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Sondag, 8 Oktober 2017 

Skriflesing:   Eksodus 34:1-14  

Tema:    God 101  

 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Eksodus 34:1-14 

1 Die Here het vir Moses gesê: "Kap vir jou twee plat klippe net soos die voriges. Ek sal op die 

klippe die gebooie skryf wat op die voriges was wat jy stukkend gegooi het. 2 Maak môreoggend 

klaar en klim die oggend nog Sinaiberg uit. Wag vir My daar op die top van die berg. 3 "Niemand 

mag saam met jou opklim nie. Nêrens op die berg mag daar selfs iemand gesien word nie. Die 

kleinvee en beeste mag ook nie naby die berg wei nie." 4 Moses het toe twee plat klippe soos die 

voriges gekap. Nadat hy vroeg die oggend opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel 

het, Sinaiberg uitgeklim met die twee plat klippe in sy hand. 5 Die Here het in 'n wolk afgekom en 

daar by Moses kom staan en die Naam" die Here "uitgeroep. 6 Terwyl Hy by Moses verbygaan, 

roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. 7 

Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, 

maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van 

vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag." 8 Moses het toe vinnig gebuig in eerbied 9 en 

gesê:" As ek u goedgesindheid geniet, Here, moet U saam met ons wegtrek. Al is die volk 

moedswillig, moet U ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u eiendom. 

"10 Toe het die Here gesê: "Ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan Ek magtige 

dade doen wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk 

by wie jy is, sal sien wat Ek, die Here, doen. Wat Ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontsag 

vervul. 11 "Wat Ek julle nou hier gaan beveel, moet julle gehoorsaam. Ek sal die Amoriete, 

Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete voor julle uit verdryf. 12 Moenie 'n verdrag 

sluit met die inwoners van die land waarheen julle gaan nie. Hulle sal julle tot 'n val bring. 13 "Nee, 

vernietig hulle altare, breek hulle klippilare af en kap hulle gewyde pale stukkend. 14 Julle mag nie 

'n ander god vereer nie, want Ek, die Here, eis onverdeelde trou aan My. Daarom noem hulle My: 

`Die God wat onverdeelde trou eis.' 
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PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons is steeds in die Koninkrykstyd en dit word voorgestel met die groen. In hierdie tydperk fokus 

die kerk op die groei van die Koninkryk van God. Maar wie is God vir ons? 

 

In die Bybel hoor ons baie name vir God.  

Abba – Vader (gebruik deur Jesus) 

Adonai – My Heer(baie algemeen) 

El – God 

El elyon – God die aller hoogste  

El Shaddai – God Almagtig 

Elohim – God (beklemtoon Sy heerskappy) 

Theos – God (in Grieks) 

Yahweh jireh – Die Here sal voorsien 

Yahweh shalom – Die Here is Vrede 

 

Verder lees ons in die Bybel wat God van Homself sê –  

God se vir Abraham in Gen. 18:14 - 14 Is iets te buitengewoon vir die Here? 

Aan die Israeliete sê God in Levitikus 22:32  - 32 "Julle mag nie my heilige Naam ontheilig nie. Die 

hele Israel moet My as die Heilige erken. Ek, die Here, heilig julle.  

Vir Job vra die Here - 2 "Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat 

getuig dat hy geen insig het nie? 

4 Waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gelê het? Praat as jy die antwoord het. 

En op verskeie ander plekke hoor ons hoe God praat.  

 

Ons sê ons glo in God. En ons weet dat God maak Homself bekend aan ons in drie persone:  

God die Vader,  

God die Seun  

en God die Heilige Gees.  

Maar wat kan ons nog van God weet en sê? 

As God met Moses praat dan eis Hy onverdeelde trou. God wil by ons alleen liefde vir Hom hê.  

Ons het gelees van God is barmhartig 

Hy is genadig 
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Hy vol liefde 

Hy is trou 

Hy sal vergewe 

Ons, nes die volk Israel, is God se eiendom 

Moses hoor self by God wat Sy plan is, maar God vra onverdeelde trou aan Hom.  

 

Uitbou  

In die begin het God die ligte in die heelal aan gesit. Aan die einde sal God die ligte afsit. En dit is 

‘n kort weergawe van Genesis en Openbaring – die eerste en die laaste boeke van die Bybel. 

Tussen in lê die vertellinge van God wat aan die werk is met Sy skepping.  

 

Dit is ‘n vertelling wat nie genoeg vertel van God sodat dit ons menslike nuuskierigheid sou 

bevredig nie. Ons vind geen beskrywing van hoe God lyk nie, waar Hy nou eintlik fisies leef 

nie(behalwe die hemel) of wat Hy alles mee besig is tot in ewigheid nie.  

 

Maar die Vertelling van God in die Bybel maak hierdie een ding baie duidelik – “...God is liefde.” (1 

Johannes 4:8) 

En daardie liefde van God is gerig op die mensdom : “16 "God het die wêreld so lief gehad dat Hy 

sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige 

lewe sal hê.” (Johannes 3:16) 

 

‘n Goeie skepping word sleg 

Om God beter te ken, moet ons kan vra hoe staan ons in verhouding met God? 

