
Preek Jan Steyn 5 Maart 2017. 

Teks: Genesis 22:1-20 en Johannes 1:29 

Tema: God voorsien as ons hoop en drome klaar is 

 

Inleiding: Hoekom moes Abraham vir Isak gaan offer?  

In die individualistiese kultuur waarin ons leef, gaan alles oor wat ek as individu kan doen en bereik. 

Ek is deel van ´n gesin en familie, maar ek moet my eie sprore trap en my eie naam maak. Ek is 

verantwoordelik vir my eie geluk. 

In die ou samelewing waarin Abraham en Isak geleef het, het dit anders gewerk.  Al die hoop en 

drome van die familie het om die oudste seun gedraai. Die oudste of eersgebore seun wás dus op ´n 

manier die familie of het ten minste die familie verteenwoordig. Ons het dit in Egipte ook gesien net 

voor die farao die Israeliete laat gaan het. Die laaste plaag- die eersgebore seuns moes sterf. Hulle 

het die familie verteenwoordig. Die oudste of eersgebore seun het dus gesterf vir die sonde van die 

families in Egipte teen God omdat hulle Sy volk verdruk het en hulle nie wou vrylaat nie.  Ons sien dit 

ook in Eksodus 34 na die volk Israel uit Egipte getrek het: Die Here sê daar in vers 19: "Elke 

eersgebore seun behoort aan My so ook die manlike eerstelinge van julle beeste en skape. En dan 

verder in die vers: Alle eersgebore seuns moet losgekoop word. Niemand mag sonder ´n offer voor 

my verskyn nie." Die eersgebore seun in die Ou Testament of die ou bedeling is losgekoop van die 

sondeskuld van sy familie deur ander offers wat in die tempel gebring is in sy plek.  

Dit is wat hier in Genesis 22 ook gebeur: die oudste of eersgebore seun wat hier Isak is, moet sterf 

vir die sonde van die familie.   Want hy is die familie, hy verteenwoordig die familie. Daarom klink 

hierdie opdrag vir Abraham nie so vreemd of wreed soos vir ons vandag nie. Natuurlik was daar 

sonde in sy eie lewe en in die lewe van sy familie. En God was heilig. Natuurlik was daar geen sonde 

in Hom nie. Die oudste of eerste seun het die familie verteenwoordig. Hy moes instaan vir die 

sondeskuld van die familie. Maar Abraham het teen Moriaberg uitgeloop met meer as die gedagte 

dat God heilig is en daarom hierdie sondeskuld van mense teenoor Hom uitstaande was. Abraham 

het ook geweet God is genadig. Daarom sê hy terwyl hy en Isak Moriaberg uitloop, God sal Sy eie 

offerlam voorsien. My seun, ek weet nie hoe nie, maar God is nie het heilig nie, God is genadig. Hy 

sal voorsien. Abraham sit vir Isak op die altaar en toe hy die mes lig en opkyk, sien hy die skaapram 

aan die bos vasgehaak. Toe hy opkyk- die skaapram aan die bos vasgehaak was klaar daar toe hulle 

daar aangekom het, maar hy moes opkyk om dit te sien. Hy het God se offer wat klaar daar vir hulle 

was eers mis gekyk. 



Tim Keller skryf dat God vir Abraham toets deur te hom te vra om Isak te offer omdat Isak iets van 

hierdie afgod in Abraham se lewe geword het. Isak het tussen God en Abraham ingeskuif. En as jy 

die grond aanbid waarop ´n kind loop en ´n kind word ´n afgod in jou lewe, gaan een van twee dinge 

gebeur. Jy gaan hierdie seun oordissiplineer want ek wil hê hy moet perfek wees in alles. Of ek gaan 

hierdie kind onderdissiplineer of te min dissiplineer want ek wil nie hê hy moet teleurgesteld met my 

wees of ontevrede met my wees nie. Watter kant toe dit ook al gaan, as jou kind hierdie afgod in jou 

lewe is, gaan hierdie verhouding daardie kind versmoor.  Want ek hang al my vreugde en verlange 

en drome aan jou as my kind en dis ongesond. God weet al pad vorentoe vir Abraham is om te toets 

wie die eerste liefde in sy lewe werklik is. En God weet ook net as Hy die Eerste liefde is, gaan die res 

op hul regte plek inval. Aan die einde noem Abraham die plek waar God die ander offer voorsien het: 

Jehovah Jireh. Die Here voorsien. Hy is eerste en nie Isak nie. Dis nie net vir God belangrik nie. Dis 

net so belangrik vir Abraham en Isak. Abraham moet die lewensbelangrike les leer: Nie sonder Isak is 

daar geen toekoms nie. Sonder God is daar geen toekoms nie. Of soos Stanley Hauerwas dit so mooi 

verduidelik het by die doop: We say our children are our hope for the future. At baptism we are 

actually saying: God is the hope for the future. 

