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Gebed
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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

Vier honderd en tagtig jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, 
vier jaar nadat Salomo koning van Israel geword het, het hy begin bou 

aan die tempel van die Here. Dit was in die maand Sif, die tweede 
maand. (I Kon 6:1)



Bladsy 7totUeer.co.za

Verbondsvoorwaardes en die Verlosser
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Tydperk Beskryf in die Bybel
Van Egipte na Sinai, minder as 50 dae Eksodus 3 - 18
Die laer by Sinai, ongeveer 1 jaar Eksodus 19 - Numeri 10
Omswerwinge in die woestyn, ongeveer 38 jaar Numeri 10 - 21
Laer net buite Kanaan, ongeveer 1 jaar Numeri 22 - Deuteronomium 34

Die een jaar by Sinai Beskryf in die Bybel
God se verbond met Israel Eksodus 19:3-24:8
Die plek van aanbidding (Tabernakel) Eksodus 24:9-40:38
Die voorskrifte vir ‘n lewe van toewyding Levitikus 1:1-27:34
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Verbondsluiting

Eksodus 19-24
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Verbond

Die stappe van vebondsluiting:

1. In daardie tyd was die eerste stap van ‘n verbond van ‘n koning aan sy nuwe 
onderdane ‘n bekendstelling van die koning en ‘n beskrywing van die guns wat hy 
aan hulle gedoen het.  

2. Dan gee die koning sy wette en voorwaardes van die verbond

3. Die onderdane aanvaar die verbond
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Stap 1: Die koning maak Hom aan sy onderdane bekend

1 In die derde maand ná die Israeliete se uittog uit Egipteland, op dieselfde dag… [het] 
Israel het daar, reg voor die berg, kamp opgeslaan.

3 Moses het opgeklim na God, en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê: 
“So moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig, 

4 ‘Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenare gedoen het, 

en hoe Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My gebring het. 

5 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. 

6 Vir My sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees.’ 

Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra.” (Eks 19)
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Die Woord van God

16 Op die derde dag, toe dit oggend word, was daar donderslae en weerlig en 'n 
swaar wolk oor die berg, en ook die baie harde geluid van 'n ramshoring. 

Die hele volk in die kamp het gebewe. 

17 Moses het die volk uit die kamp uitgelei om God te ontmoet. Hulle het by die voet 
van die berg gaan staan. 

18 Die hele berg Sinai het in rook gestaan, omdat die Here in vuur daarop neergedaal 
het. Die rook het opgestyg soos rook uit 'n oond. Die hele berg het hewig geskud, 19 
en die geluid van die ramshoring het algaande baie harder geword. 

Moses het gepraat, en God het hom met 'n donderslag geantwoord.

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. 

3 Jy mag naas My nie ander gode hê nie... (Eks 19,20)
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Stap 2: Koning gee bepalings en wette aan sy onderdane

Die tweede stap van die verbond was om die bepalings en wette van die verbond aan 
die nuwe onderdane deur te gee.  Dit word gegee as die Tien Gebooie (Ex 20:3-17). 
God vereis perfekte gehoorsaamheid.  Die tien gebooie is ‘n hele paar lesse op sy eie, 
maar ons wys op ‘n paar oorhoofse gevolgtrekkings:

1. God is regverdig en heilig en daarom haat Hy sonde.

2. Ons sien in die wet die mens se totale onvermoë om die wet te onderhou.

3. Die mens kan homself nie red deur goeie werke (wetsonderhouding nie).

4. Net God kan mense red.

5. Vandag streef ons daarna om die wet te onderhou uit dankbaarheid vir ons 
verlossing.

Hierdie morele wette, word in die Nuwe Testament herhaal. 
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Ander wette

• Die ander wette (Ex 21-24 en Lev 11-26) was bedoel om Israel te lei in hulle 
alledaagse optrede.  

• Van dit was Seremoniële wette en ander was burgerlike wette.  

• Baie van hierdie wette was tydelik van aard en is later opgehef.
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Stap 3: Aanvaarding van die verbond

3 Moses het gegaan en aan die volk al die woorde van die Here, en al die bepalings 
oorgedra. 

Die hele volk het eenstemmig geantwoord en gesê: “Alles wat die Here gesê het, sal 
ons doen.”

