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Vroue uit die Bybel

Genesis 2,3

Video

Audio

Mans is  belangrik!  Hulle  is  die mense wat al  die
besluite  moet  neem,  en  vrouens  moet  maar
daarby  inval.  Dit  is  die  boodskap  wat  ons
telkemaal tussen die lyne lees in die Bybel.  Selfs
vandag is dit nog steeds so, en dikwels moet die
vrouegeslag ‘n opdraande stryd voer om iewers in
die lewe te kom.

As ons egter mooi gaan kyk, sal ons opmerk hoe
‘n  belangrike  rol  die  vrou  werklik  in  die  Bybel
gespeel  het.  Die  Bybel  is  propvol  van
aangrypende  verhale  wat  rondom  vrouens
wentel.  Neem byvoorbeeld  vir  Rut,  Ester,  Maria,
Debora en Ragab. Soms was dit júís vrouens was
die loop van die geskiedenis verander het, en nie
die magtige manne nie.

Daar was ook nie altyd net mooi dinge geskryf oor
die vroue nie. Daar was beslis ook die negatiewe,
soos die goddelose Isebel en die bose Herodias,
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die een wat Johannes die Doper laat onthoof het
en  sy  bloedige  kop  op  ‘n  skinkbord  aan  haar
gaste vertoon het. Afgryslik! Maar dan moet ons
darem baie gou byvoeg, dat daar baie manne
was wat nog meer afgryslike dinge gedoen het!

Maar  oor  die  algemeen  speel  die  vrou  in  die
Bybel ‘n baie positiewe rol, en soms was dit selfs ‘n
vrou wat  verantwoordelik  was om die hele volk
van  God te  red  van  totale  ondergang,  soos  in
Ester se geval.

In hierdie reeks oor Bybelvroue wil ons probeer kyk
watter rol die vrou werklik in die Bybel gespeel het,
en terselfdertyd ook kyk na die rol  van die vrou
vandag.  Selfs  vandag  nog  word  mans  baie
belangriker geag as vrouens, maar Jesus het ons
kom leer dat daar géén onderskeid getref mag
word nie. Alle mense is ewe belangrik, of jy nou ‘n
slaaf of ‘n koning is, en of jy ‘n man of ‘n vrou is.

Die héél eerste vrou waarvan ons lees is natuurlik
Eva. God skep nie ‘n splinternuwe mens uit  stof,
soos  Hy  vir  Adam  geskep  het  om  vir  Adam  ‘n
maat te wees nie.  Hy besluit  eerder  dat hierdie
nuwe skepsel die gelyke van Adam sal wees. Die
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enigste manier  om dit  te bewerkstellig,  is  dat  sy
deel  van  hom  sal  wees.  God  neem  dus  ‘n
ribbebeen uit Adam se eie lyf en vorm die vrou
daaruit. Nou kan daar géén twyfel wees oor die
status van die vrou nie.

Die skepping van die vrou is uniek. Hier sien ons
God as die Pottebakker wat kunstig die vrou vorm
uit  roumateriaal  wat  Hy uit  Adam se  lyf  gehaal
het.  Hy  behandel  Adam  baie  sag  dwarsdeur
hierdie hele proses. Ons weet mos hoe kleinserig
manne  kan  wees!  Eers  word  hy  onder  narkose
geplaas  (‘n  diep  slaap)  sodat  dit  nie  pynlik  sal
wees  nie.  En  nadat  Hy  die  ribbebeen verwyder
het,  word  die  wond  kunstig  opgevul  en
toegemaak sodat daar nie eers ‘n merkie wys nie.

Dit bevestig alles vir ons ‘n paar baie belangrike
dinge.  Eerstens  is  die  vrou  nie  ‘n  andersoortige
wese nie, alhoewel baie mans wél so dink! Sy is uit
presies dieselfde stof as die man gemaak, eintlik
deel  van  hom  self.  Boonop  is  sy  nie
minderwaardig  nie,  hulle  twee  is  gelyk.  Sy  is
inderdaad ‘n afbeelding van die man. In vandag
se terme kan jy amper sê dat sy ‘n kloon is van
Adam.

8



Wanneer God klaar is met haar, bring Hy haar na
die man toe. Adam is in ekstase as hy haar sien.
Sóveel  so  dat  hy  vir  haar  ‘n  lied  sing,  ‘n
huwelikslied. “Hierdie keer is dit een uit myself, een
soos ek. Daarom sal sy ‘vrou’ genoem word; sy is
uit die man geneem.”

Dan voeg die  skrywer  van die  Genesis  boek ‘n
voetnota by: “Daarom sal die man sy pa en ma
verlaat  en saam met sy  vrou lewe,  en hulle  sal
een word.”  Hier  is  dus absoluut  géén twyfel  oor
die oorspronklike verhouding tussen man en vrou
nie.  Dit  is  ‘n  verhouding  met  gelyke  status,
alhoewel  hulle  tóg  verskillende  rolle  het  binne
hierdie verhouding.

Ongelukkig  het  hierdie  verhaal  nie  so  ‘n  goeie
einde nie.  Daar  was ‘n  boom en ‘n vrug en ‘n
slinkse slang. En daar was Eva se begeerte!

Wat presies  het  daar  gebeur?  Die slang is  baie
slinks as hy vir Eva vra: “Het God werklik gesê julle
mag van geen boom in die tuin eet nie?” Hy saai
twyfel in Eva se gemoed. Wanneer sy aanvanklik
baie positief antwoord, is sy steeds van plan om
haar verhouding met God te eerbiedig. Dan lieg
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die slang blatant wanneer hy haar verseker dat
God slegs wil keer dat hulle nie soos Hy word nie,
en dat hulle beslis nie sou sterf as hulle oortree nie.

En  dan  word  die  begeerte  van  mag  in  haar
gebore. Sy wil ook daardie mag hê wat God het.
Sy wil ook God se soort kennis hê. Wanneer jy iets
werklik begeer, kry jy ‘n baie goeie rede wat jou
gewete sal gerusstel. 

Eva se daad, om die verbode vrug te eet,  was
maar net die simptoom van die ware oortreding.
Haar  groot  sonde  was  eintlik  om in  opstand  te
kom  teen  God.  Dit  was  ‘n  lang  proses  wat  sy
deurgegaan  het  en  nie  iets  wat  sommer  skielik
een dag gebeur het nie.

Wanneer sy egter by Adam kom, is dit ‘n ander
saak.  Toe  sy  vir  hom van  die  vrug  gee,  eet  hy
daarvan sonder om eers navraag te doen. Adam
het  baie  duidelik  God  se  opdrag  gehoor.
Wanneer  Eva  egter  by  hom  kom,  stel  hy  haar
woord bokant dié van God.

En so het die heel eerste vrou ‘n bepalende rol
gehad om die geskiedenis te verander!

Gebed:
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Here, ek dank U vir die vrou wat U my gegee het
in my lewe, en vir die wonderlike positiewe rol wat
sy in my lewe speel.
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Eva

Genesis 3:8-13

Video

Audio

Het die aarde geskud? Het die sterre uit die hemel
geval?  Is  die  twee  mense  wat  teen  God  in
opstand gekom het,  deur ‘n weerligstraal  getref
sodat hulle dood neergeslaan het?

Nee!

God  het  bloot  soos  gewoonlik  in  die  tuin
gewandel op die gewone tyd, in die koelte van
die  vroeë  aand.  Nou  het  alles  egter  totaal
verander  vir  Adam  en  Eva.  Hulle  het  verskrik
weggekruip toe hulle van Hom bewus word. Maar
God het  hulle  geroep.  Nie  woedend nie,  maar
vriendelik:  “Waar  is  julle?”  Alles  was  nog presies
dieselfde. Van God se kant af  het absoluut  niks
verander nie.

Maar vir  Adam en sy vrou Eva was dit ‘n totaal
ander saak. Hulle was bang vir God want hulle het
baie skuldig gevoel oor hulle verfoeilike verraad.
Dus het hulle gaan wegkruip in die hoop dat God
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hulle nie sou raaksien nie.  Toe hulle egter begin
besef  dat  dit  niks  help  nie,  kom  Adam  met  ‘n
stortvloed  van  woorde  om  homself  te  probeer
verontskuldig: “Ek het U hoor wandel in die tuin en
ek het bang geword, want ek is kaal. En toe het
ek weggekruip!”

As Adam maar net sy skuld bely het: “Here, ek het
teen  U  gesondig.  Vergewe my  asseblief!”  Maar
nou  probeer  hy  sy  sonde  wegpraat  met
allerhande onbenullige dinge.

Wanneer  jy  iets  het  om weg te  steek,  raak  die
teenwoordigheid van God vir jou ‘n verleentheid.
Dan probeer jy allerhande verskoninkies uitdink.

Steeds probeer die Here vir  Adam net sover kry
om te bely dat hy skuldig is. “Hoe het jy besef dat
jy  kaal  is?  Het  jy  tog nie van die verbode vrug
geëet  nie?”  Weereens  het  Adam  die  volle
geleentheid om om vergifnis te vra en te bely dat
hy verkeerd was,  maar hy doen dit  nie.  Hy pak
dadelik die skuld op  “die vrou wat U my gegee
het.”  Hiermee wil hy eintlik dan sê dat dit indirek
God se skuld is dat hy oortree het. “Daardie vrou”
het hom verlei om te eet.
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Wanneer  die  Here  vir  Eva vra:  “Wat het  jy  nou
gedoen?”  is  haar  antwoord  verontskuldigend:
“Die slang het my mislei.” In haar woorde lees ons
dat sy voel dat sy eintlik totaal onskuldig is. Sy is nie
werklik jammer oor wat sy gedoen het nie, maar
sy  voel  jammer  omdat  sy  nie  gekry  het  wat  sy
verwag het nie.

Ag, ons wil so graag eerder die skuld vir ons dade
pak op ons omstandighede, die slang, “daardie
vrou,” die versoeking waarin God my laat beland
het. Eintlik is alles bloot verkeerde keuses wat ons
maak.

Adam en Eva het die verkeerde keuses gemaak.
Daardeur  is  hulle  verhouding  met  God  versuur.
Hulle het selfs vir Hom probeer wegkruip, wou nie
meer met Hom praat nie, wou Hom nie meer sien
nie!  Hy het  sóveel  mooi  drome vir  hulle  gehad.
Hulle was dan die kroon van Sy skepping! Hy het
dan soveel vir hulle gedoen, vir hulle die mooiste
tuin in die heelal spesiaal ingerig. Hy het selfs elke
aand  uit  die  hemel  neergedaal  om  saam  met
hulle  te  kuier.  Hy  het  selfs  Sy  eie  asem  in  hulle
geblaas om hulle lewe te gee. Hoe kon hulle dit so
gou al  opgemors het? Hulle het Hom bitter seer
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gemaak. Sal Hy hulle ooit hiervoor kan vergewe?
Sou dit nie dalk beter wees om hulle te vernietig
en oor te begin nie?

Het  God die  twee mense  vergewe? Ja,  ek  glo
beslis so. Hulle daad het egter ‘n vertrouensbreuk
tussen hulle en God veroorsaak.

Eerstens is daar die gevolge vir die slang. Hy word
verneder. Voortaan sal hy op sy pens seil en as’t
ware stof eet omdat hy hom teen God verhef het.
Boonop sal daar ook vyandskap wees tussen hom
en die vrou. Die slang sal  die nageslag van die
vrou in die hakskeen byt maar haar nageslag sal
sy  kop  vermorsel.  Die  sogenaamde
“moederbelofte”. In kort beteken dit dat die bose
vir Jesus, Eva se nageslag op die oog af dodelik
verwond met die kruisiging, maar dat Hy ten spyte
hiervan die oorwinning behaal oor die bose. Die
bose  word  gebind  sodat  hy  geen  verskrikking
meer inhou vir die gelowige nie.

Die vrou se lot is dat sy pynlike swangerskappe en
geboortes sal beleef. Tóg sien ons God se genade
hierin.  Sy  kan  steeds  haar  lewensvervulling  as
moeder ervaar, alhoewel dit met pyn gepaard sal
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gaan.

Ook  haar  verhouding  met  haar  man  word
vertroebel. Ja, sy sal steeds die hunkering na hom
hê maar dit sal ‘n gebroke verhouding wees waar
hy oor haar sal heers.

En die man, Adam? Sy pragtige verhouding met
God is  lelik  skade aangedoen. Voortaan sal  die
kos nie uit die hemel vir hom val soos in die tuin
van Eden nie. Hulle word uit die paradys verban
en hy sal hard moet werk om kos te verdien in ‘n
harde wêreld van onkruid en peste wat sy oeste
verswelg.

Dus sien ons selfs in God se straf terselfdertyd ook
Sy  groot  genade.  Hy  het  hulle  nie  uitgewis  nie,
maar hulle ‘n tweede kans gegee. Wat sou hulle
daarmee maak?

Wat maak ek en jy  met die tweede kanse wat
God ons gee? Gebruik ons dit tot Sy eer?

Gebed:

Dankie dat U my ook ‘n tweede kans gegee het,
Here! Help my asseblief om hierdie kans tot U eer
te gebruik.
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Sara

Genesis 11:10 tot 12:3

Video

Audio

Duisende jare gaan verby voordat ‘n vrou weer te
voorskyn  tree in  die  bladsye van die  Bybel.  Die
oergeskiedenis moes eers volledig afspeel tot met
Noag en die Toring van Babel. Intussen het baie
water in die see geloop, letterlik.

En dan tree hierdie beeldskne vrou na vore, haar
naam – Sara.  Negentig jaar later  verander God
haar naam na Sara.

Sara loop weliswaar in die skadu van die stoere
ou geloofsheld Abraham. Maar tussen die lyne kry
ons  tóg  ‘n  kykie  na  die  lewe  van  hierdie
formidalele vrou wat op 90 ma geword het.

Op  ‘n  jeugdige  ouderdom  slaan  hierdie
beeldskone  meisie  Abraham  se  voete  skoon
onder hom uit en hulle haak af en trou in die land
Ur, die huidige Irak. Kort na hulle troue kry skoonpa
Tera die treklus en Abraham en Sara moet saam
na Haran, iewers tussen Turkye en Sirië.

17

https://mega.nz/file/rFpEyTpS#DBUuDGNGNOOoJ0zIVVRH79rSqubmmP95hiVKg0HtGOg
https://youtu.be/iXTIb-TRa_A


Maar  daar  was  ‘n  probleempie.  Na  talle
probeerslae was daar steeds géén teken van ‘n
nageslag  vir  Abraham  en  Sara  nie.  Sara  was
onvrugbaar! Dit was ‘n reuse probleem, want ‘n
nageslag  was  vir  die  mense  van  daardie  tyd
ononderhandelbaar.

Baie  jare  het  verby  gegaan  in  Haran  en  die
paartjie  het  skatryk  geword  uit  die  vrugbare
aarde. Abraham was reeds 75 jaar oud en Sara
65. En dan, op ‘n dag kom Abraham ‘n vreemde
gewaarwording agter.  Dit  was asof iemand met
hom praat in ‘n onhoorbare stem. Abraham was
onrustig. Iewers hier in sy binneste sê die stem vir
hom dat hy moet trek. Trek!!! Waarheen? Weg, uit
hierdie paradys uit? Nog nooit! Hy wat Abraham
is, sal sékerlik gek moet wees om uit hierdie lushof
weg te trek. Deur die jare het hy al vergeet van
Ur. Haran het nou sy land geword. Hy skree selfs vir
die plaaslike rugbyspan!

Maar die stem het nie weggegaan nie, maak nie
saak hoe hard Abraham probeer  het  om dit  te
ignoreer nie. “Trek uit jou land uit,” het die stem
gesê, “weg van jou mense en jou familie af na die
land toe wat Ek jou sal aanwys.”
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Stadigaan het Abraham begin besef dat hierdie
stem niemand anders s’n is nie as dié van God. Ek
is  séker  dat  Abraham  aanvanklik  geprotesteer
het. Hierdie is nie ‘n maklike opdrag nie. “Besef die
Here ooit wat ek en Sara alles sal moet prysgee
om hierdie opdrag uit te voer? My besittings kan
ek dalk saamvat, Here, en my slawe en my mooi
Sara. Maar wat van al my vriende? En my familie?
Pa Tera? Hy is  al  te oud om nog ‘n trek te kan
oorleef.  Hy  trek  darem  al  hier  naby  die
tweehonderd!”

Om vandag van jou familie af te moet wegtrek is
dalk  vir  baie  van  ons  ‘n  groot  verligting.
Familiebande is nie meer sterk nie. In Abraham en
Sara  se  tyd  was  familiebande  absoluut
onbreekbaar. Dit was seker die héél belangrikste
deel  van  jou  lewe.  Jy  het  net  eenvoudig  nie
weggetrek van jou familie af nie, dit was taboe.
En nou kry Abraham hierdie opdrag van dié God
wat hy so liefhet en so respekteer. Dit was seker
die swaarste opdrag wat hy óóit in sy lewe gekry
het.

Met ‘n swaar hart neem Abraham die besluit: “Ek
sal doen wat U vra, Here.” Met trane wat stroom
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oor sy wange gaan deel hy die bitter nuus met Pa
Tera.  Nee,  hy  het  nie  eers  die  vaagste  benul
waarheen hy gaan nie, maar die Here sal weldra
nog vir hom verduidelik.

En  dan  kry  Abraham  weer  daardie  vreemde
gewaarwording,  dat  iemand  met  hom  praat,
Iemand baie groter as hy: “Abraham,” sê die stem
in sy binneste, “Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek
sal  jou seën en jou ‘n man van groot betekenis
maak.” Die Stem het nog baie ander dinge ook
gesê van seën en van al die volke van die aarde
wat in hom, Abraham geseën sou word, maar hy
het nie meer geluister nie, want sy gemoed was te
vol. Abraham hardloop na Sara toe en vertel haar
wat  die  Stem  in  hom  gesê  het.  Wat  sou  dit
beteken? Sou daar tog uiteindelik na al die jare
van  probeer  en  nogmaals  probeer,  ‘n
afstammeling vir hulle wees?

“Kom, ons moet oppak!” sê hy vir sy beeldskone
liefling. “Ons moet maak soos God sê, al verstaan
ons dit gladnie.”

In  Sara  se  kop  weergalm  Abraham  se  woorde:
“Kom,  ons  moet  oppak!”  Eers  wou sy  bly  word,
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want sy het gedink dat hulle dalk vir die familie in
Ur  gaan kuier,  maar  toe sien sy  die kyk  in  haar
man se oë, en sy weet: hierdie “oppak” beteken
dat alles  -  ALLES -  opgepak moet word,  en dat
hulle permanent gaan wegtrek.

Ek weet presies hoe Sara moes gevoel het, want
ek het ‘n paar jaar gelede ook deur die trauma
van “oppak” gegaan. Veertig jaar se goed wat
ek opgegaar het moes skielik weg, want daar was
nie  plek  om  dit  saam  te  neem  nie.  Daar  het
sekerlik ‘n swart wolk oor Sara se kop gehang. Wat
sou nou skielik  in haar man se kop gevaar het?
Het hy nie dalk dieselfde gier gekry wat Skoonpa
Tera die dag daar in Ur gepak het toe hy besluit
het  om  te  trek  nie?  Nee  wat,  sy  sal  maar  vir
Abraham uit  hierdie  ding moet  uitpraat.  Sy  kan
ook nie eers agterbly nie, want ‘n vrou se plek is
mos by haar man. Saam sal sy moet saam!

More gesels ons DV verder oor hierdie spannende
drama waarin Sara haarself skielik bevind.

Gebed:

Here, U gee ons dikwels opdragte wat vir ons so
onverstaanbaar en onlogies lyk. Leer m asseblief
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om U opdragte onvoorwaardelik te aanvaar.
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‘n Nuwe Land

Genesis 12:4-20

Video

Audio

‘n Nuwe land het  nuwe uitdagings,  so het  Sara
baie gou agtergekom.

Abraham  en  Sara  het  skatryk  geword  in  die
vrugbare  Haran.  Toe  die  opdrag  van  die  Here
kom  dat  hulle  moes  trek,  het  hulle  reeds  baie
besittings opgegaar, en hulle kon talle slawe koop
om die huishouding en die groot troppe vee te
behartig. Dit was dus ‘n groot trek wat uit Haran
weg  is  na  die  land Kanaän,  want  al  die  slawe
moes saam en natuurlik  al  hulle besittings,  want
daar was nie ‘n terugkeer nie. Toe besluit nefie Lot
dat  hy  óók wou saampiekel,  en Abraham stem
gedweë in.

Vir Sara moes hierdie ‘n baie moeilike tyd gewees
het,  want  dit  was  maande lank  se trek  deur  ‘n
woestyn. En toe hulle in die nuwe land aankom, is
dit  nie veel beter nie.  Voordat hulle kom besluit
waar  om te  bly,  moes  hulle  eers  deur  die  hele
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land trek. En toe hulle uiteindelik in die bergwêreld
van Bet-El finaal hulle tentpenne inslaan, tref die
groot droogte hulle.

Noodgedwonge  besluit  Abraham  dat  hulle  vir
eers na Egipte trek totdat die droogte verby was,
want daar was genoeg weiding vir die vee. En nét
daar  tref  een  van  die  grootste  uitdagings  in
Abraham en Sara se lewe hulle. 

Ek  het  gister  genoem  dat  Sara  ‘n  beeldskone
meisie was. Nou was sy reeds 65 jaar oud, maar
haar  asemrowende skoonheid was steeds daar.
Op pad na Egipte, begin daar ‘n kommer rondom
Abraham se hart saamtrek. Hy het al gesien hoe
die manne van Kanaän na Sara loer. Hy vertrou
daardie spul Egiptenare net mooi niks met sy mooi
vrou nie. Dan vertel hy vir Sara dat hy hier gróót
moeilikheid sien kom. “Hulle gaan my doodmaak
net om jou te kan kry, Sara!” 

“Wat gaan ons doen, my Man? Hierdie Farao kry
altyd wat hy wil hê!”

