
 

Preekvoorligting Sondag 30 September 2018 

Skriflesing: Gen. 18: 1 – 15       Teksvers: Gen. 18: 14   

Tema: Vir ons is dit nooit te laat nie, want by God is niks onmoontlik nie. 

 

Die pad waarop die gelowige hom of haar bevind is dikwels die van beproewing. Dit is asof die 

gelowige se lewe van tyd tot tyd deur bekommernis, teëspoed en teleurstelling gekenmerk word. 

Soms voel dit asof jy in ŉ situasie inbeweeg waar jy nie weet herwaarts of derwaarts nie – alles is 

net eenvoudig hopeloos, daar is vir jou geen vooruitsigte nie. Dan begin die twyfel ŉ mens vreet, 

geloofstwyfel – wat help dit ek glo, wat help dit ek bid as dinge tog nie loop soos wat ek dit nodig 

het nie? 

 

Abraham en Sara was twee mense wat in die geloof gelewe het – ŉ toedrag van sake wat deur die 

brief aan die Hebreërs bevestig word waar Abraham die vader van die gelowiges genoem word. 

Tog het dit hom en sy vrou nie gevrywaar van beproewing nie. God  het aan Abraham die belofte 

gegee dat hy ŉ groot nageslag soos die sand van die see en die sterre van die hemel sou hê. Maar 

soos die tyd verbygegaan het, het die twyfel ook maar ontstaan oor hierdie groot nageslag, 

aangesien Abraham en Sara kinderloos was. Toe breek die situasie aan dat Abraham en Sara tot 

die besef kom – dit is te laat, hierdie belofte kan net nie meer in vervulling gaan nie. Die tyd om 

kinders te kon hê is vir altyd verby (die plan met Hagar). 

 

Binne hierdie skynbare hopelose situasie die woorde van Gen. 18: 1: “Daarna het die Here aan 

hom, dit is Abraham verskyn ....”. Die tyd vir vervulling van die belofte van God het aangebreek – 

die boodskap wat die drie besoekers aan Abraham en Sara kom bekend maak. Dit moes sekerlik 

tot groot vreugde gewees het – dit is immers iets waarop hierdie twee mense vir baie jare gehoop 

het. Dit is egter hier waar die probleem lê – die baie jare. Dit was al teveel jare – hulle was al 

bykans 100 jaar oud. Die gevolg? Vers 12: “En Sara het by haarself gelag ....” Nou was hierdie 

nie ‘n lag van blydskap nie, maar ŉ tipe spottende lag wat sê: “Ag dit is tog nie moontlik nie”. 

 

Dan volg die woorde van vers 14: “Sou iets vir die Here te wonderbaar wees?”. Hier is ons nou 

by die wese van geloof. Geloof begin waar menslike logika ophou, waar wat menslik moontlik is 

nie meer geld nie. Dit is immers die situasie waarin die Here vir Abraham, die vader van al die 

gelowiges gebring het, vir hom en sy vrou – ŉ situasie van totale hopeloosheid vanweë menslike 

onvermoë. 

 

Is dit nie waar ons ons ook maar van tyd tot tyd  bevind wanneer ons die beloftes van God hoor 

nie – ŉ skor  laggie wat sê “ek hoor dit, maar almal weet dit is te laat”. Dit is juis hier waar God 

in sy almag verskyn en sy beloftes gestand doen. Dit was nie te laat vir Abraham en Sara nie en so 

is dit ook nie te laat vir ons situasie nie, wat ons elkeen se situasie ook al mag wees. God is by 

magte om mense se lewens geheel en al te verander – by God is dit nooit te laat nie. Hoe weet ons 

dit, hoe kan ons so seker daarvan wees? Die belofte van Gen. 3: 15 en die vervulling daarvan.  

 

Mag die Heilige Gees ons hierin lei dat ons glo – vir ons is dit nooit te laat nie, want by God is 

niks onmoontlik nie. 