4 Moses het al die woorde van die Here neergeskryf. Hy het vroeg die oggend 
opgestaan en aan die voet van die berg 'n altaar opgerig en twaalf gedenkstenea vir 
die twaalf stamme van Israel. 5 Hy het jong manne uit die Israeliete gestuur, en hulle 
het brandoffers geoffer, en vir die Here bulle geslag as maaltydoffers. 6 Moses het die 
helfte van die bloed geneem en in bakke gegooi. Die ander helfte van die bloed het hy 
teen die altaar gesprinkel. 7 Toe neem hy die Boekrol van die Verbond en lees dit 
duidelik hoorbaar aan die volk voor. 

Hulle het gesê: “Alles wat die Here gesê het, sal ons doen en gehoorsaam.” 

8 Moses het toe die bloed geneem en dit oor die volk gesprinkel en gesê: “Kyk, dit is die 
bloed van die verbond wat die Here met julle sluit op grond van al hierdie woorde.” 
(Eksodus 24)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Die een jaar by Sinai Beskryf in die Bybel
God se verbond met Israel Eksodus 19:3-24:8
Die plek van aanbidding (Tabernakel) Eksodus 24:9-40:38
Die voorskrifte vir ‘n lewe van toewyding Levitikus 1:1-27:34
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Die tabernakel

Eksodus 24:9-40:38
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Opdrag vir die bou van die tabernakel

In teenstelling met die baie tempels van ander nasies, sou Israel net een heligdom hê.

Die feit dat hulle net een God gehad het, het hulle onderskei van alle ander nasies.

God gee aan Moses die opdrag: 

8 “Hulle moet vir my 'n heiligdom maak, 

dat Ek in hulle midde kan vertoef. 

9 Volgens alles wat Ek vir jou gaan wys – die voorbeeld van die tabernakel en die 
voorbeeld van al sy toebehore – presies so moet julle dit maak. (Eks 25:8-9)



Bladsy 21

Die tabernakel (Heb 9)

1 Die eerste verbond het bepalings vir aanbidding gehad, asook 'n heiligdom wat 
aards was. 2 Die voorste tent was toegerus met die kandelaar, en die tafel met die 
vertoonbrode, en is die “Heilige” genoem. 3 En agter die tweede tempelgordyn was 'n 
tent, wat die Allerheiligste genoem is; 4 dit het die goue altaar vir die reukwerk bevat 
en die verbondsark, wat aan alle kante met goud oorgetrek was. Daarbinne was die 
goue kruik met manna, en die staf van Aäron wat gebot het, asook die tafels van die 
verbond; 5 en bo-op was die gerubs van heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu 
het. Hieroor kan ons egter nie nou in besonderhede praat nie. 
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Die heerlikheid van die Here vul die tabernakel

33 Toe het Moses die binneplein rondom die tabernakel en die altaar afgeskerm, en die 
gordyn by die ingang na die binneplein gehang. So het Moses die werk afgehandel. 

34 Die wolk het die Tent van Ontmoeting bedek en die heerlikheid van die Here het die 
tabernakel gevul. 35 Moses kon nie in die Tent van Ontmoeting ingaan nie, omdat die 
wolk daaroor vertoef het en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. 

36 Wanneer die wolk van die tabernakel af opgeneem is, het die Israeliete, op al hulle 
trekskofte, kamp opgebreek. 37 Maar as die wolk nie opgeneem is nie, het die volk nie 
kamp opgebreek nie, tot die dag dat dit weer opgeneem is. 38 Want die wolk van die 
Here was bedags oor die tabernakel en snags was daar vuur in, sigbaar vir die hele 
huis van Israel, op al hulle trekskofte. (Eks 40:33-38)
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Members In Christ Church of Zimbabwe

Die een jaar by Sinai Beskryf in die Bybel
God se verbond met Israel Eksodus 19:3-24:8
Die plek van aanbidding (Tabernakel) Eksodus 24:9-40:38
Die voorskrifte vir ‘n lewe van toewyding Levitikus 1:1-27:34
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Voorskrifte van toewyding

Levitikus
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Levitikus

In Eksodus het God aan die volk sy wet gegee.  Hulle oortree dit egter gereeld en 
daarom is Levitikus nodig.  

Die eerste deel (hfstk 1-17) gaan oor God se instruksies aan Israel oor offerandes.  

God gee die volk die moontlikheid tot versoening deur die offers. 

Die tweede deel (Hfstk 18-27) gaan oor hoe Israel in hierdie gemeenskap met God kon 
bly leef.  

Uit dié boek het die volk geleer hoe hulle met God moes wandel en in ‘n verhouding 
met Hom moes leef.  
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Offers

Sonde en skuld offers saam is ook versoeningsoffers genoem.

