
 

Preek 26 Februarie Jan Steyn 

Teks: Genesis 12:1-5 en Genesis 15 

Tema: God voorsien deur twyfel 

 

Inleiding: 

 Mag ´n kind van die Here twyfel? 

Abram twyfel. Die man wat later die vader van alle gelowiges deur Paulus genoem word twyfel. Ons 

sien dit in 15:3: Wat kan U vir my gee? Dit is nou twintig jaar of meer na God hom uit sy land geroep 

het in in Genesis 12 beloftes van seen en ´n nageslag aan hom gemaak het. Toe lees ons was Abram 

al 75! 

Dis of Abram wil sê: Here, ek het my deel gedoen. Ek het gehoorsaam toe U my geroep het, ek het 

gedoen soos U gevra het. Abram moes begin dink het dat hy dalk die Here verkeerd verstaan het. 

Dalk het hy begin dink hy moes iewers iets verkeerd gedoen het. Want kinderloosheid is in daardie 

tyd as God se straf gesien of ten minste dat God nie met jou tevrede is nie.  

God neem Abram na buite en wys vir hom die sterre om so aan te dui hoe groot sy nageslag sal 

wees. Hierna lees ons in vers 6: Abram het toe in die Here geglo. Maar dit sluit nie verdere twyfel en 

vrae uit nie. Die vrae staan dus nie teenoor sy geloof in God nie. God beloof Abram om die land van 

Kanaan as besitting aan sy nageslag te gee. En Abram vra die twyfelvraag: Here, hoe sal ek weet dat 

ek dit in besit sal neem Here my God? 

Hoekom twyfel Abram? Hoekom twyfel ons soms? Abram begin twyfel want die werklikheid van sy 

omstandighede as bejaarde sonder nageslag of eie land is net te werklik om te ignoreer en te glo en 

te hoop iets kan nog gebeur. Abram twyfel, want die bewyse van God se beloftes bly weg- hy het 

nog geen kind nie en daarom geen hoop dat sy nageslag eendag die land Kanaan gaan besit nie. 

Sonder die kind van die belofte kan die land van die belofte nie waar kan word nie. Die twee hang 

saam. Abram begin ook twyfel omdat hy al te lank moes wag. Is dit nie maar ook ons nie? Ons begin 

twyfel omdat die beloftes van God vir ons wegbly of Hy ons nie iewers uitkoms gee as ons bid nie. 

Ons begin twyfel omdat die werklikheid van ons situasie ons begin oorweldig. Ons begin twyfel 

omdat ons te lank vir die antwoord of die uitkoms moes wag. 



Iets baie belangrik wat ons van twyfel moet weet is die volgende: Daar is iets soos geloofstwyfel- dis 

nie buite jou verhouding met God nie, maar deel van ´n eerlike pad of verhouding met God. Twyfel is 

nie die teenoorgestelde van geloof nie, skryf Ferdinand Deist. Ongeloof is die teenoorgestelde van 

geloof. Tim Keller skryf oor hierdie gedeelte: "Abram walked away with a faith that was stronger 

for having questioned. Ons way to learn faith is to pursue our questions." 

 

Wat is God se reaksie op Abram se twyfel? 

God oordeel nie oor Abram vir sy twyfel nie en roep uit: Hoe durf jy twyfel en My bevraagteken nie. 

God ken Abram se hart en het lank al sy vrae en onsekerheid en selfs ontnugtering en bitterheid raak 

gesien.  

God se reaksie op Abram se twyfel is eerstens ´n prentjie- die sterre van die hemel- so talryk sal 

jou nageslag wees. Die tweede reaksie van God op Abram se twyfel is om ´n verbond of kontrak 

met hom te sluit. ´n Kontrak is tussen twee mense of menslike partye. By ´n verbond is God 

betrokke.  

