
 

Preekvoorligting Sondag 21 Oktober 2018 

Skriflesing: Gen 22: 1 – 19        Teksverse: Gen 22: 12   

Tema: Geloofsbeproewing werk geloofsopenbaring tot geloofsbevesting 

 

Sake loop nie altyd in hierdie lewe soos ŉ mens verwag of graag sou wou hê nie. Die werklikheid 

– soms maak niks sin nie. Min of meer in hierdie selfde lyn word in die OT verhaal van ‘n ou man 

wat ‘n opdrag van God ontvang.   

1. Diepe geloofsbeproewing 

Abraham se ganse lewe was rondom sy nageslag gebou, geen gewone nageslag nie, maar ŉ 

nageslag soos die sand van die see en die sterre aan die hemel. Hierdie was die belofte van God 

aan hom. Nou is dit so dat Abraham vanaf God se bemoeienis met hom, in geloof opgetree het – 

hy het sy geboorteland verlaat om na ŉ onbekende land te trek, hy het God op Sy woord gevat en 

daarvolgens opgetree. Oor die jare heen was daar egter vele beproewings in Abraham en sy 

eggenote se lewe, die grootse hiervan die feit dat hulle kinderloos gebly het. Dan die groot dag van 

vreugde – hulle drome word ŉ werklikheid, God se beloftes word vervul, Isak word gebore. Maar 

hierdie was nie die einde nie – Abraham ontvang nou die opdrag van God: “Gaan en offer jou seun 

Isak in die land Moria op een van die berge wat ek jou sal wys.” Wat ŉ diepe geloofsbeproewing 

moes dit nie gewees het nie? 

2. Duidelike geloofsopenbaring 

Wat doen Abraham in hierdie diepe beproewing? Hy maak bymekaar alles wat hy vir die offer 

nodig het en vat sy seun en vertrek na die plek deur God vir hom aangewys. Hy handel hier 

onwrikbaar in die geloof. Hy vra nie vrae nie, hy vra nie of dit dalk anders kan nie, hy vra nie wat 

nou van die belofte van sy nageslag sou word nie. Ongeag die teenstrydigheid in dit wat nou gebeur 

met dit wat God beloof het, doen Abraham wat daar vir hom gesê is om te doen – hy plaas sy 

enigste seun op die altaar. Hoe kon Abraham dit doen, het hy nie besef dat hierdie saak die einde 

in soveel opsigte beteken vir Isak, sy nageslag, vir God se belofte nie? Maar God het mag om selfs 

uit die dood op te wek en dit is die rede vir Abraham se optrede. In die geloof het hy die mes 

opgetel in die wete dat God ook in beheer is van hierdie situasie. Selfs sou sy seun sterf, sou God 

nog steeds sy beloftes voortsit – geen situasie is hopeloos en sonder vooruitsig nie. 

3. Wonderbaarlike geloofsbevestiging 

Wat gebeur nou met Abraham, moes hy ly onder sy “uitsiglose daad”? Allermins – sy duidelike 

geloofsopenbaring word nou wonderbaarlike geloofsbevestiging in wat God getuig “... nou weet 

Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie.” God self bevestig dat 

Abraham in die geloof opgetree het. Die gevolg - al God se beloftes word vir hom waar wat inhou 

sy nageslag,  ŉ nageslag waarvan ons ook as kinders van Abraham deel is. Hiermee die oproep vir 

ons as nageslag van Abraham: Glo en handel in die geloof in tye van geloofsbeproewing.  God het 

Abraham se lewe binnegetree deur die goddelike voorsiening van ŉ bokram. Hy tree die mensdom 

se lewe binne  deur die goddelike voorsiening van die volmaakte Offerlam, Christus Jesus die 

Here. ŉ Intree wat beteken dat Hy steeds vandag ons lewens “intree” tot ons redding en behoud.  

 

Terug by die oorspronklike saak – beproewing, en dan diepe geloofsbeproewing, ŉ saak wat ons 

almal in ons lewe het, maar dan met die bemoedigende verkondiging van Gen 22 vir elkeen van 

ons: Geloofsbeproewing werk geloofsopenbaring tot geloofsbevesting. Daarom die oproep dan: 

Hanteer dit op die lewenspad in en deur die geloof – jy kan deur die krag van die Heilige Gees! 