Abraham het diékant toe en dááikant toe gedink,
maar hy was radeloos. Dan skielik kry hy ‘n blink
idee: “Jy vertel hom dat jy my suster is, dan is ons
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mos veilig!”

Sara stem saam dit dit die enigste uitweg is. “Ek sal
wél sorg dat ek uit sy smerige kloue bly as hy by
my kom flikflooi!”

Dit  was  ook  nés  Abraham voorspel  het,  en  die
Egiptenare  het  vir  Sara  met  sulke  leepogies
aangekyk.  Die  nuus  van  die  beeldskone  vrou
bereik Farao se ore, en voor Sara weet waar sy is,
word sy opgekommandeer om voor die Egiptiese
monarg te verskyn. Hy is sommer dadelik beenaf
op die skoonheid, en hy oorlaai Sara se “broer”
met geskenke om hulle guns te wen.

Dan gryp die Here in voordat die situasie totaal
handuit ruk. Hy bring allerhande plae oor Farao se
huis, sodat die magtige man naderhand vir Sara
vra of dit sy is wat die ongeluk oor hom bring. Dan
bieg sy, dat Abraham nie haar broer is nie maar
haar eggenoot! Die Farao laat roep vir Abraham
en haal hom oor die kole oor sy liegstorie. “Hier is
jou vrou! Vat haar en maak dat jy wegkom!” En so
word hulle uit Egipte weggejaag.

Abraham en Sara het ‘n duur les geleer, dat hulle
die Here moes vertrou. Hy het hulle die nuwe land
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gegee, en Hy sou hulle ook deur die droogte dra.
Dit  sou  nooit  nodig  wees  om  groen  weivelde
elders te gaan soek nie. Ongelukkig het hulle nie
die les goed genoeg geleer nie, want baie jare
later herhaal hulle hierdie selfde leuen weer, dié
slag teenoor die koning van Gerar, Abimelek. Toe
Abraham  se  lewe  bedreig  word  oor  sy
beeldskone vrou, het Sara met ‘n reguit gesig vir
Abimelek  gelieg  en  vertel  dat  Abraham  haar
broer is. Wanneer hierdie drama afspeel, is Sara al
byna 90 jaar oud, en steeds so mooi soos die dag
toe Abraham na haar gevry het! Die koning was
op die punt om haar as vrou te vat, toe die Here
weereens  ingryp  en  Abimelek  in  ‘n  droom
waarsku  oor  hulle  slinkse  streek.  Ek  toe kom die
waarheid uit, en ons moet verneem dat Abraham
en Sara lankal al besluit het om op elke plek waar
hulle kom hierdie leuen te vertel.

Sara se skoonheid het al die mans lam in die knieë
gemaak, maar sy het ‘n ander groot kruis gedra,
die feit dat sy na al die jare steeds kinderloos was.
En dít nadat die Here haar en Abraham plegtig
belowe het dat hulle ‘n groot nageslag sou hê.
Was die Here verkeerd? Het Hy ‘n fout gemaak?
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Sara het haar vertroue in die Here begin verloor.
Dalk moes sy maar sélf ingryp en die Here help om
Sy belofte waar te maak!

Dan neem Sara ‘n besluit wat verrykende gevolge
sou  hê.  Dit  sou  die  gang  van  die  geskiedenis
totaal  verander  en  duisende  jare  later  vir  die
nasate van haar en Abraham groot hoofbrekens
besorg.

Gebed:

Here,  ek besef  vandag weereens hoe belangrik
dit is dat ek my volle vertroue op U alleen moet
plaas. Vergewe my waar ek al so dikwels namens
U dinge wou doen om U raadsplan aan te help.
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Sara Beraam ‘n Plan

Genesis 16

Video

Audio

Dit is alreeds tien jaar wat Abraham en Sara die
belofte  van  die  Here  in  hulle  harte  dra  -  die
belofte van ‘n groot nageslag. Abraham is 85 en
Sara 75.  Abraham het so  pas  bevestiging gekry
van  die  Here  dat  die  belofte  steeds  vas  staan.
Maar Sara? Het die Here dalk van haar vergeet?
Die frustrasie van wag en wag, en niks gebeur nie
bou op tot ‘n breekpunt in die ou vrou. Dit is nou
maar  eenmaal  so  dat  die  samelewing  ‘n  vrou
beoordeel volgens die aantal kinders wat sy in die
wêreld  bring.  En  wat  kan  sy  aan  hierdie
beoordelende  samelewing  wys?  Niks!  ‘n  Ronde
nulletjie! God het haar beslis vergeet! Sy kan nie
langer  die verskriklike skande van kinderloosheid
verduur  nie.  Dalk  het  hulle  vir  God  verkeerd
verstaan  oor  hierdie  nageslag-belofte.  Haar  ou
man se geloofsore hoor dalk nie meer so lekker
nie. Het hy nie dalk verkeerd gehoor nie?

Stadigaan  begin  ‘n  plan  in  Sara  se  kop  vorm
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aanneem.  Wat  van  surrogaatmoederskap?  Dit
was  tog algemene gebruik  in  die  Ooste  dat  ‘n
kinderlose vrou haar slavin vir haar man gee om
kinders te kon verwek namens haar. Daardie kind
word dan as die vrou se eie aangeneem. Sou dit
nie  dalk  ‘n  goeie  oorweging  wees  nie?  Almal
doen dit tog!

“Ou Man,”  skud sy  vir  Abraham wakker.  “Slaap
jy?” Natúúrlik slaap Abraham, maar nou is hy mos
klaar wakker, en hy luister: “Ek het ‘n plan!” Sara
verduidelik. Ek is seker dat die ou gryse eers wou
teenstribbel, maar as ‘n vrou so opgewonde is oor
‘n plan soos Sara nou is, dan praat ‘n man mos
nie  terug  nie!  Om  die  vrede  te  bewaar,  stem
Abraham in met haar slim plan. En so word Hagar
dan gebruik as surrogaatmoeder vir Abraham en
Sara se baba, en boonop verhoog haar status tot
“vrou.”

En dis net dáár waar die moeilikheid begin, want
skaars  was  Hagar  swanger,  of  die  intriges  steek
kop uit. Hagar dink sy is beter as haar baas, Sara
en sy minag haar. ‘n Onhoudbare situasie het nou
totaal ondraaglik geword, want nou was daar nie
alleen  die  duiwel  van  kinderloosheid  nie,  maar
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boonop  ook  die  demoon  van  verwerping  en
minagting.  Wat  doen  sy?  Natúúrlik  is  dit  alles
Abraham se skuld! Al wat die arme Abraham kon
doen,  was  om  in  desperaatheid  maar  net  sy
hande  in  die  lug  op  te  gooi.  Dit  laat  ‘n  mens
nogal terugdink aan die tragedie wat in die Tuin
van Eden afgespeel het, nê? Ja, dit wás Eva wat
die vrug gepluk het, en dit wás sy wat dit ook vir
Adam gegee het,  maar Adam kón immers  nee
gesê het. Het hy nie van beter geweet nie? Was
dit  nie  hý  wat  persoonlik  met  God gepraat  het
nie?

En  Abraham?  Vasgevang  tussen  twee  bitsige
vroue, doen Abraham presies wat Sara vir hom sê.
Hy swig voor die tong van sy vrou, en degradeer
vir Hagar weer tot doodgewone slaaf. Met haar
nuwe posisie as “vrou” daarmee heen, besluit sy
om weg te loop.

Hagar  word  nou  die  derde  vrou  uit  die  Bybel
waaroor  ons  skryf.  En  weereens  het  hierdie
merkwaardige vrou ‘n reuse impak op die wêreld
geskiedenis.  Dalk  lyk  hierdie  maar  na ‘n  nietige
gebeurtenissie,  maar  die  gevolge  was
astronomies,  want hierdie enkele insident  het  vir
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eeue  daarna  spanning  veroorsaak  tussen  die
nasate van Hagar en Abraham. Bloedige oorloë is
geveg, en selfs vandag, 4000 jaar later, loop die
spanning  steeds  hoog  tussen  die  twee
afstammelinge van Abraham.

Dink dus baie mooi oor die gevolge wanneer jy
iets onbesonne aanvang!

Hagar  het  koers  gekies  na  Egipte,  haar
geboorteland. ‘n Eensame, mismoedige swanger
vrou  alleen  op  reis  deur  die  dorre  wildernis.
Waarom het Abraham ooit toegelaat dat sy haar
op  hierdie  moordende  selfvernietigingsreis
begewe? Sou  Hagar  ooit  hierdie  verskriklike  tog
oorleef? Sou die Here haar ook genadig wees? Sy
is immers nie deel van die bloedlyn van die volk
van God nie? Daaroor sal ons DV in die volgende
dagstukkie gesels.

Maar nou eers die belangrike les wat ons leer uit
vandag  se  verhaal:  Dikwels  gebeur  dit  dat  die
Here  vir  ons  beloftes  gee,  en  dan  raak  ons
ongeduldig wanneer die beloftes ‘n bietjie te lank
na ons sin draai. So maklik wil ons dan maar sake
in ons eie hande neem - net om God so ‘n bietjie
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aan te help. Die gevolge kan katastrofies wees!

Kom  ons  neem  ‘n  eenvoudige  voorbeeld:  Die
Here  sê  vir  my dat  Hy  vir  my sal  sorg  terwyl  ek
sendingwerk doen. Daar is geen inkomste nie, en
ek is totaal afhanklik van mense wat die Here op
my pad stuur vir my onderhoud. Dan gebeur dit
op ‘n dag dat niemand opdaag nie, en ek sit in
groot nood. Ek besluit dat ek die Here so ‘n bietjie
gaan aanhelp deur te kyk of ek die R100 wat ek
nog oor het kan laat groei by die kasino. Ek bid
hard dat die Here my sal  laat  wen (baie edel!)
Iemand wat ek bearbei op die sendingveld, sien
my daar raak, en dink dat dit  ‘n goedkeuring is
om maar te dobbel. Nou is dit nie meer net ek sélf
wat beïnvloed word deur my besluit nie, maar ook
ander mense. Die gevolge is legio!

Kom ons plaas ons volle vertroue vandag op God,
en wees geduldig as Hy dinge op Sy eie tyd doen.

Gebed:

Here, ek wou al so baie keer my eie kop volg en U
aanhelp met U beloftes. Vergewe asseblief, Here.
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Hagar

Genesis 16:7-16

Video

Audio

Abram se besluit om ‘n tweede vrou in sy lewe toe
te laat, het hom duur te staan gekom. Die blote
feit dat dit oorspronklik Sarai se voorstel was, het
géénsins  die  saak  verbeter  nie.  Die  droewige
gevolg was dat die situasie vir Hagar ondraaglik
geword het, en dat sy, die slavin/vrou-nommer-2
in  trane  weg  is,  die  dorre  woestyn  in.  Haar
bestemming:  Sur.  Om  vrou-alleen  die  wrede
woestyn aan te pak, is géén kinderspeletjies nie.
En boonop is sy swanger. Dit is niks minder nie as
selfmoord!

Die pad na Sur loop verby ‘n fontein, en dit is hier
waar Hagar aangaan vir die broodnodige lafenis.
Maar sy is nie die enigste een by die fontein nie.
Sy ontmoet daar ‘n baie vreemde persoon. Die
Bybel  beskryf  Hom as “Die Engel van die Here”.
Hierdie is nie maar ‘n doodgewone gerub of seraf
nie,  maar  die  Boodskapper  of  Gevolmagtigde
van God. Dit  kan ook vertaal  word as die Seun
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van God, met ander woorde: Jesus! Is Hagar, die
slavin, so belangrik in God se oë dat Hy persoonlik
uit die hemel neerdaal om met haar ‘n gesprek te
voer?

Weet jy: Ek en jy is nét so belangrik voor God se
oë, want elke keer as ons bid, dan is Hy persoonlik
daar  om  deel  te  neem  aan  die  gesprek.  Met
Hagar het dit slegs een keer in haar lewe gebeur.
Met my en jou gebeur dit  elke dag! Vir  ons het
gebed  dalk  so  alledaags  geword,  dat  ons
vergeet van die groot wonder wat plaasvind elke
keer as ’n mens jou oë toemaak in gebed. Hagar
was dus nie belangriker as ons nie!

Maar dit wat die Engel van die Here vir Hagar sê is
van  uiterste  belang.  Hy  konfronteer  haar  met
twee  vrae:  “Vanwaar?”  en  “Waarheen?”  Die
eerste vraag is maklik. Die tweede - weet sy ooit
waarheen sy op pad is? Maar hierdie vreemdeling
weet  baie  meer  van  haar  af  as  wat  dit  wil
voorkom. En dan besef sy dat sy hier nie met ‘n
gewone mens te doene het nie. Hy is inderdaad
die Engel van God!

Hy het twee opdragte vir haar: Eerstens moet sy
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omdraai en terug gaan na Sarai,  haar eienares.
Dit  is  al  klaar  ‘n  bitter  pil  om te  sluk.  Maar  die
tweede  opdrag  is  nog  moeiliker:  sy  moet  haar
gaan onderwerp aan Sarai, die vrou wat vir haar
soveel pyn besorg het. Inderdaad gaan die Here
haar lewe red, maar Hy gaan haar nie red van
die gevolge van haar optrede nie. Sy moet gaan
regmaak waar sy verbrou het, en sy moet haarself
gaan  verneder  voor  die  vrou  wat  haar  so  sleg
behandel het.  Die kind wat sy in haar dra - dus
ook haar eie toekoms - is gekoppel aan die huis
van Abram, hoe moeilik dit ookal mag wees.

Inderdaad is ek en jy dikwels in dieselfde bootjie
as Hagar. Die Here vra dikwels ook vir ons om te
gaan regmaak waar ons verbrou het. Het ek dalk
iets  kwetsend  van  iemand  gesê  nadat  die
persoon op my tone getrap het? Dan is dit my plig
om  te  gaan  om  verskoning  vra.  Dit  kan  dalk
beteken dat ek bereid moet wees om die minste
te  wees.  Dit  kan  selfs  beteken  dat  ek  die  kans
staan om verneder te word.

Wanneer die “Engel” weer met Hagar praat, sien
ons Sy ware gesag: “Ek sal jou nageslag so baie
maak dat hulle te veel sal wees om te tel,” sê Hy
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vir haar. Slegs God kan so ‘n belofte maak! Dit is
dus niemand anders nie as Jesus wat voor haar
staan! En Hy gee haar nog baie ander beloftes
ook. Hy weet dat sy swanger is, al is dit dalk nie
sigbaar deur haar los klere nie. En Hy weet dat die
kind wat sy in haar dra, ‘n seun is. “Ismael, moet jy
hom noem,” kry sy die opdrag van die Here. Wat
‘n mooi naam! Dit beteken: “God Hoor.”

Wanneer dinge buite jou beheer met jou gebeur,
en jy dalk in ellende gedompel word, dan hoor
God as jy roep. Hy het Hagar se geroep gehoor.
Hy tree in en Hy versterk haar met ‘n belofte.

Ja, die belofte aan Abram oor ‘n groot nageslag,
sal nou ook vir háár geld. Ismael is immers ook ‘n
kind van Abram! Maar die beloofde land sal nie
aan hom behoort nie. God sal op ‘n ander manier
vir hom ruimte skep in die wildernis.

God  werk  nie  met  resepte  nie!  Elke  mens  is  vir
Hom uniek! Ons kan ook nie vir God verklaar nie.
Al wat Hy van ons vra is dat ons Hom vertrou. Vir
my persoonlik het God ‘n unieke ruimte geskep,
een wat perfek by my persoonlikheid pas en een
waarin ek myself ten volle kan uitleef. Vandag kan
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ek maar net in groot dankbaarheid jubel oor die
geleenthede wat Hy my gee. Het jy al die ruimte
ontdek wat die Here vir jou beplan het?

Hoe reageer Hagar? Sy het in aanbidding met die
Here gepraat, en sy noem Hom “’n God wat my
sien.” Ja, sy is maar net ‘n slavin, ‘n voortvlugtige,
weg van haar meesteres  se  slegte behandeling
af. En tóg sien God haar raak! Dit is  nie net die
Abrahams vir wie God raaksien nie, maar ook die
eenvoudige Hagars. Hy sien elke mens raak, ook
vir jou en my. Dit is juis in ons droefheid en nood
waar Hy kom en ons vertroos waar ander ons dalk
wegstoot.  Hy verstaan selfs  wanneer ons dikwels
dwase dinge doen - die woestyn invlug!

Terloops,  wat  is  die  naam van die fontein waar
Hagar  die  Here  ontmoet?  Lagai-Roï.  Die  naam
beteken: “Fontein van die Lewende Een wat my
sien”. Het jy al by daardie fontein aangegaan?

Gebed:

Here,  dankie dat U ‘n lewende God is  wat my,
eenvoudige mens, raaksien en vir my omgee.
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O Blye Dag!

Genesis 21:1-21

Video

Audio

Daar heers ongekende vreugde in die Abraham-
huishouding.  Voor  die  toegeknoopte  tent  stap
Abraham ongeduldig op en af: “Hoe lank nog?”
Maar al wat hy kry is ‘n niksseggende antwoord
daar  van  binne.  Hy  hoor  hoe  sy  gryse  ou  vrou
kerm van die pyn, maar sy hande is afgekap. Sal
sy  ooit  die  geboorte  oorleef  op  haar  hoë
ouderdom?

En dan hoor hy die mooiste geluid wat hy nog óóit
in sy lewe gehoor het: ‘n babatjie wat sy eerste
skree  gee.  Die  honderdjarige  Abraham  gee  ‘n
wilde bokspring: “Is dit toe ‘n seun? Is dit ‘n seun?”

“Abraham, jy is die pa van ‘n gesonde seun!” Die
nuus uit  die tent laat die honderdjarige ou man
ronddans van pure  uitgelatenheid.  “En terloops,
met Sara gaan dit óók baie goed, dankie!”

Abraham doen ‘n riel voor die tent rond dat die
stofwolke so staan: “Isak, my seun,” sing hy “Ek het
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‘n seun, en sy naam is Isak, Isak, Isak!” Hy gee ‘n
paar  stuitige  bokspringe  soos  ‘n  wafferse  jong
mannetjie.

Daardie aand brand die vreugdevure baie hoog,
en daar word feesgevier tot dagbreek toe. Skaars
agt dae later is daar wéér groot makiti toe klein
Isak besny word. Nou dra hy die teken van God se
verbond,  en  nou  weet  Abraham  dat  God  Sy
beloftes altyd gestand doen.

Isak  se  geboorte  was  sékerlik  die  grootste
gebeurtenis óóit  in Abraham en Sara se lewens.
Die  aanvanklike  belofte  wat  God  aan  hulle
gemaak het,  het nou ‘n werklikheid geword. Dit
was egter nie Abraham of Sara se verdienste wat
dit  bewerkstellig  het  nie.  Inteendeel,  hulle  het
albei menigmaal getwyfel of die belofte óóit kon
waar kom. Hulle het selfs so ver gegaan om God
te probeer help om die belofte waar te maak. Die
boodskap hieruit  aan jou en  my,  is  dat  ons  nie
moed moet verloor nie, maar aanhou glo, maak
nie  saak  hoe  onmoontlik  omstandighede  dalk
mag lyk nie.

Hiermee  val  die  klem  al  minder  op  ons  as
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twyfelende mense,  en al  meer  en meer  op die
geloofwaardigheid van God. Hierdie verhaal  wil
dus vir ons sê dat dit God bekend stel as die Een
wat aan Sy Woord getrou is. Dit stel ons bekend
aan die Een wat ons as mense se swakhede ken,
en wat  selfs  ten spyte van ons twyfel  Sy  heilige
doel  bereik.  Maar  Hy  is  ook  die  Een  wat  ons
behoeftes  en  ons  hartsverlangens  deur  en  deur
ken en dit dikwels gebruik om iets baie groter te
bereik.

God wil hê dat ons iets van onsself in Abraham en
Sara moet raaksien. Dit is juis ook daarom dat Hy
nie dooie stellings gebruik om gedagtes oor te dra
nie, maar lewende verhale wat jou aan die hart
gryp.  Hy gebruik  verhale vol  passie  en hartseer,
twyfel  en  blydskap.  Hy  gebruik  verhale  wat  jou
hart warm laat klop.

Wanneer ons Abraham en Sara se verhaal  lees,
kan ons nie anders nie as om maar net te besef
dat  hierdie  gebeurtenis  ‘n  groot  wonderwerk  is
wat ver bo die mens verhewe is,  want dit is tog
gans onmoontlik  vir  ‘n honderdjarige man en ‘n
negentigjarige ou vrou om kinders voort te bring!
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Drie  jaar  later  is  daar  alweer  gróót  fees  gevier:
Sara het vir klein Isak gespeen, en dit was genoeg
rede om groot makitie te hou. Maar alles was nie
wel in die Abraham-huishouding nie, want Ismael
het  vir  klein  Isak  gespot.  Hy  het  Isak  uitgelag!
Daarvan het Sara net mooi niks gehou nie. Dan
kom  iets  lelik  van  Sara  na  vore,  en  sy  eis  dat
Abraham  vir  Hagar  en  haar  seun  Ismael  moet
wegjaag. Hulle is immers slawe, en wie weet, dalk
wil Ismael nog ‘n deel van die erfporsie vir homself
opeis! Hy ís immers Abraham se kind!

Dit  is  ‘n  droewige  prentjie  wat  vir  ons  geskets
word: Abraham se gewete het hom gepla oor die
bitsige  dinge  wat  Sara  gesê  het,  maar  hy  het
geen ander keuse gehad as om hulle die woestyn
in te stuur nie. Met genoeg kos en water om hulle
‘n week of wat aan die lewe te hou, vaar Hagar
en Ismael die Bersebawoestyn in.

Water hou egter nie vir ewig nie, en ‘n paar dae
later is dit ‘n moedelose, verontregte Hagar wat
haar seun onder ‘n doringboom laat om te sterf
van die dors. ‘n Ent daarvandaan gaan sit sy en
huil.  Hierdie kind was tog nie haar  skuld nie!  Dit
was Sara sélf wat daarop aangedring het dat sy
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vir  Abraham  ‘n  kind  in  die  wêreld  moes  bring.
Waarom moet sý nou die prys betaal?

