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Goeie môre, ek hoop dat dit vanoggend sommer baie goed met elkeen gaan en dat jy in jou 

hart vanoggend ŉ opgewondenheid het oor wat God met jou wil deel deur vanoggend se 

boodskap. 

Ek gaan nie vanoggend ŉ spesifieke teksvers laat lees nie. Aan die einde van die diens gaan daar 

ŉ paar teksgedeeltes wees wat ek jou gaan uitnooi om die week te gaan lees en self by die Here 

te hoor wat Hy vir jou wil sê. Dit sal ook op die afkondiginge beskikbaar wees. Kom ons stop 

eers die video en beantwoord die vrae en bid saam. 

➢ As ek jou moet vra, wat dink jy begeer God die meeste, vir sy kinders, of van sy kinders, wat 
sal jou antwoord wees? 

➢ As ek jou moet vra, wat begeer jy die meeste van God af, wat sal jou antwoord wees? 
➢ Besluit saam oor die kollekte wat julle vir die kerk gaan oorbetaal. 
➢ Gee geleentheid vir iemand om te bid en spesifiek te vra dat God vanoggend met jou/ julle 

sal praat. As julle klaar gebid het, verwag vanoggend dat God met julle sal praat. 
 
Ek dink God sal baie graag vir ons wil vra: hoekom is julle so tevrede om te lewe sonder dat julle 

voortdurend bewus is van My teenwoordigheid? Hoekom bly julle so ver van My af terwyl julle 

intimiteit met My kan belewe? Ek weet ek veralgemeen nou, maar ek dink dit sal van die 

meeste mense waar wees. Dat ons iets mis van die intimiteit wat God met ons begeer. 

Dit was God se roep na Adam net na die sondeval. Tot op daardie punt was Adam en Eva 

gewoond om saam met God in die tuin te stap en intimiteit met God te beleef. Eweskielik, na 

die sondeval, was hierdie intimiteit met God weg gewees. Ons lees dat God na die mens geroep 

het en gevra het: Waar is jy? 

God roep vandag nog na ons as mense, want Hy begeer nog steeds ononderbroke intimiteit 

met ons. Dit is een van die redes hoekom Jesus mens geword het en vir ons sondes aan die 

kruis gesterf het. Sodat ons met God intimiteit kan hê. Sodat ons permanent bewustelik in die 

teenwoordigheid van God kan leef. 

In Jakobus 4: 8 lees ons dat God ons nooi: Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Vriende, 

dink ŉ bietjie hieroor na: God begeer ŉ baie diepe intimiteit met ons. Kan jy jou dit indink in 

hierdie wonder, dat God intimiteit met jou begeer? Intimiteit beteken ŉ diepe verhouding met 

iemand met wie jy gemaklik verkeer en enige iets mee kan deel, iemand by wie jy 100% jouself 

kan wees. Iemand met wie jy jou hart kan deel. Dis wat God met ons begeer. Om sy hart met 

ons te deel, maar ons is geneig om tevrede te wees om net van God te weet, sonder om Hom 

op so ŉ intieme vlak te ken. 

Hierdie intimiteit wat God met ons begeer was vir Hom so belangrik gewees dat Hy bereid was 

om sy Seun vir ons sondes aan die kruis te laat sterf, sodat ons so ŉ diepe intiemiteit met Hom 

kan hê. Die oomblik toe Jesus sterf, toe skeur die voorhangsel tussen die heilige en die 

allerheiligste van die tempel, as bewys dat daar nou weer vrye toegang tot God is vir elkeen wat 



in Jesus glo. Vriende, daar is ŉ baie dieper en meer betekenisvolle intimiteit met God moontlik 

as wat die meeste van ons glo of beleef. 

Die wonderlike is, nog meer as wat ons so ŉ intimiteit met God begeer, begeer God van sy kant 

af hierdie intimiteit met ons begeer. Die probleem kom in van ons kant af. Ons motiewe vir 

hoekom ons tot God nader, is gewoonlik so bietjie skeef, danksy die gevolge van die sondeval 

en ons sien dit duidelik in die verhaal van Israel tydens die uittog van Egipte. Het jy al ooit 

gewonder wat het gemaak dat Moses die Here anders beleef het as die volk? 

Hoekom het Moses nie soos die volk, elke keer wat dinge skeefgeloop het, sy rug op die Here 

gedraai nie? Daar was een groot verskil tussen Moses en die volk. Moses het vir God gesoek 

oor wie God is en nie oor wat God hom kan bied nie. Moses het vir God gesoek oor wie God is 

en nie oor wat God hom kan bied nie. Dink so ŉ bietjie saam met my. Moses was bereid om in 

die teenwoordigheid van God in te gaan, maar nie die volk nie. Ons lees daarvan in Eksodus 

20:18-21. 