Vir ons vandag lyk hierdie slag van die diere alles baie vreemd, maar vir Abram was hierdie gebruik 

bekend- dis hoe kontrakte in daardie tyd tussen twee partye gesluit is. Gewoonlik is een dier 

middeldeur gesny en by die sluiting van die kontrak het albei partye tussen die stukke van die dier 

deur geloop. Hoekom is dit so gedoen? Hulle het met die dier wat middeldeur is opgevoer wat sal 

gebeur as jy nie getrou is nie en die kontrak verbreek. Jy sê eintlik: Mag my liggaam dan soos hierdie 

dier s´n gebreek word en my bloed soos syne vloei. 

God en Abram se kontrak verloop nie heeltemal soos die gewone nie. Hier word vier diere geslag en 

nie een soos gebruik is nie- Abram, ons gaan hierdie verbond of kontrak baie vas en seker maak. 

Abram is nie daar as die kontrak gesluit word nie. Net een party is daar- God. Rook en die fakkel van 

vuur was simbole van God se teenwoordigheid. Abram slaap terwyl die kontrak of verbond bekragtig 

word- oorweldig deur angs en groot donkerte. Abram se angstigheid, skryf Tim Keller gaan oor 

twee vrae: Here hoe kan ek U vertrou? How can I know about you God? Die tweede vraag 

waarmee hy geworstel het, was: Hoe kan ek myself vertrou? How can I know about me God? How 

can I ever be your person? Hoe weet ek ek sal soos U mens kan leef? 

God stap alleen deur die diere se karkasse terwyl Abram slaap. Watter boodskap dra hierdie optrede 

van God? Abram as ek nie my kant van die kontrak nakom en jou seen nie, sal die straf daarvoor dra. 

Maar Abram, ek loop alleen hier deur. Dit beteken Ek sal ook die straf dra van jou kant van die 



verbond as jy en jou nageslag My nie dien en eer nie. I will take the curse of the covenant for both 

you and me. Abram, as Ek nie my deel van die kontrak of verbond nakom en jou seen nie, mag my 

liggaam so gebreek word en my bloed so vloei soos hierdie diere se liggame gebreek en hul bloed 

gevloei het. Abraham as jy en jou nageslag nie julle deel van die verbond nakom en my gehoorsaam 

en dien nie, mag My liggaam dan so gebreek word en my bloed vloei soos dié van hierdie diere. 

Slot: 

Ons ken die res van die storie. Die verhaal van Abram se nageslag se ontrouheid aan God, van hul 

afgodery en afwyking van Sy gebooie. En God moet instaan vir hul oortreding. Daarom aan die kruis 

word Sy liggaam so gebreek en vloei Sy bloed soos die van die diere in die verbond seremonie. 

Hebreers 6 sê die kruis van Jesus is die anker vir ons siele, ons stukkende siele, ons soekende siele, 

ons twyfelsiele. Dis die veilige en onbeweeglike lewensanker skryf Paulus, vir ons bang en angstige 

harte. Daardie offer wat Jesus namens ons aan die kruis gebring het. Vir die kant van die verbond 

wat ons gebreek het.  

Toe die Here in Genesis 15 by Abram kom, het Hy klaar sy twyfel en sy stryd gesien. Daarom is God 

se eerste woorde aan hom: Moenie bang wees nie, Abram. Wat gebeur in Lukas 2 toe die 

skaapwagters die die engel van die Here en die heilige lig rondom hulle sien? Die engel sê: Moenie 

bang wees nie, ek bring vir julle ´n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bedoel is. 

Wat sê die engel by die graf van die opgestane Here vir die vroue wat kom om Sy liggaam te versorg? 

Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is 

uit die dood opgewek soos Hy gesê het. Moenie bang wees nie. Gaan kyk weer die anker vir jou siel. 

Dis nie in jouself nie. Dis in die Jesus van die kruis. Daarom noem Paulus Jesus in 1 Korintiers 1 die ja 

van God, die ja op al die beloftes van God. 

Ek en jy wonder soms soos Abram of ons na alles God kan vertrou, kan glo in Sy liefde en Sy sorg en 

dat Hy vir ons in alles omstandighede kan en wil voorsien. Miskien moet ons dan weer Genesis 15 en 

die storie van die kruis gaan lees. Hoe kan ons na alles God nie vertrou nie? 

Amen 

 

 