 

In Genesis 1:3 staan daar: “3 Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.” 

Met daardie enkele sin begin God Sy meesterlike skepping: 

Die hemel is bedek met stere.  

Die oseane is gevul met lewe. 

Die land is toe ge-kombers met plante en diere – die mens om na dit alles om te sien.  

 

En die een groot vraag is waarom. Waarom het God alles geskape? Ons kan maar net raai. Maar 

as God liefde is, dan kan ons feitlik seker wees dat Hy iemand wou hê vir wie Hy kon lief wees en 

wat Hom dan ook terug kan liefhê.  
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Vir watter rede ook al, God het ons geskape en ons bestaan is die beste leidraad om iets van God 

te sien. Want toe God ons gemaak het het Hy gesê: "...Kom Ons maak die mens as ons 

verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die 

mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."   - Genesis 1:26 

 

Baie geleerdes debatteer wat God nou eintlik hiermee bedoel. Dit mag beteken dat ons soos God 

lyk. Maar aangesien God ‘n spirituele wese is, wat nie beperk is tot die fisiese werklikheid nie, 

mag dit dalk eerder beteken dat ons deel in sommige spirituele karaktereienskappe: ‘n ewige siel 

en die vermoë om te kan redeneer, liefde te hê en te vergewe.  

 

Daar is nog ‘n ooreenkoms tussen God en die mens. En omdat God dit in ons ingewerk het, vertel 

dit iets van God. God het vir ons die vryheid gegee om self te kan kies – kies tussen goed en sleg, 

op of af, links of regs, ja of nee. Alhoewel God ‘n verhouding met die mensdom wil hê, wil Hy hê 

dit moet ons keuse wees.  

   

As God ooit ‘n fout gemaak het in die skepping dan was dit juis dit.  

 

En tog is God alwetend soos die Bybel dit leer. Hy het geweet waarna dit toe sou lei – na ‘n 

onstabiele en soms ‘n gebroke verhouding met Hom. Maar Hy sou ook weet dat Sy aanhoudende 

liefde sal op die ou einde ons na Hom toe terug trek.  

 

Vir die mensdom het die keuse gehang aan ‘n Vrugteboom.  

Genesis 2:16-17 lees:  

16 Die Here God het die mens beveel: "Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, 17 maar 

van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy." 

 

Die mensdom sou waarskynlik glad nie daaraan aandag gegee het nie, want God het meer as 

genoeg kos beskikbaar gestel in die tuin sodat hulle meer as genoeg gehad het om van te eet. 

Maar die mens het hulp gehad vanaf die slang. In die Nuwe Testament, in Openbaring, word hy 

geïdentifiseer as die - “9 ... die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat 

die hele wêreld verlei,..”. En Jesus sê in Lukas 10:18 dat die Satan het uit die hemel geval.  
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Hierdie slang sê: “4 Toe ... vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, 5 maar God weet dat julle oë 

sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle 

alles kan ken." 

Toe Adam en Eva die vrug eet – die mense se oorspronklike sonde – het die vrug hulle nie net 

vergiftig nie, dit het die hele Skepping vergiftig. Die paar, Adam en Eva, het gesterf in tyd.  

 

Die vertroue tussen God en die mens het verdamp. Selfs vertroue tussen mense het verval in 

jaloesie, toe Kain sy broer vermoor het. Die lewe op die planeet het swaar geword met vroue wat 

swaarkry met geboorte en mans wat moes sukkel om die aarde te bewerk.  

 

God se goeie Skepping was vergiftig.  

 

God neem die Skepping weer terug 

As mens net een sin moes gebruik om die Bybelse boodskap mee op te som en God se doel van 

hierdie punt af, dan kan dit dit wees –  

God raak ontslae van sonde en herstel Sy goeie Skepping – mens en al.  

 

Dit is ‘n groot taak om reg te kry, maar God het ‘n plan. Die Bybel is die vertelling van God wat Sy 

plan laat werk in die – verlede, hede en toekoms.  

 

God begin eers klein, met een man – Abraham. Dit lyk dalk simpel dat God deur een man die hele 

Skepping sal herstel. Wat God in Abraham gesien het kan ons nie oor seker wees nie. Miskien het 

God in hom iets gesien toe Abraham gewillig was om sy enigste seun te offer. God self het, 

anders as Abraham, wel Sy enigste Seun geoffer. 

Op hierdie een man bou God ‘n nasie wat aan Hom behoort. Die Jode.  

 

God het dan een belangrike reël wat hulle almal moet volg:  

44 Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig. – Levitikus 

11:44 

 

Ongelukkig is daar onenigheid onder geleerdes oor wat dit beteken om heilig te lewe. Om te sou 

sê dat jy moet ‘perfek’ wees dan beteken dit dat die mensdom sal dit nie regkry nie.  

 



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2017 

 

6  

 

 

God is heilig omdat daar nie nog een soos Hy is nie. Ons word dan heilig omdat ons Hom aanbid. 

