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Ek kies... om die HERE 
teenwoordig te maak



Jy moet God se
teenwoordigheid soek

Jy moet God in hierdie
wêreld teenwoordig

maak

Watter altaar gaan jy hierdie week
vir die Here bou?



Ek kies... om die HERE teenwoordig te maak

Genesis 13:1-18

Die Jordaanvallei In die omgewing van Bet-El



LB 168  - Heilige Jesus

1. Heilige Jesus, Heer van die here,

U is verhoog tot die hemeltroon.

Ons bring U ere, Christus, die Here!

Met heerlikheid is U gekroon.



3. U is die Alfa, en die Omega.

U kom en elkeen sal U kan sien.

U is die Eerste. U is die Laaste.

Die ganse skepping sal U dien.

LB 168  - Heilige Jesus





As jy moet kies!



LB 203   Loof die Here, al wat lewe

1. Loof die Here, al wat lewe,

wil Hom dank en hulde bring

Hy het al ons skuld vergewe;

ons 'n nuwe lied laat sing.

Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!

Loof die Vader, God en Heer!



LB 203   Loof die Here, al wat lewe

2. Loof Hom wat in groot genade

ons deur eeue heen behou;

loof Hom vir sy reddingsdade –

vas kan ons op Hom vertrou.

Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!

Hy's genadig en getrou.





Genesis 13



Die aartsvaderverhale
• Verhale oor Israel se herkoms...

• ...bedoel vir ballingskapsmense wie se geloof wankel

• Sekerhede van die verlede het verdwyn

• ŉ Onseker toekoms wag en hulle sê:
• Ons is (alweer) mense met niks
• Ons is (alweer) uitgelewer aan magte waaroor ons geen beheer het nie
• Ons is (alweer) vreemdelinge en bywoners in ons eie land (Gen. 23:4)
• Alles het onseker geword
• Ons gaan met angs ŉ onbekende toekoms tegemoet

• Die aartsvaderverhale
• Herinner die ballinge aan die pad wat die Here deur eeue van voorspoed en 

teenspoed, hoogtepunte en laagtepunte, gesondheid en siekte, heerskappy 
en slawerny, met sy kinders loop

• Stel die ballinge voor ŉ keuse – is ek bereid om God se pad te loop?



Die Abrahamverhaal
• Die boodskap van die Abrahamverhaal word pragtig verwoord in die 

woorde van vers 2 van ons loflied:
Loof Hom wat in groot genade

ons deur eeue heen behou;
loof Hom vir sy reddingsdade –

vas kan ons op Hom vertrou.

• Abraham
• Word in ŉ vreemde land deur ŉ onbekende God geroep (Gen 12)

• Hy vertrek na ŉ nog vreemder land NET op grond van ŉ belofte
• Nageslag

• Land

• Toekoms

• Abraham sien min hiervan in sy leeftyd realiseer, hy moet leer om God op 
sy woord te neem en in geloof vorentoe te leef, seker – nie van homself nie 
– maar van die God wat ons deur eeue heen behou, wie se reddingsdade 
vas staan, op wie ons kan vertrou



Abraham

ŉ Reisiger wat krisis op 

krisis beleef…
• Van Ur na Haran (11:310
• Van Haran na Sigem (12:6)
• Van Sigem na Bet-El (12:8)
• Van Bet-El na die Suidland (12:9)
• Van die Suidland na Egipte (12:10)
• Van Egipte na Bet-El (13:1-4)
• Van Bet-El na Hebron (13:14-18)

…wat kies omdie Here 
teenwoordig te maak
• Die refrein van die Abrahamverhaal
Daar het hy ŉ altaar vir die HERE gebou

• By Sigem (12:7)

• By Bet-El (12:8)

• By Hebron (13:18)



ŉ Altaar vir die HERE

ŉ Altaar is ŉ simbool

• Om God se teenwoordigheid te soek
• Om God teenwoordig te maak
• Geloof in God
• Vertroue op God
• God se beloftes sal waar word in my 

lewe, al kan ek dit nou nie sien nie!



In Genesis 13 ontmoet ons Abram in ŉ krisis

• Eksterne krisis – hy is nou net uit Egipte verjaag en bevind hom 
tussen vreemdelinge – Kanaäniete en Feresiete (13:7)

• Interne krisis – konflik in sy eie familie

• Bestaanskrisis – hy is sonder land, sonder nageslag

• ŉ Krisis is ŉ geleentheid om te kies
• Eiebelang

• God se belang

• Kom ons lees!



