader, die God van 
Abraham, die God van Isak, die God van Jakob.” Moses het sy gesig bedek, want hy 
was bang om na God te kyk.
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

7 Die Here sê toe: “Ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik gesien. 
Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het Ek gehoor. Ja, Ek ken hulle lyding. 8 Ek 
het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te 
laat optrek na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en 
heuning, die woonplek van die Kanaäniete, die Hetiete, die Amoriete, die 
Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete. 9 En nou, kyk, die noodkreet van die 
Israeliete het My bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk, 
raakgesien. 10 Gaan dan nou! Ek stuur jou na die farao om my volk, die Israeliete, 
uit Egipte uit te lei.” (Eks 3:7-10)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

11 Moses het egter vir God gesê: “Wie is ek, dat ek na die farao kan 
gaan en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei?” 12 Hy het 
geantwoord: “Ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees 
dat dit Ek is wat jou gestuur het: Wanneer jy die volk uit Egipte gelei 
het, sal julle God op hierdie berg dien.” (Eks 3:11-12)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

13 Moses het vir God gesê: “Kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, ‘Die God 
van julle voorvaders het my na julle gestuur,’ en hulle vra my dan, ‘Wat is sy naam?’ 
wat moet ek vir hulle sê?” 

14 God sê toe vir Moses: “Ek Is Wie Ek Is.” 

Hy sê toe ook: “So moet jy die Israeliete antwoord, ‘Ek Is het my na julle gestuur.’ ” 

15 God het weer vir Moses gesê: “So moet jy vir die Israeliete sê, 

“ ‘Die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die 
God van Jakob, het my na julle gestuur.’ 

Dit is my Naam vir altyd; dit is my gevierde Naam van geslag tot geslag. (Eks 3:13-15)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

1 God het met Moses gepraat en vir hom gesê: “Ek is die HERE [Jahwe]. 

2 Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God [Elohim], die 
Almagtige [El Shaddai], maar met my Naam ‘HERE’ het Ek My nie aan hulle 
bekend gemaak nie. 3 Ek het ook my verbond met hulle tot stand gebring, om vir 
hulle die land Kanaän te gee, die land van hulle tydelike verblyf waarin hulle 
vreemdelinge was. 

4 Ek het self ook die gekreun van die Israeliete gehoor, hulle wat deur die 
Egiptenare verplig word om te werk, en Ek het aan my verbond gedink. (Eks 6:1-4)
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Johannes 8

24 Daarom het Ek vir julle gesê dat julle in julle sondes sal sterf; want as julle nie glo 
dat Ek Is nie, sal julle in julle sondes sterf.” 25 Hulle het toe vir Hom gevra: “Wie is u?” 
Jesus het hulle geantwoord: “Wat het Ek van die begin af vir julle gesê? 

26 Ek het baie dinge om van julle te sê waaroor Ek julle kan oordeel; nogtans, Hy wat 
My gestuur het, is geloofwaardig, en wat Ek by Hom gehoor het, dit sê Ek vir die 
wêreld.” 27 Hulle het nie begryp dat Hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. 28 Toe 
sê Jesus vir hulle: “Wanneer julle die Seun van die Mens verhoog het, dan sal julle 
begryp dat Ek Is, en dat Ek niks uit my eie doen nie, maar hierdie dinge sê net soos die 
Vader My geleer het.



Bladsy 16

Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

21 Die Here het vir Moses gesê: “Wanneer jy teruggaan na Egipte, sien 
toe dat jy al die tekens waartoe Ek jou in staat stel, voor die farao doen. 
Maar Ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. 22 
Dan moet jy vir die farao sê, ‘So sê die Here: “My eersgebore seun is 
Israel. 23 Ek het vir jou gesê, ‘Laat my seun gaan, sodat hy My kan dien.’ 
Maar jy het geweier om hom te laat gaan. Kyk, Ek gaan jou eersgebore 
seun om die lewe bring.” ’ ” (Eks 4:21-23)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

2 Maar die farao het gesê: 
“Wie is die Here, dat ek na sy 
stem moet luister om Israel te 
laat gaan? Ek ken nie die Here 
nie, en Israel sal ek ook nie laat 
gaan nie.” (Eks 5:2)
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Eksodus 7

2 Jy moet alles sê wat Ek jou beveel, en jou broer Aäron moet met die farao praat, dat 
hy die Israeliete uit sy land laat gaan. 

