
Kyk jy na die wêreld met oë van geloof? 

Bepaal jou verhouding met God jou verhouding met jou medemens? 

Doop - 14 Julie 2019 – Gen. 13: 1-18 

Skriflesing en Prediking:  Genesis 13: 1-18 

1. 

Gemeente: 

Konflik is deel van ons lewens.  Elkeen van ons ken dit goed.  Soms voel dit vir ons of 

elke dag net uitgemaak word deur ŉ reeks konflik situasies. 

Natuurlik sit daar baie redes agter hoekom mense baklei.   

• Partykeer is dit omdat mense se persoonlikhede verskil.   

• Somtyds baklei mense omdat hulle verwyssingraamwerk verskil.  

• Mense sit vas omdat hulle verskillend grootgemaak is en daarom verskillende 

uitkyke op die wêreld het. 

• Ander keer onstaan konflik omdat mense nie kan saamstem nie.   

• Natuurlik is daar nog baie ander redes hoekom konflik tussen mense onstaan.  

Ek dadelik aan misverstande, swak kommunikasie, slegte beplanning, stres 

en uitbranding. ens. 

Dit, vriende, is die dieperliggende snellers van konflik.  Maar waaroor baklei mense? 

• Natuurlik, vriende, is daar ook baie dinge waaroor mense baklei.   

• Dink vir ŉ oomblik na aan ŉ konfliksituasie wat in die week wat verby is plaasgevind 

het?  Waaroor het julle baklei? 

• Mense baklei oor groot dinge en klein goedjies.  Mense baklei byvoorbeeld oor 

wat om vanaand te eet maar ook ter selfder tyd hoe om hulle kinders groot te 

maak.  Mense baklei oor geloof, politiek, sport en ŉ legio ander dinge 

Die emosies wat konflik by ons opwek is ook aan elkeen van ons bekend. 



• Konflik veroorsaak angs, vrees, stres, moedeloosheid, bitterheid en verdere woede. 

2. 

Snaaks genoeg sien ons dat die konflik so oud soos die mensdom is.  In die 

teksgedeelte sien ons juis dit gebeur. 

Abraham en Lot, familielede, loop die risiko om van mekaar vervreem te word omdat 

hulle nie kon saamstem oor eiendom nie.  Ons word pertinent vertel dat beide baie ryk 

was. Elkeen het oor baie vee en tente, geld en slawe beskik.   

En op ŉ dag gebeur dit dat hul kuddes net te veel word vir die omgewing geraak het.  

Beide mans het net te veel vee gehad vir die veld.  Juis daarom onstaan die konflik by 

hulle herders. 

Net so kant nota:  sommige sê dat die groot tema van Genesis vervreemding aan die 

eenkant is en versoening aan die ander kant.  Deurgaans lees ons hoe God en mense 

van mekaar vervreem word.  Terselfdertyd lees ons van hoe God herhaaldelik 

versoening met die mens en hoe daar versoening plaasvind nadat verhouding geskend 

is. 

3. 

En so gebeur dit dat beide mans in die konflik situasie voor ŉ keuse geplaas word.  

Dit is ŉ keuse waarvoor elkeen van ons ook geplaas word wanneer ons in ŉ konflik 

situasie is.   

• Wanneer daai taxi voor ons inry,  

• wanneer ŉ persoon by die werk ongeskik is, 

•  wanneer ŉ kind by die skool jou boelie of beskinder.   

• Ja selfs wanneer daar konflik in die kerk of gemeente onstaan.   

Of hulle kies vir hulle self, of hulle kies vir die ander.  Anders gestel – hulle moet kies of 

hulle selfsugtig sal wees of onselfsugtig sal wees.  Wil hulle hul eie belange bevorder, 



of eerder ŉ keuse maak wat in die belang is van die ander persoon. Gaan hulle die 

vrede bewaar of konflik aanblaas? 

• Duidelik sien ons in die verhaal dat Abraham kies om die vrede te bewaar.   

• Hy kies om verhouding te bewaar. 

• Hy kies om onselfsugtig te wees en in ŉ sekere sin die ander wang te draai.   

