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WEEK 6 

Gered uit slawerny 

ONS KAART 
 
Hierdie ekspedisie begin ’n paar honderd jaar na ons vorige een. Abraham se familie was vervul 
met sy seun Isak en deur Isak se seun Jakob. As gevolg van droogte het Jakob en sy seuns in 
Egipte opgeëindig. God het vir Josef (een van Jakob se ander seuns) reeds jare vroeër na Egipte 
gestuur sodat hy eendag sy familie van hongersnood kon red (Gen. 37-50). God het 
voortgegaan om sy spesiale familie te vermeerder ten spyte daarvan dat die Egiptenare hulle 
swak behandel het (Eks. 1-2). Die week staan ons vir ’n oomblik stil en kyk hoe God vir Moses 
geroep het om Israel van die Egiptiese slawerny te red.  
 
 
VERS VIR DIE WEEK: Eksodus 14:13 

MAANDAG 

Eks. 2:23 – 3 6: God roep sy verlosser 

 1. Wat het God onthou toe Hy Israel se gekerm gehoor het (2:24)?   

  Hy het Sy verbond met Abraham onthou.  

 2. Wat leer Moses se reaksie tot God ons (3:6)? 

  Dit leer ons dat ons God met eerbied en respek moet behandel.  

God hou Sy beloftes en moet gerespekteer word. 

Vra God om ons meer respek en eerbied te gee wanneer ons met Hom praat en na Hom luister.  

DINSDAG 

Eks. 3:7-10: God stuur Sy verlosser 

 1. Waarvoor het God Moses gestuur (v.10)? 

  Om Sy volk, die kinders van Israel, uit Egipte te lei. 

 2.  Wat het God gesien en gehoor (vv. 7, 9)? 

  Hy het Sy mense se ellende gesien en hulle klagtes gehoor.  

God sien ons lyding en hoor ons klagtes. 
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Dank God dat Hy alles hoor en sien, insluitend die pyn van ons lewens.  

WOENSDAG 

Eks. 3:11-15: God openbaar Homself aan sy verlosser 

 1. Wat moes Moses aan die Israeliete se (v.14)? 

  Ek is, het my na julle gestuur.  

 2. Wat is een van God se gunsteling name (v.15)?  

  Die God van Abraham, Isak en Jakob.  

God wil in verhouding met Sy mense wees en Hy wil bekend wees as ’n God wat verbonde is  

aan Sy mense.  

Dank God dat Hy ons herinner aan Sy name en dat Hy met sondaars soos ons in verhouding wil  

staan.  

DONDERDAG 

Eks. 12: 1-7; 24-28: God voorsien ’n plaasvervangende lam.  

God het baie plae oor Egipte laat kom sodat Farao vir Israel sal laat trek. Maar Farao wou nie 
Israel laat trek nie en daarom het God vir Farao gewaarsku dat al die eersgeborenes in Egipte 
sou sterf. Die enigste manier om aan die oordeel te ontkom was deur die Paaslam.  

 1. Beskryf die lam wat geoffer moes word (v5).  

  ’n Jaar oud lam sonder gebrek.  

 2. Hoe word Jesus beskryf in die Nuwe Testament (1 Kor. 5:7. 1 Petrus 1:19)?   

  ’n Lam sonder gebrek en vlekkeloos.  

Jesus is God se perfekte Lam en daarvoor God se perfekte Verlosser vir sondaar.  

Vra God vir geloof in Jesus alleen as ons perfekte Lam en Verlosser.  

 

VRYDAG 

Eks. 14: 10 -14, 30-31: God red uit slawerny, die see en soldate.  

Farao het eventueel ingestem dat die Israeliete mag gaan, maar nadat hulle weg is, het hy van 
plan verander en hulle probeer inhaal. Kom ons kyk wat gebeure volgende.  
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 1. Wat moes die Israeliete doen (v.13)? 

  Moet nie bang wees nie, staan-staan stil en sien God se verlossing.  

 2.  Wat is die hoofles wat Israel by die Rooi see geleer het (vv. 13-14)? 

  God red, sonder enige iemand se hulp of bystand.  

Jesus is God se Verlosser wat red sonder hulp of bystand.  

Bely dat ons nie onsself kan red nie en bid vir God se verlossing.  

SATERDAG 

Eks. 15:1-6: God se verlossing word besing.  

 1. Hoe beskryf Moses vir God (v.2)? 

  My krag, my lied, my verlossing, my God, my vader se God.  

 2.  Wat is dit om God te verheerlik en hoe kan ons dit doen (v.2)? 

  Om God te verheerlik is om Hom te verhef. Ons kan dit soos Moses deur lofgesange 
doen.  

God se verlossing van ons uit die dieptes moet ons lei om Hom te verheerlik in lofsange.  

Bid vir ’n groter bewustheid van Christus se verlossing sodat ons hom hoër kan verhef in ons lof.  

SONDAG 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  
 

Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  


