
Het julle geweet daar is tye dat God teen ons kan draai, dat Hy kan dink ons is sy vyande? 
Dis ‘n vreeslike idee!  Watter kans het ons as God teen ‘n mens draai?

Ek sal nou-nou vir julle lees waarom God teen ‘n mens sal draai, kom ons lees eers van ‘n tyd 
toe God Sy volk gehelp het. 

Lees Eks 14

Sien julle hoe groot is God, hoe goed is Hy vir sy volk?  Maar ai, die klomp Israeliete kla soos 
‘n klomp ou tannies met nat broeke aan: Hoekom het ons ooit weggetrek, O, toggie tog, hier 
sit ons nou en wag dat die Egiptenare ons moet kom doodmaak!

Maak die Egiptenare hulle dood?  Nee,  nooit  nie!   God doen ‘n wonderwerk dat  die see 
sommer so oopskeur en die klomp sommer reg deur die see stap!  Die Egiptenare is God se 
vyande, nie die Israeliete nie.  God sorg vir die Israeliete. Hy is lief vir hulle.  As hulle dors is 
in die woestyn, gee hy vir hulle kos.  As die sterk soldate van die ander lande die Israeliete 
aanval, beskerm God hulle.

Hy pas hulle so mooi op.  As hy sê: Julle is my volk!  Julle is my kinders!  - dan sien ‘n mens 
dat  Hy  wil  sê:  hulle  is  myne,  los  hulle  uit!   Amper  soos  ‘n  hen  wat  al  haar  kuikentjies 
bymekaar kry onder haar vlerke in.

Wat kon dan gebeur dat God teen sy eie kinders, sy eie volk, draai?  Dat Hy hulle sy vyande 
begin noem?

Sonde!  Lees Jesaja 65:1-5.  Die mense het God se heel eerste gebod oortree.  Hulle het 
ander gode begin dien.  En elke ou was liewer vir homself as vir ander mense (v 5).  Hulle het 
offers vir ander gode gebring.  Wanneer bring ons vandag offers vir ander gode?  

Wanneer iets anders my besluite laat neem as my liefde vir God.  

Trou, werk, sport, hoe ek teen mense optree, wat ek sê: alles wat deur ander faktore bepaal 
word, afgode!

Voorbeelde …. ?  Keuses, besluite, optrede/reaksie teenoor mense ….

Wat gebeur as ek so optree?  Hoe voel God daaroor?

Lees Jesaja 63:7-14

God se Heilige Gees word bedroef.  God se Heilige Gees word hartseer.  God se Heilige 
Gees vertel die hele tyd vir ons wat ons moet doen en nie moet doen nie.  Elke keer as ek die 
Bybel lees vertel hy vir my.  Elke keer as ek by ander gelowiges is, vertel Hy vir my.  Selfs 
deur my gewete, alhoewel ek my gewete nie heeltemal kan vertrou nie …

Die hele tyd lei God se Heilige Gees ons.  As ons dan nie luister nie, word Hy baie hartseer 
en kwaad.

Ons wil nie hê God moet kwaad wees vir ons nie!

Het julle al een van daardie oorlogflieks gesien waar die soldaat so uit die rook en stof van die 
oorlog gejaag kom op sy perd?  So word God hier beskryf:  Hy kom hier uit die rook en stof  
van die oorlog gestap.  Sy klere helderrooi van al die bloed.  God is regverdig.  Hy is so vol 
genade en liefde, maar Hy hou nie van die sonde nie!  Hy is regverdig en word die een wat 
almal straf as hulle nie gehoorsaam is nie.

Ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie ‘n kans vat om God as my vyand te hê nie.



Die wonder is natuurlik steeds dat, in plaas daarvan dat God ons vertrap in Sy woede, 
het Hy daardie “woede”, straf, teen sy eie Seun gedraai.  In plaas van ons bloed, het 
Jesus se bloed in ons plek gevloei!

Laat ons dan luister na die Heilige Gees, na Sy stem wat op soveel maniere, veral deur 
die Bybel, na ons kom.  Kom ons bid nou saam en vra dat ons die Heilige Gees se 
stem duidelik sal hoor, en ons verbind onsself aan gehoorsaamheid aan die stem van 
die Gees  …