3 Maar Ek sal die farao se hart verhard en my tekens en wondertekens in Egipteland 
vermeerder. 4 Die farao sal nie na julle luister nie, en Ek sal my hand met geweldige 
oordele op Egipte lê en my leërafdelings, my volk, die Israeliete, uit Egipteland lei. 

5 Die Egiptenare sal besef dat Ek die Here is wanneer Ek my hand oor Egipte uitstrek 
en die Israeliete uit hulle midde lei.” 

6 Moses en Aäron het toe so gemaak – soos die Here hulle beveel het, het hulle 
gemaak. 
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

7 Moses was tagtig en Aäron 
was drie-en-tagtig jaar oud 
toe hulle met die farao gaan 
praat het. (Eks 7:7)



Bladsy 20

Farao moet weet…

17 So sê die Here: “Hieraan sal jy weet dat Ek die Here is.” Kyk, ek gaan met die staf 
wat in my hand is op die water in die Nyl slaan, en dit sal in bloed verander; (Eks 7:17)

10 Hy het geantwoord: “Môre.” Toe sê Moses: “Dit sal wees soos u sê, sodat u kan 
weet dat daar niemand is soos die Here ons God nie. 11 Die paddas sal weggaan… 
(Eks 8:10)

22 Maar op daardie dag sal Ek 'n uitsondering maak van die Gosenstreek, waar my 
volk 'n staanplek het. Daar sal nie steekvlieë wees nie, sodat jy kan weet dat Ek die 
Here, hier in die land is. (Eks 8:22)

14 Want hierdie keer gaan Ek jou met al my plae in die hart tref, ook jou amptenare en 
jou mense, sodat jy sal weet dat daar op die hele aarde niemand soos Ek is nie. (Eks 
9:14)

29 Moses het vir hom gesê: “Sodra ek uit die stad is, sal ek my hande na die Here 
uitstrek. Die donderslae sal ophou en daar sal nie meer hael wees nie, sodat u kan 
weet dat die aarde aan die Here behoort. (Eks 9:29)



Bladsy 21

Egiptiese volk moet weet

5 Die Egiptenare sal besef dat Ek die Here is wanneer Ek my hand oor Egipte uitstrek 
en die Israeliete uit hulle midde lei.” (Eks 7:5)

1 Die Here het vir Moses gesê: “Gaan na die farao, want dit is Ek wat sy hart en die 
harte van sy amptenare verhard het, sodat Ek hierdie tekens van My in hulle midde 
kon laat gebeur, 2 en sodat jy ten aanhore van jou kinders en kleinkinders kan vertel 
hoe Ek die Egiptenare vir die gek gehou het, en van my tekens wat Ek onder hulle 
gedoen het, en sodat julle kan weet dat Ek die Here is.” (Eks 10:2)

4 Ek sal die farao se hart verhard en hy sal hulle agtervolg, sodat Ek deur my optrede 
teenoor die farao en sy hele leër, agting kan afdwing, en sodat die Egiptenare sal weet 
dat Ek die Here is.” (14:4)

18 Die Egiptenare sal weet dat Ek die Here is wanneer Ek agting afdwing deur my 
optrede teenoor die farao, sy strydwaens en bemanning.” (14:18)
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Maar die farao se hart was verhard

Maar die farao se hart was verhard en hy wou nie na hulle luister nie, soos die Here 
gesê het. (Eks 8:19)

17 Die Skrif sê immers vir die farao: “Juis hiervoor het Ek jou verhef, sodat Ek deur jou 
my krag kan toon, en sodat my Naam oor die hele aarde verkondig kan word.” (Rom 
9:17)
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Pasga

1 Die Here het vir Moses en Aäron in Egipteland gesê: 2 “Hierdie maand moet vir julle 
die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die maande van die 
jaar wees. 3 Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, ‘Op die tiende van 
hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. 
(Eks 12:1)

6 Julle moet die lammers veilig hou tot die veertiende dag van hierdie maand. Die hele 
byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers 
slag. 7 “ ‘Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en bokant van 
die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. (Eks 12:6-7)
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Bloed van die Lam

11 Dit is hoe julle dit moet eet: met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en 
julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. 

Dit is die Pasga van die HERE. 

12 “Ek sal daardie nag deur Egipteland gaan en alle eersgeborenes in Egipteland tref, 
mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal Ek oordele voltrek. 

Ek is die HERE. 

13 Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer Ek die 
bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger 
wees wanneer Ek Egipteland tref nie. 

