
 SONDAG 16 AUGUSTUS 2020 

VIRTUELE OGGEND EREDIENS 

TEKS: GENESIS 32: 22-32 

TEMA: WIE HOU VIR WIE VAS? 

 

Goeiedag en baie welkom by vanoggend se Virtuele Oggend Erediens van NG 

Gemeente Overkruin gemeente van Sondag 16 Augustus 2020. Vir al ons lidmate van 

NG Gemeente,  en vir jou/julle wat vandag bietjie hier by ons in ons virtuele oggend 

erediens kuier, is dit my gebed vir ons dat deur ons saam wees ook iets van die 

gemeenskap van gelowiges sal ervaar en beleef. Dit is my gebed dat die Here ons 

saam wees rondom sy Woord sal seën en dat jy vandag ook sal ervaar en beleef dat 

die Here deur sy Woord met jou besig is.  

 

Ek is baie lief om die beeld of die gedagte van `n lewensstorie/lewensverhaal te 

gebruik. Ons elkeen het `n lewensverhaal en op een of ander manier is ek en jy besig 

om ons lewensverhaal te skryf.  

 

Belangrike events/lewensoorgange in `n mens se lewensverhaal kan `n mens 

vergelyk met nuwe hoofstukke in `n mens se lewensverhaal. Byvoorbeeld: om 

laerskool toe te gaan, is `n belangrike lewensoorgang/nuwe hoofstuk. Om te trou is 

nog `n nuwe hoofstuk in `n mens se lewe en die geboorte van `n kind is ook `n nuwe 

opwindende hoofstuk. Om jou bestuurslisensie vir ̀ n voertuig te kry is ̀ n opwindende 

nuwe onafhanklikheidshoofstuk in `n mens se lewe (as `n mens die kar met `n tenk 

vol petrol kry,  skryf `n mens natuurlik net soveel makliker aan die nuwe hoofstuk 

     ).  

 

Die punt is ons almal kan op een of ander manier vertel van nuwe hoofstukke in ons 

lewens.  



 

Ons lewensverhale word natuurlik nie los van mekaar se lewensverhale geskryf nie, 

en hoe meer intiem `n verhouding is, hoe meer beïnvloed sulke lewensverhale/stories 

mekaar. Individuele lewensverhale word ook deur groter gebeurtenisse geraak. Dink 

byvoorbeeld hier aan die COVID – 19 hoofstuk waarin ons tans is en hoe hierdie 

gebeurtenis ons almal se lewenss tories tans beïnvloed. 

 

As ons na Jakob se lewensverhaal kyk – die geloofsheld by wie ons vandag stilstaan 

– sien ons dat daar ook baie bepaalde nuwe hoofstukke/lewensoorgange/merkers is 

en wanneer ons so deur sy lewensverhaal lees, sien ek en jy keer op keer God se 

betrokkenheid in sy lewe raak.  

 

As sy eerste hoofstuk van sy lewensverhaal `n opskrif moes gekry het, dink ek dat die 

opskrif: Jakob, die een wie nie skroom om te vat nie, kan nogal gepas wees .  

 

Alhoewel Esau eerste gebore word, hou die baba Jakob hom aan sy hakskeen vas – 

so asof hy Esau wou keer om eersgeborene te word. Ja, Jakob was op Esau se hakke 

met geboorte.   

 

Jakob vat ook die eersgeboortereg en vaderlike seën (deur bedrog) vir homself. 

 

Oor die eersgeboortereg wat Jakob vir homself kry, lees ek die volgende raak wat ek 

graag wil deel omdat dit juis die opskrif van hierdie eerste hoofstuk onderstreep:  

 

“The way Jacob states his demand suggests long premeditation and a ruthless 

exploitation of his brother’s moment of weakness” (Gordon Wenham). 

 



Tog, ten spyte van wat Jakob gedoen het, word ons in hierdie eerste hoofstuk van sy 

lewensverhaal ook van God se betrokkenheid in sy lewe bewus – veral toe God aan 

hom verskyn terwyl hy vlug en aan hom bevestig dat Hy by hom sou wees en dat die 

beloftes wat Hy aan Abraham gemaak het, op Jakob sou oorgaan.  

 

In die tweede hoofstuk van sy lewensverhaal (wat by Laban afspeel), ervaar en beleef 

Jakob hoe dit voel om bedrieg en gemanipuleer te word. 

 

In die derde hoofstuk van sy lewensverhaal is Jakob in `n moeilike situasie, mens kan 

selfs sê dat hy vasgedruk voel. In hierdie moeilike, spanningsvolle situasie, besef hy 

opnuut sy afhanklikheid van God want hy is bang vir sy wraaklustige broer. Jakob bid 

in Gen 32:11: Red my tog uit die mag van my broer Esau, ek is bang vir hom. Hy kan 

dalk kom en my doodmaak, en ook die moeders en kinders.  

