
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninkrykstyd – Berge! 
Hebreërs 12:18-29 

Marié Britz 
 

Inleiding: Ons almal het verhale oor 
berge - herinneringe wat ons met 
ons saamdra.    Dalk toe ons saam 
met ons gesin of vriende ’n berg 
gaan klim het.  Daar is iets aan 
berge.  Die uitsig wat dit bied, die 
natuurskoon, perspektief en selfs ‘n 
stuk misterie wat dit saamdra… 
 
Die Bybel is vol verhale van berge: 

1. Ararat (Gen 8)  

2. Moriah (Gen 22)   

3. Sinai (Ex 19) 

4. Karmel (1 Kon 18)  

5. Die Olyfberg (Matt 5)   

6. Die berg van verheerliking (Matt 

17)  

7. Sion (Hebr 12:22 en Openbaring)  

8. Golgota of Kopbeenplek (Matt 27) 

 

Hierdie verhale is telkens verhale 

van Godsontmoetings. 

 

Dun plekke: 

In die Ierse Keltiese tradisie word 

plekke van Godsontmoetings “thin 

places”/ “dun plekke genoem”.  Dun 

plekke is waar die grens tussen 

hemel en aarde, tussen wat God is 

en die sekulêre so poreus, dat God 

as’t ware deurvloei.  In die Bybel 

was berge dikwels die “dun plekke” 

waar God op ‘n verskeidenheid van 

maniere die hemelse op die aarde 

laat deurbreek het. 

 

Hebreërs 12:18-19 

Ons lees in die gedeelte van twee 

spesifieke Godsontmoetings by 

Sinai en Sion. 

Ons lees van die Sinai ontmoeting in 

Eksodus 19:16-19 en 20:18-19. 

 
Wat gebeur hier?  Ons sien die Ou 
verbond en Ou Testamentiese 
Godsverstaan waar die volk deur 
rituele en deur mense na God toe 
moes gaan en daarom hoor ons dat 
hulle vir Moses vra dat hy die 
middelaar moet wees.  Die volk 
weet hulle kan nie staan voor die 
heiligheid van God nie. Hulle is  bang 
vir God. Persoonlike ontmoetings 
met God is nie werklik moontlik nie. 
 
Ons lees ook van die Sions 
ontmoeting.  In vers 22 sê die 
skrywer MAAR julle het gekom by 
Sionsberg.  Dit is ’n berg waar 
volgens oorsprong die heel eerste 



tempel vir God gebou is en deur die 
eeue het dit die simbool geword van 
die hemel en van die teenwoordig-
heid van God.  In die vroeë 
Christelike era is die term Sion 
gebruik om die suidwestelike 
heuwel gebied van Jerusalem aan te 
dui. 
 
Die betekenis van die Bybelse term 
Sion lê egter nie op die gebied van 
topografie nie, maar van die 
teologie.  Die term Sion wil ons nooi 
na God se koningskap, mag, 
geregtigheid, sy trou, versorging en 
sekuriteit.  Die Sion waarna die 
Hebreërskrywer hier verwys is dit 
wat die mense van die Ou 
Testament net verwag het en 
waarna Abraham uitgesien het, 
naamlik toegang tot God in die 
heilige stad, dit is “Sionsberg en die 
stad van die lewende God, dit is die 
hemelse Jerusalem (Hebr 12:22).  
Die aardse Sion was maar ‘n 
afskynsel van die hemelse model en 
werklikheid.   
 
In Jesus Christus verander alles.  
Wat Sion moes bied, omdat die 
aardse Sion gefaal het, is nou 
volledig te vind in Jesus Christus. 
In die nuwe Sion en Jerusalem 
waarvan ons ook lees in Openbaring 
is God onmiddellik beskikbaar 
tussen die mense.  Daar is nou geen 
bemiddelaars nodig nie. 
 
God is glokaal: Hy is gelyktydig 
globaal en lokaal en ons het die 
voorreg om Hom nou orals te 
ontmoet. 

Daar is vandag sulke dun plekke/ 
“thin places”, waar ons bewus word 
van die teenwoordigheid van God – 
plekke van Godsontmoetings.  
Wanneer ons meer bewustelik leef, 
word die grens tussen hemel en 
aarde deurbreek……Dink aan sulke 
plekke en tye in jou eie lewe…. 
 
Let op die taal van vers 28: “Ons het 
die onwankelbare koninkryk 
ontvang (nie ons gaan nog nie), en 
dan sê hy: laat ons dan nou 
dankbaar leef”.  Wanneer jy op berg 
Sion was – God ontmoet het, 
verander jou lewe hier en nou. 
 
 

 
 
Gesels saam: 
1. Het jy dalk ’n berg storie om te 

deel met die groep? 

2. Dink na oor die dun plekke/thin 

“places” in jou lewe?  Tye en 

plekke van Godsontmoetings. 

3. Bid saam dat God se 

onwankelbare koninkryk hier op 

aarde deur ons sal sigbaar word. 