14 “Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag; julle moet dit as 'n fees ter 
ere van die Here vier.
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Die tiende plaag

Die volk het toe gekniel en in aanbidding gebuig. 28 Die Israeliete het gegaan en dit 
gedoen. Soos die Here Moses en Aäron beveel het, het hulle gemaak. 

29 Dit het teen middernag gebeur. 

Die Here het alle eersgeborenes in Egipteland getref, van die eersgeborene van die 
farao wat op die troon gesit het tot die eersgeborene van die krygsgevangene in die 
kerker, ook al die eersgeborenes van die vee. 30 Die farao het in die nag opgestaan, hy, 
al sy amptenare en al die Egiptenare. Daar was 'n harde geskreeu in Egipte, want daar 
was nie 'n enkele huis waar daar nie 'n dooie was nie. (Eks 12:28-30)



Bladsy 26

Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

51 Op daardie selfde dag nog 
het die Here die Israeliete uit 
Egipteland uitgelei, leërafdeling 
vir leërafdeling (Eks 5:2)
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Nagmaal

Jesus het in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem, 24 en nadat Hy die 
seëngebed uitgespreek het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam – ter wille 
van julle. Doen dit om My in herinnering te bring.” 25 So ook met die beker ná die ete, 
met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so 
dikwels as wat julle daaruit drink, om My in herinnering te bring.” 

26 Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig 
julle die dood van die Here, totdat Hy kom. (I Kor 11:23-26)

7 Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad 
ongesuurde brood is. Want ook ons Pasgalam, Christus, is geslag. (I Kor 5:6-8)
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Besnydenis

11 Julle moet besny word aan die vlees van julle voorhuide. Dit sal dien as teken van 
die verbond tussen My en julle. (Gen 17:11)

48 “Wanneer 'n vreemdeling tydelik by jou is, en hy wil die Pasga vier tot eer van die 
Here, moet al die manlike persone by hom besny word. Dan mag hy naderkom om dit 
te vier, en sal hy soos 'n gebore Israeliet wees. Enigiemand wat nie besny is nie, mag 
daarvan nie eet nie. (Eks 12:4)
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Geloofsversterking

65c V Waardeur versterk die Heilige Gees die geloof?

Die Heilige Gees versterk ons geloof deur die verkondiging van die Evangelie en die 
gebruik van die sakramente.

66 V Wat is sakramente?

Sakramente is heilige sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om ons die belofte 
van die Evangelie beter te laat verstaan en ons daarvan te verseker.

67 V Watter sakramente het Christus ingestel?

Christus het twee sakramente ingestel, naamlik die heilige doop en die heilige 
nagmaal. 
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Staan stil en aanskou…

14 1 Die Here het met Moses gepraat en gesê: 2 “Praat met die Israeliete, sodat hulle 
van rigting verander en kamp opslaan voor Pi-Hagirot, tussen Migdola en die see. Reg 
teenoor Baäl-Sefon moet julle kamp opslaan by die see. 3 Die farao sal dan van die 
Israeliete dink, hulle dwaal verward rond in die land; die woestyn omsluit hulle. 4 Ek 
sal die farao se hart verhard en hy sal hulle agtervolg, sodat Ek deur my optrede 
teenoor die farao en sy hele leër, agting kan afdwing, en sodat die Egiptenare sal weet 
dat Ek die HERE is.” (Eks 14:1-4)

13 Maar Moses het vir die volk gesê: “Moenie bang wees nie! Staan stil en aanskou die 
verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat 
julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. 14 Die Here self sal vir julle veg. Julle 
moet net stil bly.” (Eks 14:13-14)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar

28 Toe die water terugstroom, het dit die strydwaens en 
bemanning van die farao se hele leër wat agter die Israeliete 
in die see ingegaan het, verswelg. Nie eers een van hulle het 
oorgebly nie. 29 Die Israeliete het deur die middel van die see 
op droë grond getrek, terwyl die water vir hulle 'n muur was 
aan hulle linker- en regterkant. (Eks 5:2)
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Reaksie van die volk

30 Die Here het Israel op daardie dag uit die hand van die Egiptenare verlos. Israel het 
die Egiptenare dood sien lê aan die kant van die see. 31 Toe Israel die magtige daade 
sien wat die Here teen Egipte gedoen het, het die volk vir die Here ontsag gehad en 
hulle vertroue in die Here en in sy dienskneg, Moses, gestel. (Eks 14:28-31)
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Loflied

