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Skriflesing en Prediking: 

1. 

Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus. 

Ek dink meeste van ons het al die film “letters to God” gekyk.   

Dit is ŉ pragtige film waar ŉ 8 jarige seuntjie met kanker gediagnoseer word.  Hy 

verwerk die siekte en gebeure deur sy gebede neer te skryf en dit dan aan God te 

pos.  ŉ Man wat vir die poskantoor werk, wat ook deur ŉ moeilike tyd in sy lewe gaan, 

kry dan hierdie briewe van die seuntjie.  En hy begin dit dan lees.  Op die ou einde 

sterf die seun.  Tog het die briewe wat hy geskryf veroorsaak dat die man weer 

geloof ontdek.  Alhoewel die seun gesterf het, het die man in die proses die lewe 

gekry. 

In die film adresseer die seun sy briewe aan die hemel.  En dit het my aan die dink 

gesit. 

 Wat se adres sou ek op my brief skryf indien ek ŉ gebed aan God wil pos?  

 Verbeel net vir een oomblik dat jy ŉ gebed aan God wil pos.   

 Wat se adres sou jy op die koevert skryf?   

Ek dink meeste van ons sou soos die seun die brief aan die hemel adresseer.   

 Ek wonder egter of dit die regte adres is?   

 Is die hemel die regte adres vir ons briewe?   

 Of moet ons eerder ŉ ander adres op ons briewe skryf? 

Kyk ons na die Bybels sien ons baie duidelik dat God deur die verloop van die 

geskiedenis verskeie adresse gehad het.  In vanoggend se prediking gaan ons kyk 



na die verskillende “adresse van God”.  Ons sal dan aan die einde sien waar God se 

werklike adres is. 

 

2. 

Om God se eerste adres, sy eerste tuiste te vind moet ons na die begin van die Bybel 

blaai.  In Genesis 3:8 vind ons God se eerste adres.  Kom ons lees die versie saam. 

(8) Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind 

opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van 

die tuin. 

Duidelik sien ons broers en susters dat God Homself aanvanklik tuisgemaak het onder 

die mens.  Sy eerste adres is met ander woorde daar waar die mens is.  Die vers sê 

dit so mooi:  Saam met die mens het Hy in die tuin van Eden gewandel.  Selfs nadat 

Adam en Eva gesondig het loop God deur die paradys soos ŉ pa saam met sy kinders 

deur ŉ park loop. 

In die eerste adres sien ons terselfdertyd hoe die verhouding tussen God en mens 

gelyk het.  

 Dit was ŉ naby, intieme verhouding.   

 God, roep na Adam en Eva, hy soek na hulle.   

 Met deernis en met liefde praat hy met hulle.   

 En self wanneer hulle sondig maak God vir hulle klere van vyeblare.   

Ongelukkig, soos ons goed weet, het die verhouding ook as gevolg van die einste 

sonde versleg.  God was nog steeds net so lief vir sy kinders maar omdat die mens 

gesondig het die mens weg van God beweeg.  Die oomblik toe die mens sondig het 

daar ŉ afstand tussen God en mens onstaan. 

Indien ons die beeld wat ons gebruik wil deurvoer kan ons sê dat God as gevolg van 

hul sonde verhuis het.  



3. 

Waarheen het God verhuis?  Om God se tweede aardse adres te vind moet ons ŉ 

bietjie verder deur die Bybel blaai. 

Kom ons lees Eksodus 33: 7-11.  Daar staan: 

(7) Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent 

van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent 

van ontmoeting buite die kamp gegaan. (8) Elke keer wanneer Moses na die tent toe 

uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly 

staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. (9) Sodra hy ingaan, het die 

wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, en dan 

het die Here met Moses gepraat. (10) Wanneer die hele volk die wolkkolom by die 

ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent 

gebuig in aanbidding. (11) Die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy 

vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Josua seun 

van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. 

God se tweede adres is die van die Tabernakel.  Die tent van ontmoeting.  Volgens 

die verstaan van daardie tyd was God teenwoordig slegs op baie spesifieke plekke.  In 

die eerste plek was God teenwoordig op die heilige berg – Sinai.  Daar het Moses die 

10 gebooie direk by God ontvang.  Maar nou is die volk besig om te trek na die 

beloofde land.  Die vraag waarmee die volk geworstel het, is:  “waar is God dan 

teenwoordig?”  Is hy net teenwoordig op Sinai, of kan God ook op ander plekke 

teenwoordig wees.   

Juis hier vind die tent van ontmoeting dan sy funksie.  Die antwoord wat die volk dan 

vind is positief.  God kan saam met die swerwende volk beweeg.  En sy 

teenwoordigheid word die duidelikste sigbaar in die tent van ontmoeting. 

