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29 April 2012

SKRIFGEDEELTE: Genesis 18: 1 - 15
TEKS: Genesis 18: 13 – 14
TEMA: Oorkom die gevoel van uitsigloosheid
SANG: Ps 92: 1, 2 (NAB); Sb 12-3: 1, 2; Ps. 25: 3 (OAB); Ps 89: 1, 3 (OAB);  

Ps 100: 1, 2, 4 (OAB)

1            INLEIDING  

Wat is uitsigloosheid?  
Jy kan nie verder kyk as net die onmiddelike nie.  
Dinge vang jou vas.  
Jou oë bly vasgenael op jou huidige probleme en omstandighede.  

Hoe en wanneer kan ons dit ervaar?  
As iemand naby aan jou sterf, 
as jy langdurige finansiële druk ervaar, 
as daar net nie verligting oor een of ander iets kom nie,
as dit vir jou voel of jy net nie naby aan die Here kan kom nie, 

Dan veroorsaak uitsigloosheid dat ons net nie reg reageer nie,  ook nie reg op 
God se beloftes nie.

2            UITSIGLOOSHEID  OORKOM  MY  AS  MY  GEDAGTES  STOL  BY  DIE   
ONMOONTLIKE

Abram en Sara ontvang beloftes van die Here van ‘n groot nageslag.
‘n Nageslag so baie soos die sand aan die see en die sterre aan die hemel.
Die beloftes neem hulle uitsigloosheid op ‘n eie kind en wonderlike geloofsvoordele 
uit die weg.  
In die geloof kan hulle geestelik sommer ver en breed sien.  

Reeds 25 jaar tevore ontvang Abram die belofte dat die Here vir hom en Sarai ‘n groot 
nasie sal maak.  

Ons lees daarvan in Gen 12.  
Abram was toe 75 jaar oud.

In  Gen  15  lees  ons  van  die  verbondsluiting  van  die  Here  met  Abram  en  daar 
bevestig die Here weer dat Hy vir Abram ‘n eie kind gaan gee.  

Nie uit Elieser sal die seën van ‘n nageslag kom nie, maar deur ‘n kind binne 
sy huwelik met Sara.  
Ons lees dan van Abram se reaksie: “Abram het toe in die Here geglo…..”.

Abram en Sarai word  weer deur die Here bemoedig dat hulle ‘n eie kind sal hê  nadat 
hulle probeer om op hulle eie manier vir hulle ‘n nageslag te verseker.  

Sarai dring daarop aan by Abram om by Hagar vir hulle ‘n kind te verwek.  
Weereens maak die Here dit duidelik dat die gelowige geslag nie uit Ismael sal groei  
nie, maar dat die Here vir hulle nog ‘n kindjie sal gee.  

Abram was toe 86 en Sarai 77. 

In Gen 17, toe Abram 99 jaar oud was, word beide Abram en Sarai weer verseker 
dat hulle ‘n eie kindjie sal hê.  

Die Here praat direk met Abram, verander sy naam na Abraham en dan vind 
ook die besnydenis plaas.  
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Dit is die teken van die verbond, die versekering dat God Sy beloftes aan 
Abraham en Sarai sal uitvoer.

Die Here bevestig Sy beloftes van ‘n eie kind ook aan Sarai met die 
naamsverandering wat sy op 90 jarige leeftyd ontvang.  
Dit word ook vir ons in Gen 17 beskryf.  

Dit  vind plaas kort  voor  die  gebeure soos in  Gen 18 vir  ons 
weergegee.  
Daar word Sarai se naam na Sara verander.  
Dit beteken vorstin, want sy sal die moeder van baie nasies en 
konings word.  

Sy sal moeder wees.  
Dit veronderstel dat sy ‘n kind sal hê.  
Sy sal geboorte skenk.  

Abraham moes haar die naam meegedeel het en die betekenis 
daarvan.  

Sy word ook dan na die naamsverandering konstant Sara 
genoem en nie meer Sarai nie.  
As  sy  nou  kort  na  hierdie  naamsverandering  dan  die 
woorde  van  die  besoekende  engele  hoor,  lag  Sy 
stilletjies by haarself daaroor.  