Maar weereens gryp God in.  Hy hoor die gehuil
van die  kind,  en  dan praat  die  “Engel  van die
Here” (Jesus) met Hagar uit  die hemel. “Moenie
bang wees nie,” sê Hy vir haar. En dan verseker
die Here haar dat Hy van Ismael ‘n groot nasie
sou maak.

Dan skielik, gaan Hagar se oë oop en sy sien die
put raak. Sy kan die watersak gaan volmaak en
vir haar dors seuntjie gee om te drink. Ismael sou
die  vader  word  van  ‘n  menigte
woestynbewoners,  geharde  mense  wat  in  die
Paranwoestyn rondswerf.

Weereens  sien  ons  hoe  God  Sy  beloftes  waar
maak. Vertrou jy Hom ook?

Gebed:

Here,  dankie  dat  ons  net  weereens  uit  hierdie
verhaal kan leer van U trou.

.
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Die Meisie by die Put

Genesis 24:9-27

Video

Audio

Dertig jaar het verbygegaan nadat daardie klein
seuntjie  in  Abraham  en  Sara  se  tent  gebore  is.
Jare wat beslis nie sonder drama was nie, want in
hierdie tyd moes Abraham God se “onmoontlike”
opdrag uitvoer  om vir  Isak  te  gaan offer.  Maar
Isak het selfs dit oorleef, en nou is hy op hubare
ouderdom. En daar is géén meisie in hierdie land
wat  goed  genoeg  is  vir  Abraham  en  Sara  se
spesiale seun nie!  Dan tref  ‘n blink gedagte die
twee oumense.

Die slaaf kry die onmoontlike opdrag: “Gaan soek
vir my seun ‘n vrou!” Die arme man het homself
seker  ál  die  pad  bejammer  op  sy  lang  reis  na
Mesopotamië waar Nahor bly.  Met sy  karavaan
van  tien  kamele  vat  hy  die  langpad,  terwyl
Abraham, Sara en Isak hom opgewonde agterna
kyk.  Isak spring op en af van opgewondenheid.
Eintlik wou hy saamgaan en sélf sy eie vrou gaan
uitsoek.  “Sê  nou  maar  die  slaaf  maak  ‘n
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verkeerde keuse? Sê nou net hy kom hier aan met
‘n  regte  ou  draak?”  Maar  dan  skuif  hy  die
gedagte uit sy kop: “Daardie man ken sy storie! Hy
gaan vir  my die  mooiste  ou dingetjie  denkbaar
bring, een met fyn goue ringetjies aan haar neus
en sulke lang pikswart wimpers wat skaam onder
haar sluier uitloer.” Isak se hart mis sommer ‘n paar
slae as hy vir homself die prentjie skilder van hoe
hierdie bruid nou eintlik gaan lyk!

Twee maande later gooi die slaaf ankers uit by ‘n
fontein  net  buite  Mesopotamië.  Dan  bid  hy:
“Here, God van Abraham wie se slaaf ek is, laat
daar  vandag  iets  met  my  gebeur.”  Hy  vra  die
Here om die regte meisie vir hom uit te wys. Die
meisie wat by die fontein kom water skep en vir
hom, ‘n wildvreemde man,  water  kom aanbied
en sy kamele ook nog versorg, dit sal sý wees wat
aan Isak behoort.

Wanneer hy sy oë oopmaak,  sien hy haar daar
staan,  die  mooiste  jong meisie  wat  hy  nog ooit
gesien het. Sy hart gee ‘n paar wilde spronge: “Dis
sy!  Hierdie  is  beslis  Isak  se  vrou!”  Met  groot
belangstelling en kloppende hart kyk hy hoe sy in
die fontein afklim. ‘n Ruk later klim sy die trappies
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op met  ‘n  swaar  kruik  op haar  skouer.  “Kan ek
asseblief ‘n bietjie water kry?” waag hy dit.

“Drink  gerus!  Ek  sal  sommer  vir  jou  kamele  ook
gaan skep.” En toe wéét hy: die Here was getrou!
Hy het weereens voorsien net soos Hy elke keer
nog vir sy meester voorsien het oor die afgelope
130 jaar. Terwyl sy nog water aandra vir sy kamele,
hardloop hy haastig na een van die diere. Uit ‘n
saalsak  haal  hy  ‘n  gekerfde  kissie.  As  hy  dit
oopmaak  blink  die  suiwer  goud  in  die  helder
sonlig. Twee goue armbande en ‘n goue neusring
word versigtig uitgehaal. Die meisie is stomgeslaan
as hy vir haar die kosbare juwele aansit.

“Wie se dogter is jy?” wil hy weet. Sy verduidelik
dat  haar  pa  se  naam  Betuel  is,  die  seun  van
Nahor.

Dit was die bevestiging! God het waarlik voorsien!
Het Abraham nie gesê dat hy wens dat een van
sy broer Nahor se kleindogters vir Isak ‘n vrou sal
wees nie? Wat is die kanse dat ‘n man 1300km ver
reis, en dat die presiese meisie waarvoor hy gevra
het die eerste sal wees om hom buite ‘n stad te
ontmoet by ‘n fontein? Boonop nog dat sy presies
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die  regte  dinge  sou  sê!  Dit  is  ‘n  totale
onmoontlikheid!  Maar by God is  niks  onmoontlik
nie. Nét daar val hy in aanbidding voor die Here
neer, en dank Hom vir Sy leiding.

Die slaaf is saam met Rebekka na haar ouerhuis,
en  dan  begin  ellelange  onderhandelinge,  nie
alleen met  haar  pa,  Betuel  nie,  maar  ook  haar
broer Laban, wat sommer dadelik gesien het hoe
hy uit die transaksie sal kan munt slaan.

Die slaaf kyk uiteindelik vir Betuel in die oë: “As u
dan u verantwoordelikheid as familie teenoor my
eienaar  wil  nakom,  sê  my  dan.”  Hy  dwing  ‘n
antwoord af. “En as u weier, sê my dit sodat ek
kan omdraai en teruggaan.”

Ou Betuel  het  net  sy  kop geskud:  “Hierdie  ding
kom  van  die  Here  af!  Hoe  kan  iemand  nog
daarteen  stry?”  Laban  wou  nog  teëpraat,  en
Rebekka se ma wou haar dogter darem nog ‘n
week of twee by die huis hou om darem behóórlik
totsiens te sê, maar die laaste woord behoort aan
Rebekka.  Wat  sou  sy  besluit?  Sy  was  so
opgewonde  dat  sy  sommer  dadelik  instem  om
saam  te  gaan:  “Ja!  Ja!  ’n  Duisend  maal  ja!”
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Daardie  aand  is  aandete  eers  baie,  baie  laat
genuttig!

Daardie hele nag het Rebekka sékerlik nie ‘n oog
toegemaak nie. “Hoe lyk hierdie Isak? Is hy darem
‘n aantreklike man?” Sy probeer ‘n prentjie in haar
kop vorm van Isak. “As sy pa, Abraham so ryk is
soos wat die slaaf sê, dan moet Isak mos ‘n prins
wees!” En so vertrek Rebekka en haar hele gevolg
vroeg-vroeg die  volgende oggend op die  lang
pad terug na Kanaän. Sy neem haar grootmaak-
vrou saam met haar asook ’n hele string slavinne,
‘n “prinses” moet mos darem goed versorg wees!
Rebekka  kan  haar  lag  nie  hou  van
opgewondenheid nie. “My prins!” bokspring haar
hart. “O, om aan jou voete te kan sit....”

Gebed:

Here,  ek  is  opgewonde  as  ek  dink  aan  die
wonderlike  dag  wanneer  ek  vir  Jesus  kan  sien.
Maranatha! Kom Here Jesus, kom gou!
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Op Pad Na Ware Geluk

Genesis 24: 59-67

Video

Audio

Wanneer  Rebekka  die  kameel  bestyg,  dwing
daar  twee  kontrasterende  gedagtes  deur  haar
kop: Opgewondenheid aan die een kant oor die
groot avontuur wat op haar wag en natuurlik haar
prins  wat  daar  vir  haar  staan en wag met  ope
arms. Maar aan die ander kant is  daar ‘n mate
van  vrees  wat  haar  hart  omklem  oor  die
onsekerheid  oor  wat  voorlê.  Daar  is  die
uitmergelende reis na die land Kanaän, ‘n reis wat
twee  maande  gaan  duur  en  haar  deur
onherbergsame gebiede gaan neem. En dan ook
die gedagte:  sê  nou maar  haar  prins  is  nie  die
man wat sy verwag nie? Sê nou maar die slaaf
het  net  stories  gespin,  en  dat  die  man  daar
anderkant ‘n stokou, lelike man is? Sy pa is immers
al 135 jaar oud!

Rondom  Rebekka  is  daar  ‘n  gewoel  en
gewerskaf,  en  sy  word  teruggeruk  na  die
werklikheid. “Die Here seën jou, Rebekka!” hoor sy
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haar vriendinne uitroep.  Hulle  is  álmal  daar.  Die
nuus  het  soos  ‘n  veldbrand  deur  Mesopotamië
getrek,  en dit  voel  asof  die ganse stad rondom
haar  staan.  Rebekka  se  kop  draai.  “Ons  suster,
mag jou nageslag tienduisende word!”  sing  die
meisies.  “Mag hulle  die  stede van hulle  vyande
verower!” sing die manne wat nog almal hoopvol
was dat sy dalk aan een van hulle sou behoort.

Laban staan tevrede eenkant en hy glimlag van
oor tot oor: Sy mooi sussie het gesorg dat hy sakke
vol  geskenke  kry.  Daardie  ver  familie  van  hom
gaan hom nog skatryk  maak!  Hy  moet  net  die
regte toutjies trek.......

Rebekka kry haar sit op die woestyn-skip. ‘n Swaar
sluier  bedek  haar  gesig  sodat  net  haar  twee
donker  oë wys.  Onder  die  sluier  loop die  trane,
maar  gelukkig  sien  niemand  dit  nie.  Sal  sy  ooit
weer  haar  ma  sien?  Sal  sy  ooit  weer  die
laggende,  skertsende  mense  van  Mesopotamië
sien? Sy gaan die gode wat hulle aanbid mis! En
hulle vrolike feeste. Die slaaf het haar vertel dat
daar  by  Abraham-hulle  géén  afgode is  nie.  Hy
aanbid ‘n  God wat  niemand kan sien nie.  Hoe
doen ‘n  mens  dit?  Sy  het  al  gehoor  dat  Oupa
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Nahor en Pa Betuel praat van hierdie God. Maar
sy  en  boetie  Laban  steur  hulle  nie  juis  aan  die
oumense se praatjies nie.

Onder  groot  gejuig  kom  die  karavaan  in
beweging. “Ons suster,” sing die meisies, “mag jou
nageslag....”, maar die sang word verswelg deur
die  skril  stemme  van  die  vroue  as  hulle  al
dansende  om  haar  “Ululululu”  met  bibberende
tonge.  Die  klank  is  oorverdowend.  Al  wiegende
laat  sy  die  skare  agter,  en  weldra  verdwyn  die
stad Mesopotamië agter die horison.

Nou is dit stil, en al wat hoorbaar is, is die ritmiese
klank van kameelpote in die sand. “Waarvoor het
ek myself ingelaat?” wonder sy. “Sal ek nou ook
hierdie  onsigbare  God van  Isak  moet  aanbid?”
Uur  na  uur  wieg  die  kamele  voort  deur  die
moordende woestyn en sy son wat alles verskroei.
Maar uiteindelik sak die son, en dit word tyd om
uit  te  span.  Daar  word  ‘n  tent  opgeslaan  vir
Rebekka, maar die res slaap sommer so onder die
sterre.

As  die  dag  breek,  wieg  die  karavaan  al  weer
voort op sy lang tog na Kanaän, dag in, dag uit.
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Die dae word weke, lang, vervelige weke van ry
en  ry  en  nogmaals  ry.  “Hierdie  Isak  beter  die
moeite werd wees, want ek offer darem baie op
vir hom!” stoom Rebekka.

Daardie  aand  om die  kampvuur  soek  Rebekka
Abraham se slaaf se geselskap op. “Vertel my van
Isak  se  God,”  por  sy  hom aan.  Sy  gesig  helder
sommer dadelik op. “O, Hy is wonderlik!” Skielik is
hy  baie  spraaksaam.  Hy  vertel  van die  beloftes
wat God aan Abraham gemaak het, en van die
ongelooflike dag toe Isak gebore is. “Sara was al
negentig  jaar  oud!  Dit  was  ‘n  baie  groot
wonderwerk!”  babbel  hy.  Rebekka kan nie help
om  met  verwondering  te  luister  na  alles  wat
hierdie  God  gedoen  het  nie.  Sy  hoor  hoe
Abraham met  slegs  ‘n  handjievol  slawe ‘n  hele
oorlog  gewen  het;  sy  hoor  van  die  afgryslike
verwoesting  van  die  Goddelose  stad  Sodom.
Aand na aand sit Rebekka oopmond en luister na
die verhale van God - hoe Hy die hemel en aarde
geskep het uit niks, van Noag, die groot vloed en
die toring van Babel.

Twee maande het dit geduur, en dan uiteindelik
vertel  die slaaf opgewonde vir  Rebekka: “Ons is
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hier! Ons is tuis! Nog net ‘n paar uur, dan is ons by
die huis!”

As  die  son  laag  oor  die  horison  hang,  sien
Rebekka die  tente  -  Isak  se  tente.  ‘n  Man kom
aangehardloop,  en  sy  kan  sien  dat  hy  baie
opgewonde is. “Wie is dit daardie?” Maar sy kan
alreeds raai.  “Dis  my eienaar!” Die slaaf is  trots..
Rebekka spring rats van die kameel af, en sy trek
haar  sluier  oor  haar  gesig.  “My  bruidegom!”
Opgewonde jubel dit in haar: “My prins!”

Is  ek  en  jy  ook  so  opgewonde  oor  Jesus  soos
Rebekka was oor Isak? Is ons ook so gretig om te
leer oor die Here as wat Rebekka was? Dalk vertel
die Bybel dit nie in soveel woorde nie, maar ek is
séker  dat  Rebekka  álles  wou  weet  oor  Isak  en
God. Om waarlik die Here te kan lief hê, moet jy
so veel oor Hom leer as wat menslik moontlik is. Ek
wil jou vandag uitdaag om leergierig oor Hom te
word.

Gebed:

Here, dankie vir hierdie wonderlike liefdesverhaal.
Dit wil my ook iets leer van U groot liefde vir my, en
hoe ek U moet liefhê. Ek wil meer en meer van U
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leer, Here!
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Rebekka se Lieflingkind

Genesis 29:1-12

Video

Audio

Rebekka  het  haar  prins  gekry,  en  sy  en  Isak  is
gelukkig getroud. Maar alles was nie al die pad
maanskyn  en  rose  nie.  Alles  het  begin  toe
Rebekka  swanger  raak.  Toe  die  groot  dag van
haar eersteling se geboorte kom, is dit nie ‘n baba
nie, maar sommer twee, altwee seuns. Eers kom
klein Esau te voorskyn, maar toe kom die eerste
moeilikheid al, want styf om sy hakskeen geklem,
is  die  handjie  van  sy  boetie  Jakob.
Hakskeengryper!  Van  dag  een  af  kon  Rebekka
nie met  die  twee seuns  huishou nie,  want  daar
was gedurig struweling.

Esau was Isak se gunsteling kind, maar Rebekka
het weer vir Jakob voorgetrek. Hy het gedurig aan
haar  rokspante  vasgehou  en  haar  in  die  huis
gehelp. Só erg het sy hom voorgetrek, dat sy hom
uiteindelik gehelp het om vir  Isak te bedrieg om
die  eersgeboortereg  van  Esau  te  steel.  Dit  was
pas na die lensiesop-episode.
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Gevolglik  moes  Rebekka  sien  hoedat  haar
gunsteling seun moes vlug vir sy lewe.

Tydens  sy  vlug  ontmoet  Jakob  by  Bet-El  vir  die
eerste keer die Here. En dan is dit in werklikheid
die  begin  van  Jakob  se  lewensreis,  ‘n  reis  wat
begin  met  ‘n  drie  maande  lange  tog,
stoksielalleen  deur  die  dorre  woestyn.  Snags  lê
Jakob en droom van ‘n beeldskone meisie wat vir
hom wag in Haran. Daar het Oupa Abraham sy
vrou  gekry,  en  hulle  sê  dat  sy  beeldskoon  en
begeerlik was, selfs toe sy al stokoud was. Moeilik
om te glo! Ja, en Pa Isak het ook in Haran sy vrou
gekry, ma Rebekka. En ook sy was ‘n beeldskone
vrou, sy is vandag nog steeds! Hoe gaan die vrou
lyk wat vir hom, Jakob, daar in Haran wag? Dit lyk
asof  al  die meisies  daar beeldskoon is!  Natúúrlik
gaan syne ook so mooi wees soos Pa en Oupa
s’n!

En dan, skielik, as Jakob oor ‘n sandduin kom, is
daar  ‘n  groenigheid hier  vlakvoor hom. Hy loop
hom vas in ‘n groot trop skape en bokke. En daar
is ‘n put! Jakob is oorstelp van vreugde. Jy loop
nie elke dag hier in die woestynwêreld in ‘n put
vas  nie.  Maar  snaaks  genoeg  is  dit  nog  maar
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vroegmiddag, waarom sou die veewagters  dan
nou al hierdie tyd van die dag met hulle kleinvee
by ‘n put sit en wag?

En dan merk hy dit: Op die bek van die put lê ‘n
groot  plat  klip  wat  dit  verseël.  Die  wagters
verduidelik:  “Ons  wag  tot  al  die  vee  van  die
omgewing hier is, dan maak ons die put oop en
laat hulle suip.”

“Simpele  klomp!”  dink  Jakob  in  sy  stilligheid
“Waarom laat hulle nie die vee wei tot dit tyd is
om die put oop te maak nie? Hulle verwaarloos
mos hulle skape!”

“Waarvandaan  kom  julle?”  wil  Jakob  weet,  en
dan gee sy hart ‘n bokspring as hulle beduie dat
hulle van Haran af is. “Haran!” juig dit in Jakob se
binneste,  “Haran!  Ek  het  dit  toe  tóg  uiteindelik
gemaak tot by Haran!”

“Julle ken nie dalk vir Laban nie?” vra Jakob uit.
“Hy is ‘n kleinseun van Nahor.....”

“O ja, almal hier rond ken hom maar al te goed,”
lag hulle. “Dit is nou juis sy jongste dogter, Ragel
wat daar onder aankom met sy vee.” Een van die
manne beduie na ‘n trop skape wat stof opskop
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in die vlakte. “’n Mooie meisiekind,” sug een ou
kêrel. “Sal nie omgee as sy myne was nie....”

Jakob kan sy oë nie glo as hy die skoonheid van
hierdie skaapwagtertjie, Ragel aanskou nie. Dit is
liefde  met  eerste  oogopslag.  “Daar  waar  ek
vandaan kom is  daar nie sulke mooi goed nie,”
dink  hy.  Drie  maande  van  oorlewing  in  die
woestyn het Jakob se sagte kombuishandjies hard
en taai gemaak. Met brute krag rol hy vir Ragel
die klip van die put se bek af sodat haar vee kan
suip.

“Jy is Ragel, Laban se dogter?” stamel Jakob. Sy
glimlag en knik haar kop instemmend, en haar oë
skitter betowerend soos sterre. Tot haar verbasing
gryp hierdie vreemdeling haar, en nog voordat sy
tot haar sinne kan kom, soen hy haar. En dan kan
Jakob sy emosies nie meer beteuel nie, en hy bars
in trane uit. “Uiteindelik het ek jou gekry,” snik hy
sodat Ragel half  verleë daar staan en nie weet
wat om te doen nie.

En dan,  as  Jakob sy stem terugkry,  begin hy vir
haar verduidelik. Hy kom van baie, baie ver af, en
hy is naarstigtelik op soek na sy familie. En hier het
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hy hulle nou gekry. “Jou pa en my ma is broer en
suster,” begin hy familie uitlê. “Sestig jaar gelede
het  my oupa Abraham iemand gestuur  hier  na
Haran  toe  om  vir  my  pa  ‘n  vrou  te  kom  haal.
Daardie vrou is jou pa, Laban se suster.”

Ragel  gaap  die  man  aan.  Sy  kan  nie  glo  dat
enigiemand soveel moeite sal doen vir familie nie.
Sy spring op, los haar skape nét daar by die put
en hardloop so vinnig sy kan om vir haar pa die
nuus te gaan vertel. Jakob het aan die einde van
sy reis gekom!

Dit is uiters gevaarlik om ‘n kind voor te trek! Daar
mag nie ‘n witbroodjie wees nie, anders kan dit
uiteindelik dalk selfs op ‘n ramp uitloop, soos met
Isak en Rebekka gebeur het. Dankie tóg dat God
óók in hierdie verhaal ingegryp het! Ten spyte van
Rebekka en Jakob se korrupsie, het die Here die
verhaal  ‘n mooi einde gegee. Ja,  die Here kan
jóú verhaal óók ‘n mooi einde gee ten spyte van
jou verlede. Al wat Hy vra is dat jy in Jesus glo!

Gebed:

Here,  dankie  dat  U  met  my  is  op  hierdie
lewensreis.  Laat  elke  dag  asseblief  vir  my  ‘n
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splinternuwe begin wees.

59



Jakob kry van sy Eie Medisyne

Genesis 29:12-30

Video

Audio

Wanneer Jakob vir Rachel ontmoet, hardloop sy
vinnig  terug  om vir  Pa  Laban te  vertel  van  die
ontmoeting.  Jakob  staan  nog  en  wonder  oor
hierdie verleidelike skaapwagtertjie, toe ‘n stokou
man  reguit  na  hom  toe  aangehardloop  kom.
“Laban,” beduie die herders.