1 Toe het Moses en die Israeliete hierdie lied vir die HERE gesing. Hulle het gesê: “Ek 
wil sing vir die Here, want Hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het Hy in die see 
geslinger. 2 My krag en sterkte is die HERE, en Hy was my redding. Hy is my God, en 
Hom sal ek vereer, die God van my vader, en Hom sal ek verheerlik. 3 “Die HERE is 'n 
krygsman, HERE is sy Naam. 4 Die farao se strydwaens en sy leër het Hy in die see 
geslinger; die keur van sy offisiere het weggesink in die Rietsee. 5 Die watermassa het 
hulle verswelg; in die dieptes het hulle afgesak soos 'n klip. 6 “U regterhand, Here –
majestueus in krag; U regterhand, Here, vernietig die vyand. 7 In u hoë verhewenheid 
breek U hulle af wat teen U opstaan. U gee u toorngloed vrye teuels, dit verteer hulle 
soos strooi. 8 Deur die asem uit u neus het die water opgedam, het die seestrome 
gaan staan soos in 'n dam, het die watermassa in die hart van die see gestol. (Eks 
15:1-8)

11 “Wie is soos U onder die gode, Here? Wie is soos U, majestueus in heiligheid, 
ontsagwekkend in lofwaardige dade? (Eks 15:11)
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Basis van verbondsvoorwaardes

20 1 Toe het God al hierdie woorde gespreek: 2 “Ek is die Here jou God, wat jou uit 
Egipteland, uit die plek van slawerny, uitgelei het…

7 “Dit is nie omdat julle groter was as al die ander volke dat die Here Hom aan julle 
verbind en julle uitgekies het nie – julle was immers die kleinste van al die volke. 8 Nee, 
dit is omdat die Here julle liefgehad het en omdat Hy gebly het by die eed wat Hy vir 
julle voorvaders afgelê het dat die Here julle met 'n sterk hand laat wegtrek en julle 
vrygekoop het uit 'n plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van 
Egipte. 

9 Jy moet weet dat die Here jou God inderdaad God is, die betroubare God wat die 
verbond en troue liefde in stand hou vir duisende geslagte lank, vir hulle wat Hom 
liefhet en sy gebooie nakom; (Deut 7:7-9)
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Dit vorm die basis van die profete se veroordeling

6 Hulle het nie gevra nie, ‘Waar is die Here wat ons uit Egipteland laat optrek het, wat 
ons in die woestyn gelei het – in 'n land van woestynvlaktes en afgronde, 'n land van 
droogte en diepe duisternis, 'n land waardeur niemand trek nie, en waar geen mens 
woon nie? ’

11 Het 'n nasie sy gode al verruil? En dit is nie eers gode nie! Maar my volk het sy 
Majesteit verruil vir hulle wat geen voordeel bied nie. 12 Staan verslae daaroor, 
hemele! Sidder en beef onbedaarlik!” is die uitspraak van die Here. 13 “Want twee 
wandade het my volk gepleeg: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat 
om vir hulle opgaarputteg uit te kap – gebarste opgaarputte wat nie water hou nie. 
(Jeremia 2)
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Basis van vertroue

39 Sien tog nou in dat Ek, ja, Ek die Een is; daar is geen god naas My nie. Ek maak 
dood en Ek maak lewend; Ek verpletter, ja, Ek maak gesond, en niemand red uit my 
hand nie. (Deut 32)

4 “Ek is die Here jou God – al van Egipteland af. Buiten My het jy geen ander god 
geken nie, en naas My was daar geen redder nie. (Hos 13:4)

27 Dan sal julle weet dat Ek in julle midde is, Israel. Ek is die Here julle God en niemand 
anders nie. (Joël 2)
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Basis van ons toekomsvisie

6 En ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare, en soos die klank van baie 
waters, en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep: “Halleluja! Die Here, ons 
God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. 7 Laat ons bly wees en jubel, en 
aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek, en sy 
bruid het haar gereedgemaak. 8 En sy is toegelaat om blink klere van suiwer, fyn linne 
aan te trek. Want dié linne is die regverdige dade van die heiliges.” (Op 19:6-8)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

430 jaar 480 jaar 390 jaar 512 jaar70
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Samevatting tot U eer
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Ek is die God wat …

14God sê toe vir Moses: 

“Ek Is Wie Ek Is.” 

