
Parashat Vayera 

He appeared — וירא 
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Parashat Vayera 

Hy verskyn — וירא 

 
ABRAHAM (Gen 18:1 - 22:24) 

 

 

Abraham is een van daardie merkwaardige figure in die Bybel wat, as jy hom eers bestudeer het, nie 

kan vergeet nie. Hy word uitgebeeld met foute en al, maar wanneer jy hom bestudeer kan jy nie 

anders as om net die goeie sterk punte van Abraham te onthou nie, want dit oortref by verre die 

negatiewe. 

Abraham was onderwerp aan verskeie toetse en ook met rede. Hy sou die patriag word van drie groot 

godsdiensgroepe nl. Moslems, Christene en eerste die Hebreers. Hy word in al drie hierdie groepe 

erken.  
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Abraham word afgeskei 

Die heel eerste ding wat Abraham moes doen, was om sy vadershuis te verlaat. Hy word afgeskei van 

die bekende en gemaklike. Dit is dan ook ‘n patroon wat regdeur die Woord gebruik word nl die wat 

geroep word vir sekere take, word afgeskei. Dit is natuurlik ook die kern van heiligheid. Heilig is die 

woord vir Kadosh ֹׁשָדק. 

 

Om heilig te wees, is om ook eenkant gesit te wees. YHWH 

is heilig. Hy is enig. Hy is bo alles en almal en heeltemal 

anders in denke en optrede. Prys Sy Naam. 

Abraham kom van ‘n familie van son en maan aanbidding en 

die Chaldeens was beslis nie ‘n goeie nasie nie. God kies 

Abraham en Hy vra hom om eenkant te kom sodat Hy hom 

kan gebruik en tot ‘n groot nasie sal maak. 

 ‘n Wonderwerk vir Abraham 

God se hand is op Abraham. Hy het hom ‘n seun belowe. ‘n 

Besondere kenmerk van die Allerhoogste is dat Hy nie 

optree en werk soos ons baie kere dink Hy gaan doen nie.  

Sy gedagtes is beslis nie ons gedagtes nie. Abraham en sy vrou kyk na ‘n menslike manier van 

oplossing van die probleem. God sien nie ‘n probleem raak nie en kyk ook nie na menslike vermoeë 

nie, maar doen wat eie is aan Homself. Hy doen iets wat net aan Hom toegeskryf kan word. Hy doen 

dit so, dat as ons die Woord lees en almal in daardie tyd dit sien, dit net kan toeskryf aan Hom. Hy 

maak Sy belofte aan Abraham gestand, maar Hy doen dit wanneer als lyk of dit nie kan gebeur nie. Hy 

gee ‘n seun terwyl die “dood alreeds in die pot is”. Hy gee lewe daar waar daar geen lewe was nie. Dit 

is letterlik om ‘n afgebrande veld te sien, met een groen groen boom in die middel wat almal se 

aandag trek. Hy doen ‘n wonderwerk te midde van limiete van die aarde se wette. Dis ons God wat 

ons dien. Groot bo alles. Almal sal moes erken, dit is nie na die vermoeë van Abraham of Sarah 

nie, maar dit is God! 

Gee om te Vat 

Wie sou kon dink dat God gee en dan verwag Hy om dit weer te vat. Dit klink nie reg nie. Tog het God 

‘n baie groter denke en plan as ons s’n en hier kan ons sien dat Abraham net op God se 

Woord/Belofte kon staat maak. God gee Isak en dan vra Hy die seun terug. Abraham het vroeg klaar 

gemaak en is oppad om sy lieflingskind te skenk. Terug aan die Maker wat hom gegee het, maar hy sê  

in vers 5 van Genesis 22: ‘Bly julle hier met die esel ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid 

en dan na julle terugkom”. Hy gee geen indikasie dat hy alleen gaan terugkeer nie. Hul kom wel altwee 

terug met ‘n getuienis. Op die berg, het God voorsien. 

 

Hier volg ‘n uiteensetting van die woord uit Hebrew 

and Chaldee Lexicon  

by Friedrich Wilhelm Gesenius (1846)  
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Intersessor vir Baie 

Ons sien ook  in die voorafgaande hoofstukke nl Genesis/Bereshit 18, dat Abraham intree vir sondige 

stede. God het rede gehad om hul te verwoes vanwee die sonde in daardie stede en let wel dat die 

twee stede nl Sodom en Gomorrah uitermate sondig was en dat die name verder in die bybel gebruik 

word as uitbeelding van ‘n saak of mense wat uiters sondig is. Abraham tree egter in as voorbidder tot 

die einde toe en vanwee sy gebede, versoeke is Lot en familie darem gered. Hy gebruik ‘n stelling 

wat sal ego tot aan die einde van als: Genesis/Bereshit 18:23 Sal U ook die regverdige saam met 

die goddelose ombring? 

 

Abraham as Tipe 

Isak is ‘n wonderwerk geboort   Christus is ‘n wonderwerk geboorte 
Isak is die enigste seun van verbond  Christus is die seun wat die verbond is 
Isak moes sy eie hout dra    Christus het Sy eie kruishout gedra 
Abraham vat sy seun 3 day na die berg Christus word 3 dae ondersoek en is op Golgotha 

gekruisig 
Isak het ‘n plaasvervanger Christus is ons plaasvervanger. Op die berg, het God 

voorsien 
Bok se kop in ‘n doringbos Christus dra ‘n doringkroon 
Abraham tree op as intersessor Christus is ons intersessor voor God die Vader 
Genesis 18:23 Christus sal aan die einde Sy eie red van verderf 
Isak is gegee en terug gevra   God gee Sy seun en Hy vat Hom terug 

 

Ons sien soorgelyke gebeurtenisse afspeel in 2 Konings 4:1-7 Om olie te kry moet ‘n parsing plaas 

vind. Christus is werklik vir ons gepars, en Hy het terwyl ons slawe was en niemand ons kon red nie, 

deur Sy lewe ons vry kom koop. Dan ook die vrou wat onvrugbaar was. Sien 2 Konings 4:16 ‘n selfde 

aanhaling as in Abraham se geval. Tog sterwe die kind, maar die wonderwerk wat gelyk het asof dit 

dood was, herlewe.  

Lukas 2:1-38. Twee wonderwerkende geboortes aangekondig. Hoekom? Wanneer God iets doen, is 

dit bo menslike denke. Sien Lukas 1:37 Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.  

Ons kan hieruit leer dat ons moet God vertrou. Hy doen ver bo wat ons bid of dink. Hy is nie verbonde 

aan menslike vermoeëns nie. Hy werk soos Hy wil, wanneer Hy wil.  

 

Wanneer Hy iets sê, bedoel Hy dit en Hy voer dit uit. Hy soek mense aan wie Hy Homself kragtig kan 
bewys. Mense wat in Hom sal glo en op Sy Woord sal ag slaan. Mense wat Hom aan Sy beloftes sal 
herinner. Numerie 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie, of ‘n mensekind dat dit Hom sou 
berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? 
 

 

Shalom vir u 

Venessa Holtzhausen 

www.vhministry.net 
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