Die  vorige  keer  toe  iemand  daar  uit  Oom
Abraham se wêreld gekom het, het hy sakke vol
goud  saamgebring.  Maar  die  kêrel  wat  hy
vanmiddag  hier  by  die  put  kry  lyk  maar  bra
verwaarloos. En waar is al sy kamele en bagasie
dan?

“Wie is jy nou eintlik? En wie is jou pa en jou oupa
en  jou  oupagrootjie?  Hoe  steek  die  familie
inmekaar?”  wil  Laban  weet.  Jakob  moet  mooi
verduidelik en dan is Laban tevrede: “Nou maar
kom saam huis toe, daar is slaapplek vir jou.”

Jakob se kuiertjie  rek uit  na ‘n volle  maand, en
60

https://mega.nz/file/aIogTRoD#L6tLNSYz6bZ6kVLsU7tJislFMH_uzdSwxxsnEmwIpuc
https://youtu.be/3AEu6sFrcRc


Laban begin kriewelrig raak. “Hoe lank gaan die
kêreltjie  nog bly?”  Maar  intussen  het  Jakob net
één ding in sy kop: daardie verruklike dogter van
Oom Laban, Ragel. Haar ouer sussie, Lea, het die
mooiste sagte oë, soos diep waterpoele. Maar sy
is  nou  nie  juis  wat  jy  sou  bestempel  as  ‘n
olieverfskildery nie. Haar oë pas gladnie by die res
nie. Jakob het klaar besluit: “Vir Ragel wil ek hê as
my vrou!”

Laban het agtergekom dat Jakob nie ‘n sent op
sy naam het nie. Hy is half teleurgesteld. Maar hy
sien gou dat daar nie ‘n ding verkeerd staan vir
die  mannetjie  se  twee  hande  nie,  flukse  kêrel!
Hierdie mannetjie kan baie nuttig wees hier rond.
“Wil  jy  nie  vir  my  kom  werk  nie?”  Jakob  lyk
ingenome  met  die  idee.  “Wat  moet  ek  jou
betaal?”

Laban trap reg in die strik, en Jakob kan sy geluk
nie  glo  nie.  “Jou  dogter,”  gryp  Jakob  die
geleentheid aan met albei hande. “Jou jongste,
Ragel!”

Laban val amper van sy stoel af. Hoe gaan hy uit
hierdie  penarie  kom?  Lea  is  die  oudste,  en  sy
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moet eerste getroud kom! Sy sit al hoeka op die
rak, want niemand wil  haar hê nie. Dan dink hy
aan ‘n briljante plan:  As hy vir  Jakob sê dat hy
sewe  jaar  lank  vir  Ragel  moet  werk,  sal  Jakob
beslis tweekeer dink oor die aanbod. Maar Laban
het nie rekening gehou met die sterretjies in Jakob
se oë nie. “Ek aanvaar dit! Dankie Oom Laban!”

Sewe jaar is ‘n lang tyd om te werk vir jou bruid.
Maar  vir  Jakob  het  dit  verby  gevlieg  soos  ‘n
gedagte. Voor Jakob sy oë kon uitvee, was die
tyd  verby.  Maar  toe  sit  Laban  met  ‘n  reuse
dilemma. Nog steeds het Lea nie ‘n man nie, en
sy is nou al lankal verby die “sell-by” datum. Nou
moet hy ‘n plan maak. Maar wat? Jakob het klaar
sewe jaar gewerk vir Ragel, hy kan mos nie nou
op sy  woord teruggaan nie?  Maar  tradisie  skryf
voor dat die oudste dogter eerste moet trou, en
daar kan hy nie verby kom nie!

Maar Laban het ‘n slinkse plan.

Die bruilof word gereël en Jakob is in die sewende
hemel. “Uiteindelik!” bokspring sy hart. Gaste kom
van heinde en verre en dit is gróót makitie. Daar
word gedans,  gedrink,  geëet,  gesing en musiek
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gemaak  tot  laatnag  toe.  En  dan  kom  die
huweliksnag,  die  nag  waarop  Jakob  al  sy  hele
lewe lank wag. Volgens tradisie word Jakob onder
groot gejuig begelei  na sy tent toe om daar te
wag op sy bruid. Terwyl hy daar in die halfdonker
sit met ‘n hart wat in sy keel klop, doen die slinkse
Laban ‘n liederlike ding. Ragel word aangesê om
elders te wag, en hy gryp vir Lea en sleep haar in
Jakob se tent  in.  “Vannag is  jy  Ragel!”  sis  hy in
haar oor. “Óf jy is dood!” In die donker is Jakob se
passie  vir  sy  bruid  so  groot,  dat  hy  nooit  eers
agterkom dat dit  die verkeerde bruid is  nie. Die
volgende oggend kry hy die grootste skok van sy
lewe. Hy is bedrieg! Woedend storm hy die tent uit
op soek na skoonpa Laban. “Wat het jy gedoen?
Jy het my bedrieg!”

Laban haal net sy skouers op: “Tradisie! Maar ek
sal jou tegemoetkom. Jy kan Ragel óók kry oor ‘n
week as jy nog sewe jaar vir my werk.” Jakob wil
die man vermoor,  maar hy het nie juis  ‘n keuse
nie, en Laban lag in sy binneste: Jakob is ‘n baie
goeie werker!  Hy het  Laban al  skatryk  gemaak!
Nou  kan  hy  hom  vir  nog  sewe  jaar  behou.  En
boonop het Lea getroud gekom!
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Ons  het  agtergekom dat  Jakob nie  een  is  wat
tradisies  handhaaf  nie.  Sy  ouer  broer  se
eersgeboortereg en seën het hy gesteel. Téén álle
tradisie in het hy met die jongste dogter getrou,
en, en. Soms is tradisies nodig, maar ander kere lê
dit jou aan bande. Om tradisies te verbreek, kan
bevrydend wees. Maar jy moet baie mooi dink op
watter wyse jy dit gaan doen, want dit kan mense
dikwels baie seer maak.

Wanneer Jakob weereens ‘n tradisie wil verbreek,
kry hy van sy eie medisyne terug. Al die jare was
hy die hakskeengryper, die bedrieër. Nou het hy
die slagoffer geword. Maar hierdie is nog géénsins
die einde van die drama nie - dis nog maar die
begin!

En agter al Jakob se probleme is daar drie vroue,
sy  ma  Rebekka  wat  hom  voorgetrek  het,  die
beeldskone  Ragel  wat  sy  voete  onder  hom
uitgeslaan het, en die lelike oujongnooi Lea wat
getroud moes kom!

Gebed:

Here, dankie dat ek na U kan opkyk vir leiding oor
hoe om met tradisies om te gaan.
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Twee Vroue - Moeilikheid!

Genesis 29:31 - 30:24

Video

Audio

Ragel het uiteindelik Jakob se vrou geword, maar
teen wát ‘n prys!

Jakob se bedrog teenoor sy broer en sy pa het
ernstige  gevolge  gehad.  Dit  het  die  gesin
uitmekaar  geskeur.  Dit  het  veroorsaak  dat  Esau
hom wou vermoor en dat Jakob moes vlug vir sy
lewe. Sy bedrog het bittere hartseer veroorsaak.

Maar  nou  was  dit  Jakob  se  beurt  om  van
dieselfde  bitter  medisyne  terug  te  kry.  Laban
bedrieg  hom  deur  Lelike  Lea  aan  hom  af  te
smeer,  en weereens het hierdie bedrog ernstige
gevolge,  dié  slag  vir  Jakob  se  huwelikslewe.
Weliswaar kry Jakob tóg sy liefling, Rachel. Maar
hy kry twéé vrouens gelyk in die transaksie, en reg
van dag een  af  is  daar  probleme as  die  twee
sussies  skielik  mededingers  word  om  Jakob  se
liefde.  Jakob  kan  homself  net  eenvoudig  nie
vereenselwig met die gedagte dat hy bedrieg is
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met Lea nie, gevolglik kan hy haar gladnie liefkry
nie.  Lea  smag  na  liefde,  maar  dit  ontglip  haar
deurentyd.  Maak nie  saak hoe hard sy  probeer
nie, Jakob het nie sy vrou lief nie.

Is poligamie verkeerd? Ons lees dat meeste van
die groot manne van die Ou Testament meer as
een vrou gehad het. Die groot Psalmdigter, Dawid
het ‘n string gehad, en die liefdesanger, Salomo
het nie minder nie as ‘n duisend vrouens gehad!
Dit gaan my verstand totaal te bowe hoe hy met
hulle kon huishou. Het hy ooit al sy vrouens geken?
Die feit is egter dat hierdie soort huwelike nêrens
verbied word nie. Wat ons egter baie duidelik in
die  Bybel  lees  omtrent  hierdie  huwelike  is  die
konflik wat dit keer op keer meebring. Om enkele
voorbeelde te noem: Lameg,  Abraham, Elkana,
Dawid.  Salomo  se  baie  vroue  het  uiteindelik  sy
totale ondergang beteken!

Jakob se dubbele huwelik word nie as sulks deur
God  afgekeur  nie,  maar  sy  hantering  van  die
huwelik word ‘n probleem. Jakob was in ‘n situasie
geplaas waaroor hy nie veel beheer gehad het
nie.  Dit  was  sy  verantwoordelikheid  om  hierdie
situasie  te  hanteer  op  ‘n  liefdevolle  wyse.  Hy
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misbruik egter die geleentheid en verander dit in
‘n verleentheid.

Die vraag wat ons onsself moet afvra, is hoe ons
situasies  hanteer  wat  nie baie gunstig  is  nie? Ek
word  in  ‘n  werksituasie  geplaas  waar  die  baas
mislik is met my. Hoe hanteer ek dit? Dikwels kom
sulke slegte situasies juis oor ons pad om ons die
geleentheid  te  gee  om  God  se  liefde  aan  die
wêreld te wys deur die verleentheid te verander in
‘n  getuienis-geleentheid.  Deur  byvoorbeeld
Christus-liefde uit te leef teenoor jou mislike baas,
mag  jy  dalk  net  die  instrument  wees  wat  die
situasie totaal kan verander, nie net vir jouself nie
maar ook vir jou mede-werknemers.

Jakob het egter die toets totaal gedop. God het
Jakob se liefdeloosheid teenoor Lea raakgesien,
en Hy keer die rolle om. Omdat slegs Ragel liefde
kry en Lea niks, kry slegs Lea kinders en Ragel niks.
Die een suster  smag na liefde en die ander  na
moederskap.  Dit  maak  Jakob,  Lea  én  Ragel
moedeloos en later desperaat.

Ons moet versigtig wees om dit nie as ’n straf te
sien op Ragel nie, maar ’n middel om Jakob tot
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nadenke te dwing. Jakob is  egter vasgevang in
die konflik tussen die twee vroue, en hy sal daar
vasgevang bly omdat hy toelaat dat hy deel bly
van die probleem, en totdat hy die kern oplos, sal
hy die probleem nooit oplos nie.

“Gee vir  my  seuns!”  is  Ragel  se  wanhoopskreet
eendag aan Jakob, en hy kap terug met: “Kan ek
God se  werk  oorneem?”  Dan besluit  Ragel  dat
surrogaatmoederskap  die  enigste  uitweg  is.
(Onthou, Sara het presies dieselfde gedoen!) Haar
slavin, Bilha word gebruik om vir  haar ‘n kind te
gee  uit  pure  radeloosheid.  Dit  gee  haar  egter
steeds nie die bevrediging van ware moederskap
nie.  Lea  reageer  deur  ook  háár  slavin,  Silpa  te
gebruik  om nog méér  kinders  vir  Jakob te gee!
Dalk wen sy op só 'n manier sy liefde. Later span
Ragel  selfs  ‘n  ou  “Boereraat”  in,  die  stimulant
liefdesappels, wat sy by Lea ruil vir  ’n nag saam
met Jakob. Dit verander egter nie die situasie nie,
en die ellende word net erger en erger.

Uiteindelik kom daar tóg ‘n verandering in Ragel
se  ellende,  wanneer  God ingryp  en  vir  haar  ‘n
seun gee. Ten spyte van Jakob se hardkoppige
vasklou aan sy sonde, bring God ‘n draaipunt, en
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hy gee vir Ragel hoop met die geboorte van haar
eersteling,  Josef.  God  sou  later  nog  hierdie
seuntjie gebruik om die splinternuwe volk Israel te
red van ‘n gewisse hongerdood.  Maar eers  sou
daar nog baie water in die see loop.

Vandag wil  die Here by my en jou pleit  om nie
soos Jakob te wees nie, maar om Sy liefde uit te
leef  op alle  terreine  van  die  lewe,  teenoor  alle
mense, ten spyte van omstandighede waarin ons
dalk mag beland.

Gebed:

Here,  ek  bely  dat  ek  ook  dikwels  soos  Jakob
kwaad is oor my omstandighede, en dit dan op
onskuldige  mense  wil  uithaal.  Help  my  asseblief
om bo my omstandighede uit te styg en U liefde
uit te leef.
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Ragab die Prostituut

Josua 2:1-24

Video

Audio

500 Jaar gaan verby voor ons die volgende vrou
ontmoet. 

In die kamp van Israel is alles in rep en roer: “Ons
trek!”  is  die  woord  op  almal  se  lippe.  Die
Jordaanrivier wink vir hulle om oor te steek om die
beloofde land in ontvangs te gaan neem. Josua
besluit  om twee spioene te stuur  om uit  te vind
wat oorkant vir hulle wag.

En so steek die twee spioene die grens oor.  Die
stadspoorte  van  Jerigo  staan  oop  en  hulle  glip
ongesiens in. Maar hulle is vreemdelinge in 'n klein
stadjie  waar  almal  mekaar  ken.  Met  groot
ontsteltenis sien hulle hoedat die mense hulle met
wantroue aankyk. “Ons sal 'n plan moet maak!”
sê die twee vir mekaar. En dan sien hulle dit: op 'n
bordjie  by  een  van  die  huise  in  die  stadsmuur
staan die uitnodiging: “Besoek Ragab vir 'n goeie
tydjie.”
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Desperaat  om  van  die  nuuskierige  oë  weg  te
kom,  glip  hulle  daar  in.  En  dan,  tot  hulle  groot
ontsteltenis, moet hulle uitvind dat hulle hulleself in
'n  prostituut  se  bordeel  bevind.  “Wat  nou?”
wonder hulle hardop.

Ek weet nie wie van hulle die grootste geskrik het
nie,  Ragab  die  prostituut  of  die  twee  spioene.
“Wat  maak  julle  hier?”  Sy  herken  hulle  sommer
dadelik as Israeliete. Jy kan hulle 'n myl ver uitken!
En die dinge wat sy gehoor het van Israeliete is
dat hulle 'n gevaarlike klomp is. Hulle reputasie het
hulle  vooruitgeloop.  Die  wonderwerk  toe  hulle
deur  die  Rietsee  getrek  het  en  toe  al  die
Egiptenare versuip het, is veertig jaar later steeds
op almal se lippe. En kyk net hoe hulle van die
ander groot vyandelike volke totaal uitgewis het
sodat daar nie 'n lewende siel oorgebly het nie.
Maar  hierdie  twee  lyk  dan  gladnie  so
wreedaardig  nie!  Hulle  is  doodgewone  manne.
“Spioeneer julle op ons?” wil sy weet. “Gaan julle
Jerigo ook kom uitwis?”

Die twee manne besef sommer dadelik dat hulle
doppie geklink is.  “Assblief,  moenie ons weggee
nie!” pleit hulle.
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Haar hart word sommer dadelik sag vir die twee
weerlose  manne.  Boonop  het  sy  gehoor  van
hierdie God wat  hulle  aanbid en van die groot
wonderdade wat Hy gedoen het.  Sy  wou meer
weet van Hom, want sy het nou al  agtergekom
dat die klipgode wat hulle aanbid, 'n mite is. “Julle
kan maar hier wegkruip. Wees gerus, ek sal niks sê
nie!”

Dan  is  daar  'n  gehamer  aan  haar  deur.  “Gou!
Hardloop  op  na  die  dak  toe!”  beveel  sy  hulle.
“Kruip onder die hoop vlas weg!”

Dit  klink  asof  die  manne haar  deur  wil  afbreek.
Met  'n  gesig  wat  oorloop  van  vriendelikheid,
maak sy die deur oop vir haar “kliënte”.

“Waar  is  hulle?”  bulder  die  soldaat.  “Lewer
dadelik daardie twee manne uit wat hier by jou
is!”

“O,  daardie  twee?”  vra  sy  onskuldig,  en  dit  lyk
asof botter nie in haar mond kan smelt nie. “Hulle
is netnou al hier weg. Is daar 'n probleem?”

“Waar  is  hulle  heen?”  wil  hy  woedend  weet.
“Hulle  is  spioene  en  hulle  wil  ons  land  kom
verken!”
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Gemaak verbaas  vertel  sy  vir  hulle  dat  sy  nooit
besef  het  wie  hulle  is  nie,  maar  dat  die  twee
manne hier uit is net voor die stadspoorte gesluit
het. As hulle gou maak, haal hulle dalk nog die
twee in! Wanneer die soldate weg is,  sluit  sy die
deur en hardloop op na die dak waar die twee
spioene steeds onder die vlas wegkruip.

“Ek weet die Here gee vir julle die land, almal is
skrikbevange  vir  julle.  Elke  inwoner  van  Kanaän
bewe uit vrees vir julle!” Ragab is hoogs ontsteld.
“Asseblieftog, ek het julle baie goed behandel. Ek
pleit by julle dat julle met 'n eed voor julle God sal
belowe  dat  julle  my  familie  ook  goed  sal
behandel  wanneer  julle  die  stad  bestorm!”  Sy
smeek, want sy wéét sommer al wat die gevolge
sal wees. Die manne belowe haar plegtig dat sy
niks  sal  oorkom nie.  Sy  moet  net  sorg  dat  haar
familie by haar in die huis is en dat sy 'n rooi lap by
haar  venster  sal  laat  uithang.  Op  haar  beurt
belowe Ragab dat sy niks sal uitlap nie.

Wanneer alles bedaar het,  laat sak sy die twee
manne  met  'n  tou  deur  haar  venster  buite  die
stadsmuur af met die opdrag dat hulle eers vir drie
dae  in  die  berge  moet  wegkruip  om  seker  te
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maak dat hulle nie agtervolg word nie.

Wanneer  die  twee  spioene  weer  veilig  oor  die
Jordaan is en by Josua aankom, is hulle woorde
aan hom: “Die Here gee die hele land oor in ons
mag.  Al  die  inwoners  van  die  land  bewe  van
vrees vir ons.” Hoe anders as die vorige ekspedisie
waar  die  verspieders  so  verskriklik  negatief
gestaan het teen die inval!

Ons ken die verhaal van die mure van Jerigo wat
verbrokkel  het  en  inmekaar  getuimel  het  toe
Josua en sy manne om die stad stap. Terwyl alles
intuimel kyk Josua op en hy sien dat een enkele
stukkie muur wonder bo wonder ongeskonde bly
staan te midde van alles wat rondom inmekaar
tuimel. Baie opvallend in die stukkie heel muur is ‘n
groot helderrooi lap wat by ‘n venstertjie uithang,
dié van die prostituut, Ragab! Sy is gered, en sy
het deel van God se volk geword.

Gebed:

Here, dankie vir  die voorbeeld van Josua wat U
ten volle  vertrou het.  En dankie  vir  ‘n  vrou soos
Ragab  wat  uit  die  heidendom  haar  hart  vir  U
gegee het,  en so ook deel geword het van die
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geslagsregister van Jesus.
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Debora

Rigters 4:1-14

Video

Audio

Simson was nie die enigste Rigter in die tyd voor
die konings nie - daar was ‘n hele klomp van hulle.
Hulle  hoofdoel  was  om  leiding  te  gee  aan  die
verskillende  stamme,  wat  op  daardie  stadium
verspreid  gewoon het  oor  ‘n  groot  gebied.  Die
stamme het  ook  los  van mekaar  gefunksioneer,
en  slegs  wanneer  daar  ‘n  groot  bedreiging
gekom het,  het sommige stamme saamgestaan
om die vyand teen te staan.

Uit die geskiedenis van Israel oor die eeue, het ons
ook al geleer dat dit slegs die manne was wat in
tel was. Hulle het al die besluite geneem en hulle
het  oorlog  gemaak.  Die  vrouens  moes  maar
gedweë by die huis  sit  en die huiswerk behartig
terwyl  die  manne die  belangrike  dinge gedoen
het. Taai manne, was hulle daardie tyd - in Rigters
3:31 lees ons hoe die Rigter  Samgar seshonderd
Filistyne  met  ‘n  sweepstok  doodgeslaan  het.
Goeie sweepstokke wat hulle daardie jare gehad
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het......? Amper ‘n lagwekkende situasie, waar ’n
onbekende  enkeling  die  professionele  leër  van
die  Filistyne  verslaan  sonder  wapens  -  slegs  ’n
sweepstok. Maar eintlik is die fokus op die Here se
wonderbaarlike redding.

Maar  toe was  daar  Debora.  Vir  die  eerste  keer
tree ‘n vrou op in ‘n leiersrol  in Israel.  Sy was ‘n
profetes, en Rigter oor Israel. Van heinde en verre
het  die  Israeliete  na  haar  gekom  waar  sy
regspraak  moes  lewer  in  die  Efraimsberge.  ‘n
Ware  steunpilaar  was  Debora  vir  die
gemeenskap.

Maar alles  was nie so wel  in  Israel  nie.  Rigters  4
begin  met  die  bekende woorde:  “Die  Israeliete
het weer gedoen wat verkeerd is  in die oë van
die  Here.”  Hulle  kon  maar  net  nie  uit  die
moeilikheid bly nie, en gedurigdeur bedroef hulle
die Here. En dan laat die Here die Kanaänietiese
Koning Jabin van Hasor vir Israel aanval. Aan die
hoof van sy weermag is die gedugte Sisera met
negehonderd  ysterstrydwaens.  Dit  moes  ‘n
skrikwekkende  gesig  gewees  het  om  hierdie
wrede leër teë te kom. Vir ‘n volle twintig jaar lank
terroriseer  Sisera die  verskrikte  Israeliete.  As  hulle
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tog maar  net  na die  Here  wou luister,  dan sou
hulle al hierdie smarte gespaar gewees het.