Tipe offer Betekenis van die offer
Brandoffers Erken die grootheid en afhanklikheid van God
Maaltydoffers Dankbaarheid vir ‘n besondere gebeurtenis
Sonde offer Versoening vir onopsetlike oortreding
Skuld offer Onbewus gesondig en volksgenoot skande aangedoen
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Offers

1.  Daar is universele volgehoue sonde van die volk.  God se antwoord op die 
verbreking van die verbond is die dood.

2.  Oortreding van individue.  God se antwoord – in Sy genade aanvaar hy ‘n 
plaasvervanger – ‘n volmaakte dier.  Die mens het sy hand op die kop van die dier gesit 
en so simbolies die sonde op die dier oorgedra.  Die dier het dan in die plek van die 
mens gesterf. 

11 Omdat die lewe van 'n liggaam in die bloed is, het Ék vir julle die bloed gegee om by 
die altaar te gebruik, om versoening vir julle lewens te doen. Dit is immers die bloed
wat deur die lewe vir 'n persoon versoening doen. (Lev 17:11)

God is heilig en kan sonde nie duld nie.  

As gevolg van sy geregtigheid laat Hy ook nie sonde ongestraf bly nie.  

God gee offerandes as gawe aan die mens om te voorsien aan sy behoefte om met 
God versoen te word. 
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Priesters

Die eersgeborene van elke familie het aan God behoort.  Die gebruik was gegrond op 
die herinnering aan hoe God sy volk in Egipte aan die dood laat ontkom het.  

As plaasvervanger van die oudste seun in elke familie, staan die Leviete die priesters in 
hulle bediening by. 

Neem die Leviete vir My – Ek is die Here – in die plek van al die eersgeborenes van die 
Israeliete; en neem die diere van die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder 
die diere van die Israeliete.” (Num 3:41)
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Priesters

Die priesters verteenwoordig die volk voor God, tree by die voorgeskrewe offers op, 
leer die gewone mense die wet, en is verantwoordelik vir die bediening by die 
tabernakel.  

1 “Jy self moet dan jou broer Aäron en sy seuns saam met hom uit die geledere van die 
Israeliete na jou laat naderkom, sodat hy as priester vir My kan optree. (Eks 28:1)

Die Hoëpriester het een maal per jaar op die groot Versoendag in die Allerheiligste 
ingegaan om vir die volk se sonde versoening te doen.

29 “Dit is 'n voorskrif wat altyd vir julle geld: Die tiende dag van die sewende maand 
moet julle julle verootmoedig en nie julle daaglikse werk doen nie, die gebore 
Israeliete sowel as die vreemdelinge wat tussen julle woon. 30 Want op daardie dag 
moet Aäron vir julle versoening doen om julle te reinig van al julle sondes. Voor die 
Here moet julle rein wees. (Lev 16)
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Heiligheid

‘Julle moet heilig wees, want Ek, die Here julle God, is heilig. (Lev 19:2). 

God se heiligheid dui op sy verhewendheid, uniekheid, volmaaktheid, ja Hy is die gans 
andere.

Heiligheid beteken aan die een kant afsondering – eenkant geplaas vir besondere seën 
of diens.  

Aan die ander kant beteken dit ook morele reinheid – in harmonie met God se morele 
karakter.  

Gehoorsaamheid aan die wet volbring heiligheid, maar die mens kan nie uit homself 
nie...
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Hoekom heilig?

Omdat ons aan Hom behoort, 

moet ons 

Sy verteenwoordigers wees op aarde 

en Hom verheerlik.  

Daarom

kan ons nie 

doen wat ons wil nie, 

maar wat God wil: 

Wy julle aan My. 

Wees heilig, 

want Ek is die Here julle God. 

Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. 

Ek is die Here, Ek heilig julle aan My. (Lev 20:7,8)
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Feesdae soos beskryf in Levitikus 23

1 Die Here het vir Moses gesê: 2 “Praat met die Israeliete en sê vir hulle, ‘My feesdae, 
die feesdae van die Here wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep, is die 
volgende: 

3 Ses dae lank moet werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit 'n 
buitengewone Sabbat, 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen werk doen nie. Dit is 'n 
Sabbat vir die Here, waar julle ook al woon. 

4 “ ‘Die feesdae van die Here, die heilige byeenkomste wat julle moet uitroep op hulle 
vaste tye, is die volgende: 
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Lev 23

5 “ ‘In die eerste maand, op die veertiende van die maand teen laatmiddag is dit die 
Pasga van die Here. 

