Week 6: Ons ontmoet God
Teks: Gen 28:11-22
Week 6 van ons reeks sluit nou aan by ons
vorige weke. Jakob se droom is prominent, hier
is 'n hele klomp Godsvrae ter sprake, sy
ontmoeting met God loop uit op 'n ritueel of
twee wat Jakob help om te onthou wat hier
gebeur het.
Agtergrond
· Jakob is besig om weg te hardloop van die
huis af nadat dinge daar vir hom
skeefgeloop het: Hy het sy broer Esau
bedrieg met die eersgeboortereg, hy en sy
ma span saam om sy ou, siek en blinde pa
Isak uit te oorlê en so ontvang Jakob sy pa
se seën. Hy vlug vir sy lewe.
· Gen 28:11-22 speel af waar Jakob op pad is
na sy oom Laban toe, weg van sy ouerhuis
af. Halfpad oppad soontoe het Jakob die
nag 'n besonderse ontmoeting met God.

Teksgedeelte
Met 'n klip vir 'n kopkussing , droom Jakob
daardie nag:
· 'n Leer verbind die aarde en die hemel en
engele klim op en af (v 12) – God is ewe
skielik nie meer so ver nie.
· God praat dan met Jakob – van aangesig
tot aangesig (v 13).
· God stel Hom aan Jakob voor as die God
van sy voorvaders: Ek is die God van
Abraham en Isak . . . (v 13). Hy gaan
verder en kom gee aan Jakob dieselfde
beloftes as wat Hy aan sy voorvaders
gegee het: 'n uitgebereide land, 'n groot
nageslag. En dan sekerlik die belangrikste
belofte: in jou en jou nageslag sal al die
volkere van die aarde geseën wees (v 14).
Hiermee kom sê God vir Jakob: Ek is nou
die God van Abraham en Isak én Jakob.
· Voordat Jakob enige iets vir God kan vra,
kom besweer God sy vrese en sê Hy sy
seën toe aan hom: Ek sal jou beskerm, jou
nie in die steek laat nie, weer terugbring na
jou mense toe. Ek sal doen wat Ek beloof –
Ek gee jou my woord. . . (v 15).
· Dan skrik Jakob wakker (v 16). Dit ís
skrikwekkend (v 17), want niemand wat die
almag van God gesien het, het bly leef nie.
Behalwe die vrees, bangwees dat hy sal
sterf omdat hy vir God gesien het, lê die
vrees van wie hy in wese ís, 'n bedrieër,
oopgevlek in die lig van God.

· Godsontmoetings doen iets aan mense.
Jakob se reaksie (dis die poort na die hemel
(v17)), roep Hosea 2:14 in herinnering waar
God sê: Ek sal die Akorlaagte, (dal van die
dood) 'n poort na 'n nuwe toekoms maak.
Dis presies wat God met hierdie
ontmoeting vir Jakob wil sê.
· Mense het 'n behoefte om op
Godsontmoetings te reageer. Vir
buitestaanders kan dit absurd lyk: om 'n klip
staan te maak en olie daarop uit te gooi . . .
(v 18). Rituele skep egter veilige ruimtes om
te onthou.
· Die teksgedeelte sluit af met 'n baie
menslike beskrywing van 'n verdere reaksie
op Jakob se ontmoeting met God: Dis asof
Jakob nie heeltemal vertrou wat hier
gebeur het nie – sê nou maar dit wás net 'n
droom. Daarom gaan hy in 'n
onderhandelingsmodus in en begin
“bargain” met God: As U o God by mý is en
mý beskerm op mý reis en vir mý
kos en klere gee en ék behoue
terugkom . . . dan sal U my God
wees . . . (v 20,21). Dis interessant
dat God juis nie Jakob se menswees
ontken nie en hierdie gelofte tong
in die kies toelaat.
· Jakob sien nog nie die groter
prentjie nie. Hy vra eintlik hopeloos
te min, alles op homself gerig: . . .
by mý is en mý beskerm op mý reis
en vir mý kos en klere gee en ék
behoue terugkom . . . Dit terwyl
God reeds vir hom gesê het in jou
sal ál die volke van die aarde
geseën wees. Iets van v 16 se Die
Here is op hierdie plek en ek het dit
nie besef nie, slaan hier deur. Jakob
stel voorwaardes, en dan sal die
Here eers sy God wees, terwyl God
lankal reeds gesê het Hy is sy God
(vgl. Herman Gillomee se boek [HY]
was nog altyd hier gewees . . .

Raak prakties
· Ons almal se ervaringe van God verskil en
ons beleef God ook op verskillende
maniere. Johan Ortberg skryf hieroor die
volgende: Our individual uniqueness means
we will all experience God's presence and
learn to relate to Him in different ways.
Vergelyk sy 7 verskillende pathways
waarlangs mense God veral beleef (op
bladsy 57 in die Moederkerk Sewe weke
boekie en op bladsy 49 van die Kruiskerk
Sewe weke boekie).
· They missed the moment of grace, because
they did not pay attention (Anoniem).
· Heel dikwels mis ons kosbare ontmoetings
met God, bloot omdat ons nie aandag
skenk nie, omdat ons nie tyd maak om te
reflekteer nie.
· Waar het jy die afgelope week vir God
ontmoet, Hom raakgesien?