 

In hierdie hoofstuk lees ons ook (en hierby gaan ons vandag stilstaan) oor die 

ontmoeting wat Jakob met God by die Jabbokrivier gehad het  - `n ontmoeting waar 

hy `n nuwe naam gekry het en wat sy hele lewe aangrypend verander het.  

 

Jakob se ontmoeting met sy broer Esau, is ook `n besonder merker in sy lewe. 

 

In die laaste lewensverhaal – hoofstuk sien ons iets van die kompleksiteit van 

gesinsdinamika raak, maar weereens word ons daaraan herinner dat God sy beloftes 

hou en by Jakob is. 

 

As jy die vier kerse sien wat so bietjie iets van belangrike momente in Jakob se 

lewensverhaal visueel wil uitdruk, wil ek graag vir jou vra: 

 



Waar is jy op die oomblik in jou lewensverhaal?  

 

Is jy dalk by `n belangrike lewensoorgang?  

 

Dalk beleef jy `n stuk verlies agv COVID – 19 omdat jy baie uitgesien het na die jaar 

waarin jy in matriek is en nou is dit glad nie soos jy gedink/gedroom het dit gaan wees 

nie. 

 

Wat beleef jy op die oomblik? 

 

Ek wil graag vir ons die Christus – kers aansteek om ons daaraan te herinner dat die 

Here by ons is, elke dag. As jy vandag hierdie vier kerse wat op `n manier iets van 

die lewensverhaal van Jakob wil uitbeeld (`n verhaal waarin ons keer op keer God se 

betrokkenheid in sy lewe raaksien), saam met hierdie Christus – kers sien brand, wil 

ek jou graag daaraan herinner dat die Here by jou is, dat Hy op `n besondere manier 

ook in jou lewensverhaal betrokke is. Dat Hy nie afwesig is nie wanneer jy deur 

moeilike en belangrike lewensoorgange gaan, maar ja dat Hy daar is. 

 

Ek wil jou graag nooi om vir `n oomblik of twee voor die Here stil te word en net soos 

Jakob, jou bekommernisse en vrese wat jy nou in jou lewensverhaal beleef, na die 

Here toe bring. 

 

Psalm 146 

1 Prys die Here! Ek wil die Here prys. 

2 Ek wil die Here prys so lank ek lewe, ek wil die lof van my God besing so lank ek 

daar is. 



3 Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie; hy kan jou nie red nie. 

4 Sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. 

5 Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang, die mens 

wie se hoop gevestig is op die Here, sy God. 

6 Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd 

getrou, 

7 Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan dié wat honger ly. Die Here 

bevry die gevangenes, 

8 die Here laat blindes sien, Hy ondersteun dié wat bedruk is. Die Here het die 

regverdiges lief. 

9 Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees, maar Hy versper die 

pad vir die goddeloses. 

10 Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here! 

 

Seëngroet: Die God van Abraham, Isak en Jakob groet jou vandag met die woorde: 

Vrede vir jou. 

 

Ons gaan vandag uit Genesis 32: 22 – 32 saam lees, maar voordat ons dit gaan saam 

lees, nooi ek jou om biddend die volgende lied saam my te sing. 

 

Lied: U het die brood gebreek. 

 

Die teksgedeelte wat ons gaan saam lees, vertel die verhaal wat by die Jabbokrivier 

in die nag plaasgevind het. Ek wou baie graag visueel met die opneem van die video 

– erediens dit in die aand gedoen het met dowwer beligting om visueel by die teks 



aan te sluit, maar dit het nie so lekker gewerk nie. Ek het gedink dat daar tog wel `n 

manier is om visueel by die verhaal wat in die nag gebeur het, aan te sluit.   

 

Moet nie bekommerd wees nie, daar is niks fout met jou selfoon of rekenaar se beeld 

nie, ek het die video geredigeer dat dit swart en wit is om dan nou visueel by die 

teksgedeelte aan te sluit.  

 

Kom ons lees Genesis 32: 22-32 saam. 

Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 

elf kinders gevat en deur Jabbokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, 

het hy ook alles wat hy besit, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly, en 'n 

man het tot dagbreek met hom gestoei. 

Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met 

hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit die potjie gespring het. Die 

man het vir Jakob gesê: “Los my, want die dag breek.” 

Jakob het geantwoord: “Ek sal jou net los as jy my seën.” 

Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord: “Jakob.” 

Die man het gesê: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel , want jy het 

teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou.” 