Toe die volk die donderslae en die klank van die ramshoring hoor, en die weerligte en die 

rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. 19Hulle sê toe vir 

Moses: “Praat jý liewer met ons, en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, 

want dan sal ons sterf.” 20Maar Moses het die volk geantwoord: “Moenie bang wees nie, 

want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontsag hê vir Hom en nie sondig 

nie.” 21Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker 

wolk waarin God was. 

Die volk het nie belanggestel om in God se teenwoordigheid te kom nie. Hulle wou net hê dat 

God vir hulle na die beloofde land neem. Moses daarenteen, was meer ingestel om intiem met 

God te wees. Hy wou by God wees oor wie God is, eerder as om te kyk wat hy by God kan kry. 

Die volk se verwagting was nie dieper intimiteit met God nie. Nee, al waaroor hulle besorg was, 

was die beloofde land. Hulle was dus meer besorg oor wat God vir hulle kan bied, die voordele 

van ŉ verhouding met Hom, as om intimiteit met Hom te begeer. 

Ek wil jou vra om jou hart vir ŉ oomblik te toets.  
➢ Wat verwag jy van jou verhouding met God?  
➢ Wat begeer jy die meeste: die byvoordele wat God bied? Of begeer jy eerder intimiteit met 

Hom?  
➢ Soek jy na God oor wat Hy vir jou moet doen of gee, of soek jy na God omdat jy by Hom wil 

wees en Hom persoonlik intiem wil leer ken? 
 

Van God se kant af begeer God diepe intimiteit met ons, maar dis iets wat Hy nooit op ons sal 

afforseer nie. Ek wil jou uitnooi om in die week die drie gedeeltes te gaan lees waaroor ek nou 

vlugtig gaan gesels. Die eerste lees ons in Eksodus 3, die roeping van Moses. 



Moses was besig om die kleinvee van sy skoonpa Jetro op te pas in die woestyn. Dan sien hy ŉ 

bos wat aan die brand was. Die 83 vertaling sê dat Moses vir homself gesê het dat hy ŉ bietjie 

nader wil gaan om te kyk wat aangaan en dan in vers 4, toe die Here sien dat hy nader kom 

begin God met hom praat. 

In die nuwe 2020 vertaling is dit meer korrek vertaal: Daar sê Moses vir homself: Ek moet 

afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. En dan in vers 4: Toe die Here 

gesien het dat hy afdraai .... het God na hom geroep. Ek wonder wat sou gebeur het as Moses 

die brandende bos gesien het en besluit het dat hy nie die tyd het om van sy roete af te draai 

om te gaan kyk wat hier aangaan nie? Dis ook vir my interessant dat eers toe God sien Moses 

draai af en kom nader, eers toe het God na Hom geroep. 

Sien jy wat hier gebeur. God trek Moses se aandag, maar eers wanneer Moses die moeite doen 

om van sy pad af te draai en nader te kom, roep God na Hom. God begeer intimiteit met ons en 

sal altyd iets doen om ons aandag te trek, maar dan lyk vir my asof ons eers van ons kant af eers 

moet reageer, voordat God met ons gaan praat. 

Ons kry ŉ soortgelyke situasie as die Here vir Samuel as jong seun roep. Ons lees daarvan in 1 

Samuel 3. Drie maal roep God na Samuel en elke keer dink Samuel dis Eli wat na hom roep. Eers 

toe Eli besef dat dit God is wat na Samuel roep, toe leer hy vir Samuel hoe om te antwoord 

wanneer God tot hom nader. Eers toe die Here weer roep en Samuel vir die Here sê:  “Praat, 

Here, u dienaar luister!” Eers toe praat die Here met hom. Dis asof ons dieselfde beginsel hier 

kry. God probeer sy aandag trek en wanneer hy reageer, begin God met hom praat.  

Ek wil nog een voorbeeld noem, een uit die Nuwe Testament, in Markus 6. Die dissipels is op 

die see van Galilea in die nag en Jesus was nie by hulle gewees nie. Dan lees ons in vers 48: 

Teen dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, en Hy 

wou langs hulle verbygaan. Hoekom sou Jesus by hulle verby wou gaan? Miskien wou Hy hulle 

ook toets, maar die oomblik toe hulle roep, toe kom Hy nader en praat met hulle. 

Dit lyk, as ek na die drie gedeeltes kyk, asof God op ŉ manier ons aandag wil trek en as ons 

reageer, wanneer ons van ons pad afdraai, wanneer ons tyd maak vir Hom, of tot Hom roep, 

dan kom Hy nader aan ons en spandeer tyd saam met ons. Meer as enige iets wil God sulke 

persoonlike tyd met ons deurbring. 