Abraham lag ook vroeër as die Here vir hom vertel dat Sara op die ouderdom 90 binne 
‘n jaar ‘n kind sal hê.  

Ook hy kon dit nog nie werklik glo nie en wou eerder op Ismael as nageslag steun as 
op die belofte van ‘n kind wat nog gebore gaan word.  
Tog verander sy twyfel en uitsigloosheid oor die belofte van ‘n kind uit Sara as die 
Here dan met hom praat.  

Hy reageer in die geloof op die belofte.  
Abraham se gelowige aanvaarding van God se beloftes kom ook uit  in sy 
onmiddelike reaksie op wat God sê.  

Hy val in aanbidding op die grond voor die Here neer.  
Hy gaan ook dadelik daartoe oor om die besnydenis aan al die manlike 
lede van sy huis toe te pas.  

Hy verstaan nog nie hoe die belofte van die kind moontlik sal 
wees nie.  
Dit bly bo sy vuurmaakplek.  
Dit stry teen alle verwagtinge van mense.  
Tog bly hy nie vassteek by die skynbaar onmoontlike nie!

Die belofte, die Woord van God, bring hom tot geloof.  
Dit is wat die Woord in ons behoort te doen.  
Dit behoort ons geloof in God en in Sy beloftes te verdiep, al 
verstaan ons nie altyd wat gebeur nie.

Sara reageer anders.  
Dit word so duidelik as die drie mans op reis, die engele waarvan die een die Here 
self was, daar by hulle aankom.  
Abraham sien hulle en nooi hulle nader.  

In die gesprek nadat hulle ‘n groot ete voorgesit is,  roer die besoekers dit 
weer aan dat Sara binne ‘n jaar ‘n kind sal hê.  
Hulle  kom  om  die  boodskap  aan  haar  persoonlik  oor  te  dra  en  haar  tot 
geloofsreaksie op te roep. 

Dit is belangrik dat sy God se beloftes sal glo om deel daarin te kan hê. 
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Die Here wil ook haar bring tot geloof en geloofsverdieping voordat Hy 
die belofte van ‘n eie nageslag vir haar verwerklik.  

Hierin sien ons God se eie bemoeienis met ‘n kind van Hom wat 
nog nie voldoende glo nie.
Hy stel belang en is bekommerd oor haar.  
Hy wil haar uitsigloosheid kom wegneem.  
Hy wil haar weer hoop gee.  
Hy wil  haar bemoedig dat Sy beloftes aan Sy kinders nie leë 
beloftes is nie.  

Ook  ons  het  versterking  nodig  sodat  ons  uit  ons 
uitsigloosheid kan kom waarin ons vasgevang kan word. 
Die  Here  doen  dit  deur  Sy  Gees,  Sy  Woord  en  Sy 
sakramente.
Dit moet keer dat ons gedagtes vasval  in die skynbaar 
onmoontlike. 
So maklik kan uitsigloosheid ons oorval as ons gedagtes 
vashaak by die skybaar onmoontlike.

3            DAN REAGEER ONS NORMAALWEG TWYFELEND EN SONDIG, TERWYL NIKS   
VIR DIE HERE TE MOEILIK IS NIE

Sara kyk uitsigloos na hierdie belofte van ‘n kind.
Sara se omstandighede het  haar uitsigloos gemaak, want sy het  net  in  haar 
omstandighede bly vaskyk.  
Die omstandighede was dat sy al baie oud was.  
So ook Abraham, haar man.  

Mens kry net nie meer kinders as jy oor die negentig jaar oud is nie.  
Dit sou teennatuurlik wees.  

Sy is maar alte bewus van haar uitsiglose omstandighede.  
Dit kom so duidelik uit in haar reaksie en die woorde wat sy by haarself dink as sy 
aan die binnekant van die tent die gesprek met die drie mans afluister.  
Dit kom baie duidelik uit in die verskil tussen haar gedagtes oor hierdie saak en die 
woorde van die Engel as Hy daarop reageer.  

Sy lê klem op die werklike dinge, die sigbare dinge.  
Dit maak vir haar hierdie belofte van die Here net onmoontlik.  