Hy sê toe ook: “So moet jy die Israeliete antwoord, 

‘Ek Is het my na julle gestuur.’ ” 
Die soewereine God

Die heilige God

Die God wat straf

Die God wat red

Die God wat Homself openbaar

Die God wat stuur

Die almagtige God

Die Verbondsgod

Die enigste God. 
Verheerlik hom!
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Die uittog

Sing liedere, sing tot Sy eer.

Dink aan die magtige dade van die Heer.

Leer van die wonders uit Sy hand:

Hy hou Sy verbond altyd in stand. (Ps 105:1-8)

God het sy volk in Egipte vergaar,

maar as slawe is hul verdruk toe daar.

Water in bloed en visse het gevrek

maar Farao wou hul nie laat trek. (Ps 105:24-29)

Plaag na plaag het die land geslaan

“Ek is die enigste God” moet jul verstaan.

Dood van eersgeborenes laat ouers in pyn,

maar net vir dié sonder bloed aan die kosyn…
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Die uittog

Drink uit hierdie beker wyn

dis soos die bloed aan die kosyn.

Ek haal jou uit die sondeslawerny -

eet die brood en dink so aan My. (Luk 22:19-20)

Al het die volk getwyfel, het God sy volk nie beskaam:

Hy het hulle gered ter wille van die eer van sy Naam.

God het hulle droogvoets deur die Rooisee gebring:

Die volk het sy beloftes geglo en sy lof besing. (Ps 106:7-12)

Hierdie gebeure laat jou vandag nog verstaan

dat God met jou deur vuur en water gaan. (Ps 66:5-6, 10-12)

Voor die ontsagwekkende God moet jy buig

tot eer van Sy Naam moet jy juig. (Ps 66:1-4)
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Oordenking
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Oordenking

• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander 
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy 
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink. 

Huisgodsiens Verwante lees gedeeltes Teks

Maandag Slawe in Egipte Eks 1

Dinsdag Moses gered Eks 2

Woensdag Moses geroep Eks 3

Donderdag Tien plae Eks 10

Vrydag Deur die Rooisee Eks 14
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Eks 15

11 “Wie is soos U onder die gode, Here? 

Wie is soos U, majestueus in heiligheid, ontsagwekkend in lofwaardige dade? 

18 “Die Here sal regeer vir altyd en ewig. 

19 Want die perde van die farao, met sy strydwaens en bemanning, het in die see 
ingegaan, en die Here het die water van die see oor hulle laat terugvloei. Maar die 
Israeliete het op droë grond in die middel van die see deurgetrek.”
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Dankbaarheid
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Eks 15

1 Toe het Moses en die Israeliete hierdie lied vir die Here gesing. Hulle het gesê: 
“Ek wil sing vir die Here, want Hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het Hy in 
die see geslinger. 

2 My krag en sterkte is die Here, en Hy was my redding. Hy is my God, en Hom 
sal ek vereer, die God van my vader, en Hom sal ek verheerlik.

21 Mirjam het vir hulle die refrein gesing: 

“Sing vir die Here, want Hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het Hy in die see 
geslinger.”
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Gebed



Bladsy 49

Gebed uit Psalm 96

Ek sing 'n nuwe lied tot eer van U Here,

Ja, ek wil sing tot eer saam met almal op aarde!

Ja ek wil tot U sing en al U reddingsdade verkondig!

EK wil die nasies vertel U mag, en U magtige dade.

U o Here, is groot, al die lof kom U toe, ontsagwekkend is U bo alle gode.

Al die gode van die volke is niks: dit is U, o Here, wat die hemele gemaak het.

Majesteit en luister straal van U uit, krag en glans vul U heiligdom.

Ek wil U prys en eer oor U mag, ja oor die eer van U Naam!

Ek wil na U voorhowe toe kom om vir U Hom offers te bring

En voor U heilige verskyning buig en eerbied betoon aan U, saam met almal op die 
aarde.
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Gebed uit Psalm 96

Ek wil uitbasuin: “Die Here regeer; die wêreld staan vas, dit wankel nie; want U o Here, 
sal die volke regverdig oordeel.”

Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, die see en alles daarin moet druis, 
die veld en alles daarop moet jubel, al die bome in die bos moet hulle verheug voor U o 
Here, want U kom.

U kom om oor die aarde te heers. U sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die 
volke met billikheid.

Ja, aan U al die eer.

Amen