• Hy stel aan Lot dat hy eerste kan kies.  As Lot die Noorde kies sal hy na die Suide 

toe trek, as hy die weste kies sal hy na die ooste gaan.  

•  Duidelik lewer hy homself uit aan die besluit van Lot. 

 

Lot aan die ander kant kan sy ore nie glo nie.  Hy kyk om hom en sien die lande van 

die Jordaan met al sy water.  Hy sien die moontlikheid van rykdom en plesier.  Hy sien 

ŉ lewe van gemak.   

Hy is nie nederig nie.  Selfs al is hy die jongste, kies hy eerste.  Hy sê nie: “Nee, 

meneer kan maar eerste kies nie”.  Nee, sonder om te skroom kies hy sonder om 

Abraham, sy meerdere, in gedagte te neem. 

4. 

Ons kan nou maklik vaskyk teen Lot.  Ons kan onsself afvra hoekom hy gedoen het 

wat hy gedoen het.   

In plaasvan dat ons Lot as ŉ waarskuwing vir ons stel, laat ons eerder na Abraham as 

voorbeeld kyk. 

Ons weet nou wat agter Lot se keuses sit.   

• Hy is selfsugtig, gierig, hy lei aan hebsug.  

 

Maar wat sit agter Abraham se keuse, sy optrede.   



As Lot met gierige, selfsugtige oë na die wêreld om hom kyk, met watter oë kyk 

Abraham na die wêreld om hom?  Wat motiveer sy besluit wat hy maak.  ŉ Besluit 

wat vrede ten doel het en nie konflik nie? 

Die antwoord is eenvoudig geloof.  Abraham kyk na die wêreld om hom, na die konflik 

situasie wat voor hom afspeel, met oë van geloof.  Anders gestel:  Omdat Abraham in 

verhouding met God leef hanteer hy al die ander verhouding in sy lewe op ŉ baie 

spesifieke wyse. 

5. 

Lees ons die Abrahamverhaal sien ons baie duidelik dat sy geloof (sy verhouding met 

God) op drie sake gebaseer het.  Sy geloof is op drie pilare gebou. 

In die eerste plek leef Abraham vanuit God se genade.  Net in die vorige 

teksgedeelte het Abraham sy eie vrou, Sarai, ontken om sy eie bas te spaar.  In Egipte 

het hy vir Sarai gesê dat sy moet voorgee dat Sy Abraham se broer is.  En so gebeur 

dit ook dat die Faro Sarai vir sy eie vat.  Hier sien ons Abraham as lafhart, en nog 

meer, iemand wat optree sonder om God se hulp te vra.  Hy doen wat hy menslik goed 

vind.  Terselfdertyd is hy vreeslik selfsugtig.  Hy offer vir Sarai op om sy eie lewe te 

spaar.   

Maar wat lees ons?  Wat vind ons in die teksgedeelte? Ons vind God se genade.  

Plaasvan om Abraham te straf, straf hy die Faro met baie plae.  God red hulle van die 

omstandighede, hulle word selfs met besittings uit die land gestuur.   

So sien ons dat Abraham hier in Egipte, bo alle verwagting, gespaar word.  Ten spyte 

van sy vreeslike sonde is God genadig.  God red hulle en seën hulle nog in die 

proses met baie besittings. 

In die tweede plek leef hy met die wete dat hy ŉ opdrag het.  Behalwe dat hy weet 

dat God bo verwagting goed is vir hom het God ook terselfdertyd ŉ opdrag vir hom 

gegee in hoofstuk 12.  Hy moet ŉ seën wees vir al die nasies.  Pertinent word daar in 

die teksgedeelte gestel dat die Kanaäniete en Feresiete in die land gewoon het.  



Ter wille van sy getuienis, ter wille van die seën wat hy moes uitdra na al die 

nasies, was Abraham bereid om sy belange en homself tweede te plaas. 

