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1. 

Vriende in Christus 

Wat verwag God van jou? 

Daar is baie antwoorde op die vraag.   

• Van julle sal miskien dink dat God van ons verwag om kerk toe te gaan.   

• Ander sal weer sê dat ons die Bybel moet lees en baie moet bid.  

• As ons na vanoggend se diens kyk sien ons dat ons na God se wet, die tien 

gebooie geluister het.  Dalk moet ons God se wet nakom?  Dit is wat Hy van 

ons verwag.   

• Maar ons het ook ons geloof bely.  Moet ons nie ons geloof aan God bely nie 

– is dit nie wat Hy van ons verwag nie?   

So sien ons dat daar baie antwoorde is.  En elkeen van ons gee sy eie een – wat vir 

hom of haar die belangrikste is. 

Dit is nogal ŉ moeilike vraag.  Gelukkig kry ons hulp in Romeine 12.  Hier sê God 

self vir ons wat Hy van ons verwag.  Kom ons lees Rom. 12 vers 1 saam. 

1 En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot 

ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige 

offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die 

godsdiens wat julle moet beoefen.  



Dis die opdrag wat ons ontvang.  Dis wat God van ons verwag – omdat God 

Homself in Jesus oor ons ontferm het behoort ons onsself volledig vir God te gee as 

lewende en heilige offer.  Dan voeg die teks by:  dit is die wesenlike van die 

godsdiens wat julle beoefen. Dit wil sê:  om jouself as offer aan God te gee, ŉ offer 

wat aanneemlik is, staan sentraal tot ons geloof. 

Wat beteken dit?  U kan saamstem dat die opdrag bietjie abstrak is.  Ek dink ons 

kan die opdrag beter verstaan as ons kyk na ŉ persoon in die Bybel wat die konsep, 

die opdrag, mooi verstaan het.  

Daarom wil ek net kortliks kyk na Abraham.  Hoe het hy hierdie opdrag van God 

uitgeleef?  Hoe het dit sy verhouding met God geaffekteer.  

2. 

Sy verhaal begin in Genesis 12 waar God hom roep om weg te trek uit sy bekende 

omgewing. 

• Hy moet trek 

• Alles agter laat 

• Hy moet gaan na ŉ vreemde, vyandige land.  Want dit sal syne word.  Daar 

sal hy en sy vrou, wat beide oud en onvrugbaar is, ŉ groot nageslag hê 

En wonder bo wonder.  Abraham doen dit.  Hy luister.  Hy los alles agter wat bekend 

is en trek.   

Maar kom ons kyk mooi broers en susters.   

Wat verwag God van Abraham.   

Hoe moet hy ŉ lewende en heilige offer wees wat vir God aanvaarbaar is.  En dit 

is die moeilike ding om te verstaan.  Abraham moet hom volledig oorgee in God se 

mag.  God vra met ander woorde volledige oorgawe. 



En nou wil ek spring tot by die einde van Abraham se verhaal.  In hoofstuk 12 van 

Genesis leer ons dat God volledige oorgawe van Abraham verwag.  En intussen 

gebeur daar baie dinge.   

• Hy verloon sy vrou.   

• God sluit ŉ verbond met hom.   

• En Ismael word gebore.  Sy ma is ŉ slavin.  

•  En deurgaans sien Abraham niks van God se beloftes nie.  Nog steeds is hy 

man alleen.   

• En nog steeds het hy nie ŉ kind by sy ware vrou nie.  Nog steeds het hy nie ŉ 

nageslag nie. 

Maar in hoofstuk 21, wonder bo wonder, word Isak gebore.  Die eerste van God se 

beloftes het waar gekom.  Hy kry ŉ nageslag, ŉ lewensaar, ŉ toekoms. 

3. 

Tog weet elkeen van julle goed dat die verhaal van Abraham nie hier eindig nie.  

God vra vir Abraham om sy seun, Isak te gaan offer.   

Hiervan lees ons in Genesis 22: 1-14.  Kom ons lees die teks saam. 

En Abraham het toe gegaan, hout gekap, altaar gebou en vir Isak vasgebind.  Reg 

om hom te offer soos God gevra het.  En net toe Abraham vir Isak wou offer, toe 

keer God hom en gee ŉ skaap om eerder te offer.   

Wat is die punt wat hier agter sit: 

• Die punt hiervan is dat God vir Abraham vra om dit waarvoor hy die liefste is 

op te offer.   

• Hy moes leer dat alles, ook jou kosbaarste besitting behoort aan die Here.   

• Hy moes leer om alles vir God te oor te gee en God te vertrou. 

Ja gemeente.  Soos aan die begin van Abraham se rys moes hy ook nou alles vir 

God gee.  Hy moes homself, in hierdie optrede, volkome oorgee aan God.   



Gemeente.  God vra oorgawe van ieder en elkeen van ons. 

4. 

Kom ons gaan terug na die vraag aan die begin:  Wat is dit wat God van ons verwag 

in ons verhouding met Hom? 