En dan praat die Here met Debora: sy moet vir
Barak stuur om Sisera se leër te gaan verslaan by
die  Kisonspruit.  Hy  moet  tienduisend manne vat
en optrek teen Sisera - die Here sal Sisera se leër in
sy mag oorgee.

Vir  Barak lyk dit na ‘n onbegonne taak. Wat sal
hulle ou uitgerafelde leërtjie nou teen Sisera kan
uitrig?  Dink  maar  net  aan  al  daardie
skrikwekkende strydwaens - genoeg om ‘n groot
weermag  nagmerries  te  gee.  Nee,  hy  weet
darem  nie  so  mooi  nie.  En  dan  speel  hy  sy
troefkaart - as hierdie vrou bereid is om saam met
hulle  te  gaan,  dan  kan  hy  seker  haar  woord
vertrou. “As u saamgaan, sal ek gaan veg, maar
as u nie saamgaan nie dan bly ek nét hier.”  ‘n
Vroumens sal mos nie saam met hulle gaan veg
nie, maak nie saak wie sy is nie! Hy is veilig!

Maar  dan  slaan  Debora  sy  voete  skoon  onder
hom uit: “Goed, ek sal saamgaan.” Maar Debora
is nie gelukkig met Barak se lamsakkige houding
nie. Sy maak dit vir hom baie duidelik dat hulle wél
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die geveg sal wen, maar hy wat Barak is gaan nie
die eer kry vir die oorwinning nie. Dit gaan ‘n vrou
wees wat die magtige Sisera gaan oorwin!

En  so  gebeur  dit  dan  dat  Barak  tienduisend
weerbare manne bymekaarmaak uit die stamme
van  Sebulon  en  Naftali.  Wanneer  hy  sy  leër
bymekaar het, kom Debora haar belofte na, en sy
val in saam met die manne en hulle trek op van
Bet-El af na die Kisonspruit toe.

Sisera  het  sékerlik  gelag  vir  hierdie
aanmekaargelapte  leër  wat  teen  hom  kom
optrek.  Hy  sal  hulle  in  ‘n  japtrap  uitwis.  En  dan
hoor hy boonop die skreeusnaakse berigte, dat ‘n
vroumens  die  handjie  moet  vashou  van  die
aanvoerder.  Waar  het  jy  al  ooit  so  ‘n  grap
gehoor?  Hy  gee  die  bevel  dat  hulle  sy
negehonderd strydwaens bring.  Moontlik  is  daar
nie  eers  ‘n  geveg  nie,  want  as  die  Israeliete
hierdie magtige wapen sien,  wys hulle nét  daar
die hakskene!

Dit  is  ‘n  vreesaanjaende weermag wat  oorkant
die  Kisonspruit  stelling  inneem  om  die
aankomende Israeliete  in  te  wag.  “Trek  op!”  sê
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Debora vir Barak, “Vandag gee die Here vir Sisera
in jou mag oor.”

Hoeveel keer het die Israeliete nie al beangs voor
‘n onmoontlike situasie gestaan nie. En dan kom
die  Here  op  verrassende  wyse  en  red  hulle.
Hoeveel  keer  het  ek  persoonlik  nie  al  beangs
gestaan voor ‘n onmoontlike situasie nie, en dan
gee die  Here  redding  uit  ‘n  totaal  onverwagse
bron.  Die  Here  vra  maar  net  dat  ons  Hom  sal
vertrou.  Barak het nie nodig gehad dat Debora
moes  saam  nie  -  die  Here  sou  voorsien,  selfs
sonder haar. Kom ons vertrou die Here voluit - Hy is
in volle beheer!

Gebed:

Here, U was in Debora se tyd in beheer, en U is
steeds vandag in beheer. Gee ons as gelowiges
asseblief volle vertroue in U, al lyk die prentjie vir
ons soms baie donker.

.
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Debora op die Slagveld

Rigters 4:14-17

Video

Audio

Sisera  staan  selfversekerd,  selfvoldaan  op  sy
strydwa. Sy perd trippel opgewonde rond, honger
vir  aksie.  Agter  Sisera  staan  negehonderd
strydwaens, die manskappe geharnas van kop tot
tone  en  bewapen  tot  die  tande  toe  -  ‘n
vreesaanjaende  gesig.  Vandag  is  hulle  lus  vir
hierdie  geveg  -  hulle  het  dit  al  soveel  keer
gedoen. En hierdie een is teen ‘n verspotte leër
van skaapwagters en boere wat absoluut niks van
oorlog af weet nie. Binne ‘n halfuur is die geveg
verby!

“Daar kom die eerstes nou aan!” skree een van
die offisiere. Sisera bars hardop uit van die lag as
hy die aanvoerders aan die voorpunt van die leër
van Israel sien, want daar, op ‘n donkie pryk die
gestalte van Debora saam met Barak.

“Kyk, hulle het nie genoeg manne gehad nie, en
nou span hulle  die vrouens in  om te kom veg!”
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spot hy, en dit bulder soos die manne lag.

Maar dan begin iets in Sisera kriewel - as hy sy kop
draai,  sien  hy  oral  Israeliete  uitpeul.  Dit  lyk  asof
daar geen einde aan hulle is nie. Dit lyk kompleet
soos  miere  wat  aangekriewel  kom.  “Waar  kom
hulle almal vandaan?” wonder hy hardop. Agter
hom hoor hy hoe die manne mor - iets baie groot
is  hier  verkeerd.  En  boonop  is  daar  die
onheilspellende  gevoel  wat  in  die  lug  hang
rondom hulle, so asof hulle nie alleen is nie. Sisera
het al gehoor van daardie God van Israel, en dat
Hy soms dinge doen wat onmoontlik  is.  Hulle  sê
dat Hy vir die Israeliete ‘n groot pad regdeur die
middel  van  die  see  gemaak  het,  en  toe  die
Egiptenare se magtige leër in dieselfde see laat
versuip het met strydwaens en al!

Een  van  die  generaals  kom  na  Sisera  toe
oorgestap: “Die manne is bang. Hulle sê dat hulle
teen enige leër kan veg, maar hulle kan nie veg
teen die Magte in die lug nie!”

Sisera voel hoe hy yskoud raak. Maar hy durf nie
nou koue voete kry nie - hoe sal dit nou lyk? “Die
manne  is  sommer  simpel!  Sê  vir  hulle,  ons  veg!
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Daar is géén Mag wat my, Sisera gaan stuit nie!”

En daarmee gee hy die bevel om aan te val. Die
aanval is maar baie halfhartig, en die manne veg
nie met hulle hele hart soos altyd nie. Dit voel asof
hulle nie teen die Israeliete nie, maar teen ‘n baie
groter Mag veg. En boonop wil  dinge maar net
nie reg loop nie - die strydwaens...... hulle wil maar
net nie lekker saamwerk nie!

Intussen,  in  die  kamp  van  die  Israeliete,  maak
Barak die manne stil. Die profetes, Debora het ‘n
woordjie  op  die  hart.  Wanneer  sy  opstaan,  sak
daar ‘n doodse stilte toe oor die kamp. “Manne,
die  Here,  die  Almagtige God van Abraham en
Isak  en  Jakob het  met  my gepraat.  Hy  het  my
verseker  dat  Hy  vandag  hierdie  geveg  in  ons
hande  gaan  gee.  Die  leër  van  Sisera  lyk
skrikwekkend, maar ons God is baie groter as hulle
leër - by Hom is niks onmoontlik nie. Dink maar aan
die Rietsee, en dink maar terug aan Jerigo, hoe
die mure vanself geval het! God het hierdie land
aan ons gegee - ons durf nie toelaat dat Sisera dit
van  ons  af  wegvat  nie!  Vandag  sal  die
Kanaäniete sien dat ons God almagtig is.  Maar
vandag sal julle ook sien dat daar slegs één God
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is.  Besluit  vandag  nog  of  julle  Hom  wil  dien!
Vergeet van die nuttelose afgode van die ander
nasies en doen wat ons God van ons vra.”

Dit  is  ‘n  begeesterde  klomp  Israeliete  wat  met
primitiewe  wapens  op  die  senuweeagtige  leër
van  Sisera  afstorm  met  bloedstollende  krete.
Sisera en sy manskappe is so verbouereerd dat dit
net  ‘n  deurmekaar  gemaal  is  van  hulle
strydwaens.  Die  wiele  haak  aanmekaar  vas  en
alles is net chaos. Die uiteinde is dat die manne
van  die  waens  afspring  en  vir  hulle  lewens
weghardloop. Die Israeliete is soos ‘n swerm miere
op hulle en agtervolg hulle. Een-vir-een word die
Kanaäniete afgemaai, totdat daar uiteindelik nie
een  oorbly  nie.  Wel,  daar  het  één  oorgebly  -
Sisera.  Maar  hy  het  vroegtydig  al  sy  strydwa
weggesmyt  en  te  voet  die  hasepad  gekies.  In
hierdie berge beteken die strydwa absoluut niks!
Maar  die  vraag  is  of  hy  vir  God  kan
weghardloop?

Dit  het swaar gegaan met die Israeliete,  omdat
hulle  van  God  vergeet  het  en  agter  ander
afgode aangeloop het. Maar God is genadig, en
Hy probeer om Israel vir Hom terug te wen - hulle is
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steeds  Sy  volk  ten  spyte  van  hulle  sonde.  Ons
moet mooi  begryp dat  God nie gelowiges  straf
nie. Maar wanneer ons van Hom af wegdwaal, is
dit  soms  nodig  vir  Hom  om drastiese  stappe  te
neem om ons weer na Hom te laat terugdraai -
wanneer ons soms swaar kry in die lewe.

Maar dan moet ons ook deeglik besef hoe groot
God se genade en Sy liefde is, en dat Hy ons selfs
deur die grootste swaarkry aan die hand sal hou
en ons daardeur sal dra. En ons moet ook weet
dat geen probleem te groot is vir God nie. Al lyk
dinge vir  ons  soms totaal  onmoontlik,  dan is  dit
steeds moontlik  vir  God.  Ek  het  dit  persoonlik  al
talle kere beleef!

Gebed:

Here, dikwels lyk situasies vir my onmoontlik, maar
vanoggend moet ek dit uitjubel dat U groot is, en
dat  ek  gesien  het  hoe  U  die  onmoontlike  kan
vermag!

85



Jael, die Keniet

Rigters 4:15-5:31

Video

Audio

Sisera  is  vir  die  eerste  keer  in  sy  lewe
doodsbenoud.  Sy strydwa het  vir  hom te  stadig
geword. Nee, dit is nie die Israeliete waarvoor hy
vlug nie - dit voel vir hom asof hy van alle kante
bedreig word - selfs van iewers bo in die lug. Dan
spring  hy  van  sy  ysterstrydwa  af  en  begin
hardloop,  waarheen weet hy self  nie -  net weg
van hierdie angswekkende chaos af. Na wat vir
hom na ‘n ewigheid voel, gaan staan hy, hygend
na  sy  asem.  Hy  kyk  terug,  en  dan  tot  sy
verbystering sien hy hoedat sy ganse formidabele
leër  verwoes word deur  ‘n  spul  halfgewapende
veeboere.  Hy  voel  naar  as  hy  sien  hoedat  sy
dapper manne vlug vir  hulle lewens.  Maar dit  is
nodeloos,  want  hulle  word  afgemaai  deur  die
Israeliete.

“Hier moet ek wegkom!” hyg hy, en begin weer
hardloop.  En  dan  onthou  hy  skielik:  “Geber  die
Keniet!  Ja,  Geber  is  mos  ‘n  vriend  van  Koning
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Jabin!  Hy  sal  my  skuiling  bied  teen  hierdie
barbare. As ek daar gaan wegkruip sal niemand
my kry nie.”

Hy verander van rigting en hardloop so hard hy
kan reguit na sy koning se ou vriend, Geber toe.
Wanneer  hy  by  Geber  se  tente  kom,  word  hy
ingewag deur Geber se mooi vrou, Jael. Sy sien
sommer  dadelik  dat  hierdie  man  in  baie  groot
nood verkeer. Hy is uitasem en sy lippe is gebars
van  die  dors.  Om  deur  ‘n  woestynlandskap  te
hardloop vir ure aaneen, is nie kinderspeletjies nie.
“Kom  in!”  nooi  sy  hom  haastig  -  sy  het  die
vermoede  dat  hy  agtervolg  word.  Die
skaapwagtertjies  het  kom  vertel  van  die
verskriklike  geveg,  en  dat  die  Kanaäniete  besig
was om die onderspit te delf.

“Jy lyk  moeg.” Dit  was ’n sinnelose opmerking -
die man is stokflou!

“Asseblief,  kan ek hier wegkruip,” pleit  hy, “hulle
soek my bloed. Moet asseblief nie vir hulle sê dat
ek hier is nie!”

“Toemaar” paai  sy hom, “Kom lê hier  agter  die
gordyn - niemand sal jou hier kry nie.”
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“En water, asseblief kan ek ‘n beker water kry.”

“Wag, ek het  iets  baie beter.”  Jael  verdwyn en
keer dan terug met ‘n beker heerlike vars melk.

Skaars het Sisera die beker melk weggeslaan, of
die  moegheid  oorval  hom  en  hy  slaap  soos  ‘n
baba. Dit is die oomblik waarvoor die slinkse Jael
gewag het. Suutjies sluip sy die tent binne. In haar
hand  is  ‘n  dik,  skerp  tentpen  en  ‘n  groot
houthamer. Agter die gordyn kan sy vaagweg die
silhoeët van Sisera uitmaak. Jael bewe van angs -
sê  nou net  iets  loop skeef.  Sê nou net  hy  word
wakker. Sê nou net sy korrel skeef. Daar is so baie
dinge wat kan verkeerd gaan. Sy voel skoon naar.
Versigtig druk sy die gordyn oor Sisera se kop. Met
bewende hande hou sy die tentpen se punt waar
sy slaap moet wees. Sy lig die swaar hamer hoog
bo haar kop, en dan bring sy dit met al haar krag
neer op die tentpen. So hard slaan sy, dat sy die
pen dwarsdeur Sisera se kop slaan sodat dit hom
in die grond vaspen.

Die naarheid oorval Jael en sy bars in ’n stortvloed
van trane uit.

Skaars  is  die  daad  gepleeg,  of  Barak  daag  by
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Geber  se  kamp  op.  “Het  julle  dalk  vir  Sisera
gewaar? Ek het hom in hierdie rigting sien vlug.”

Dan tree Jael na vore: “Ek het iets om vir Meneer
te wys.” Sy neem hom na haar tent, en daar in ‘n
plas bloed lê die onoorwinlike Sisera dood op die
vloer met ‘n tentpen deur sy slaap. Barak het die
geveg gewen nes Debora voorspel het. Maar hy
was  nie  die  held  in  die  verhaal  nie,  ook  nie
Debora nie, maar die Kenietiese vrou, Jael. Haar
lof is besing deur die ganse Israel. Vir Koning Jabin
van Kanaän was dit ‘n gevoelige slag, want nie
alleen  het  hy  sy  strydwaens  en  ‘n  groot  aantal
soldate verloor nie, maar ‘n bobaas generaal. Dit
was die begin van sy einde - uiteindelik het Israel
hom totaal vernietig!

Na hierdie gebeure skryf Debora ‘n lied. Hierdie is
een van die héél eerste fragmente van die Bybel
soos ons dit vandag ken wat ooit op skrif gestel is:
die Oorwinningslied van Debora. In hierdie loflied
besing sy die lof van God, want dit is Hy wat aan
Israel  hierdie  oorwinning  gegee  het.  Hierdie
pragtige  lied  is  vandag  vir  ons  opgeteken  in
Rigters 5.
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Die lied van Debora beskryf al die gebeure van
hierdie  geveg.  Dit  bring  hulde aan  die  stamme
wat deelgeneem het, en dit vermaan die stamme
van Israel wat nie wou deel hê aan die geveg nie.
En  dit  vertel  hoe  die  Here  die  eer  van  die
oorwinning van Barak af weggeneem het en dit
vir  ‘n  eenvoudige vrou gegee het.  Debora sing
oor  hoe die Here op wonderbaarlike wyse,  met
vreesaanjaende  verskynsels  eintlik  sélf  die
Kanaäniete  oorwin  het.  Ons  het  eintlik  simpatie
met  die  arme Sisera  as  ons  die  pragtige  loflied
lees.  En  ons  kan  onsself  daarmee vereenselwig,
want ons wil saam met Debora hierdie lied tot eer
van ons almagtige God sing.

Gebed:

Here,  ons  wil  sing  van  U,  want  U  is  groot  en
wonderbaar  en  almagtig,  en  U  bewaar  ons,  U
kinders.
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Naomi

Rut 1:1-5

Video

Audio

Ons volgende verhaal  gaan oor drie vroue.  Die
eerste  was  oud en moedeloos,  die  tweede het
omgedraai  en  die  derde  het  vasgebyt  en  die
onbekende aangedurf.

Eerste aan die beurt is Naomi. Haar verhaal begin
met groot swaarkry. ‘n Uitmergelende droogte het
Juda in sy ystergreep gehad. Die landerye het nie
oeste  opgelewer  nie,  alles  verskroei  deur  die
genadelose son. Haar man, Elimelek het ‘n stukkie
grond probeer bewerk, maar sonder om ‘n enkele
koringkorreltjie te oes. Daar was later nie meer kos
in die huis nie. Elimelek en Naomi was twee baie
bekommerde mense, want die land van melk en
heuning waarheen Moses hulle destyds gelei het,
gee  vir  hulle  nie  meer  daardie  asemrowende
druiwetrosse  wat  Josua  en  Kaleb-hulle  daar
aangedra het nie. Die wêreld het verander in ‘n
dor woestyn!  Hierdie gesin staar  nou letterlik  die
dood in  die  oë,  en hulle  weet  nie  meer  watter
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kant toe nie.

Dan  neem  Elimelek  ‘n  baie  drastiese  besluit.
Nadat  hy vir  dae lank  gesit  en tob het  oor  die
saak, roep hy sy gesin bymekaar, en hy sê vir hulle
presies wat Abraham destyds vir Sara gesê het in
Haran: “Ons gaan trek!”

“En  waarheen  nogal?”  wil  Naomi  weet.  Die
praatjies van die vrouens het haar laat verstaan
dat hierdie droogte landwyd is, regdeur die hele
Juda. Wat help dit om een droogte vir ‘n ander
droogte te verruil?

Dan laat  Elimelek die  bom bars:  “Moab!  Ek  het
gehoor  dat  dit  beter  gaan in  die  land van die
Moabiete.”

Naomi se hart gaan staan amper. Sy slaan haar
hande voor haar mond. “Nee! Nee Elimelek, ons
kan mos nie!  Die Moabiete is  ons vyande. Hulle
het oorlog gemaak teen ons!”

Maar haar man het klaar besluit,  hulle emigreer
na ‘n heidense land aan die anderkant van die
Dooie See.

Maglon en Kiljon, hulle twee seuns is opgewonde.
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Dis  ‘n  splinternuwe avontuur  wat  op hulle  wag,
weg van die alledaagse ou rompslomp van Juda.
En weg van die vaal ou Joodse meisietjies. Al die
jong  manne  praat  mos  van  die  beeldskone
meisies van Moab! “Wanneer trek ons, Pa?”

En so pak Elimelek al sy besittings in Betlehem op
en  neem  Naomi  en  die  twee  seuns  na  die
onbekende. Hulle steek die droë bedding van die
Jordaanrivier  oor  en  verlaat  die  Beloofde Land,
die  land  wat  God  hulle  gegee  het,  om  ‘n
heenkome te vind waar daar kos is.

Naomi het die hele tyd ‘n beklemming om haar
hart. Sy voel skuldig om haar land en haar familie
agter  te  laat,  en  nou  moet  sy  tussen  ‘n  klomp
heidene gaan bly. En haar seuns? Wat gaan van
hulle word? Maar as Elimelek eers ‘n ding in sy kop
gekry het…. Sy sug swaar.

Dinge begin nie lekker vir Naomi in die nuwe land
nie.  Sy  sukkel  om  met  die  ander  vrouens  te
kommunikeer. Nie alleen is almal afsydig teenoor
haar omdat sy ‘n vreemdeling is nie, maar die taal
is  ‘n  reuse  struikelblok.  Maar  haar  groot
bekommernis is eintlik oor haar man. Vandat hulle

93



hier aangekom het, is hy nie lekker nie. Sy sien hoe
hy  dag-vir-dag  agteruitgaan,  letterlik  wegkwyn.
Later  kan  hy  gladnie  meer  werk  nie.  Hy  sit  net
heeldag so voor hom en uitstaar. Gelukkig het die
twee seuns sommer dadelik ingeskakel, en dit was
nie  lank  nie,  toe  is  hulle  opgeneem  in  die
Moabitiese  weermag.  Met  hulle  loon  kon  hulle
darem die pot aan die kook hou.

Op  ‘n  dag  tref  ‘n  groot  ramp  die  gesin.  Pa
Elimelek  se  gesondheid  neem  ‘n  drastiese
wending, en hy sterf. Hy laat vir Naomi met haar
twee  seuns  alleen  agter  in  die  vreemde.  ‘n
Bedroefde Naomi het daar nie eers haar vriende
of familie om haar te troos nie.  Maar daar is  ‘n
ander, baie groter swaard wat oor haar kop hang
- haar seuns. Maglon se naam beteken “swak” en
Kiljon  beteken  “gedaan”.  Gaan  hierdie  twee
seuns nie dalk dieselfde pad as hulle pa loop nie?
En waar gaan hulle vrouens kry? Sy hoop tog nie
hulle raak verlief op hierdie beeldskone heidense
meisies nie!

Dikwels loop die lewe draaie met ons wat vir ons
bitter moeilik is. Naomi het beslis op ‘n laagtepunt
in haar lewe beland!
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Paulus en Habakuk het ons geleer dat jy selfs  in
die donkerste put steeds borrelende blydskap kan
beleef. Die groot geheim is om jou blydskap in die
Here te soek!