Omdat ons Hom aanbid word ons ook eensoortig soos God eensoortig is.  

 

Reëls waarvolgens daar gelewe moet word 

Na omtrent sowat sewe honderd jaar word Abraham se familie ‘n groot nasie wat as die Israeliete 

bekend staan. God kies vir Moses om hulle na die beloofde land toe te neem. God gee oom aan 

hulle ‘n stel reëls waarvolgens hulle hulle lewens moet leef. Deur volgens hierdie wette te leef het 

hulle aan ander nasies dit bekend gemaak dat hulle baie anders is as enige ander nasie op die 

aarde.  

Daar was meer as 600 wette wat gevolg moes word, waarvan die 10 gebooie die fondasie 

daarvan was. Weens die wette het die bure geweet dat hulle Israeliete was. Die Israeliete het net 

een God aanbid. Hulle het hulle baba seuntjie besny. Hulle het nie gewerk van sononder op ‘n 

Vrydag tot sononder op ‘n Saterdag nie.  

So het die Israeliete God se voorbeeld aan die wêreld geword van hoe goed dit kan wees om God 

se mense te wees. Met God aan hulle kant kon niks die Israeliete keer nie. Die Rooisee het vir 

hulle ‘n pad oopgemaak, Jerigo se mure het ingeval en Josua kon die son stop met ‘n gebed 

sodat daar lig kan wees vir die Israeliete om ‘n oorlog te wen.  

God se plan met hierdie volk was ‘n verhewe een. In Jesaja 42:6 staan daar: 

6 Ek is die Here. Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep. Ek hou jou vas, Ek 

beskerm jou en Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. 

 

Israel het op die ou einde daar in misluk om die nasies na God te lei.  

 

Net soos die eerste mense uit die paradys uit weg geneem is, net so word die volk, Israel, uit die 

beloofde land weg gevoer in Ballingskap. En in daardie tyd het God menigte profete gestuur om 

die volk se sonde uit te wys, waarvan die grootste een was – die feit dat die volk hulle rug op God 

gedraai het en ander afgode, wat uitgedink is, te gaan aanbid.  

 

Met tyd het baie Israeliete berou getoon vir hulle sondes en God het hulle laat terugkeer na die 

beloofde land. Hulle is toegelaat om hulle volk weer op te bou. Hierdie terug keer is soos die 

vertelling van Jesus oor die verlore seun wat weer kon terugkeer na sy vaderhuis.  
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Die stuur van die Lig 

Alhoewel Israel daarin gefaal het om ‘n lig vir ander nasies te wees, het God se lig tog uit die volk 

Israel gekom. Hierdie lig is gebore uit is Israelitiese vrou.  

Jesus sê van Homself –  

"Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê 

wat lewe gee." (Johannes 8:12) 

 

Die beste manier om uit te vind wie God werklik is, is om te kyk na Sy Seun, Jesus Christus. 

Jesus het die siekes genees, die armes kos gegee, die ongeleerdes geleer en geëet saam met 

prostitute. Hy is gekritiseer deur godsdienstige leiers omdat Hy Homself met minderwaardige 

mense assosieer.  

 

Van af een man, na een volk was God se plan op pad om die hele wêreld te bereik. Deur 

Kruisiging en opstanding uit die dood, vaar Jesus op na die hemel en Hy laat sy Dissipels, vir ons, 

met die opdrag –  

"Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. (Markus 16:15) 

Dit het groot werk gekos. Petrus het ‘n visioen nodig gehad om hom te oorreed dat hy die nie-

Jode maar mag doop. Paulus moet ‘n verskyning van Jesus beleef voordat hy met ‘n 

evangelisasie kon voortgaan wat op die ou einde veroorsaak het dat ‘n hele Romeinse koninkryk 

tot inkeer kom en die Christelike geloof aanneem.  

 

‘n Nuwe Skepping 

Vanaf een man na een volk na ‘n hele wêreld. God se plan is steeds besig om te omvou. Die 

finale oomblik is nog op pad: die Nuwe Skepping.  

 

Ons sien gedeeltes van hoe dit sal wees deur die visioene van Johannes in Openbaring. In die 

einde sat God die ligte van die heelal afsit, want dit sal nie meer nodig wees in die nuwe Skepping 

nie.  

5 Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son 

nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. 

(Openbaring 22:5) 
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Slot  

Broers en susters, wat vir ons duidelik is, is dat God is liefde. Wat ook vir ons duidelik is, is dat 

God jou wil ken en dat Hy oor die Bybelgeskiedenis heen vir ons wys dat Hy ‘n plan het om almal 

wat Hom terug liefhet, te versamel vir ‘n onverganklike nuwe Skepping.  

Maar nes met Moses en die Volk van ouds kom God na jou toe en Hy vra van ons dat ons Hom 

sal aanbid en in liefdevolle verhouding met Hom staan – dat ons onverdeelde trou aan Hom sal 

hê. 

Mag ons God bly ontdek in ons lewens, mag ons God liefhê en mag ons God bekend maak deur 

ons getrouheid aan Hom in ons lewe van elke dag.  

Amen  
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