Waarin verskil haar gedagtes en die woorde van die Engel wat reageer?  
Albei  roer  die  feit  aan  dat  Sara  al  oud  is  en  eintlik  verby  die  tyd  van  haar  
swangerskappe.  
Maar Sara se gedagtes druk die onmoontlike van die huidige situasie veel skerper 
uit.  

Sy dink ook daaraan dat dit nou vir haar onmoontlik is om nog wellus te hê en 
dat haar liggaam nou onbruikbaar geword het om lewe te kan wek.  

Wellus.
Dit gaan oor vreugde, plesier.
Dit hang saam met die gedagte van Eden, ‘n plek waar mens 
net plesier beleef.
Sy dink aan fisiese huweliksplesier.
Die passie by die seksuele.
Dit is iets vir die jonger lewe – nie vir ‘n vrou van negentig nie.

Sy sien die werklikheid ook raak in haar afgeleefdheid.
Die gedagte is eintlik dat haar liggaam 
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verslete geraak het soos klere verslyt, 
opgebruik geraak het 
en dat sy net nie meer aan die doel om kinders te verwek 
kan beantwoord nie.

Dit oortuig haar dat die wondergeboorte tog nie kan nie!
God se belofte bring vir haar geen uitsig nie.

Dit gebeur vandag nog baie dat omstandighede en probleme wat mense ondervind 
hulle so uitsigloos maak.  

Hulle konsentrreer dan so op die werklikheid dat hulle niks meer van bewus raak as 
juis net die sigbare werklikheid nie.
Selfs geleerdes maak hulle daaraan skuldig om nte op die sigbare werklikheid te wil  
vaskyk.  

So kyk selfs groot wetenskaplikes net na die feite en kan nie die Woord ook 
as openbaring aanvaar nie.  

Volgens hulle feite en oortuigings is dit  net onmoontlik dat die Here 
alles kon geskep het.  
Alles  het  volgens  hulle  berekeninge  uit  eensellige  organismes 
ontwikkel  en  deur  evolusionisme  het  selfs  die  mens  daaruit  oor 
miljoene jare ontwikkel.

Baie kan net nie in die wonders in die Bybel glo nie.
Dit strook mos net nie met die werklikheid nie!

In ons persoonlike omstandighede word ons soms so vasgevang in die dinge wat ons 
sien dat ons net nie meer geloofsperspektief kan behou nie.  

Die werklikheid meen ons dan sal nie beter word nie.
Dit is duidelik  dat daar nie oplossings vir my probleme gaan kom nie.  
Daarom sien ek geen toekoms nie.  

Dinge bly donker.  
Wat doen Sara in hierdie omstandighede?  

Sy lag.  
Sy lag omdat dinge nie net vir haar baie snaaks is, sy die humor daarin raaksien nie. 
Sy lag omdat sy twyfel.  

Sy lag omdat kleingeloof hierdie beloftes vir haar onmoontlik laat lyk.  
Sy  lag  omdat  sy  as  realis  net  na  haar  omstandighede  kyk  en  daaruit 
gevolgtrekkings maak.  

Dit stry mos teen alle logika.  
Sy stol by die onmoontlike.

Sy het soveel keer gehoor van God se belofte van ‘n eie nageslag, maar sy het dit nie 
haar eie gemaak nie.  

Sy het haar dit in die geloof nie toegeëien nie!
Dit is belangrik vir die Here dat ons ons Sy beloftes toeëien. 

Dit het ook vir my betekenis.
Ons moet dit in besit neem.
Ons moet sorg dat ons deel kry aan God se beloftes.

In Hebreërs 6: 12 word gelowiges opgeroep: 
“Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat  
deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het” 

Beloftes van die Here vra geloof.
Dit  beteken  dat  ons  nie  net  daarvan  kennis  neem nie,  maar  dit  ons  ook 
oortuig dat God dit sal uitvoer.  
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Dit begin ons gedagtes en lewe te beinvloed en ons sien daaragter God se 
grootheid en almag raak.

Sara het dit haar nie toegeëien nie, want sy vergeet dat vir God alles moontlik is. 
Daarom rageer die Engel van die Here met die woorde: 

“Waarom dink sy: sal ek werklik ‘n kind in die wêreld bring noudat ek oud is.  
Is iets te buitengewoon vir die Here?”.  

