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Titel: ’n Tyd soos Hierdie II 

Spreker: Heinrich Titus 

Datum: 12 September 2010  

Tyd: 09:00 
 

’n Doodloopstraat 

Genesis 11:31-32 
31En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy 

skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en dié het saam met hulle uit Ur van die Chaldeërs getrek 

om na die land Kanaän te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. 32En die dae 

van Tera was twee honderd en vyf jaar, en Tera het in Haran gesterwe. 

 

Waar is jy? 

Genesis 12:1-3 
1En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na 

die land wat Ek jou sal wys. 2En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot 

maak, dat jy ’n seën sal wees. 3En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou 

vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. 

 

Stap vir stap 

Genesis 12:4 
4Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram 

was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran. 

 

Waar is ons? 

a. Breek met Babilon 

• Beheptheid met self: rebellie 

• Verwarring 

• Afgode wat aanspraak maak op ons aanbidding 

• Intimidasie 

 b. Omhels die mense in Babilon 

• Beheptheid met self: diensknegte in teenoorgestelde gees 

• Verwarring: spreek die wil van God 

• Afgode wat aanspraak maak op ons aanbidding: leef vir Sy glorie 

• Intimidasie: nooi mense saam 

 

Wat hoor jy?  

1 Konings 18:41-43 
41Toe sê Elía vir Agab: Trek op, eet en drink, want hoor, die gedruis van die reën! 42En Agab het 

opgetrek om te eet en te drink; maar Elía het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond 

neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. 43Daarop sê hy vir sy dienaar: Klim tog op, kyk uit 

na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep: Daar is niks nie. Toe sê hy: Gaan weer — sewe 

maal.                                            

 

Stap vir stap 

Genesis 12: 4 
4Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram 

was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran. 

 

 c. Nader aan: 

• God (Jesus) 

• Ons broers (die kerk) 

• Ons bure (die kultuur om my)                                                                      


