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1. Wat is ’n toeskouer?  

2. Toeskouers sal nooit weet wat in God se 
teenwoordigheid gebeur nie.

Eksodus 20:18-21 (NLV) 18Die volk het baie bang geword 
toe hulle hoor hoe die donderweer rammel, die 
trompet geblaas word en sien hoe die rook uit 
die berg borrel. Hulle het op ’n afstand gaan 
staan.19Hulle sê toe vir Moses: ”Jý moet maar liewer 
met ons praat. Ons sal na jou luister. Moenie dat God 
self met ons praat nie. Ons sal dan sterf.”  20”Julle 
moenie bang wees nie,” het Moses vir hulle gesê. 
”God het so na julle toe gekom sodat julle ontsag 
vir Hom kan hê. Sorg dat julle nie teen Hom oortree 
nie.” 21Terwyl die volk op ’n afstand bly staan het, het 
Moses ingegaan in die donker wolk waarin God was.

3. Hoe kom jy in God se teenwoordigheid?

a) Wy ’n tyd toe vir God en maak ’n plek gereed 
vir jou ontmoeting.

Eksodus 19:10-12a (NLV) 10...het die Here vir hom gesê: 
”Gaan weer terug na die volk toe en berei hulle 
vandag en môre voor om My te ontmoet. Hulle moet 
hulle klere was. 11Hulle moet reg wees vir die derde 
dag, want op daardie dag gaan Ek die Here voor 
hulle oë na die Sinaiberg toe afkom. 12Baken die berg 
reg rondom af. ...

b) Vra met vrymoedigheid dat God jou daar sal 
ontmoet.

Hebreërs 10:19-22 (NLV) 19Broers en susters, ons het dus 
nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid 
om in die hemelse heiligdom in te gaan. 20Hy het 
hierdie nuwe, lewegewende pad wat deur die 
binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons 
oopgemaak deur vir ons te sterf. 21Wat meer is, ons 
het ’n groot priester wat toesig hou oor die huis van 
God. 22Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot 
voor God, met ’n opregte hart en absolute vertroue, 
terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van ’n 
skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon 
water.

c) Praat met God en laat toe dat God met jou 
praat.

Eksodus 33:11(NLV) 11Binne-in die tent het die Here met 
Moses gepraat soos vriende wat gesels en mekaar 
in die oë kyk. Wanneer Moses daarna weer na die 
kamp toe teruggekom het, het Josua die seun van 
Nun wat hom gehelp het, daar agtergebly. Hy het nie 
van die tent af weggegaan nie.

4. Wat gebeur met jou in God se 
teenwoordigheid?

a) God oorweldig jou.

Eksodus 33:8-10 (NLV) 8Wanneer Moses uit die kamp 
na die tent toe gegaan het, het al die mense by die 
ingang van hulle tente gaan staan. Hulle het Moses 
agternagestaar tot hy in die tent van ontmoeting 
ingegaan het. 9Die oomblik wanneer hy die tent 
binnegegaan het, het die wolkkolom afgesak. Dit het 
oor die deur van die tent bly hang terwyl die Here 
daar met Moses gepraat het. 10Wanneer die volk die 
wolkkolom oor die tent se deur sien hang het, het 
hulle opgestaan en by die ingang van hulle tente 
gekniel om die Here te aanbid. 

b) God maak Homself aan jou bekend.

Eksodus 33:17-23 (NLV) 17Die Here het vir Moses 
geantwoord: ”Goed, Ek sal doen wat jy gevra het. 
Jy dra my goedkeuring weg. Jy is my vriend.” 18Toe 
vra Moses: ”Kan ek nie maar u heerlikheid sien 
nie?” 19Die Here sê vir hom: ”Ek sal jou iets van my 
goedheid laat sien en Ek sal jou my stem laat hoor 
wanneer Ek my Naam ’die Here’ uitroep. Ek gee 
genade aan dié wat Ek wil; en ontferming aan dié 
wat Ek wil.” 20Hy sê toe vir hom: ”Jy durf nie my gesig 
sien nie. Geen mens sal bly leef as hy sien hoe die 
Here lyk nie.”  21Die Here sê verder vir hom: ”Kom 
staan by hierdie rotse, hier by My. 22Wanneer Ek in 
my majesteit hier verbykom, sal Ek jou tussen die 
rotse laat staan en jou met my hand beskerm terwyl 
Ek verbygaan. 23Wanneer Ek verby is, sal Ek my 
hand wegvat en dan sal jy My van agter kan sien. 
Niemand mag My van voor af sien nie.”

c) God verander jou.

Matteus 17:1-4 (NLV) 1Ses dae later neem Jesus vir Petrus 
en Jakobus en sy broer Johannes saam met Hom en 
vat hulle teen ’n hoë berg uit waar hulle alleen was. 
2En daar, terwyl hulle na Jesus kyk, het sy voorkoms 
verander. Sy gesig het begin straal soos die son. 
Sy klere het skitterwit geword. 3En, wonderlik, toe 
verskyn Moses en Elia voor hulle en voer gesprek 
met Jesus. 4Petrus sê toe vir Jesus: ”Here, dis 
wonderlik om hier te wees! As U wil, sal ek hier drie 
skuilings oprig: vir U een, vir Moses een en een vir 
Elia.”

d) God gee ’n bevestiging aan jou.

Matteus 17:5-8 (NLV) 5Maar terwyl hy nog praat, oordek 
’n helderglansende wolk hulle, en daar kom ’n stem 
uit die wolk wat sê: ”Hý is my geliefde Seun. Hy is ’n 
Kind so na my hart. Doen wat Hy vir julle sê.” 6Toe 
hulle dit hoor, het die dissipels plat op die grond 
neergeval. Hulle het groot geskrik. 7Daarop kom 
Jesus na hulle toe en sit sy hand gerusstellend op 
hulle: ”Staan gerus maar op; moenie bang wees nie.” 
8Toe hulle opkyk, sien hulle niemand anders meer 
daar nie, net vir Jesus alleen.

5. Is jy ’n toeskouer, of ’n deelnemer in God se 
teenwoordigheid?
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