As ons kyk na Abraham is die antwoord eenvoudig: God verwag alles.  Hy verwag 

totale oorgawe.  Soos Abraham moet ons bereid wees om alles aan Hom oor te 

gee.  God soek nie kerkbywoning en al die dinge wat daarby gepaard gaan nie.  

Nee, God verwag volkome oorgawe.  En dan sal die res wat ons vroeër genoem het 

vanself in plek val. 

Rom. 12: 1 sê dat ons onsself volledig aan Hom moet oorgee.  Dit is ons wil, ons 

gedagtes, ons emosies, ons besittings, alles gee ons vir God.  God verwag van ons 

totale oorgawe. 

5. 

Maar is dit nie bietjie erg nie?  Vra God nie van ons te veel nie?  Dit lyk vir ons of 

God 100% wil hê?  Kan ek nie eers 5% vir myself hou nie?   

Dit is baie keer hoe ongelowiges oor geloof dink.  Die hartseer is dat ons ook 

somtyds so dink.  Ons wil altyd ŉ bietjie vir onsself hou. 

Maar ons moet weet:   

Te dikwels word die woord “oorgawe” geassosieer met dit wat ŉ mens moet opgee, 

dit wat jy gaan verloor of dit waarop jy gaan uitmis,  terwyl dit eerder moet gaan oor 

dit wat jy in die proses ontvang.   

Met oorgawe ontvang mens nuwe lewe, vrede, hoop, liefde, vryheid, lewe in 

oorvloed.  Jy kry perspektief oor die lewe en oor wat regtig belangrik en wat nie.  

Soos Abraham ontvang jy die belofte van die beloofdeland en van ŉ nageslag.   



Jesus maak dit ook aan ons duidelik in Matteus 19.  In die teksgedeelte kom ŉ ryk 

man na Jesus toe.  Hy vra wat moet hy doen om die ewige lewe te verwerf.  En dan 

gee Jesus vir hom die ongemaklike antwoord.  “Verkoop al jou besittings en gee die 

geld aan die armes, dan sal jy ŉ skat in die hemel hê”.  En ons kan nou al verwag 

wat volgende kom.  Verder staan daar geskryf:  “Toe die jongman dit hoor het hy 

bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad”. 

Wat wil Jesus aan ons oordra.  Sodra ons iets vir ons self wil oorhou neem dit die 

plek van God in.  Dan word dit belangriker as ons verhouding met God.  Wat Jesus 

hier van ons vra is dat ons ons self eers moet verloon, en sodra ons dit doen sal ons 

sien dat ons alles tiendubbeld terug sal verdien. 

6. 

Nou is die vraag: is dit iets wat jy al gedoen het?  

Om hierdie vraag bietjie duideliker te maak gaan ek vir julle ŉ eenvoudige voorbeeld 

voorhou. 

Meeste van ons het een of ander tyd ŉ baie duur bottel wyn of whiskey as persent 

gekry.  Miskien het jy verjaar, of dalk was dit jou huweliksherdenking.  Die snaakse 

ding is dat meeste van ons dan presies die selfde optree.  Ons vat hierdie duursame 

geskenk en ons bere dit.  Ons sê aan ons self dat ons dit vir ŉ spesiale geleentheid 

sal oopmaak.  En as ons weer sien sit ons ŉ hele klomp bottels wyn.  Perfekte 

geleenthede kom en gaan en steeds bere ons dit vir daai sogenaamde 

“uitsonderlike dag”.  En voor ons ons oë uitvee is dit die einde van ons lewe.  En 

dan het ons nooit daai geleenthede aangegryp nie. 

My ervaring is, dat baie mense, ook gelowiges hulleself bêre vir ŉ spesiale 

geleentheid.  Hulle dink, ek sal myself en alles in my lewe oorgee eendag wanneer 

ek eers dit of dat gedoen het.  Wanneer ek eers my lewe geleef het, wanneer ek 

eers sekere goed gekry het.  En dan is dit dalk te laat. 

7. 



God wil hê dat ons ons lewens nou aan Hom moet oorgee.  Nie net eenmalig nie, 

maar elke dag van ons lewens.  Soos Abraham aanhoudend homself aan God 

oorgegee het, en vertrou het, so moet ons ook alles in die spervuur werp.  En ja.  

Ons moet ook dit wat vir ons die belangrikste aan God offer.  Abraham was bereid 

om sy enigste seun, sy lewensaar, sy nageslag vir God te gee.   

Hy het dit gedoen omdat hy verstaan het dat alles wat hy het deur God aan hom 

gegee is.  Ja, selfs sy seun was ŉ geskenk uit die Here se hande.  Netso het ons 

ook die lewe gekry, ŉ toekoms, ŉ lewensaar in Christus. 

Daarom kan ons nie anders wees as lewendige en heilige offers wat aan God 

aanneemlik is nie.  En miskien sal ons vind dat ons nie alles verloor soos wat ons 

dink nie.  Nee, maar eerder dit duisendmaal terug kry.   

Amen 

 


