
 
Tema: Die kragtige uitwerking van die nuwe lewe in Christus op my lewe as gelowige. 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps. 31 – 1: 15,17 
Votum 
Seëngroet 
Loflied: Ps. 110-3: 1,2,3 

Gebed 
                    
Woorddiens 
Skriflesing Gen. 28: 18 – 22 
                            Gen. 33 
                            Gen. 35: 1 – 15 
Teks: 35: 7 en 10  
 
HK: Sondag 33 vr. 90 en 91.  
Woordverkondiging;  
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Sb 15 – 7: 5,6;              
Wegstuurseën 
Amenlied (Sb 13-2) 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
God het ons deur die geloof sy kinders gemaak en vir ons ook ŉ nuwe naam gegee: 
ons word nou Christene genoem. Christene, omdat ons deur die versoeningwerk van Christus 
kinders van God kan wees. Ons is dus na Christus vernoem.  
 
Jakob het ook ŉ nuwe naam gekry. Alreeds in hf 32 lees ons van Jakob se stryd met God 
by die Jabokbrivier en hoe God sy naam daar verander van Jakob na Israel. Van “bedrieër” 
na “oorwinnaar”! Die Here het hom ŉ nuwe naam gegee waarmee Jakob ŉ totale nuwe 
lewe van God ontvang het.  Later, hier in hf. 35, herhaal die Here hierdie naamsverandering 
met ŉ besliste bevel dat Jakob nie langer Jakob genoem sal word nie, maar Israel.  
 
Met ander woorde, God se ontmoeting met Jakob en die vernuwing van sy innerlike lewe 
moes noodwendig ŉ verandering in Jakob se lewe uiterlike lewe of dade bewerkstellig. Hy 
kon en  mag nie langer lewe as die bedrieër nie, maar nou as oorwinnaar. Daarom sê die 
Here vir hom daar by die Jabbokdrif – Jy is Israel want jy het oorwin. JY het jou ou natuur 
oorwin en leef nou met ŉ nuwe innerlike ingesteldheid. 
 
Br. en sr., dit is ook waar van elkeen van ons. Elkeen wat in Christus glo as Verlosser het 
ook deur die werk van die Heilige Gees ŉ nuwe innerlike ontvang. Ons dra nou nie net 
Christus se naam nie, ons het ŉ nuwe lewe waarmee ons ook kan oorwin oor ons sondige 
natuur – weliswaar sal ons in hierdie bedeling – as gevolg van die sonde nie volmaak kan leef 
nie – maar ons is – as gevolg van die vernuwende werk van die Heilige Gees in staat om 
ook nuut te lewe.Dit het ons die afgelope twee Sondae ook uit Esegiel 36 en 37 gehoor – 
dat God ons herskep en ons ‘n nuwe lewe deur sy Woord gee 
 

In hierdie gelese gedeeltes openbaar die Here ons hoe die krag van ons nuwe lewe na 
vore kom in ons lewe as gelowiges: hoe ons hele lewe daardeur verander word!  
 
Kom ons kyk hoe het dit in Jakob se lewe gebeur en hoe dit van toepassing is op ons eie 
lewe. Die Here roep ons ook vanaand op om deur die krag van ons nuwe lewe te leef!  

 
Daar het hoofsaaklik twee groot veranderinge in Israel se lewe plaasgevind.  
Eerstens: sy verhouding met God het verander- Hy het toegewy geraak aan God, hy het hom 
voortdurend bekeer en sy verhouding het verinnig en verpersoonlik. In die tweede plek het sy 
menseverhoudinge  verander omdat sy innerlike ingesteldheid verander het.  
 