Die Isaks in ons lewe: 

Ek glo die storie van Abraham en Isak moet ons opnuut help om die Isaks in ons eie lewe raak te 

sien. Hierdie dinge of dalk mense wat tussen ons en God ingeskuif het. En dit wat tussen ons en God 

inskuif is nie in die eerste plek slegte goed soos drank en dwelms en slegte vriende of pornografie 

nie. Tim Keller het my baie gehelp om dit te verstaan. Ons neem baie keer goeie dinge soos ´n 

suksesvolle loopbaan, my gesondheid en fiksheid, my besittings , my familie, my liefde vir iemand en 

gee dit ´n plek in ons lewens wat bo die plek is wat dit moet beklee. Keller skryf: We turn good 

things into ultimate things. En ultimate things is dinge of mense waaroor ek sê: Sonder dit of sonder 

hulle kan ek nie lewe nie, as ek dit moet verloor gaan my lewe nie sin maak nie.  

Dis die sentrale ding: As God nie ons eerste liefde is nie, gaan geen ander liefde of belang in ons 

lewe op hul regte of gesonde plek staan nie. 

 

Die berg van die Here (Moriaberg): 

Moria was die naam van die reeks berge wat Jerusalem omring het. Op die berg Moria moes 

Abraham sy offer gaan bring. Op berg Moria het God ´n ander offer in die plek van Isak voorsien. In 2 

Kronieke 3 lees ons Salomo se tempel is op Moriaberg gebou. Die tempel was vir die ou Jode die plek 

waar hulle God se teenwoordigheid op aarde kan gaan opsoek. God was vir hulle daar teenwoordig 



meer as op enige ander plek op aarde. Daarom was die ballingskap en die vernietiging van die 

tempel hierdie groot storie vir hulle. Waar is God nou? Waar is Hy nou teenwoordig as die tempel 

vernietig is? Later word daar weer op Moriaberg rondom Jerusalem geoffer. Baie jare later. Op 

Golgotha, Skedelbeenkoppie, deel van Moriaberg. Toe word Johannes se profesie waar: Daar is die 

Lam wat die sonde van die wêreld wegneem. God het weer ´n ander offer voorsien vir die mensdom 

wat in hul sonde skuldig voor Hom gestaan het. Sy eie Seun. Ons is nie meer soos die Israeliete in die 

Ou Testament ons eerste seuns aan God verskuldig nie. Ons hoef hulle nie met offers by die tempel 

te gaan loskoop nie. Want God het klaar Sy eerste en eniggebore Seun vir ons gegee om ons los te 

koop. Hy is die eenmalige en genoegsame offer vir ons sonde. Ons verskyn dus nie voor God sonder 

´n offer nie, want Hy het die offer vir ons gebring.  

God het vir Abraham gesê: Nou weet ek dat jy my dien of liefhet: Jy het nie geweier om jou seun, jou 

enigste seun aan My te offer nie. By die kruis van Jesus kan ons bely: Nou weet ons dat U ons liefhet, 

want U het nie geweier om U Seun, U enigste Seun aan ons te offer nie. Kyk na die kruis en sê: Hier is 

God! Hier kom Sy heiligheid en SY genade bymekaar. Hy is teen ons sonde maar Hy is vir ons! By die 

kruis het God soos Abraham in Genesis 22 uitgeroep: Hier is Ek! 

Ons stap soms soos Abraham ons eie Moriaberge uit waar ons voel ons gaan alles verloor wat vir ons 

belangrik is en saak maak. Dit lyk vir ons na die plek waar ons hoop en drome gaan sterf. Ons stap 

hom met swaar voete uit. Dis swaar om dan soos Abraham vir die Here te sê: Hier is ek! Die storie 

van Genesis 22 wil ons dalk weer laat onthou dat ook ons diepste krisis en mees hooploosste plek 

die berg van God is. Die plek waar Hy teenwoordig is. En leer ons uit Genesis 22:14: Op die berg van 

die Here word voorsien. Jehovah Jihreh, die God wat voorsien, was nie net Abraham se God nie. Hy 

is joú God. Joú Vader. 

Amen 

 

 

 

 

 

 