Sal Naomi ooit weer haar blydskap kan vind? Kom
ons volg hierdie verhaal en vind uit.

Gebed:

Here,  so  dikwels  beland  ek  ook  in  die  put  van
angs  en  desperaatheid.  Gee  my  asseblief  ‘n
borrelende  blydskap  in  U  deur  al  my
omstandighede.
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Huweliksklokkies

Rut 1:1-5

Video

Audio

Een aand kom die twee seuns baie opgewonde
by Naomi aan. “Ma, ek het groot nuus! Ek het die
meisie  van  my  drome  ontmoet!  Haar  naam  is
Orpa, en ek wil haar as my vrou vat, Ma!”

Naomi weet nie of sy moet huil of bly wees saam
met  haar  seun nie.  Dis  dan ‘n  heidense meisie!
Naomi is  verslae. Hoe kan Maglon dit  aan haar
doen? Sy het hom dan so mooi probeer leer.  Is
daar nie genoeg meisies in Juda nie? En wat van
haar  geloof?  Hierdie  meisies  aanbid  mos  ander
gode!  Dwarsdeur  die  nag  huil  Naomi.  Heelnag
lank worstel sy met God, sonder om ‘n antwoord
te kry.

Die volgende dag probeer sy sin in haar seun se
kop  inpraat,  maar  sy  kom  baie  gou  agter  dat
haar pleidooie op dowe ore val. Al wat dit doen,
is om haar van haar seun te vervreem, en dit kan
sy beslis nie bekostig nie. Sy sal dit net eenvoudig
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moet probeer aanvaar en daarmee saamleef.

‘n Paar  dae later  bring Maglon vir  Orpa by die
huis  aan.  Sommer  dadelik  sien  Naomi  waarom
haar seun so beenaf is op hierdie meisiekind. Die
twee vrouens vind mekaar baie gou, en daar kom
‘n hegte vriendskapsband tussen  hulle.  Nie  lank
daarna nie, kom die heuglike dag toe Maglon en
Orpa afhaak en trou. Orpa mag dalk ‘n heidense
meisie  wees,  maar  sy  kruip  baie  gou  diep  in
Naomi se hart in.

Dit was ook nie ‘n ewigheid nie, of ook Kiljon kom
die middag stralend by die huis aan. En sommer
dadelik  weet  Naomi  dat  haar  tweede  seun  sy
droomvrou ontmoet het. Hy het die skoot sommer
baie hoog deur gehad. Hierdie keer is dit makliker
vir  Naomi, want sy het toe al  geleer dat mense
wat anders is as sy, nie noodwendig slegte nuus is
nie. Die meisie se naam is Rut, verneem sy van ‘n
blosende Kiljon. En natúúrlik is sy beeldskoon, die
héél mooiste meisie in die ganse Moab!

Hierdie slag is  Naomi opgewonde om die nuwe
liefde in haar seun se lewe te ontmoet, en sy word
beslis  nie  teleurgestel  nie.  Rut  het  ‘n  warm,
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innemende  persoonlikheid,  en  van  die  eerste
oomblik af is die twee sommer hegte vriendinne.

Vandag kan ek en jy uit hierdie verhaal leer dat
ons  mekaar  maar  kan  aanvaar  ten  spyte  van
groot verskille. Om die waarheid te sê, het Jesus
ons geleer dat ons op niemand durf neerkyk nie!
Hy  het  die  ondenklike  gedoen  deur  met  ‘n
Samaritaanse vrou ‘n geselsie aan te knoop. Hy
het  selfs  partytjie  gehou  saam  met  die  gehate
tollenaars en hulle ongure vriende. Is ek dan beter
as Hy?

Ek het grootgeword in die “Ou Suid-Afrika” waar
ek en my maats geleer is dat ons nie met mense
wat anders  is  as  ons mag meng nie.  En dit  het
baie  verder  gegaan  as  net  dat  ek  as  blanke
Afrikaner moet neerkyk op die Swartmense. Ook
ander  volke  was  taboe.  Portugese  was
vreemdelinge met wie jy skaars gepraat het. Nie
eers gepraat van Sjinese nie, en nog erger, Indiërs!
En Engelse! Hulle was die groot vyand! As kind het
ek my egter nie veel daaraan gesteur nie, en ek
het ‘n  Poolse maatjie gehad. In die middae na
skool  het  ek en my Swazi  maatjies  heerlik  saam
kaal geswem in die plaasdam, as die grootmense

98



ons  nie  kon  sien  nie.  Ons  het  saam  gespeel,
gekuier, sprinkane gebraai, mispels en stamvrugte
gepluk en ons was groot maats.

Ongelukkig  het  druk  van  die  jare  se  politiek  en
selfs die kerk alles later verander.

Kiljon laat ook nie gras onder sy voete groei nie,
en  kort  voor  lank  staan  die  tweetjies  voor  die
kansel en beloof ewige trou aan mekaar. Nou ja,
daardie jare het dit dalk nie hééltemal só gewerk
nie, maar by wyse van spreke!

Ten spyte daarvan dat die twee vrouens heidene
was, was dit ‘n gelukkige gesin bymekaar, en het
die lewe weer vir Naomi begin sin maak.

Maar hierdie “geluk” kon nie vir ewig duur nie. En
weldra kom Naomi agter dat daar iets verkeerd is
met haar oudste seun. ‘n Swaar beklemming gryp
haar aan die hart, want Maglon lyk “af”. Nes sy
pa destyds, lyk hy nie lekker nie. Waarom het sy
hom  tog  daardie  tyd  met  sy  geboorte  hierdie
verskriklike naam gegee? Hy was van dag een af
knieserig  en  hy  het  onophoudelik  gehuil,  toe
noem sy hom “die sieklike”. Het sy ‘n verdoemenis
op hom geplaas?
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Tien jaar nadat sy hulle geliefde Israel verlaat het,
tref  die  tweede  groot  ramp  vir  Naomi.  Haar
geliefde seun Maglon, die sieklike doen sy naam
gestand.  Hy  sterf  na  ‘n  uitmergelende  siekbed.
Hierdie vreemde land het tot dusver vir Naomi net
droefheid  beteken.  Hartverskeurend  huil  Naomi
en  Orpa  op  mekaar  se  skouers  oor  hierdie
verkriklike  verlies.  Maglon  en  Orpa  het  nog  nie
eers  begin  met  ‘n  gesin  nie.  Skaars  het  hulle
huweliksbootjie begin vaar,  of dit word gekelder
deur ‘n verskriklike storm.

Maar  die  situasie  sou  nog  véél  erger  raak!
Maandag lees ons DV verder……….

Gebed:

Here, ek bely dat ek in my lewe so neergesien het
op  ander  wat  “minderwaardig”  is.  Ek  probeer
vandag  so  hard,  maar  soms  is  ek  steeds
hoogmoedig. Vergewe my asseblief daarvoor, en
gee my nederigheid in my hart.
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Orpa en Rut

Rut 1:5-19

Video

Audio

Droefheid het deel geword van Naomi se lewe.
Met  groot  droefheid  moes  sy  haar  vaderland,
Juda verruil  vir  die heidense Moab. Toe sterf die
anker  in  die  lewe,  haar  man  Elimelek,  en  kort
daarna haar seun, Maglon. Daar was oorlog, en
omdat Kiljon nie ‘n Moabiet was nie, moes hy in
die voorste linie veg. Hy is noodlottig gewond. En
vir  die  tweede  keer  in  ‘n  baie  kort  tydjie  huil
Naomi  en  haar  liewe  skoondogters
hartverskeurend op mekaar se skouers.

Met ’n skok besef Naomi dat sy nou ‘n reuse krisis
op hande het. Hier is skielik drie weduwees saam
in een huis – ‘n gróót ramp! Skielik is  daar géén
vooruitsig  van  enige  inkomste  of  oorlewing  nie.
Boonop  het  haar  man,  Elimelek,  nou  geen
nageslag  nie,  en  sy  is  ‘n  vreemdeling  in  ‘n
heidense  land.  Die  twee meisies  kan  dalk  weer
trou, maar sy…..?
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Maar gelukkig is dit nie waar die verhaal van Rut
eindig nie, dit is eintlik waar die regte verhaal eers
begin.  As  Naomi  se  krisis  ook  jou  krisis  is,  kan  jy
gerus maar verder lees, want soos wat die verhaal
ontvou, sien ons dat Naomi se krisis verander word
in ‘n geleentheid wat baie, báie verder reik as net
die enkele hoofkarakter in die verhaal. Waar God
betrokke is in jou lewe, kan ‘n situasie wat vir jou
na ‘n  ramp lyk,  dikwels  ‘n  geleentheid  word vir
God  om  iets  totaal  nuut  in  jou  lewe  te  begin.
Daarvan kan ek persoonlik getuig!

Net wanneer dinge op hulle héél ergste is,  kom
daar vir Naomi ‘n stukkie goeie nuus, dat die Here
‘n uitkoms gegee het in haar vaderland, Juda. Dit
het goed gereën en daar was ‘n goeie oes. Dit
laat  weer  ‘n  sprankie  hoop  in  haar  opvlam.
Dadelik  besluit  sy  om  terug  te  keer  na  haar
geboorteland.

Maar één ding het Naomi nie in gedagte gehou
nie, haar twee skoondogters, Rut en Orpa. Hulle
was saam met haar in hierdie ellende gedompel,
en  hulle  was  albei  nog  steeds  lojaal  aan  hulle
skoonma.  Naomi  besef  egter  dat  albei  nog
bloedjong meisies is. Al is hulle weduwees, is hulle
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nog  in  die  fleur  van  hulle  lewens  en  albei
beeldskoon  en  uiters  hubaar.  Hulle  moet  maar
agterbly, hulle sal wél albei baie vinnig opgeraap
word.

Maar  só eenvoudig is  dit  nie,  want albei  besluit
om saam te trek!Naomi  besef  maar  ál  te goed
dat haar twee skoondogters lojaal is aan haar, en
dat hulle haar graag wil versorg. Maar sy kan dit
nie aan hulle doen, om hulle saam met haar te
sleep na ‘n vreemde land met ‘n baie vreemde
kultuur en ‘n vreemde God nie. Sy probeer met
allerhande soorte argumente om Rut en Orpa van
hulle  plan  te  laat  afsien  om saam met  haar  te
trek, maar hoe harder sy probeer, hoe droewiger
huil  hulle.  Dis  naderhand  ‘n  tranedal  soos  hulle
kerm: “Ma, ons wil saamgaan na Ma se volk toe!”

Dan  speel  Naomi  haar  troefkaart.  Sy  begin  om
haarself aan hulle te beskryf as ‘n ongeluksvoël, as
iemand wat maar altyd aan die kortste end trek.
“Die Here het teen my gedraai.....” verklaar sy.

En dan maak Orpa uiteindelik ‘n logiese keuse: sy
sal  omdraai.  As  Moabitiese  meisie  sou  sy  nooit
aanvaar word deur die Israeliete nie. Dit is ‘n groot
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tranedal as hulle groet, en dan draai Orpa (haar
naam beteken “weerstrewige”) vir goed haar rug
op Naomi en die moontlikheid om dalk  deel  te
kon word van die Volk van God. Sy gaan terug na
haar mense ….. en haar gode!

Maar  Rut  (haar  naam  beteken  “vriendin”)  hou
voet by stuk: “Waar u gaan, sal ek gaan; waar u
bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God.”

Mooi  woorde!  Maar  hierdie  is  nie  maar  hol
beloftes nie. Rut bedoel elke woord wat sy sê. Sy
besef baie deeglik wat die moontlike gevolge kan
wees, dat sy verwerping in die gesig staar van die
dikwels genadelose Israeliete wat nie buitelanders
kan verdra nie en haar beslis gaan uitsluit uit hulle
hegte  vriendekring.  Sy  besef  baie  duidelik  dat
daar  vir  haar  baie  groot  swaarkry  voorlê.  En
boonop besef sy dat sy haar godsdiens waarmee
sy grootgeword het, sal moet prysgee en ‘n totale
nuwe  Godsdiens,  wat  vir  haar  baie  vreemd  is,
aanneem.

Sy verklaar haarself bereid tot al hierdie dinge, en
om te bewys hoe ernstig sy daaroor voel, sweer sy
‘n eed.
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En so begin die merkwaardige verhaal  van Rut.
Haar verklaring: “Waar u gaan, sal  ek gaan…..”
eggo  deur  die  eeue  as  sekerlik  die  bekendste
uitspraak óóit deur enige vrou!

Beskou jy jouself dalk as ‘n “niemand”? Soos Rut?
Wees  verseker  dat  jy  baie,  baie  belangrik  is  vir
God.  Hy  het  jou  met  ‘n  baie  spesiale  doel  op
aarde geplaas, en Hy wil  elkeen van ons graag
gebruik. Maar net soos die geval van Rut, moet jy
bereid wees om jouself tot Sy beskikking te stel!

Gebed:

Here, ek is bereid om te gaan waar U my stuur. Ek
is  bereid  om  te  doen  wat  U  wil.  Gebruik  my
asseblief, Here!
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Rut word Verwerp

Rut 2:1-4

Video

Audio

Naomi en haar skoondogter Rut het die langpad
aangedurf  terug  na  Judea.  Wanneer  hulle  nog
ver  aankom,  wys  een  van  die  vrouens  in  haar
rigting: “Is dit nie Naomi wat daar aangestap kom
nie?”

“Dis  onmiskenbaar  sy!  Naomi  is  terug!  Naomi  is
terug!”

“Maar wie is die vreemde meisie daar saam met
haar? En waar is Elimelek dan?”

Die blydskap is  baie  groot  om hulle  vriendin  en
familielid weer na soveel jare in die vreemde by
hulle  te  hê.  Dit  lag en huil,  dit  soen,  omhels  en
babbel  deurmekaar.  En vir  eers  word Rut  totaal
geïgnoreer. Dan vra iemand die vraag: “En wie is
dit hierdie saam met jou? Stel jy ons nie voor nie?”

“Dis  Rut,  my  skoondogter.  Sy  is  ‘n  Moabitiese
meisie.”

106

https://mega.nz/file/3Ih0RbgQ#RkiL_XdtpYbtaRm3TEQnZTsXiOy9iwExxq098YcHJj4
https://youtu.be/CQg8C0wab3Y


‘n  Ongemaklike  stilte  sak  toe  oor  die  groepie
vroue.  Niemand  weet  mooi  hoe  om  hierdie
situasie te hanteer nie. Sy is dan ‘n Moabiet! Die
vyand!

Naomi besef baie deeglik dat daar vir haar en Rut
nog  ‘n  baie  moeilike  pad  voorlê.  “Moenie  my
meer Naomi noem nie. Noem my liewer Mara –
Bitterheid,” sê sy vir haar vriendinne.

Later,  wanneer  hulle  in  hulle  huisie  ingetrek  het,
vertel Naomi vir Rut van die wet van Moses, dat ‘n
weduwee koring of gars are mag optel waar die
manne dit laat val het tydens die oes. Vroeg een
oggend is  Rut  dus  weg,  met  ‘n  huppel  in  haar
stappie  en  ‘n  lied  in  die  hart,  hoopvol  na
Betlehem  se  landerye.  Daar  tref  sy  die  werkers
aan,  besig  met  hulle  sekels  om  die  geil  gerwe
graan af te sny. Sy merk dat die manne nie buk
om die verlore graan op te tel nie, dit word net so
laat lê.

Gretig  stap  sy  nader,  maar  dan  tref  die
antagonisme  van  die  Jode  haar.  Die  manne
maak  allerhande  ongemaklike  aanmerkings  oor
haar, en die vrouens wat agter die snyers aanloop
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om  are  op  te  tel,  is  haar  baie  vyandiggesind.
“Wat soek jy hier?” wil hulle weet. “Hier is nie plek
vir heidene nie!”

Rut wil nog probeer verduidelik dat sy ook nou die
God  van  Israel  aanbid,  maar  hulle  wil  nie  eers
luister nie. Dit staan lewensgroot oor haar geskryf:
“Hierdie is ‘n Moabiet!” Rut is in trane wanneer sy
laatmiddag by Naomi aankom, sonder ‘n enkele
graankorreltjie om te wys vir haar dag se werk.

Hoe  lyk  ons  gasvryheid?  “Maar  natúúrlik  is  ek
gasvry!” Ons gasvryheid strek egter gewoonlik so
ver  as  ons  familie  en  vriende,  of  dalk  selfs  ‘n
vreemdeling, solank hy darem nie te veel van my
verskil  nie. As iemand egter anders as ek is, dan
raak ek baie kriewelrig!

Jesus  het  niemand  verwerp  nie,  nie  eers  die
gehate Samaritane en tollenaars nie. Hy verwag
dieselfde van jou en my. Ware gasvryheid is een
van die moeilikste maniere om ware liefde uit te
leef!

Naomi probeer Rut moed inpraat en sê vir  haar
dat sy die volgende dag na haar familielid, Boas
se  koringland  moet  gaan.  Wanneer  Rut  die
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volgende  oggend  by  Boas  se  graanlande
aankom, klop haar hart in haar keel. Sy weet nie
mooi wat om te verwag nie. Haar verstand sê vir
haar om nou hier om te draai en weg te hardloop
solank daar  nog tyd is.  Maar  haar  hart  sê:  “Byt
vas!” Sy stap bewerig nader.

Eenkant staan ‘n man wat lyk asof hy in beheer is
van die werkers. Haar knieë voel lam as sy na hom
toe stap: “Meneer, mag ek maar are optel?”

Die man glimlag vriendelik vir haar: “Natuurlik! Kies
maar vir jou ‘n plekkie waar daar nog nie ander
weduwees besig is om op te tel nie.”

Huiwerig  kies  Rut  koers  na  ‘n  oop  kol  waar
niemand are optel nie. Sy sorg dat sy ver wegbly
van  die  ander  vroue  af,  en  dat  haar  kopdoek
laag oor  haar  oë hang,  net  vir  ingeval  iemand
haar dalk kan herken. Sy is verbaas hoe roekeloos
die snyers are laat val het. Daar is oorgenoeg vir
haar om bymekaar te maak.

Laat  daardie  middag,  nadat  die  snyers  hulle
sekels vir die dag opgepak het, hardloop ‘n moeë
Rut so vinnig as wat haar bene haar kan dra terug
na  haar  skoonma.  In  ‘n  sakkie  het  sy  genoeg
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graan om ten minste vir ‘n week vir die twee van
hulle van brood te voorsien. Sy hoor nie eers die
snedige aanmerking wanneer sy by ander vroue
verby hardloop nie. Sy is borrelend gelukkig, want
uiteindelik  is  sy  ook deur  iemand aanvaar as  ‘n
mens. Sy kan nie help om te wonder waarom die
mense wat vir Boas werk dan so anders is as die
ander Israeliete nie. Hulle lyk sommer gelukkig in
hulle werk, en deurentyd hoor jy hoe die manne
vrolik liedjies sing terwyl hulle oes. Het dit dalk iets
met hulle baas te doen?

As  jy  ‘n  werkgewer  is,  hoe  lyk  die
gemoedstoestand  van  die  mense  wat  vir  jou
werk? Is hulle werklik gelukkig, en geniet hulle dit
om vir jou te werk? Is jy die “baas” of is jy een van
hulle?  Onthou,  die  liefdesopdrag  wat  Jesus
gegee het eindig nie by my familie en vriende nie.
Dit gaan baie verder, ook na my werknemers en
selfs vreemdelinge.

Liefde en nederigheid gaan boonop hand-aan-
hand. Om nederig te wees, beteken onder meer
dat  ek  myself  nie  eers  sal  verhef  bo  my
werknemers nie. Onthou, Jesus het selfs Sy dissipels
se vuil voete gewas!
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Gebed:

Here, help my om U liefde uit te straal, ook in my
werkplek, sodat almal wat saam met my werk U
liefde sal ondervind.
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Rut Vind Liefde

Rut 2:1-4

Video

Audio

Nadat Rut verwerping van die Joodse vroue moes
ervaar, word sy tog uiteindelik aanvaar op Boas se
landerye, waar sy genoeg are kon optel om haar
en Naomi aan die lewe te hou.

‘n  Paar  dae later  is  Rut  weer  terug na Boas  se
graanland, en sy spring aan die werk om are op
te tel. Boas staan ingedagte en kyk hoe die jong
Moabitiese meisie ywerig buk om are op te tel. Hy
brand  om  met  haar  ‘n  gesprek  aan  te  knoop,
maar hy is half skrikkerig oor wat sy manne gaan
dink. Sy is immers ‘n Moabiet, ‘n heiden, en hy is ‘n
gesiene en natuurlik ordentlike Joodse man!

Dan  besluit  Boas  dat  die  meisie  se  welstand
belangriker  is  as  sy  reputasie.  Juis  op  daardie
tydstip besluit Rut om ‘n blaaskansie te neem. Dit
is vir Boas die teken, en daarmee stap hy oor na
Rut, waar sy haar onder ‘n boompie neervly om te
rus.  Hy  wil  beslis  gaan kennis  maak met  hierdie
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brawe  meisie.  Hy  wil  uitvind  wat  haar  hierdie
radikale  besluit  laat  neem het  om alles  in  haar
land op te offer om saam met haar skoonma na
Judea te kom.

Boas besef  maar al  te goed dat hy nie te veel
aandag aan haar  durf  gee nie,  want  dit  is  nie
betaamlik vir ‘n Joodse man, veral nie ‘n gesiene
grondeienaar soos hy, om gesprekke te voer met
‘n  heidense  meisie  nie.  Hy  beter  hierdie  eerste
ontmoeting maar baie saaklik hou en so min as
moontlik praat.

“Ek  verstaan  jy  is  Naomi  se  skoondogter,  ek  is
Boas.”

Rut kan nie glo dat so ‘n vername Jood soos Boas
in haar sou belangstel nie. Waarom doen hy al die
moeite om met haar te kom gesels? Vinnig spring
sy op en sy buig haar kop nederig soos sy geleer is
om te doen vir vername mense.