6 Op die vyftiende dag van hierdie maand begin die Fees van Ongesuurde Brood vir die 
Here. Sewe dae lank moet julle ongesuurde brood eet. 7 Op die eerste dag moet julle 
'n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen gewone take verrig nie. 8 Sewe dae lank 
moet julle daagliks 'n offergawe vir die Here bring. Op die sewende dag is daar 'n 
heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie.’ ”

9 Die Here het vir Moses gesê: 10 “Praat met die Israeliete en sê vir hulle, ‘Wanneer 
julle in die land kom wat Ek vir julle gaan gee en julle die graanoes insamel, moet julle 
die eerste gerf van julle graanoes na die priester bring. 11 Hy moet die gerf voor die 
Here aanbiedg dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag ná die Sabbat moet die 
priester dit aanbied. ...

15 “ ‘Vanaf die dag ná die Sabbat, vanaf die dag waarop julle 'n gerf as gewyde gawe 
bring, moet julle die dae aftel: Sewe volle weke moet dit wees. 16 Julle moet vyftig dae 
tel tot op die dag ná die sewende Sabbat. Bring dan 'n nuwe graanoffer vir die Here...
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Lev 23

23 Die Here het vir Moses gesê: 24 “ Sê vir die Israeliete, ‘Die eerste dag van die 
sewende maand moet vir julle 'n buitengewone Sabbat wees, 'n herdenkingsdag, 
aangekondig met geskal, 'n heilige byeenkoms. 25 Julle mag geen gewone take verrig 
nie en julle moet 'n offergawe vir die Here bring.’ ”

26 Die Here het vir Moses gesê: 27 “ Onthou net, die tiende dag van hierdie sewende 
maand is die Dag van Versoening. Julle moet 'n heilige byeenkoms hou. Julle moet julle 
verootmoedig en vir die Here 'n offergawe aanbied. 28 Julle mag nie enige werk op dié 
bepaalde dag doen nie, want dit is die Dag van Versoening om vir julle voor die Here 
julle God versoening te doen. ...
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Lev 23

33 Die Here het vir Moses gesê: 34 “ Sê vir die Israeliete, ‘Op die vyftiende dag van 
hierdie sewende maand is dit die Huttefees – sewe dae lank tot eer van die Here. 35 
Op die eerste dag is daar 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie. 
36 Sewe dae lank moet julle daagliks 'n offergawe vir die Here bring. Op die agtste dag 
moet julle 'n heilige byeenkoms hou en ook 'n offergawe vir die Here bring. Dit is 'n 
gewyde rusdag, julle mag geen gewone take verrig nie... 

42 Julle moet in hutte woon sewe dae lank. Al die gebore Israeliete moet in Israel in 
hutte woon, 43 sodat julle nageslagte kan weet dat Ek die Israeliete in hutte laat woon 
het toe Ek hulle uit Egipteland laat wegtrek het. Ek is die Here julle God.’ ”



Bladsy 36totUeer.co.za

Wat beteken al die vreemde wette en rituele?

Lyne na die Nuwe Testament
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Afbeelding van wat kom

25 Toe sê Hy vir hulle: “O, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles 
te glo wat die profete gesê het! 26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy 
heerlikheid ingaan nie?” 

27 Hierna het Hy begin om al die Skrifte oor Hom, vanaf Moses en die Profete, vir 
hulle uit te lê. (Luk 24)

16 Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, 'n 
nuwemaansfees of 'n Sabbat nie. 17 Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit 
wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. (Heb 2)
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Feeste in die eerste maand

Dag 14 = Pasga (Egipte verlossing)

Dag 15-21 = Fees van ongesuurde brode

Dag 17=  Eersteling gerf (Sondag na Pasga)

Dag 14 = kruisiging:

1 Dit was amper tyd vir die Fees van die Ongesuurde Brood, bekend as die Pasga. 2 Die 
leierpriesters en die skrifkenners het bly soek na 'n geskikte manier om Hom dood te 
maak, omdat hulle bang was vir die volk. (Luk 22)

Dag 17 = opstanding:

20 Maar nou, Christus ís opgewek uit die dood – die eersteling van die ontslapenes. 

Nota in 2020: “Eersteling” verwys na die eerste vrug of oes wat aan God gewy is, 
waarop die volle oes sal volg. In daardie sin word Christus genoem “die eersteling van 
die ontslapenes”
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Fees in derde maand

Dag 7 = Fees van weke/ van oes / Pinksterfees (50 dae na opstanding)

Opstanding = eersteling gerf. Volk se vertek uit woestyn. Presies 50 dae later by Sinai 
die wet ontvang.