Toe sê Jakob: “Sê my tog jou naam,” en die man vra: “Waarom vra jy my naam?” 

Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Pniël genoem, “want”, het hy 

gesê, “ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie.” 

Net toe Jakob by Pniël verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan 

sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die 

heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die 

heupsenuwee. 

 



Preek: 

Ek wil graag so bietjie aansluit by die gedagte van stoei in teks en eerstens sê dat dit 

`n teks is wat `n mens nogal uitdaag, ja kom ek gebruik die uitdrukking: dit is nie die 

maklikste teks om `n greep op te kry nie.  

 

Soos `n goeie stoeier altyd `n los hand, voet, been, of arm het wat `n mens net nie 

kan vas druk nie, en wat dan gebruik om `n greep toe te pas, net so het hierdie teks 

ook – wel so het ek dit beleef in my voorbereiding – soveel verskillende perspektiewe 

en ryke betekenis dat `n mens maak nie saak hoeveel keer jy die teks lees nie, elke 

keer verras word deur die teks.  

 

Daar is `n stuk misterie in die teks, klomp vrae wat by `n mens op kom wanneer jy 

die teks lees: Het Jakob dit nie miskien gedroom nie? Moet `n mens dit as `n fisiese 

stoei geveg sien, of moet `n mens die teks spiritualiseer, bedoelende daarmee dat `n 

mens hierdie stoeigeveg tussen God en Jakob moet verstaan in terme van Jakob wat 

met God in gebed worstel? 

 

Die indruk wat die teks wil skep is dat dit wel `n werklike stoeigeveg was, want Jakob 

het na die geveg mank geloop. Maar tog is daar, en bly daar, `n stuk misterie in 

hierdie ontmoeting tussen God en Jakob, en ek dink teologies wil dit ons help om te 

onthou dat ek en jy altyd moet onthou dat alhoewel ons in en deur Jesus Christus die 

volledigste en duidelikste openbaring van wie God is het, van hoe God oor jou en my 

dink, hoe God oor verhoudings dink ens, al lees ons hoeveel teologiese boeke, al lees 

ons hoeveel keer die Bybel deur, moet ons versigtig wees om te dink – ek het `n 

volledige greep op God/ek het nou God volledig uitgefigure. Hierdie misterie in die 

teks, dink ek, wil juis vir jou en my help om te verstaan: God is God en ek en jy sal 

Hom nooit volledige kan uitfigure nie.  

 



Die misterie van God moet egter nie vir jou en my wegdruk van God nie, maar ons 

juis in `n stuk verwondering laat,  omdat hierdie groot God, wie te groot is om onder 

woorde te bring, kies om vir jou en my nader te trek, ja vas te hou in `n Vader – kind 

verhouding. Natuurlik leer ons uit die Bybel `n klomp belangrike dinge oor God en wat 

vir God belangrik is, maar ons sal God nooit kan vaspen nie. Ons kan nie vir God in 

ons greep vasklem nie. 

 

En tog, as ons die teks lees, lyk dit vir ons of Jakob vir God ore aansit in hierdie 

stoeigeveg, asof hy God met sy stoeigrepe heeltemal vasklem en asof die man met 

wie Jakob stoei uit desperaatheid hom teen die heup slaan en vir Jakob smeek om 

hom voor die son opkom, los te laat.  

 

Vriende, as ons die teks fyn lees, dan sien ons `n paar interessante dinge raak: 

 

1: Kom ons kyk eerste na v 25: Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen 

nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit 

uit die potjie gespring het.  

 

Hierdie woord kan ook met raak/aanraak vertaal word. As ons die vertaling van 

aanraak kies, is dit opmerklik om te sien dat hierdie opponent met wie Jakob stoei, 

deur blote aanraking dit kan regkry. Die opponent met wie Jakob hier stoei het dus 

bo – menslike krag . Jakob, tipies van sy karakter, gee nie op nie, maar bly gemotiveer 

om sy opponent te wen en uit te vind wie hierdie man is. 

 

2: Genesis 32: 27 en 29: 

Toe vra die man: “Wat is jou naam?” 

Toe sê Jakob: “Sê my tog jou naam,” 



Toevallig? Nee. 

 

Die manier waarop hierdie sin in Hebreeus geskryf is dui baie duidelik aan (en iets van 

dit kom tog in die Afrikaanse vertaling uit, maar ek wil dit graag beklemtoon), dat 

Jakob vanuit `n mindere posisie, besef hy praat met iemand wat sy meerdere is. Die 

manier waarop Jakob sy opponent se naam vra, verskil van die manier waarop die 

opponent Jakob se naam vra.  

