Bybelstudie 4
PADKOS
(wanneer gewone dinge betekenis kry)
1. Lesse geleer
a. Herinner mekaar aan dit wat julle uit die vorige sessies geleer het.
b. Watter van die afgelope week se teksgedeeltes (wat jy in jou stiltetyd gelees het) het jy
interessant gevind en het jou aangespreek?
2. Kyk saam as kleingroep na die video van week 4
Watter sake uit die video tref julle?
3. Lees Eksodus 14:15-31
4. Deel met mekaar wat julle in hierdie teksgedeeltes tref?
5. ‘n Paar gedagtes oor die teks
‘n Tamatietoebroodjie, gekookte eier en ‘n lekker frikkadel kry mos nuwe betekenis wanneer jy
dit nie in die eetkamer nie, maar êrens langs die langpad eet!
Net so het alledaagse gebeurtenisse die geneigdheid om nuwe betekenis te kry wanneer ons
leer om God se teenwoordigheid daarin raak te sien. Dis min of meer wat gebeur in Eksodus 14.
Verklaarders sê vir ons dat Eksodus 14:15-31 waarskynlik saamgestel is uit 2 weergawes van
dieselfde verhaal. Die eerste weergawe vertel ‘n gewone oorlogsverhaal van een leërmag wat ‘n
ander agterna sit en hoedat die een leërmag uiteindelik die oorwinning behaal.
In die ander weergawe word dieselfde gebeurtenis in ander taal beskryf, naamlik dat die Here
die oorwinning bewerkstellig het. Ons noem dit geloofstaal! Ons kan ook dit wat elke dag met
ons gebeur as vanselfsprekend aanvaar, of ons kan mekaar help om dit wat met ons gebeur, in
geloofstaal te beskryf. Dan kry die alledaagse nuwe betekenis! Dan word ons geestelik gevoed
met gewone dinge wat elke dag met ons gebeur, en hoef ons nie te wag dat buitengewone
dinge ons aan God se teenwoordigheid moet herinner nie. Op so manier word dié Here wat
saam met ons op pad is, ook die voedsel wat ons nodig het om van te lewe!
6. Besprekingsvrae
a. Die bevryding van die Israeliete word hier op ‘n mespunt gebalanseer. Voor hulle lê ‘n oop
en vrye toekoms; agter die Egiptiese leër deur wie hulle eeue lank verdruk is. Watter
emosies dink julle het die volk op hierdie punt van die verhaal ervaar?
b. Lees weer die teksgedeelte en identifiseer die woordeskat waarmee die skrywer aandui dat
die Here in hierdie gebeure teenwoordig is.

c. Dit is nie altyd maklik om te onthou dat die Here ook in die alledaagse dinge by ons is nie. Op
watter maniere herinner die Here die Israeliete aan sy teenwoordigheid (vgl Eks 14:16, 19,
20)? Hoe word ons vandag nog herinner aan die Here se teenwoordigheid?
d. Ons word geestelik gevoed en versterk wanneer ons ervaar dat die Here elke dag by ons is.
Hy self is immers die voedsel wat ons nodig het om van te lewe. Hoe het jy in die week wat
verby is sy teenwoordigheid ervaar? Hoe het dit jou geloof versterk?
7. Watter uitdaging stel hierdie gedeelte aan ons alledaagse lewe?
(Onthou om julle gedagtes op Facebook te deel!)
8. Gebed en afsluiting