Wat verder belangrik is van die teksgedeelte is dat Moses namens die volk vir Here 

gaan ontmoed.  Hy luister na die wil van God en dra dit dan aan hulle oor. 



Die verhouding tussen God en mens is egter in die teksgedeelte nie meer so intieme 

een soos in die geval van die paradys nie.  Daar is ŉ duidelike afstand tussen die 

deursnit Israeliet en God. 

4. 

Weereens blaai ons ŉ bietjie verder deur die Bybel om God se derde adres te vind. 

In die teksgedeelte wat ons nounet gelees het vind ons die volk terwyl hulle trek na die 

beloofde land.  Maar in 2 Kronieke 6: 15-20, God se “derde adres” sien ons dat die 

volk al reeds die beloofde land in besit geneem het.  Hulle het hulself al gevestig en 

hulle het ook intussen ŉ tempel gebou.  Salomo is hier besig om te praat tydens die 

inhuldiging van die einste tempel.  Kom ons lees nou die moeilike teksgedeelte saam: 

(15) U het U gehou aan wat U u dienaar, my vader Dawid, beloof het. U het die belofte 

gemaak en dit so, soos dit vandag is, deur u woord en u mag vervul. (16) “Here, God 

van Israel, bly dan nou by wat U u dienaar, my vader Dawid, beloof het toe U gesê het: 

Ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees 

mits jou nakomelinge let op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak 

het. (17) “Here, God van Israel, laat die belofte wat U aan u dienaar Dawid gedoen het, 

ook verder vas staan. (18) “Sou God werklik by die mens op die aarde woon? Die 

hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat 

ek gebou het! (19) “Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, 

luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar tot U rig. (20) Hou hierdie tempel 

dag en nag onder u sorg, die plek waarvan U gesê het dat U u Naam daar wil vestig, 

sodat U die gebed kan hoor wat 'n dienaar van U na hierdie plek toe bid. 

Waar God hom eers tuis gemaak het in die paradys, en toe op Sinai en die 

tabernakel, maak God hom nou tuis in die tempel.  Of so het die Israeliete God se 

teenwoordigheid ervaar.  Die tempel het gedien as ŉ simbool van God se 

teenwoordigheid. 



Hulle het vas geglo dat God in die tempel is omdat die ark, met die tien gebooie, 

daar is.  Die ark was simbolies van God se verbond en God se teenwoordigheid en 

dit was in die allerheiligste van die tempel geplaas.   

Soos julle weet het die hoëpriester eenmaal per jaar die allerheiligste binnegaan om 

namens die volk te offer.   

Weereens sien ons in die teksgedeelte en die manier hoe die Jode God se 

teenwoordigheid verstaan het, op afstand dui.   

 Nog meer as in die geval van die tabernakel word die verhouding tussen God 

en mens met afstand gekarakteriseer.   

 God se adres raak net verder en verder weg van die mens.   

 Daar is nie meer sprake van ŉ liefdevolle intieme verhouding nie.   

 Nee, eerder die wet, en die vrees vir straf kenmerk nou die verhouding tussen 

God en mens. 

Die situasie versleg ook dan nog verder.  Blaai ons verder deur die Ou Testament sien 

ons dat Israel nie op die regte manier geleef het nie.  Hulle was nie getrou teenoor 

die verbond of teenoor God se wet nie.  As gevolg daarvan, of so word dit vir ons 

oorvertel, is die volk van Jerusalem en God se woning as balinge weggeneem.  

Die tempel, God se woning word self afgepreek en geplunder. 

As gevolg van die mens se sonde het die afstand net meer en meer geword.  So erg 

dat die mens vergeet het wat die adres van God is. 

5. 

Eweskielik, gemeente, vind daar ŉ ommeswaai plaas.  Alles verander.  Dit is amper 

asof God sê “genoeg is genoeg”.  Omdat God ons so lief het, omdat God genadig is, 

stuur God sy Seun na die aarde.  Vir 33 jaar word Jesus die fokuspunt van God se 

teenwoordigheid.  Jesus is God se vierde adres.  Kom ons lees Johannes 1: 14. 



(14) Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid 

gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en 

waarheid. 

Soos in die geval van die paradys loop God weer tussen die mens.  En dit is vir ons 

ontsettend belangrik.  Want deurdat ons in Jesus glo word ons sondes nie net vergewe 

nie, kry ons nie net die lewe nie, maar leer ons ook weer vir God ken.  Deur Jesus 

se woorde en dade leer ons weer opnuut hoe die hart van ons Vader lyk. 

Weereens wil ek ons beeld gebruik.  Waar die mens voorheen God se adres 

vergeet het, begin ons nou weer bietjie vir bietjie onthou waar God bly.  Of 

anders gestel – deur Jesus begin ek en jy weer vir God ken. 