 

Die feit dat die man vir Jakob vra: wat is jou naam; die feit dat Jakob wel sy naam sê, 

maar die man nie sy naam aan Jakob bekendmaak nie, dat Jakob vir `n seën vra, die 

feit dat die man Jakob se naam na Israel verander, die feit dat Jakob mank loop na 

die stoeigeveg, dui alles aan dat ons moet raaksien dat Jakob met Iemand groter as 

hy te doen het. 

 

3. Let ook mooi op dat Jakob besef dat sy lewe gespaar is, omdat God besluit het om 

Hom genadig te wees in die ontmoeting, om sy lewe te spaar.  

 

Die passiewe vorm van die werkwoord spaar (die 1993 vertaling vertaal dit met 

omkom) onderstreep die feit dat Jakob besef dat dit was net as gevolg van God se 

genade dat hy die ontmoeting oorleef het. 

 

Wie hou vir wie vas in die teks..? 

 

Ek wil begin afsluit – “wat is jou naam?” en hy antwoord: “Jakob”of “ek is Jakob”. Dit 

gaan oor baie meer hier as Jakob wat bloot sy naam sê. Deur sy naam te gee, maak 

Jakob ook iets bekend van sy karakter. Mens kan dit hier verstaan in die sin van `n 

erkenning van skuld. Deur sy naam te gee, erken Jakob dat hy `n bedrieër is.  



 

Jakob word nie net geseen nie, maar kry ook `n nuwe naam. Hoor hier in `n nuwe 

bestemming, `n nuwe identiteit en `n nuwe karakter. Die seen en die nuwe naam wat 

aan hom gegee word, is God se optrede teenoor die bedrieër Jakob. Hierdeur word 

God se getrouheid ten spyte van mense se ontrouheid gedemonstreer. 

 

Sy nuwe naam, Israel, is nie bloot `n eerbare toekenning nie, dit is in opsig self `n 

waardevolle geskenk, `n blessing. Wanneer sy afstammelinge die woord Israel hoor, 

of dit gebruik om na hulleself te verwys, herinner dit hulle aan waar die naam vandaan 

kom en die betekenis daarvan. 

 

Die opkom van die son, is nie net die begin van `n nuwe dag nie, maar `n mens kan 

dit ook simbolies verstaan as die begin van `n nuwe hoofstuk in Jakob se lewensfase 

waar hy ̀ n nuwe naam het en waar hierdie fisiese mank loop op ̀ n besondere manier 

simbolies herinner aan Israel wat totaal afhanklik is op God se genade.  

 

Ek sluit af: Die aartsvaders verhale is fassinerende, boeiende, maar ook baie realistiese 

verhale van God se betrokkenheid in mense se lewe.  

 

In die aartsvaders se lewensverhale, sien ons hoe mense met geloofsmoed en 

gehoorsaamheid aan die een kant, maar ook met menslikheid en verdorwenheid aan 

die ander op reis saam met God is. Ons sien dat God ten spyte van ongehoorsaam en 

al die foute wat mense maak, nog steeds kies om in verhouding met mense te leef en 

met mense `n pad stap om sy beloftes te laat realiseer.  

 

Ja, Jakob se lewensverhaal is deel van God se groter verhaal met sy volk Israel. Hierdie 

verhaal van Israel is ook deel van God se verhaal met sy Kerk, met jou en my wat op 



grond van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het ook vanuit `n ons nuwe identiteit – 

kinders van God – in verhouding met God kan leef aan ons lewensverhaal skryf. 

 

Jakob het by die Jabbokrivier `n krisis beleef. Daar het hy `n besondere ontmoeting 

met God gehad wat sy lewe totaal en al verander het, ja `n ontmoeting wat `n merk 

op sy lyf en lewe gelos.  

 

Dit is my gebed vir jou dat jy, as jy in `n deel van jou lewensverhaal is waar jy `n 

krisis beleef, en as ek kan aansluit by die beeld van stoei, met God op een of ander 

manier stoei, sal weet dat die Here jou in hierdie krisis vashou, dat Sy genade jou dra.  

 

Kom ons bid saam. 

 

Lied: Aan U, o God, my dankgesange. 

 

Seën:  

Ontvang die seën van die Here en gaan leef uit jou identiteit as kind van God:  

Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. 

Die Here is langs jou 

om jou in sy arms toe te vou. 

Die Here is agter jou 

om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. 

Die Here is rondom jou om jou te beskerm. 

Die Here is bokant jou om jou te seën. 



Die Here is in jou om jou te lei met sy 

Heilige Gees. 

Die drie-enige God is by jou, van nou af 

tot in ewigheid. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