God gebruik verskillende dinge om ons aandag te trek. Dit kan iets in die natuur wees, dit kan ŉ 

slapelose nag wees, dit kan ŉ krisis in ons lewens wees, dit kan ŉ groeiende honger en dors na 

meer van God wees. Die moontlikhede waarmee God ons aandag probeer kry is oneindig groot, 

want God is in sy almagtig oneindig kreatief. Die punt is, God begeer intimiteit met ons en Hy 

sal altyd die inisiatief neem om ons aandag te probeer kry. 

Maar as ons nie die moeite doen, of tyd maak om na die buitengewone verskynsel te kyk nie, 

om by die Here te gaan sit en na sy Woord te luister nie, dan gaan ons hierdie intieme 

persoonlike ontmoetings met God misloop. En sonder hierdie persoonlike ontmoeting met God 



sal ons altyd uit mis op die tipe intimiteit wat God met ons wil hê. Sonder hierdie ontmoetings 

met God bly ons leeg in ons soeke na die byvoordele wat God vir ons kan gee. Sal ons bly soek 

na dit wat ons van God wil hê, eerder as die wonder van die intimiteit wat Hy met ons begeer.  

Moses het dadelik afgedraai. Vir Samuel moes die Here 4 keer roep voordat hy op God se 

toenadering ag gegee het. In sy geval moes iemand hom eers leer hoe om te reageer wanneer 

God jou aandag probeer kry. Vriende, God hou aan roep. God sal altyd intimiteit met elke mens 

wil hê. Ons, ek en jy, moet vir onsself uitmaak wat ons die graagste wil hê. Gaan ons tevrede 

wees met ŉ verhouding waar God amper vir ons ŉ tipe afgod rol speel. Waar ons sekere rituele 

nakom in ruil vir sy seën ten opsigte van finansies, gesondheid, ens. Of begeer ons ŉ verhouding 

met God wat intiem is, waar jy sy stem leer ken en elke oomblik van elke dag saam met Hom 

leef. 

Oor die vraag, hoe God met ons praat, wil ek net dit sê: kommunikasie tussen twee mense is 

baie meer as net woorde. As jy iemand nie goed ken nie, dan moet jy maar praat om mekaar te 

leer ken en verstaan. Wanneer jy iemand beter leer ken, veral iemand soos jou huweliksmaat, 

met wie daar hopelik meer intimiteit is, dan kan ŉ manier van kyk, of liggaamshouding, of selfs 

net ŉ sug, iets kommunikeer wat niemand anders sal optel nie. dan kommunikeer mens met 

baie meer as net hoorbare woorde. Dis dieselfde met die manier waarop God met ons 

kommunikeer. 

Ons kan weet, dat elke keer as jy die Bybel optel om te lees met die verwagting dat God 

daardeur met jou gaan praat, dan sal jy begin ervaar dat God deur sy Woord met jou praat. Hoe 

beter jy die Bybel ken, hoe beter gaan jy leer om te onderskei watter van jou gedagtes eintlik 

God is wat met jou praat, of die Heilige Gees is, wat in jou oor fluister. 

Twee mense wat oor ŉ groot afstand mekaar beter wil leer ken sal meer sukkel om mekaar te 

leer ken as wanneer twee mense gedurig in mekaar se geselskap is. Dis mos net logies dat jy 

iemand beter leer ken wanneer julle van aangesig tot aangesig tyd saam deurbring, meer as 

wanneer twee mense nie tyd saam kan deurbring nie. As dit van ons as mense se onderlinge 

verhoudinge waar is, hoeveel te meer is dit nie waar van ons verhouding met God nie. 

Ons intimiteit met God groei ooreenkomstig ons tyd saam met Hom. Hoor jy God se hart 

vanoggend? God soek jou. God soek intimiteit met jou. God wil sy liefdeswoorde in jou oor 

fluister, maar dan moet jy tyd maak daarvoor. Hy roep. Hy probeer jou aandag op soveel 

manier kry. Wil jy nie die moeite doen om te reageer nie? 

Ek wil hê jy moet ŉ bietjie gaan terugkyk op die laaste week.  
➢ Waar dink jy het God jou aandag probeer trek?  
➢ Waar was daar ŉ tipe brandende bos gewees?  
➢ Waar het jy oor en oor God hoor roep, maar nie geweet hoe om te reageer nie?  
➢ Waar het Jesus dalk soos ŉ spook op die water by jou probeer verby loop? 
➢ Wil jy nie vanoggend ŉ bietjie tyd gaan maak vir Hom om vir Hom te sê: Hier is ek Here, 

praat met my nie? 



➢ Deel met mekaar: wat dink jy vra die Here van jou in antwoord op vanoggend se boodskap? 
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