Presies 50 dae na die kruising lees ons van die gebeure in Handelinge:

1 Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2 
Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos dié van 'n kragtige stormwind 
opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. (Hand 2)
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Hand 1

5 Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met 
die Heilige Gees gedoop word.” 6 Toe hulle bymekaar was, het hulle Hom gevra: “Here, 
gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” 7 Maar Hy het hulle 
geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die 
Vader in sy eie mag bepaal het nie. 

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my 
getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die 
aarde.” 

9 Toe Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het Hom uit hulle 
gesigsveld weggeneem. 10 Terwyl hulle, soos Hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, 
staan daar meteens twee mans in wit klere by hulle 11 en vra: “Galileërs, waarom 
staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel 
weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle Hom na die hemel sien weggaan 
het.”
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Die wederkoms

29 “Onmiddellik ná die verdrukking van daardie dae “ ‘sal die son verduister word, en 
die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die 
hemele sal geskud word.’ 30 “Dan sal die teken van die Seun van die Mens aan die 
hemelruim verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rouklaag, en hulle sal die 
Seun van die Mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot 
heerlikheid.

31 Hy sal sy engele stuur met luide trompetgeskal, en hulle sal sy uitverkorenes uit die 
vier windrigtings versamel, van die een uithoek van die hemele tot by die ander.” 

32 “Leer hierdie les van die vyeboom: Sodra sy takke begin sag word en blare uitstoot, 
weet julle dat die somer naby is. 33 So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge 
sien, weet dat dit naby is, voor die deur. (Mat 24)
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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Trompette

10 1 Die Here het met Moses gepraat en gesê: 2 “Maak vir jou twee silwertrompette. 
Deur pletwerk moet jy dit maak. Gebruik dit vir die saamroep van die volksvergadering 
en vir die opbreek van die kampe. 3 Wanneer op al twee geblaas word, moet die hele 
volksvergadering by jou bymekaarkom by die ingang van die Tent van Ontmoeting.

9 “As julle in julle land in 'n geveg betrokke raak teen 'n teenstander wat julle aanval, 
moet julle met die trompette 'n waarskuwingsein blaas. Dan sal julle in herinnering 
gebring word voor die Here, julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. 

10 In 'n tyd wanneer julle vreugde ervaar, tydens julle vaste feeste en julle 
nuwemaansfeeste, moet julle by julle brandoffers en maaltydoffers op die trompette 
blaas. Die trompette sal julle by God in herinnering roep. Ek is die Here julle God.” 
(Num 10)
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Die finale oproep

6 Die sewe engele met die sewe trompette het gereedgemaak om daarop te blaas. 7 
Die eerste een het op sy trompet geblaas, en daar was hael en vuur, gemeng met 
bloed, en dit is op die aarde uitgegooi. 'n Derde van die aarde is verskroei, 'n derde van 
die bome is verskroei, en al die groen gras is verbrand. 8 Die tweede engel het op sy 
trompet geblaas, en iets soos 'n enorme berg, wat vlammend brand, is in die see 
gegooi. 'n Derde van die see het bloed geword; 9 'n derde van die lewende wesens in 
die see het doodgegaan, en 'n derde van die skepe het vergaan... (Op 8)

15 Die sewende engel het toe op sy trompet geblaas. In die hemel het luide stemme 
opgeklink wat uitroep: “Die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld 
het aangebreek, en Hy sal as koning heers (Op 11:15)
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Versoening II Kor 5

1 Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het 
wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. 

2 En daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met ons woning vanuit die 
hemel beklee te word.

3 As ons net nie ontklee en nakend gevind sal word nie! 

4 Want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat swaarkry, omdat ons nie 
ontklee nie, maar geklee wil word; sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die 
lewe. 

5 Hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg 
gegee het.
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OP 21

22 'n Tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God, die Almagtige, en 
die Lam is haar tempel. 

23 Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die 
heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp. 