1. Kom ons kyk eerste na sy menseverhoudinge.  
Na sy ontmoeting met God verander sy vrees vir Esau in vertroue dat sy broer sal 
vergewe. Wat Jakob nie geweet het nie, was dat Esau hom lank gelede reeds vergewe het 
en uitsien na hulle hereniging. Maar Jakob se verandering moes nog getoets word. Waar hy 
eers die troppe vee as omkoopgeskenke vooruit gestuur het, loop hy nou self vorentoe en sy 
mense agter hom. Brs en srs, Jakob neem verantwoordelikheid vir sy dade. Hy moet self 
met sy broer regmaak.  
 
Br. en sr., verminkte menseverhoudinge kom nie vanself reg nie. Jy moet die 
verantwoordelikheid neem om jou menseverhoudinge reg te stel en in stand te hou. Dit 
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gebeur so maklik dat self gelowiges se verhoudinge onderling geskaad word en daarom moet 
ons nie daarvan wegskram om dit self reg te maak nie.  
 
Nee, die krag van die nuwe lewe stel ons in staat om verantwoordelikheid te neem en met die 
regte gesindheid met mens om te gaan! Wat is die gesindheid van die nuwe lewe in my?  
Nie selfgerigtheid nie, maar diensgerigtheid en nederigheid. Dit is wat verander het in 
Israel se lewe. Die selfgerigte man wat alles met bedrog wou inpalm kom nou in groot 
nederigheid om vrede te maak. Selfverloëning is wat nodig is om goeie menseverhoudinge 
te handhaaf.  
 
En God seën Israel se optrede. Hy en sy broer val mekaar om die hals en daar is vergifnis 
en vrede tussen hulle. Geliefde gemeente:  ŉ Nuwe mens in Christus moet die voorbeeld 
van Christus volg en met liefde en nederigheid om medemens liefhê en behandel. Dan 
sal ons ook goeie menseverhoudinge kan handhaaf. Dan sal daar vrede wees en sal ons 
mekaar se belange op die hart dra. 
 
2. Israel se verhouding met God het ook dramaties verander na sy ontmoeting met God 
by die Jabbokdrif.  Ons kyk na drie aspekte. 
 

1. Daar het geloofstoewyding in Israel se verhouding met God gekom. 

Na God se openbaring aan Jakob daar by Betel het Jakob twee groot beloftes aan die Here 
gemaak. Hy het belowe dat hy God sal dien en dat hy sy tiendes aan God sal gee in 
antwoord op God se seën in sy lewe.  
 
Israel kon nou begin om hierdie  beloftes na te kom. Hy kon Hom nou aan God toewy. As 
Esau hom vra om saam met hom Edom toe te gaan, dan wys Israel die versoek vriendelik 
van die hand, want hy weet hy moet terug na Kanaän, die belofteland toe! Dis die land wat 
God aan hom beloof het en hy moet God op sy belofte neem.  
 
En wanneer Jakob daar aankom dat koop hy grond. Hy vestig homself en bou ŉ altaar – ons 
kan maar sê Israel begin ŉ gemeente waar hy die Here wil dien. Vir Israel is daar nou net 
een ware God en in ŉ vreemde land wil hy hierdie God getrou aanbid. Jakob het Hom aan 
God in gehoorsaamheid toegewy.  
 
Ons nuwe lewe in Christus , br. en sr. , moet noodwendig daartoe lei dat ons ons met 
ywer aan God sal toewy. Dat ons ook ons beloftes aan die Here sal vervul en Hom 
getrou sal dien. Ons moet nie toelaat dat enige ander saak ons toewyding aan God 
verslap nie. Selfs nie familiebande of ander belangrike dinge in ons lewe nie. Niks mag 
belangriker wees as ons diens aan God nie. 
 
