
 

Preekvoorligting Sondag 4 Augustus 2019 

Skriflesing: Gen. 28: 10 – 22       Teksvers: Gen. 28: 15    

Tema: Daar is ŉ breë trap ook vir jou lewe – openbaar dit deur jou manier van lewe. 

 

Jakob wou sekere doelwitte in hierdie lewe behaal, gevolglik het hy alles in die stryd gewerp om 

dit wel te probeer doen. Daarom sy planne waarmee hy sy broer en ook bejaarde pa tot eie 

persoonlike voordeel bedrieg het. Die prys was vir hom nie te groot om te betaal nie, selfs nie dat 

hy daardeur die argwaan van sy broer hom op die hals gehaal het nie. Sien ons nie die mens van 

vandag ook in hierdie Jakob nie? Baie mense, selfs baie van ons, sal alles in die stryd werp om ŉ 

plekkie in die son vir ons te verseker, hoe ons dit ook al wil noem. 

 

Jakob het alles op die spel geplaas om te verseker dat die dag van more vir hom voordeel inhou, 

maar nou moes hy vlug vir sy broer – sy planne het dus skeefgeloop. Dan gebeur dit dat hy die 

aand van sy vlug op ŉ plek kom, ŉ klip vat en dit onder sy kop sit en aan die slaap raak. Dit is toe 

dat hy die droom van die leer wat tot in die hemel reik en engele wat op en neer klim gehad het. 

 

Die betekenis van die droom word meer duidelik as ŉ mens hier dink aan ŉ groot en breë trap wat 

tot in die hemel strek en met hierdie trap beweeg die engele van God op en af. Dit wat God aan 

Jakob uitwys is dat daar ook ŉ “ander werklikheid” as die “sigbare werklikheid” is. Dit is die 

“onsigbare werklikheid”, die werklikheid van God en sy bemoeienis met die mens hier op aarde. 

Jakob moes hierdie volle waarheid van die lewe weer raaksien. Hierdie saak het by Jakob verlore 

gegaan, met die gevolg hy het geglo hy en hy alleen is die een wat vir alles moes sorg en in plek 

moes hou. 

 

Maar God sou hierdie lewensuitkyk van Jakob verander deur hom bewus te maak van die hemelse 

en die God van die hemel. Gevolglik moes hy as ŉ vlugteling in die veld met sy kop op ŉ klip 

gaan lê voordat hy die lewe weer reg sou verstaan. Hierdeur (die droom) trek God sy oë 

hemelwaarts na daar waar God is. Wat word hier openbaar? Die wonderlike boodskap soos uit die 

droom duidelik: God hou Hom ook op met bedrieërs en die swendelaars, met dié wat skynbaar vir 

rampspoed geoormerk is. God wys aan Jakob dat die lewe hier op aarde onlosmaaklik gebind is 

aan die lewe in die hemel, en dan nie dat die lewe hier op die aarde uitloop in die hemel nie, maar 

dat dit ŉ werklikheid is wat gelyktydig bestaan.  

 

God openbaar dan deur “die trappe wat tussen die aarde en die hemel is”, dat Hy wat God is die 

mens nie vergeet nie. Jakob se lewe was in God se hand, ongeag dat hy wat Jakob was gereken het 

dit was in sy eie hande (bedrieglike optrede). God sê vir Jakob: “En kyk, Ek is met jou, en Ek sal 

jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie 

verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het”. Wat kan ŉ mens meer verlang as God aan 

jou sy, dit wat hier aan Jakob geopenbaar word? Wonderlik is hierdie boodskap wat Jakob se lewe 

in heel ŉ ander rigting gestuur het, ŉ werklikheid wat ook in ons lewe moet gebeur. Laat ons elkeen 

dan aan hierdie werklikheid deur die HG in die geloof vasgryp nl. 

 

Daar is ŉ breë trap ook vir my lewe – mag ek dit openbaar deur my manier van lewe. 


