
4 November 
 
Skrifgedeelte: Genesis 12:1-9 
Fokusgedeelte: Genesis 12:1-4 
 

Wat gaan hulle onthou? 
 
Wat gaan die mense rondom jou onthou van jou wanneer jy nie meer daar is nie? Wat is 
die nalatenskap wat jy agterlaat? Nie almal wil daaraan dink nie, veral nie as mens nog 
jonk is nie, maar dit is iets waaraan ons elkeen moet dink. Hoe wil jy hê mense moet jou 
onthou? 
 
Abraham was gelukkig en gemaklik met sy lewe. Hy het vriende en familie rondom hom 
gehad, en hy was ook ’n baie ryk man. Soos ons weet, het Abraham egter nie ’n nageslag 
gehad om dit mee te deel nie, en hy moes geweet het dat sy naam, as hy tot sterwe sou 
kom, vergeet gaan word. 
 
Dan kry hy ’n bevel, ’n oproep van die Here af om te trek, om alles te los en vir die Here te 
luister. Die kans om iets meer te wees, die kans om die aartsvader van ’n volk te wees, die 
kans om ’n verskil te maak. 
 
Die mooi van Abraham se gesindheid sien ons in vers 4, gehoorsaam aan die Woord van 
die Here! Vir ons gaan gehoorsaamheid nie noodwendig beteken dat ons al ons goed 
moet oppak en die boendoes invaar nie. God plaas ons in sekere omstandighede met ’n 
rede. Hy gee vir ons talente en gawes, Hy gee vir ons roepings, beroepe om uit te leef, Hy 
gee vir ons mense rondom ons. Wat gaan daardie mense van jou onthou? Gaan hulle 
onthou dat jy iemand was wat in ’n persoonlike verhouding met jou Verlosser en Koning, 
Jesus Christus, gelewe het, of gaan hulle vir jou verskonings moet soek, dieselfde 
verskonings wat ons self ook baie keer gebruik? 
 
Die Here praat met ons, luister mooi, en los ’n nalatenskap wat ’n verskil maak! 
 
Sing: Psalm 31:1, 2 
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