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Titel: Intrede – waar hemel en aarde ontmoet 

Pastoor: Charlou Jordaan 

Datum: 24 April 2011 

Tyd: 09h30 

 
 

Intrede: handeling van tussenkoms; 

          borg of voorspraak wees, in die bres tree 

 

• Moses tree in vir die volk toe hul opstandig raak omdat hul bang was om Kanaän  

binne te val.  

 

Num 14:11-20 
11 Daarop het die HERE aan Moses gesê: Hoe lank sal hierdie volk My verag? En hoe lank sal 

hulle in My nie glo nie, ondanks al die tekens wat Ek onder hulle gedoen het? 12 Ek sal hulle 

met die pes tref en hulle uitroei; en Ek sal jou ‘n groter en sterker nasie maak as hulle. 13 Toe 

het Moses aan die HERE gesê: Maar die Egiptenaars het gehoor dat U deur u krag hierdie volk 

onder hulle uit laat optrek het 14 en dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het 

gehoor dat U, HERE, in die midde van hierdie volk is; dat U, HERE, duidelik waarneembaar 

verskyn; dat u wolk oor hulle staan en U in ‘n wolkkolom voor hulle uit trek bedags en in ‘n 

vuurkolom by nag. 15 As U nou hierdie volk soos een man ombring, dan sal die nasies wat die 

tyding aangaande U gehoor het, spreek en sê: 16  Omdat die HERE hierdie volk nie kon 

inbring in die land wat Hy hulle met ‘n eed beloof het nie, het Hy hulle in die woestyn 

omgebring. 17 Laat dan nou tog die krag van die HERE groot word, soos U gespreek het deur 

te sê: 18 Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en 

oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders 

besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. 19 Vergeef tog die 

ongeregtigheid van hierdie volk na die grootheid van u goedertierenheid, en soos U hierdie 

volk van Egipte af tot hiertoe vergewe het. 20 Toe sê die HERE: Ek vergewe, volgens jou woord 

 

Eseg 22:30-31 
30 Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ‘n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree 

dat dit nie vernietig word nie, maar Ek het niemand gekry nie. 31 Daarom laat Ek my toorn oor 

hulle losbreek en vernietig Ek hulle met die vuur van my gramskap. Ek laat hul kry wat hul 

verdien, “sê die Here my God. 

 

1. God benodig mense vir intrede 
 

Gen 1:28 

Toe het die Here hulle (die mens) geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, 

bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al 

die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.”   

 

Psalm 8:7 

U laat hom (die mens) heers oor die werke van U hande. 

 

Psalm 115:16 

Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het Hy aan die mense gegee.  

 

� Mense met wie God in verhouding staan: mense met Hebron leefstyl 
 

a) Hebron beteken letterlik berg van vriendskap. 
b) Tuiste van Kaleb, magtige krygsman (Jos 14).   
c) Tuiste van Dawid, gesalfde koning en beklee met gesag. 
d) Hebron, die asielstad (Jos 20) was ‘n skuilplek teen gevaar. 
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2. God reel die regte tyd en plek van die ontmoeting 
 

Gen 28:10-19 
10 En Jakob het uit Berséba vertrek en na Haran gegaan. 11 Daarop kom hy by ‘n plek waar hy 

die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek 

en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op dié plek. 12 En hy het gedroom—daar is ‘n 

leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God 

daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. 13 En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en 

gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy 

op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee; 14  en jou nageslag sal wees soos die stof 

van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en 

jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. 15 En kyk, Ek is met jou, en Ek sal 

jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie 

verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het. 16 Daarop word Jakob uit sy slaap 

wakker en sê: Waarlik, die HERE is op hierdie plek, en ék het dit nie geweet nie. 17 En hy het 

bevrees geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie plek! Dit is hier niks anders as ‘n huis van 

God nie, en dit is hier die poort van die hemel. 18 Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem 

die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as ‘n gedenksteen op; en hy het olie daaroor 

uitgegiet. 19 En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus.  

 

a) Hoe lyk hierdie plek van ontmoeting wat God reël? 
 

• Dit is ‘n gewone plek wat ‘n heilige plek word.     

• Hierdie plek (en tyd) is presies en akkuraat. 

• Die hemel en die aarde kom bymekaar! 

• Engele is daar doenig  

• Monumente word later daar opgerig  

 

2 Kor 5:18-20 
18 Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die 

bediening van die versoening toevertrou. 19 Die boodskap van versoening bestaan daarin dat 

God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie 

toereken nie. Die boodskap van die versoening het Hy aan ons toevertrou. 20 Ons tree dus op 

as gesante van Christus … 

 

b) Jesus opgestaan 
 

Luk 24:1-6 
1 Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hul  

reggemaak het. 2 Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af; 3 en toe hulle 

ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. 4 Hulle het nie geweet wat om 

daarvan te dink nie.   Meteens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan.  
5 Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir 

hulle: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies? 6 Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood 

opgewek … 