“Luister Rut, die lewe hier rond is hard! Jy het seker
al  agtergekom  dat  die  Jode  jou  nie  maklik
aanvaar nie. Ek wil  jou goeie raad gee: moenie
na ander se landerye gaan nie, want daar gaan
jy moeilikheid kry. Bly net hier in my graanland. Ek
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ken vir Naomi baie goed, so jy is baie welkom om
elke dag hier graan op te tel vir julle.”

Rut is baie dankbaar, want nou is dit nie net die
voorman  wat  toestemming  gee  nie,  maar  die
eienaar wat persoonlik sy toestemming gee dat sy
hier  kan  gars  optel.  “Baie  dankie!”  prewel  sy
nederig, sonder om haar oë te lig.

Wanneer Boas wegstap, bokspring Rut se hart van
pure blydskap. “Waarom is almal so goed vir my?
Wat het ek gedoen om dit te verdien? Ek is maar
net ‘n Moabitiese meisie in ‘n vreemde land, en
die mense aanvaar my nie alleen nie, maar hulle
gee om vir my, hulle is goed vir my!”

Rut se verhaal eindig ook nie hier nie. Uiteindelik is
sy en Boas getroud. Maar eers nadat sy een nag
stilletjies  op  die  dorsvloer  by  Boas  se  voete
ingekruip het!

Dit  is  ‘n  pragtige  liefdesverhaal,  en  daar  is  ‘n
seuntjie gebore uit die huwelik, sy naam - Obed.
Klein Obed word jare later die pa van Isai, en sy
seun, Dawid word die grootste koning wat Israel
ooit gehad het. Maar belangriker nog: 1200 jaar
later word daar in dieselfde dorp waar klein Obed
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gebore is, Betlehem, wéér ’n Baba gebore. Hy is
uit die nageslag van Dawid - Jesus die Messias! ‘n
Moabitiese  meisie  uit  ’n  heidense land,  wat  nie
deel van God se volk is nie, en wat eens deur die
inwoners  verwerp  is,  word  opgeneem  in  die
geslagslyn van Jesus. Rut se verhaal is dus waarlik
die Huwelik uit die Hemel!

Vandag is die wonder dat ek en jy ook deel kan
wees van Jesus se familie. Alles, alles is genade!

‘n Wonderlike verhaal, dié van Rut. Maar dit is ook
my verhaal en dalk joune ook. Nes Rut, het ek so
dikwels gewonder waarom die Here dan so goed
is vir my? Ek verdien dit beslis nie! As ek terugdink
oor my lewe, dan sien ek strepe lelike dinge wat
deel  was  van  my  lewe.  My  sondes  is  etlike
boekdele dik  opgeskryf.  Maar  natúúrlik  weet  ek
mos dat dit alles reeds vergewe is.  Die Here het
my mos verseker in die talle beloftes in Sy Woord
dat Hy my vergewe het vir alles wat ek gedoen
het.

Maar wat van my huidige lewe? Is my lewe werklik
goed genoeg om Hom te  behaag? Kyk  ek  na
sommige ander  mense wat  ‘n  lewe het  wat  so
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wonderlik naby aan God is, dan kry ek skaam. En
my kennis van Hom en Sy Woord is so bitter karig!
Sal Hy ooit in my, nietige mens belangstel? Soms
wil ek wegkrimp in die aarde in!

Maar dan hoor ek hoe Jesus se hart lyk. Hy gesels
intiem  en  met  groot  geduld  en  deernis  met  ‘n
vrou daar by die put, iemand wat gehaat is deur
die Jode en geminag deur  haar  eie mense.  Hy
hou  ‘n  feesmaal  saam  met  die  skuim  van  die
aarde,  en  Hy  stel  intens  belang  in  hierdie  gure
manne.  Hy  gee  die  ewige  lewe  aan  ‘n
moordenaar wat besig is om te sterf aan ‘n kruis.

Natúúrlik is ek dan óók vir Hom belangrik. Hy gee
ook nét so om vir my. Ek is immers Sy kind, en Hy is
baie lief vir my!

Die volledige verhaal van Rut is beskikbaar as ‘n E-
boek.  Jy  kan dit  gratis  aflaai  by  ons  argief  van
dagstukkies.

Gebed:

Here,  ek  kan  elke  dag  maar  net  sê:  “Dankie,
dankie,  dankie!”  U  genade  vir  my  is
onverstaanbaar. Ek het niks gedoen wat dit ooit
kon verdien nie!
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Hanna

1 Samuel 1

Video

Audio

Ons volgende vrou se naam is Hanna. Sy was nie
‘n groot figuur uit die geskiedenis nie. Sy het nie
enige  hoë  status  gehad  nie.  Sy  was,  om  die
waarheid te sê, ‘n doodgewone vrou, en boonop
het sy ‘n baie groot probleem gehad. Maar nou
loop ek die verhaal vooruit. Kom ons kyk gou net
eers ‘n bietjie na die agtergrond waarteen Hanna
se verhaal afspeel.

Haar verhaal speel af ongeveer in die jaar 1000
vC naby die einde van die Rigtertydperk. Dit was
natuurlik  voordat Israel  ‘n koning gehad het,  en
die volk  het  bestaan uit  twaalf  stamme wat  los
van mekaar gefunksioneer het. Die stamme was
gelei deur rigters wat hulle leiding moes gee op
geestelike  gebied  maar  veral  ook  wanneer  die
ander volke hulle aangeval het.

Daar  was  die  talle  ander  vyandige  volke  wat
rondom hulle  en  selfs  tussen  hulle  gewoon  het,
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soos die Mideaniete.  Aan die westekant op die
kusvlakte  het  die  Filistyne  vir  Israel  ‘n  harde tyd
gegee! Aan die oostekant,  oorkant die Jordaan
was  dit  weer  die  Ammoniete  en  Moabiete  wat
die lewe vir hulle suur gemaak het.

Verskeie  rigters  het  probeer  om die volk  op die
regte  spoor  te  bring.  Party  van  hulle  het  groot
welslae behaal,  soos Gideon en Debora.  Ander
weer, soos Simson het jammerlik misluk! Simson se
groot probleem met mooi meisies het uiteindelik
sy ondergang beteken!

Die volk het dikwels van die Here af weggedwaal.
Telkemale lees ons die refrein: “Die volk het alweer
gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here.
Die rigters het ook maar gesukkel om hulle op die
regte pad te hou. Hierdie weerbarstige volk was
desperaat vir ‘n sterk geestelike rigter om hulle op
die pad van God te lei.

En toe gebeur Samuel!

Samuel  se  pa,  Elkana  het  ‘n  groot  probleem
gehad.  Hy  het  twee vrouens  gehad,  Hanna en
Peninna.  Peninna  het  kinders  gehad,  maar  die
arme  Hanna  was,  tot  haar  groot  skande
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kinderloos.  En  Peninna  het  met  haar  die  spot
gedryf daaroor en haar verneder. Eintlik is dit baie
ironies, want Hanna se naam beteken “Genade”
maar dit wil lyk asof sy absoluut géén genade van
God ontvang het nie.

Dit was Elkana se gewoonte om elke jaar sy gesin
te neem na Silo, waar hulle die Here aanbid het
en  offers  aan  Hom gebring  het.  Hierdie  was  ‘n
vreugdevolle  feesgeleentheid.  Maar  vir  Hanna
was  dit  ‘n  hartseer  tyd,  want  daar  het  sy  haar
kinderloosheid baie intens ervaar. Elke jaar het dit
geëindig in ‘n tranedal waar Hanna bitterlik gehuil
het in plaas daarvan om vrolik te wees soos al die
ander.

By een so ‘n geleentheid het dinge vir Hanna nét
een te veel geword. Daar by die gebou waar die
Verbondsark  en  die  Tent  van  Aanbidding
gehuisves  word,  ervaar  sy  God  se
teenwoordigheid  baie  intens.  Terwyl  trane  oor
haar wange stroom, stort sy haar hart uit voor die
Here.  Sy  kan  nie  langer  so  bly  voortleef  sonder
kinders nie, en sy smeek die Here om asseblief vir
haar  uitkoms  te  gee.  Moontlik  uit  vrees  dat
iemand  anders  dalk  van  haar  verleentheid  sal
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hoor,  bid  sy  nie  hardop  nie.  Slegs  haar  lippe
beweeg. Dan maak sy ‘n gelofte aan die Here: As
Hy vir  haar ‘n seun gee, sal  sy hom vir  die Here
teruggee sodat hy die Here kan dien.

Die bejaarde ou priester Eli het daar naby gesit op
sy stoel en die petalje bekyk. Natuurlik kon hy nie
hoor  wat  sy  sê  nie,  dus maak hy die verkeerde
afleiding: “Nee wat, so kan dit nie aangaan nie!
Jy is mos dronk! Gaan huistoe en word eers nugter
voor jy kom aanbid!”

Dan  vertel  Hanna  hom  van  haar  verskriklike
dilemma, en hoe sy die Here gesmeek het vir ‘n
kind. “Wees gerus  en gaan nou maar.  Die God
van  Israel  sal  aan  jou  gee  wat  jy  van  Hom
afgesmeek het,” stel hy haar gerus.

Dan gebeur  die groot  wonderwerk  in  Hanna se
lewe.  Nie  lank  na  hierdie  drama  in  die
Verbondstent nie raak Hanna swanger. Borrelend
van vreugde weet sy dat sy in haar buik die kleine
Samuel dra.

Dikwels  bid  ons  baie ernstig  vir  iets  in  ons  lewe,
maar dit lyk asof die Here nie op ons smeking ag
slaan nie. Dit voel asof ek teen die plafon vasbid!
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God is  egter  almagtig  en  Hy  hoor  elke  gebed.
Ons moet egter onthou dat Hy baie beter weet as
ek. Hy weet dalk dat die tyd nog nie ryp is nie. Of
dalk beplan Hy iets baie groter vir my as waarvoor
ek vra. Hy het ‘n doel met elke ding wat in jou
lewe gebeur, en Sy tydsberekening is perfek.

Hanna het in haar wildste drome nie gedink dat
hierdie seuntjie in haar so ‘n magtige invloed op
die geskiedenis van die volk Israel sou hê nie. Van
kleins af sou klein Sameul reeds dinge verander!

Gebed:

Dankie Here,  vir  iemand soos Hanna wat vir  my
die voorbeeld gestel het dat ek moet aanhou bid,
en dat ek op U moet vertrou. Dankie dat U ook na
my gebed luister.

121



Hanna se Seuntjie

1 Samuel 1:19-28

Video

Audio

Nege  lang,  maar  opgewonde  maande  het
verbygegaan nadat Hanna agtergekom het dat
sy swanger was. Almal in Rama het geweet dat
die  onmoontlike  besig  was  om  met  haar  te
gebeur, en natuurlik het Hanna gestraal!

Toe  die  groot  dag  uiteindelik  aanbreek,  was  al
wat  ‘n  vrou  is  in  die  dorp  om  Hanna  se  huis
saamgekoek.  En  toe  die  eerste  skree  van  die
baba uit  die  kamer  weerklink,  hoor  almal  saam
daarmee Hanna se stem:  “Sy naam is  Samuel!”
Van die oomblik toe sy swanger geword het, het
sy gewéét dat dit ‘n seuntjie sou wees. Die Here
het dit mos vir haar belowe!

Dit was weer tyd vir die jaarlikse feesgeleentheid
in Silo en Elkana het gereedgemaak om, soos sy
gewoonte was, sy gesin daarheen te neem om te
gaan aanbid. Maar vir die eerste keer in baie jare,
besluit Hanna dat sy nie dié slag sou saamgaan
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nie en ook nie die volgende twee jaar nie. “Klein
Samuel moet eers gespeen word,” verduidelik sy.

Nou begin ons al wonder of sy ooit haar gelofte
aan die Here sou nakom? Is sy nie dalk besig om
haar  hier  uit  te  wurm  nie?  Die  spanning  in  die
verhaal loop hoog!

Dit was daardie jare gewoonte dat ‘n vrou haar
kind  geborsvoed het  totdat  hy  drie  of  selfs  vier
jaar oud was. Ek dink Hanna het dit dalk so lank
moontlik probeer uitrek, want sy het geweet wat
op  haar  wag.  Aan  die  een  kant  was  sy
opgewonde, want sy kon haar gelofte aan God
gestand doen. Maar aan die ander kant het dit ‘n
groot,  ongemaklike  knop  op  haar  maag  gesit,
want  dit  sou  beteken  dat  sy  van  haar  enigste
geliefde seuntjie sou moes afstand doen!

Uiteindelik was Samueltjie gespeen. En toe begin
Hanna planne beraam. En die arme Elkana moet
net gedweë spring!

“Ek het ‘n bul nodig, Elkana!”

“Waarvoor nogal?”

“’n Offer vir die Here natuurlik!” Elkana durf nie stry
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nie, want hy sien sommer dat vroulief Hanna nie
“nee” vir ‘n antwoord sal aanvaar nie!

“En ek het ‘n kruik wyn nodig en sestien kilogram
meel!”

“Nou wat wil jy daarmee maak my vrou?”

“Om  saam  te  vat  Silo  toe!  Dis  vir  die  Here
natuurlik!”

“O…...”

Die jaarlikse  uittog na Silo  was op hande,  en in
Hanna  se  huis  was  alles  in  rep  en  roer  om
duisende dinge gereed te kry en die arme Elkana
moet  dit  ontgeld.  Hanna  het  ‘n  pragtige  stuk
materiaal  in  die  hande  gekry  en  vir  ure
aanmekaar sit sy, besig om dit te omskep in ‘n fyn
kunswerk. Uiteindelik is sy klaar.

“Elkana, wat dink jy?” Sy hou die fyn geborduurde
stukkie materiaal op vir hom om te sien.

“Wat is dit?”

“Kan  jy  nie  sien  nie?  Dis  ‘n  manteltjie  vir
Samueltjie!”

“O? En waarvoor nogal? ‘n Kind dra mos nie sulke
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grênd  goeters  nie?  Dis  net  priesters  wat  sulke
mantels dra!”

“En?” Hanna is  skoon omgekrap dat  Elkana nie
kan insien nie. “Onthou, ek het belowe om hom vir
die Here te gee, en die tyd het nou aangebreek!”

“Maar hy is dan nog skaars vier…..” wil Elkana nog
protesteer,  maar Hanna het klaar besluit.  Sy vat
die seuntjie saam na Silo, en basta met die res!

Dit was ‘n gróót en moeilike trek daardie jaar na
Silo! Elkana het hom so ver moontlik uit die voete
probeer hou op pad, want met Hanna kon hy nie
huishou  nie.  Haar  emosies  was  so  deurmekaar
soos ‘n trapsuutjies op ‘n Smartieboksie. Die een
oomblik was sy nog in trane en die volgende het
sy  gehardloop  en  huppel  van  pure
uitgelatenheid. Die taak wat vir haar voorgelê het
was  beide  verskriklik  swaar  en  hartseer.  Sy  sou
haar enigste seuntjie daar agterlaat. Terselfdertyd
was dit ook ‘n jubel-dag, want sy kon haar gelofte
aan die Here gestand doen.

Die  driejaar-oue  bul  is  opgepas  soos  goud  op
pad. Hy moes nie ‘n hoef skraap teen ‘n klip nie!
En toe hulle in Silo aankom, kry Elkana die taak om
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die dier te slag vir die offer aan God.

Vir die eerste keer sedert daardie droewige dag,
sien Hanna weer  die  stokou,  gryse Eli.  Met  klein
Samuel aan die hand, met natuurlik sy manteltjie
aan, stap sy na die ou priester.

“Ekskuus,  Meneer,  u  sal  my  nie  glo  nie,  maar
Meneer, ék is die vrou wat hier by u gestaan het
om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek
gebid, en die Here het aan my gegee wat ek van
Hom  afgesmeek  het.  Ja,  van  die  Here  het  ek
hierdie kind afgesmeek, en nou sal hy sy lewe lank
iemand wees wat van die Here afgesmeek is.”

Eli kan sy oë nie glo nie! “En dié fraai manteltjie?
Foeitog, hy lyk dan nés ‘n klein priestertjie!”

“Maar meneer, dis omdat hy van nou af hier by u
kom werk in diens van die Here!”

Eli skrik hom yskoud: “Nee, nee Mevrou, jy kan dit
mos  nie  aan  my  doen  nie!”  protesteer  Eli.  Wat
doen hy  nou heeldag met  ‘n  vierjarige seuntjie
hier  in  die  heiligdom?  Hierdie  vrou  is  van  haar
trollie af!

Maar Hanna het klaar besluit, en die moedelose
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Eli moet dit nou maar net eenmaal aanvaar. Met
‘n vasberade vrou stry jy nie!

Hanna se offer was baie groot, maar dit was alles
die moeite werd, want Samuel se impak op die
geskiedenis  was  astronomies.  Die  Here  vra soms
van ons groot opofferings, en dan durf ons dit nie
weier  nie.  ‘n  Klein  opoffering  mag  dalk  nét  ‘n
reuse verskil maak!

Gebed:

Here, dankie vir die voorbeeld van Hanna om te
doen wat sy U belowe het. Gee my asseblief ook
die  gewilligheid  om  opofferings  te  maak  en  te
doen wat U van my vra.

.
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Ester

Ester 1:1-8

Video

Audio

In ‘n wêreld waar die magtige manne die septer
geswaai het, was dit soms ‘n vrou wat die gang
van  die  geskiedenis  omgeswaai  het.  Een  so  ‘n
vrou was Ester. Baie jare het verby gegaan sedert
Hanna vir  klein  Samuel  vir  die  Here  gegee het.
Samuel het twee konings oor Israel aangestel, en
sedertdien was daar talle konings wat regeer het,
meeste van hulle slegte konings. Toe gebeur die
ballingskap.

Dit  is  die  jaar  484  vC.  Op  die  troon  van  die
magtige  Persiese  Ryk  sit  die  flambojante
Ahasveros,  -  ook bekend as Xerxes 1.  Dit  is  nou
reeds  sy  derde  jaar  op  die  troon.  Sedert  die
dinamiese  koning  Sirus  (of  Kores)  sowat  70  jaar
tevore die troon van Persië bestyg het, het die ryk
net  teen  ‘n  angswekkende  tempo  uitgebrei
totdat dit uiteindelik ‘n wêreldryk geword het wat
strek van Egipte en Griekeland in die weste tot by
die grens van Indië in die ooste.
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In die eerste toneel van ons verhaal sien ons vir
Ahasveros in al sy prag en praal. Vir  ‘n volle ses
maande  lank  word  die  stad  opgetooi  tot  ‘n
wonderwêreld  van kleur  en  rykdom.  Spierwit  en
bloedrooi  linnedoeke  word  aan  marmer  pilare
gedrapeer,  versier  en  vasgemaak  met  pers
linnetoue  aan  silwer  ringe.  Silwer  en  goue
rusbanke versier die plaveisel wat kunstig uitgelê
is, gekap uit verskillende soorte kosbare klip.

Die  hoogtepunt  van  die  feesvieringe  is  ‘n
weeklange onthaal  waar géén koste en moeite
ontsien word nie. ‘n Oorvloed van wyn, net goed
genoeg  is  vir  ‘n  koning,  word  bedien  in  goue
bekers,  spesiaal  vir  die  geleentheid  ontwerp.  Al
die  hoë  amptenare  uit  die  ryk  van  regoor  die
wêreld is daar. En natuurlik is dit nie net die manne
wat bederf word nie - elders is Koningin Vasti besig
om al die invloedryke vroue van die Persiese Ryk
te onthaal.

Gemoedelik,  vrolik,  vrygewig  en  joviaal  mag
Ahasveros  dalk  voorkom,  maar  moenie  hierdie
man  op  sy  baadjie  takseer  nie.  Hy  is  ‘n  bitter
gevaarlike man! Moenie in sy verkeerde boekies
kom  nie,  want  jy  gaan  beslis  tweedebeste
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daarvan afkom!  Boonop leen hy baie maklik  sy
ore uit  aan ander  invloedryke en slinkse manne
wat hom soms manipuleer!

En  dan is  daar  Ester.  ‘n  Beeldskone jong meisie
iewers  in  Israel,  ‘n  verarmde  landjie  wat  swaar
gebuk gaan onder Ahasveros se tirannie. Op die
harde  manier  moet  Ester  leer  om
verantwoordelikheid vir ander mense te aanvaar
en beheer te neem van haar situasie. As vrou, wat
géén seggenskap het nie, neem sy haar posisie in
in  ‘n  wêreld  wat  gedomineer  word  deur  die
magstrukture van mans. Soos ‘n Moses van ouds
lei  sy  uiteindelik  haar  onderdrukte  volk  uit  die
verdrukking uit. Deur haar sagte woorde verander
sy die gang van die geskiedenis. Dan is dit eintlik
hierdie  brose,  sagte  vrou  wat  in  werklikheid  die
septer  swaai  in  die  koninkryk  van  hierdie
gevaarlike koning Ahasveros.

Maar nou loop ek mos my storie ver vooruit......

Ons besef maar al te deeglik dat die regeerders
wat die leisels in die hand het, mag het oor ander
mense. In ons daaglikse lewe kry ons daarmee te
doen.  Die  magsbehepte  verkeersman  wat  die
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lewe  vir  jou  bitter  moeilik  maak,  veral  as  hy  ‘n
korrupte streep in hom het en jou dalk afpers om
die verkeerde ding te doen. Groot leiers in Afrika
het ‘n geweldige mag oor hulle onderdane. Selfs
al stem hulle gladnie saam met sy beleid nie, sal
hulle hom steeds volg tot die dood toe!

Ons  hele  lewe  word  beheer  deur  wette  en
regulasies,  sommige  waarmee  ons  gladnie  eers
saamstem nie.  Dikwels  word wette gemaak wat
ons  as  gelowiges  dwars  teen die  krop stuit.  Die
vraag  is,  hoe  ons  hierdie  wette  gaan  hanteer.
Goeie wette is  tot almal se voordeel, maar hoe
gemaak met wette wat nie tot eer van God is nie,
of wat vir baie mense ‘n nadeel inhou?