Te buitengewoon vir die Here.
Sy dink te min van die Here.  
Sy meet die Here aan die dinge waaraan ‘n mens gewoond is.  

Tog kan God maklik dinge doen wat vir mense onmoontlik lyk.  
Wonderlike dinge.  
Bo-natuurlike dinge.  

Die Bybel is vol darvan.  
Die Here kan ook hierdie belofte aan Sara vervul.  
Dit is nie vir Hom onmoontlik nie, want Hy is nie ‘n mens 
nie!

Ook ons moet nie te min van die Here dink as ons beloftes van Hom ontvang nie.  
Ons ontvang ook beloftes by ons doop en Sy Woord is vol van beloftes wat Hy aan 
gelowiges gee.  
So beloof Hy 

om ons te versorg, al lyk dit onmoontlik in sekere omstandighede.  
Hy beloof 

dat Hy uitkoms sal bring in nood.  
Hy beloof 

dat Hy ons sal bewaar.  
Hy beloof 

dat Hy ons sal red.  
Hy beloof 

dat Hy Sy kerk op aarde sal laat uitbrei ondanks al die bedreiginge soos dit vir  
ons bv. in die boek Openbaring beskryf word.  

Die  vraag aan ons elkeen is:  Hoe reageer  ek  op God se  beloftes,  veral  as  die 
werklike feite wat ek sien dit heeltmal onmoontlik laat lyk?

4            OORKOM UITSIGLOOSHEID DEUR TE VERTROU OP DIE HERE   

Die Here wil dat ons nie net harde realiste sal wees nie, maar dat ons ook die onsienlike 
werklikheid sal raaksien wat die Here in Sy Woord vir ons ontsluit.  

Indien jy nog nie by daardie punt gekom het nie, 
daardie  punt  om  selfs  in  die  moeilikste  omstandighede  voluit  op  God  se 
beloftes te vertrou nie, 
bid dat Hy jou ook tot ‘n keerpunt in jou lewe sal bring sodat jy dit ten volle 
sal glo.

Die Here bring met die gebeure in Genesius 18 ‘n keerpunt in Sara se 
lewe.  
Hy doen dit deur haar persoonlik op te soek en liefdevol te konfronteer. 

Sy  probeer  nog  met  leuens  daaruit  kom,  maar  sy  word 
ontmasker en opgeroep tot bekering.  
Sy leer dat vir die Here niks onmoontlik is nie.  
Hy sal uitvoer wat Hy beloof!  
So oorkom sy haar uitsigloosheid soos dit uitgekom het in haar 
lag.
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Hoe kan ons ons uitsigloosheid en gebrek aan vertroue op die Here oorkom?

• Oorkom dit deur te glo die Here is almagtig.  
Sien Hom steeds raak as die Almagtige.  
As ons so glo, behoort ons mos nie verkeerd te reageer nie.  

• Oorkom deur te vertrou dat die onmoontlike moontlik is.  
Die Here vervul Sy beloftes.  
Ons sien dit in ons alledaagse lewe.  
Ons kan die Here voluit vertrou.  

Ons  put  ons  sekerheid  daaruit  dat  God  ook  skynbaar  onmoontlike 
beloftes alreeds vir ons waar gemaak het, nl. 

die wondergeboorte van Christus 
en die wonder-opstanding uit die dood wat teen alle natuurlike 
verloop van sake indruis.  

Dit  is  wonderlike dinge wat  God in  Sy genade vir  ons 
bewerk het omdat niks vir Hom onmoontlik is nie!   

• Oorkom uitsigloosheid ook deur nie ‘n slaaf  van jou omstandighede te  word nie,  
maar in staat te wees om bo die tragedie en die omstandighede uit te styg.   

Ons kan dit doen as ons in die geloof lewe.
Ons kan bly vertrou sodat ons nie uitsigloos raak nie!
Ons kan dan steeds bly hoop ondanks ons omstandighede!

Hoop.  Hoop wat seker is.  Hoop wat uitsig gee.
Nie twyfel en kleingeloof nie.

Dan lag ons saam met Sara.
Maar hoop te midde van die moeilikste omstandighede.

Want God is bo ons omstandighede verhewe.
Vir Hom is niks onmoontlik nie!