2. Israel se nuwe lewe werk noodwendig bekering. 
Sy nuwe nou verhouding met God en die krag daarvan noop Israel om homself elke dag 
aan God te meet. In teenwoordigheid van God kan daar nie sonde wees nie. Daarom, toe die 
Here hom herinner aan sy beloftes wat hy by Betel gemaak het, en dat Hy daarheen moet 
trek, moes sy familie eers al die afgodsbeelde verwyder. Hulle moes selfs nuwe klere 
aantrek as ŉ beeld dat hulle gereinig is. Die krag van ons nuwe lewe stel ons in staat om ons 
te bekeer.  
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ŉ Persoonlike verhouding met God noodsaak bekering. Sondag 33 stel dit duidelik: bekering 
is ook die opstaan van die nuwe mens in ons. Dit is die hartlike vreugde, die lus en die 
liefde om volgens my Here se gebooie te lewe. Nie dwang nie – maar vreugde om aan God 
gehoorsaam te wees.  
 
Br. en sr. , ons kan en mag nie langer aan ons sondes bly vaskleef as ons in ŉ innige en 
persoonlike verhouding met God leef nie. Dan moet ons ons bekeer van die sonde in ons 
lewe. Al verg dit ook groot opoffering. Sonder bekering kan ons nie die beeld van God in 
ons beter vertoon nie. Wees dus eerlik met jouself – ondersoek jou lewe- waar steek jy nog 
afgodsbeelde in jou geestelike huis weg – en verwyder dit.  
 
Ons dra nou Christus se naam en in sy Naam ontvang ons vergifnis van al ons sonde, 
God verwyder self ons sonde van ons so ver as die ooste verwyder is van die weste.  
Hy trek vir ons nuwe klere aan – gewas in die bloed van Christus. Leef daarom in die 
krag van jou nuwe lewe!  
 
3. Geloof word iets binne in jou, iets persoonliks. jou verhouding met God verinnig!. Dit 
was ŉ verdere vrug van God se werk in Israel se lewe. As Hy by Betel aankom en sy belofte 
aan God gestand kan doen, dan noem hy dit nou El-Bet-el – die God van die Huis van die 
God. Geloof is nou nie vir hom godsdiens nie – maar God.  
 
Br en sr. Hoe dikwels beleef ons nie ook ons verhouding met God as iets onpersoon-
liks nie? Ons kom kerk toe, ons lees die Bybel en bid, ons beoefen godsdiens – maar 
dit is eintlik ŉ godsdiens sonder God. So was dit voorheen vir Israel toe hy nog Jakob was 
– daarom wat dit eers Bet-el – die huis van God, maar nou is dit vir hom El-Bet-el , die 
God van die Huis van God. Die Here is nou vir Hom ŉ lewenswerklikheid wat elke dag in 
sy lewe in interaksie met hom staan. So moet dit ook vir ons wees.  
 
Jy dien nie die kerk nie – jy dien God. Jy bid nie maar net nie – jy praat met God. Jy lees 
nie maar net die Bybel nie – God praat met jou. Geloof is persoonlike interaksie met God 
en nie met die dinge waarmee ons dit in stand wil hou nie. Dit is ook belangrik – ons 
geloof moet ook vorm hê – maar dit gaan om die inhoud – om God.  
ŉ Persoonlik geloofsverhouding met die Here gaan ten diepste om vertroue: om die 
Here met jou lewe te vertrou! En dit is wat God vir Israel geleer het om te doen.  
 
Geliefde gemeente: dit was die resultaat van God se veranderende ingrype in Israel se 
lewe. Hy kon nou Israel wees – Hy kon nou sy nuwe naam dra, sy nuwe innerlike lewe 
uitleef want God het hom verander. 
 
Br. en sr, hoe dien ek en jy die Here? Is ons dalk nog Jakob? Is ons reeds Israel? Leef dan 
soos Israel. Wees wat God jou gemaak het! Leef die nuwe lewe en laat dit jou lewe ingrypend 
verander. Want die Here sê hy het aan ons ŉ Naam gegee, ŉ naam wat in die Lewensboek 
ingeskrywe is en niemand wie se naam daar geskrywe staan sal verlore gaan nie. Dit is 
ons troos, maar ook ons krag om ons nuwe naam waardig te wees. 
 
Amen. 
 
 
 