Ons het egter tydens die hemelvaart gesien dat selfs die adres slegs tydelik was.  

Omdat Jesus ons plek by die Vader moes gaan voorberei het Hy weer terug na die 

Vader gegaan.  Weereens het God van adres verander. 

6. 

Maar weet julle.  Hier waar ons vandag die werk van die Heilige Gees vier en herdenk 

kan ons juig en bly wees.  Want God het ŉ 5de adres.  1 Korintiërs 3: 16 en 6: 19 

beskryf die laaste adres vir ons so mooi.  Daar staan eenvoudig: 

(16) Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle 

woon nie? 

(19) Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het 

die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself 

nie: 

Met ŉ skok besef ons broers en susters dat God se laaste adres voor sy wederkoms 

elke persoon is wat in Jesus glo.  Ek en jy is met ander woorde God se huidige 

adres.  Deur Sy Gees woon God in elkeen van ons 

 God is nie te vinde in tabernakels of tempels nie.   



 Ons kry Hom nie in geboue van sement en steen nie.   

 Ons vind hom nie net by sekere mense wat in tale praat of groot gedoop is 

nie.   

 Netso vind ons God nie by spesifieke kerk of denominasies nie.   

 Terselfdertyd moet ons sê dat ons God nie net vind by sogenaamde perfekte 

gelowiges nie. 

Nee, ons vind God nou by elkeen wat glo in God.  Dit maak nie saak waar jy jouself in 

die lewe bevind nie.  God is nou by ons, in ons.   

Ons kan dit nie bewys nie.  Ons glo dit net. 

 Ek en jy is na die uitstorting van die Heilige Gees God se lewende tempel.   

 Sy lewende tuiste.   

 Sy lewende adres. 

7. 

Aan die begin van die prediking het ons gevra waarheen ons ŉ brief aan God moet 

pos.  En ons het gesê dat meeste van ons die brief na die hemel sal rig. 

Nou sien ons egter dat dit nie die geval is nie.  God is nie ver en verwyderd nie.  Hy 

was nooit ver en verwyderd nie.  Nee, God is hier met ons, in ons. 

Dit is die een boodskap vir vanoggend se prediking. 

 Soek ons na die teenwoordigheid van God hoef ons nie na die hemele te kyk nie.   

 Ons hoef nie na heilige plekke te swerf nie.   

 Ons hoef nie in vreemde tale te praat, of ŉ perfekte gelowige te wees nie.   

Nee, ons moet net glo.  En die wat Glo het God in hul harte.   

 Kyk dus net in die spieël elke more en jy sal iets van God sien.   

 Kyk na jou medegelowige, en jy sal iets van God sien.   



 Sien die liefde, genade en vergifnis wat ons vir mekaar het, en jy sal iets van 

God sien.  

Nee God is nie ver nie.  Hy is hier.  Die verhouding tussen God en mens wat op ŉ tyd 

so hard en koud was is nou ŉ intieme verhouding.   

8. 

Maar daar is ook ŉ tweede boodskap in die teksgedeeltes opgesluit.  God het ŉ pad 

van die tuin, na die tabernakel, na die tempel saam met die mens geloop.  Die pad het 

toe tot einde gekom in Jesus hier op aarde, en toe in die Gees in elkeen van ons. 

Het u egter gesien dat die verhouding tussen God en mens aanvanglik naby aan 

mekaar was?  Maar as gevolg van die sonde het die afstand tussen God en mens 

net groter en groter geword.  God was altyd daar, ons het egter as gevolg van sonde 

weg beweeg.  Maar met Christus is die afstand weer oorbrug.  En die in die Gees is 

die afstand nog kleiner. 

God het deurgaans, ten spyte van alles, nader en nader aan die mens beweeg.  Te 

midde van al die pyn en hartseer, die sonde en skuld, het God deurgaans nader en 

nader aan die mens gekom.  God se adres is nou elkeen van ons. 

Die wonderwerk is egter dat God steeds nog nader aan elkeen van ons wil wees.  

Die vraag is:  Laat ons God toe om naby aan ons te kom.  Of bedroef ons hom deur 

ons woorde en ons dade?  Stel ons hom te leer deur wat ons dink en ons houding 

teenoor die wêreld? 

Laat ons in die Pinkstertydperk besef dat elkeen van ons God se tuiste is.  Ek en jy is 

God se adres.  Maar laat ons ook terselfdertyd besef dat God nog nader en nader aan 

elkeen van ons wil wees. 

Hy wil as’t ware saam met ons in die tuin van Eden wandel soos ŉ pa saam met sy 

kinders.  God steek na elkeen van ons sy hand uit.  Laat, ons deur die krag van die 

Gees, die hand aangryp. 



Amen 

 