Genesis 13:1-18
1Abram het uit Egipte opgetrek, hy en sy vrou met al sy besittings, en Lot 
saam met hom, na die Suidland toe. 2Abram was baie ryk aan vee en 
silwer en goud. 3Hy het van plek tot plek getrek, uit die Suidland na Bet-El 
toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bet-El en 
Ai, 4na die plek van die altaar wat hy vroeër gebou het. Daar het Abram 
die Naam van die HERE aangeroep.

5Ook Lot, wat saam met Abram getrek het, het kleinvee en beeste en 
tente gehad. 6Die land kon hulle nie dra om saam te bly nie,  want hulle 
besittings was te veel; hulle kon nie bymekaar bly nie. 7Daar het 'n getwis 
ontstaan tussen Abram se veewagters  en Lot se veewagters. Die 
Kanaäniete en die Feresiete het ook nog in die land gewoon.



Genesis 13:1-18
8Toe sê Abram vir Lot: “Daar moet tog nie 'n getwis wees tussen my en 
jou  en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. 9Lê die 
hele land nie oop voor jou nie?  Skei asseblief af van my. As jy links gaan, 
gaan ek regs; en as jy regs gaan, gaan ek links.”

10Lot het toe rondgekyk en die hele Jordaanstreek gesien, dat die hele 
gebied waterryk was. Voordat die HERE Sodom en Gomorra verwoes 
het, was dit soos die tuin van die HERE, soos Egipteland, totdat jy by Soar 
gekom het. 11Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het 
ooswaarts versit. So het die twee van mekaar geskei: 12Abram het in 
Kanaän bly woon, maar Lot het in die stede van die Jordaanstreek 
gewoon; tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. 13Die inwoners van 
Sodom was sleg: hulle het gesondig teen die HERE, sommer erg.



Genesis 13:1-18
14Die HERE vir Abram gesê nadat Lot van hom afgeskei het: “Kyk tog rond, 
kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die 
weste. 15Inderdaad, die hele land wat jy sien, gee Ek vir jou en vir jou 
nageslag – vir altyd. 16Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van 
die aarde. As iemand in staat is om die stof van die aarde kan tel, sal jou 
nageslag ook getel kan word. 17Staan op en trek deur die land, deur sy 
lengte en sy breedte, want Ek gee dit vir jou.”

18Abram het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre 
by Hebron. Daar het hy ŉ altaar vir die HERE gebou.



Genesis 13:1-18
• ŉ Eenvoudige verhaal

• 13:1-4: Na ŉ krisis in Abraham se lewe gaan hy terug na sy wortels toe, na Bet-El toe 
waar hy ŉ altaar vir die Here gebou het en waar hy die Here aanbid het

• 13:5-7: ŉ Nuwe krisis ontwikkel – konflik in die familie

• 13:8-9: ŉ Krisis dwing Abram en sy mense tot ŉ keuse

• Eiebelang

• God se belang

• 13:10-13: Lot kies vir eiebelang – maar daar is ŉ onheilspellende nota wat in Genesis 
18-19 ŉ grusame werklikheid gaan word

• 13:14-17: Abram kies om God op sy woord te neem en in vertroue op God se pad te 
loop

• 13:18: Abram sien steeds nie God se beloftes realiseer nie, maar hy kies om ŉ altaar 
te bou

• Hy soek God se teenwoordigheid

• Hy maak God teenwoordig  é



Ek kies... om die HERE teenwoordig te maak

Genesis 13:1-18

Die Jordaanvallei In die omgewing van Bet-El



Krisis en keuse…
• Ons beleef ongekende krisistye

• Eksterne krisisse

• Interne krisisse

• Bestaankrisis vir elkeen van ons

• Krisistye bied geleenthede om te kies
• Eiebelang

• God se belang

• Waarheen neem jou onseker lewensreis jou vanoggend?
• Terug na jou wortels toe?

• Met hoop ŉ onbekende toekoms in?

• Kies jy om ŉ altaar te bou?
• Om God se teenwoordigheid te soek

• Om God teenwoordig te maak





LB 159   God is hier teenwoordig

1. God is hier teenwoordig;

laat ons biddend nader,

hier waar ons voor Hom vergader.

God is hier teenwoordig.

Heilig is die Here;

buig in stilte, Hom ter ere!

Wie Hom roem, wie Hom noem

Heer en Hemelvader, kom nou almal nader!



LB 159   God is hier teenwoordig

2. God is hier teenwoordig.

Here, gee ons vrede,

wees genadig, wil vergewe.

Ons is swak en sondig,

maar ons lied verkondig:

U's die bron van alle lewe.

U is Heer, U regeer.

Lei ons al ons dae na u welbehae.