24 En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid 
na haar toe bring. (Op 21)
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II Kor 5

17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het 
verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 

18 En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan 
ons die bediening van die versoening gegee het. 

19 Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur 
hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van 
versoening toevertrou.
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Members In Christ Church of Zimbabwe
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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 Wees gehoorsaam Deut 4

Dinsdag Wees lief vir God Deut 6

Woensdag Moenie God vergeet nie Deut 8

Donderdag Die goue kalf Eks 32

Vrydag Die genadige God Eks 33
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Hebreërs 9

11 Christus egter het gekom as Hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is, 
en Hy het deur 'n uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg wat nie deur 
mensehande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie van hierdie skepping is nie. 12 Hy het ook 
nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd, met sy eie 
bloed, die heiligdom binnegegaan, en 'n ewige verlossing bewerkstellig.
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Samevatting tot U eer
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'n Nuwe lewe

Die water loop in die Dooie see,

maar dis water wat nie lewe gee:

Vrugtebome groei gulsig,

maar gee vir niemand van hul vrug...

Here as ek my in hierdie beeld so sien,

weet ek dat ek U straf verdien...

Wat kan ek tog dan doen

om my weer met U te versoen?

My seun, die tempel is die begin -

daar moet jy oor alles gaan besin.

Ek sal self moet sien om te verstaan,

maar net die hoëpriester mag ingaan?
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‘n Nuwe lewe

Sien jy die voorhangsel is geskeur?

Ek nooi jou in: Stap daardeur!

Wat hier in die Allerheiligste staan,

is lewensbelangrik om te verstaan.

O God, hier is net een ding hier -

die ark, met prysende serafs versier?

Dis al wat jy nodig het vir jou kuur:

Die Verbondsgod self is hier!

O God, ek sal U graag self wil sien

en gee My U Naam dat ek U kan dien?
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‘n Nuwe lewe

Moses het My dit ook gevra:

"Ek is", is die Naam wat ek dra.

Jy sal My beter sien en verstaan

as jy die ark se deksel oopslaan.

Aäron se staf met die blom,

kliptafels geskryf deur Hom

en manna bewaar in 'n kom.

Ek sien U nog nie, is ek dom?

Die kliptafels is My Woord,

Soek daarin die "Ek is" antwoord.

Dié Woord het op aarde kom woon - mens geword.

"Ek is die wingerdstok, wat wyn as bloed kom stort"
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‘n Nuwe lewe

Aäron, as hoëpriester, se toegang is uitgedaag -

die bloeisel aan sy staf wys wat Ek behaag.

Een Hoëpriester het gekom om die gordyn te skeur,

aanvaar Hom as "Ek is die weg na God, die deur."

Manna het Ek uit die hemel laat reën

vir die uitgedor en honger volk tot seën.

Ek is die Brood van die Vader daarbo,

vir jou gebreek: Neem, eet gedenk en glo.

Kan jy My Seun se woorde onthou:

As jy hierdie tempel op die grond afbreek,

sal Ek dit in drie dae weer bou.

Met die bedoeling Ek sal die graf oopbreek.
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‘n Nuwe lewe

As jy My Seun, as die tempel, só sien,

kry jy My, die Ark, se genade onverdien:

Die drie dinge in die Ark vertel: Jy is vergewe,

want Ek is die weg, die waarheid en die lewe.

Jou ou hart van klip gaan nou wees

'n warm hart van liefdesvlees.

Ja, 'n tempel van die Heilige Gees

om stromende lewende water te wees.

In die Allerheiligste van die tempel val ek neer,

dit was gevul met die teenwoordigheid van die Heer!

Hierdie is die plek van U troon,

waar U tussen U mense woon!
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‘n Nuwe lewe

Eers toe ek ek uitloop het ek gewaar:
In die Heiligste hang 'n kandelaar
met sewe altyd brandende ligte daar.
"Ek is die Lig" wat duisternis opklaar.

Die offer altaar, wat na ou bloed ruik,
staan nutteloos, ongebruik.
Ek is die Lam, vir jou geslag,
jy kan nou vlekkeloos vir My wag!

By die tempeldrumpel se oostekant
het water gesyfer uit die sand.
Vyfonderd meter weg was dit enkeldiep.
Nog vyfhonderd meter verder kniediep.
Nog vyfhonderd verder was dit by my heup.
Vyfhonderd verder en dit het my weggesleep.
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‘n Nuwe lewe

Die water het alles laat lewe,

die Dooie see van vis laat bewe!

Bome so vol vrugte, hul takke kraak

met blare wat mense gesond maak.

Elke maand begin die die bome weer bot,

want die water se oorsprong is van God.

Aanvaar die Weg, die Waarheid en die Lewe

So kan jy weet: Jou sonde is vergewe!

Deur Hom kan jy leer hoe om God te eer

en van dankbaarheidsvrugte te floreer.
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Gebed