Die opdrag in gedagte vorm Abraham se geloof.  Met die opdrag van God in gedagte 

leef Abraham anders, maak hy ander keuses.  Kies hy om anders op te tree en so ŉ 

voorbeeld te wees aan al die nasies.  Ja, om ŉ seën te wees vir alle volke 

Die laaste aspek wat Abraham se geloof vorm is die belofte wat God hom gee. 

Abraham tree anders as Lot op omdat Abraham lewe vanuit die belofte wat God hom 

gegee het.  Ons moet verstaan dat Abraham op die stadium nog nie die beloofde land 

ontvang het nie.  Netso het hy ook nog nie ŉ nageslag nie.  Hy het op die stadium 

geen kinders nie.  En tog neem Hy vir God op sy woord.  God het ŉ belofte gemaak en 

dit is genoeg.   

Waar Lot se optrede en keuse gemotiveer word deur dit wat hy kan sien, tree 

Abraham op aan die hand van die onsienlike dinge.  Hy glo, selfs al kan hy nie sien 

nie.  Hy hou aan die belofte vas, wanneer Lot daaraan twyfel, omdat Hy weet dat God 

betroubaar is.  God kom Sy beloftes na. 

6. 

Gemeente.  Ons moet nou aan ons self die vraag stel: “wat sit agter ons besluite”.   

• Kyk ons na die wereld met selfsugtige oë?   

• Kies ons onsself bo ander?   

• Maak ons soos Lot wanneer hy net rykdom en gemak sien? 

Of leef ons soos Abraham?   

• Leef ons onselfsugtig?   

• Plaas ons ander voor ons self?  

•  Plaas ons onsself tweede en ons belange op die agtergrond?   

• Kyk ons na die selfde goed wat ander mense sien, maar met oë van geloof? 



Bepaal jou geloofsoortuigings die wyse waarop jy met ander mense handel?  Bepaal 

jou verhouding met God (vertikale verhouding) jou handel en wandel ten opsigte van 

die mense wat jou pad kruis (horisontale verhouding) 

7. 

Ja, somtyds is die pad van ŉ Christen moeilik en uitdagend.  Maar ons moet besef dat 

ons op ŉ bepaalde manier moet optree, omdat ons soos Abraham lewe vanuit God se 

genade, sy opdragte en Sy beloftes.   

• Soos Abraham is ons sondig, en tog ontvang ons in Christus redding.  God 

is in die kruis gebeure bo alle verwagting genadig.  Ons sondes word nie aan ons 

toegereken nie, maar Jesus neem dit aan die kruis op hom.  Hy sterf ter wille van 

ons 

• Soos Abraham ontvang ons die opdrag om ŉ lig vir al die nasies te wees.  

Deur ons doen late mense se harte te verander.  Om die Kananiete en Feresiete 

wat ons omring na God se woning te bring.   

• En belangrikste gemeente, soos Abraham lewe ons vanuit ŉ belofte.  Dalk nie 

ŉ belofte van land en nageslag nie, maar dat ons een in Christus se sterwe is, 

maar ook een in Sy opstandig. 

Die interessante ding vriende is die feit dat die doop die 3 aspekte van ons geloof op 

kragtige wyse sigbaar maak.   

• Die doop is simbolis van God se genade en liefde.  Nog voordat ŉ kind kan vra 

of iets kan doen om dit te verkry maak God die kindjie deel van Sy gesin.  God is lief 

vir die kind nog voordat die kind iets van God weet. 

• Die doop is ter selfder tyd simbolies van God se beloftes.  Vandag moet ons 

besef dat God ŉ belofte aan ouers gee, maar ook ŉ belofte aan ŉ kind maak.  God 

sê vandag:  Ek is met julle al die dae tot en met die voleinding.  Nie eers sonde, 

skuld of die dood kan julle uit my hande ruk nie. 



• Vriende, netso is die doop simbolies van God se opdragte.  Uit dankbaarheid vir wat 

die ouers vandag gaan ontvang gaan hulle poog om altyd te volgens God se wil te 

leef.  Vandag maak hulle die belofte dat hulle die kindjie gaan grootmaak soos God 

van hulle verwag. 

Mag die Here, deur sy Gees, hulle hierin bystaan. 

Amen 