Jesus  het  ons  geleer  dat  daar  sekere  dinge  is
waaraan jy nie gaan torring nie, al lyk hulle dalk vir
jou bitter onregverdig. As die bombastiese soldaat
met die mag in sy hand vir jou sê om sy pak ‘n myl
ver te dra, dan doen jy dit met ‘n glimlag - bied
selfs  aan om dit  twee myl  ver te dra!  En as die
keiser sê dat jy belasting moet betaal, dan betaal
jy sonder om ‘n bohaai te maak, al is hy ‘n heiden
wat afgode aanbid.
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Deur protesaksies, petisies en stakings jaag jy net
die owerhede die harnas in. Selfs drastiese stappe
soos ‘n eetstaking gee hulle net rede om jou te
bespot en uit te lag.

Ester  het met ‘n groot tameletjie gesit!  Kom ons
kyk  hoe  sy  in  hierdie  spannebde  verhaal  ‘n
netelige  saak  benader  het.  Die  lewe  van
duisende mense was op die spel, maar sy het ‘n
plan gehad........

Gebed:

Here, dankie vir die mooi verhaal van Ester, en dat
ek  daaruit  kan  leer,  maar  dat  ek  dit  ook  kan
toepas op my eie lewe en hoe ek dinge benader.
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Toevallig Raakgesien?

Ester 1:9-2:7

Video

Audio

Soms voel dit asof jy oorweldig word omdat jy tot
‘n  minderheidsgroep  behoort.  Die  lot  van  baie
vroue is dat hulle bloot as eiendom beskou word!

In die koninkryk van Persië is  daar  egter ‘n vrou
wat haar kop hoog hou. Koningin Vasti het haar
eie  fees  beplan  wanneer  Ahasveros  al  die
belangrike  manne  onthaal.  Aangesien  al  die
vrouens uitgesluit is in die fees van die manne, hou
sy spesiaal iets vir die vroue van die koninkryk.

Daar  word  vertel  dat  Vasti  ‘n  beeldskone  vrou
was.  Maar  uitsonderlike  skoonheid  het  soms
nadele,  en  dikwels  is  dit  juis  daardie  skoonheid
wat  veroorsaak  dat  jy  soos  ‘n  skoudier
geparadeer word.

Koning Ahasveros is baie vrolik van al die wyn, en
hy  wou  darem  ook  ‘n  bietjie  spog  met  sy
beeldskone  vrou.  Hy  vaardig  sewe
paleisbeamptes af om vir Vasti te gaan haal om
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haar skoonheid aan die manne te kom vertoon.
Eintlik het dit beteken dat sy met slegs die kroon
op haar kop vir al die dronk manne moes kom wys
hoe mooi Ahasveros se vrou is. Sy vrou was bloot
deel van sy uitstalling van prag en praal!

Wanneer  Vasti  hierdie  boodskap  kry,  is  sy  die
elegante  gasvrou  by  haar  eie  onthaal.  Talle
vooraanstaande vroue sit daar by haar glansryke
feesgeleentheid. Wát ‘n vernedering om nou voor
almal aangesê te word dat sy voor die honger oë
van  ’n  klomp  dronk  mans  soos  ‘n  goedkoop
straatvrou  geparadeer  moet  word!  Vasti  daag
Ahasveros  se  magsmisbruik  uit,  en  sy  weier  om
aan sy versoek te voldoen. Ahasveros is woedend!
“Wat moet ek doen?” vra hy sy raadgewers.

Hulle raad? Dis ‘n reuse krisis! Die gesag van die
koning wat uitgedaag word deur sy eie vrou. Na
al sy magsvertoon, weier sy vrou om na hom te
luister. Dit maak hom belaglik voor sy onderdane!
Dit wil sê dat sy groot mag eintlik net ‘n leë dop is!
Sy moet afgedank word as koningin en vervang
word deur iemand anders wat haar dalk beter sal
gedra!
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Die vraag is, wie eintlik die mag het? Die koning?
Of dalk eerder sy amptenare? Maar agter dit alles
sien ons dat dinge besig is om “toevallig” vir die
volk  van  God  in  plek  te  val.  Dit  is  geen
“toevalligheid” nie, want God gebruik juis hierdie
mense  se  magsbeheptheid  om Sy  raadsplan  te
laat uitwerk.

Vier  jaar  gaan  verby  nadat  Koningin  Vasti  die
deur  gewys  is.  In  die  hofsale  van die  koning se
paleis  is  die  amptenare  baie  bekommerd.
Maande lank sit die koning net daar en bejammer
homself. “As ons nie baie gou iets doen nie, gaan
ons koninkryk ten gronde!” fluister  die manne vir
mekaar,  “wat  gaan ons  maak om weer  die  ou
vrolikheid op sy gesig te kry?”

“Ons  moet  dringend  ‘n  nuwe  jong  vrou  in  die
koning se lewe inbring. Maar hoe maak ons om
iemand vir hom te kry waarvan hy gaan hou?”

Dan  kom  iemand  met  ‘n  blink  idee:  “’n
Skoonheidskompetisie!”

En  so  word  ‘n  reuse  “Mej.  Wêreld”  kompetisie
regdeur die magtige Persiese koninkryk geloots.

Ons toneel verskuif nou na die ander uiterste, na
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Mordegai, ‘n Jood wat in ballingskap weggevoer
is  uit  sy  geliefde  vaderland,  en  nou  in  die
vreemde,  tussen  vreemde  mense  en  onder  ’n
vreemde koning, sonder ‘n huis en sonder ‘n land
sit. Sy een groot vreugde in sy lewe, is die pragtige
meisiekind in sy huis  na wie hy omsien, Hadassa
oftewel Ester, ‘n weeskind. Mordegai het die taak
gekry om haar groot te maak na haar ouers  se
dood.

Wanneer  dit  bekend  word  van  die  groot
skoonheidskompetisie,  dan  bereik  dit  ook
Mordegai  se  ore.  Sou  sy  beeldskone  meisiekind
dalk ‘n kans staan om in hierdie kompetisie te kan
deelneem?  Maar  dan  besef  hy  dat  hulle  mos
Jode  is,  en  ‘n  Jood  het  geen  status  in  hierdie
vreemde land nie. Dit is dus vir Mordegai ‘n groot
verrassing as die amptenaar wat in sy streek die
kompetisie loots, vir Ester raaksien. Ester is dadelik
baie opgewonde, maar wat gaan Pa Mordegai
hiervan sê?

Wanneer sy vir Mordegai vertel dat sy ontbied is
na  Susan  vir  die  kompetisie,  kan  hy  nie  sy
opgewondenheid beteuel nie. Maar dan raak hy
ernstig: “Ester my kind, jy moet altyd onthou waar
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jou wortels is. Onthou: jy is deel van die volk van
God.  Maar  jy  mag vir  niemand vertel  dat  jy  ‘n
Israeliet is nie, want dit sal jou beslis benadeel.”

En  so  vertrek  Ester  na die  glansryke stad Susan.
Wat sal alles daar op haar wag?

Die Here werk soms op verrassende maniere. Hy
het ‘n groot taak gehad vir Ester wat sy slegs kon
uitvoer in die Persiese koning se paleis. Hy bereik
dit  deur  ‘n  hele  reeks  gebeure.  Dit  begin  by
mense se magsbeheptheid wat Hy teen hulleself
gebruik. Hy gebruik selfs ‘n skoonheidskompetisie!
En so word ‘n totaal onbekende weeskind uit ‘n
onbenullige landjie, weggesteek in ‘n veragte ou
man se huisie “toevallig” raakgesien en na Koning
Ahasveros  se  paleis  gebring.  Asemrowend!  Ons
dien  ‘n  almagtige  God  wat  die  totaal-
onmoontlike moontlik maak!

Gebed:

Here,  U het  ‘n  wonderlike  plan vir  Ester  se  lewe
gehad. Ek weet ook dat U ‘n wonderlike plan vir
my  lewe  het.  Hou  my  asseblief  altyd  bewus
daarvan.
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Van Weeskind na Koningin

Ester 2:8-10

Video

Audio

Ester se mond hang onbeskaamd oop wanneer sy
die stad Susan binne loop. Oral waar sy kyk staan
daar  groepies  jong  meisies  rond,  almal  haar
ouderdom.  En  die  een  wil  mooier  wees  as  die
ander!  ‘n  Amptenaar  begelei  haar  na ‘n  groot
gebou van kunstige klipwerk, versier met marmer
en  goud,  en  oral  is  daar  die  mooiste
beeldhouwerke. Wanneer die reuse swaar deure
aan  hulle  kunstige  koperskarniere  oopswaai,
oorweldig  die  ware  skoonheid  van  die  gebou
haar. Sy snak na haar asem. Silwer kandelare met
olielampe  verlig  die  kollosale  vertrek  met  sy
marmervloere en rye beeldhouwerke. Haar mond
hang skaamteloos oop!

Hulle stap deur eindelose gange tot hulle te staan
kom voor ‘n swaar deur met twee wagte wat die
ingang  bewaak.  In  ‘n  weelderige  vertrek  sit  ‘n
man  druk  besig  agter  sy  lessenaar.  “Dit  is
Hadassa” kondig die amptenaar aan.
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Die man agter die lessenaar kyk gesteurd na Ester,
en dan verskyn ‘n glimlag van waardering op sy
gesig.  “Ek  is  Hegai.  Al  die  koning  se  vrouens  is
onder my sorg.” Hegai bekyk Ester van alle kante
af, voel hier, druk daar, totdat sy later voel soos ‘n
skaap  op  die  mark  wat  deur  sy  kopers
geïnspekteer  word.  “Hmm,  niks  wat  ‘n  bietjie
olietjies en kruie nie kan regmaak nie. Vat haar na
die  vrouekwartiere  toe,  sy  is  ‘n  baie  goeie
kandidaat!”

Ester wod geneem na ‘n groot saal met ‘n klomp
beeldskone  meisies,  almal  kandidate  vir  die
kompetisie.  Die  volgende  oggend  vroeg  word
Ester  wakkergeskud:  “Die  matrone  soek  jou!”
Wanneer  sy  in  die  vertrek  instap,  wag daar  nie
minder nie as sewe paleisbediendes vir haar om
haar te versorg. Sy word verskuif na nuwe luukse
kwartiere.  Maar Ester  het skaars  tyd om haar te
vergaap aan al die mooi, want sy moet sommer
dadelik  begin  met  haar  eerste
skoonheidsbehandeling. Sy word van kop tot tone
gemasseer met mirre-olie. Nog nooit in haar lewe
het Ester so spesiaal gevoel nie. Die geur van die
olie vul die hele vertrek - ‘n geur amper soos mos.
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Sy kan eintlik voel hoe die olie haar soepel vel nog
meer ferm maak.

Mordegai,  ‘n  eenvoudige  Jood  getrou  aan  sy
Joodse tradisie, se lewe was gekenmerk deur talle
krisisse.  Toe  ‘n  naby  familielid  en  sy  vrou  skielik
sterf, kry hy die taak om hulle dogtertjie, klein Ester
groot te maak. Hy het baie lief geword vir hierdie
kind. En nou word hy alweer in ‘n krisis gedompel
wanneer die koninklike amptenaar haar kom haal
vir die skoonheidskompetisie. Vir Mordegai was dit
een te veel, en hy besluit om agterna te gaan, hy
wil sien dat hulle sy meisiekind goed behandel!

En so stap Mordegai dag-vir-dag op en af voor
die paleisdeure, in die hoop om tog net iets van sy
kind te hoor.

Wat  Mordegai  egter  nie  besef  nie,  is  dat  sy
meisiekind met  ‘n  doel  van hom weggeskeur  is.
God het  ‘n  reuse taak wat  vir  haar  wag.  Maar
Mordegai,  die  doodgewone  ou  Jood,  was
eweneens  met  ‘n  baie  groot  doel  agter  haar
aangestuur na die paleis, al het hy dit dalk nie so
ervaar nie. Hy was daar om gesprekke te hoor en
sy  lojaliteit  aan  die  heidense  koning  uit  te  leef,
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want alleen só kon sy volk gered word.

Inderdaad gebruik die Here doodgewone mense
om Sy heilige raadsplan uit  te voer,  nie konings,
professore  en  staatshoofde  nie,  maar
doodgewone  mense.  Ester  was  nie  alleen  ‘n
verfoeide Jodin  nie,  maar  boonop ‘n  weeskind.
Mordegai was ‘n krygsgevangene in ‘n vreemde
land, sonder enige regte. Wat van jou en my?

intussen,  in  die  luukse  vrouekwartiere  van  die
paleis is die taakspan hard aan die werk om Ester
voor te berei vir die groot dag van die kompetisie.
Sy  en  die  ander  meisies  word  vir  ‘n  volle  jaar
behandel  met  mirre  olie,  allerhande
skoonheidsmiddels en reukolies.  Boonop is al  die
meisies  op  ’n  streng  dieet  om  hulle  soepel  te
maak en die vel ’n glans te gee. En al die tyd was
ou Mordegai pligsgetrou op sy pos by die poort
van die koning se paleis!

Dan  breek  die  groot  dag  uiteindelik  aan.  Die
meisies  kon  self  kies  waarmee  hulle  die  koning
wou  beïndruk.  Die  haremopsigter,  Saäsgas  se
raad  aan  Ester  is  egter:  “Vergeet  al  die
tierlantyntjies, wees net jouself, jy is mooi genoeg!”
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Wanneer Ester se beurt kom, volg sy Saäsgas se
raad. Die skoenlappers baklei wild in haar maag,
maar sy hou haar kop hoog en doen alles wat sy
geleer  is.  Soos  ‘n  ligte  briesie  sweef  sy  die
troonsaal  binne.  Almal  snak  na  hulle  asems  as
hulle die beeldskone meisie so vol selfvertroue en
grasie  sien  binnekom.  Die  héél  belangrikste
gebeur egter: sy slaan Koning Ahasveros se voete
skoon onder hom uit!  Dit is liefde met die eerste
oogopslag!

Die huwelik word voltrek en Ester word gekroon as
Koningin oor die magtige Persiese Ryk.

God plaas mense waar hulle nodig is. Hy het vir
Ester  en  Mordegai  op  presies  die  regte  plek
geplaas. Hy plaas ook vir jou en my op presies die
regte plek. Wees gereed vir die dag wanneer die
Here  jou  vir  ‘n  spesiale  taak  wil  gebruik.  En
wanneer die dag aanbreek -  pak jou taak aan
met grasie en selfvertroue soos Ester.

Gebed:

Here, dankie dat U ook vir my ‘n taak het. Gee my
asseblief die ywer om dit met grasie uit te voer.
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Buig voor Haman!

Ester 2:20-3:6

Video

Audio

Ester is nou die koningin van die magtige Persiese
Ryk. Sy knyp haarself om doodseker te maak dat
dit nie alles maar net ‘n droom is nie. Van ‘n huis
waar sy in armoede gedompel was, het sy skielik
in oordadige rykdom en luuksheid beland. Sy het
alles  wat  enige vrou se  hart  kan  begeer,  en  sy
wonder  dikwels  wat  sy  dan gedoen het  om dit
alles  te  verdien.  Maar  net  wanneer  sy  haar  wil
verlekker in al die weelde, onthou sy Pa Mordegai
se  woorde:  “Jy  mag  nooit  vergeet  waar  jou
wortels lê nie!” Eintlik is sy gladnie deel van hierdie
heidense wêreld met  al  sy  afgode en heidense
feeste nie. Maar sy mag die geheim met niemand
deel nie, nie eers haar vriendinne nie.

Intussen het Pa Mordegai nou al half permanent
sy intrek geneem in die poort van die koninklike
paleis.  Hy is feitlik elke dag daar, en hy verlustig
hom  aan  alles  wat  daar  aangaan.  Op  ‘n  dag
merk Mordegai hoedat twee van die poortwagte
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baie diep in gesprek met mekaar is. Mordegai ruik
‘n rot!

Ewe ongemerk gaan staan hy binne hoorafstand
van die twee. Wat hy hoor laat hom yskoud word.
Hierdie twee manne is besig om ‘n sluipmoord te
beplan op Koning Ahasveros!

Mordegai voel hoedat die lewe uit hom loop. Hy
bewe  behoorlik  van  skok.  “Ek  moet  die  koning
gaan waarsku!” Maar dan bedink hy hom, want
die koning sal mos nie luister na ‘n doodgewone
ou man wat dag-vir-dag in die poort rondsit nie!

Dan skielik gaan daar ‘n liggie vir hom op: “Ester!
Sy kan die koning gaan waarsku!” Wanneer een
van  die  diensmeisies  verbyloop,  wink  Mordegai
haar  nader:  “Gee asseblief  vir  Koningin  Ester  ‘n
boodskap.  Sê  dis  van  lewensbelang  dat  sy  my
baie dringend sien.”

Ester voel hoe haar knieë lam raak wanneer Pa
Mordegai haar die nuus meedeel. “Hoe gaan ek
dit  aan die koning oordra?” Sy is  deeglik bewus
van al die protokol en rompslomp in die paleis, en
dat dit eintlik die amptenare is wat die koning se
lewe beheer.
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Wanneer Ester die nuus wil oordra, moet sy baie
mooi aan die belangrike manne verduidelik  dat
dit ‘n saak van lewe en dood is. As sy nie nóú met
die  koning  praat  nie,  kan  dit  dalk  sy  einde
beteken.

Met  vrees  en  bewing  vertel  Ester  vir  Koning
Ahasveros van die komplot om hom te vermoor.
‘n Reuse las val van haar skouers af as hy reageer
deur  sy  amptenare  te  beveel  om  die  saak  te
ondersoek. Die skuldiges word aangekeer en dan
word  bevind  dat  Mordegai  se  bewerings  die
waarheid  is.  Die  sluipmoordenaars  word
tereggestel.

Mordegai se lojaliteit teenoor die heidense koning
wat deels verantwoordelik was vir sy ballingskap,
laat ons skaam kry. Dit maak nie saak teen wie ‘n
onreg gepleeg word nie, dit bly steeds verkeerd.
So maklik wil ons dikwels anderpad kyk as ‘n onreg
gepleeg  word  teen  iemand  vir  wie  ons  geen
liefde het nie. Dalk verdien hy dit!

Jesus  het  dit  baie  duidelik  gemaak dat  ons  nie
alleen ons vriende moet liefhê nie, maar selfs ook
ons vyande. Ja, hy is ook my naaste, al is hy ook
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wié.

Maar  dan  gebeur  die  groot  krisis.  Alles  begin
wanneer Ahasveros besluit  om een van die top
amptenare, Haman ‘n groot bevordering te gee
tot hoof van al die amptenare. Ahasveros beveel
dat  almal  voor  Haman  moet  kniel  en  hom eer
betoon wanneer hy verbystap.

Mordegai is geskok tot in sy siel: dis mos afgods-
aanbidding!  “Jy  mag  jou  voor  hulle  (gode)  nie
neerbuig en hulle nie dien nie!”

En dan gebeur die onvermydelike. Met ‘n groot
gejuig kom Haman die paleis uitgestap en almal
kniel voor hom. Mordegai kry ‘n yslike knop op sy
maag:  “Wat  moet  ek  doen?  Hulle  gaan  my
doodmaak as ek nie buig nie!” Maar dan onthou
hy  weer  die  woorde  van  die  Wet  van  Moses.
Kiertsregop bly hy staan. Die poortwagte probeer
vir hom beduie dat hy moet buig. Maar Mordegai
kyk  anderpad,  asof  hy  Haman  gladnie  eers
raaksien nie.

Wanneer  Haman  later  hiervan  uitvind,  is  hy
woedend! “Wie is hierdie man?”

“Mordegai - hy is ‘n Jood.”
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“Ek moes dit geweet het!” brom Haman, “Dit kan
maar net ‘n Jood wees wat sulke verfoeilike dinge
doen!” Hy is wit van woede. Die eeue-oue haat vir
die Joodse volk borrel oor sy lippe: “Ek gaan sorg
dat elke Jood op aarde uitgeroei word met wortel
en tak!”

Hoe ver is ek en jy bereid om te gaan om vir God
op te staan? Ons almal  onthou vir  Daniël  en sy
vriende wat in die vuur beland het omdat hulle
geweier  het  om voor  ‘n  ander  god te buig.  En
Daniël  het  tussen  ‘n  spul  uitgehongerde  leeus
beland.  Is  ek bereid om dieselfde te doen? Die
probleem  is  dat  meeste  van  ons  nie  eers  die
moed het om te reageer as God se heilige Naam
misbruik word nie! Talle gelowiges heul steeds met
die dinge van die duiwel, soos sterrewiggelary, die
oproep  van  dooies,  die  speel  van  duistere
speletjies  ens.  Dit  is  niks  anders  nie  as  om voor
ander  gode  te  buig.  Kom  ons  maak  soos
Mordegai  en  neem  daardie  besluit  om  vas  te
staan, kom wat wil!

Gebed:

Here, U is die enigste God! Ek sal slegs voor U buig
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en U dien. Gee my asseblief die krag daartoe om
dit met volle oorgawe te doen.
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Ester voor ‘n Keuse

Ester 3 en 4

Video

Audio

Haman  is  woedend  wanneer  hy  verneem  dat
Mordegai weier om voor hom te buig: “Ek gaan ál
die Jode uitroei!” Een enkele persoon se weiering
om aan hom eer te bewys, word opgeblaas tot ‘n
reuse  staatskrisis.  Hy  gaan  berig  aan  Ahasveros
dat ‘n ganse volk weier om die koning se bevele
te  gehoorsaam!  Dit  is  in  staatsbelang  dat  hulle
almal uitgeroei word! Haman ruk die saak totaal
uit  verband.  Boonop noem hy nie een keer  die
naam  van  hierdie  “verskriklike”  volk  voor  die
koning nie, en tragies, vra die koning ook nie eers
uit wie hulle is nie. As hy gevra het, sou hy seker vir
Haman uitgelag het: “Die Jode? Ag nee Haman!
Hulle  is  ‘n  patetiese  spul!  Hoe kan  hulle  nou  ‘n
bedreiging vir die samelewing wees?”

Haman wil doodseker maak dat Ahasveros mooi
luister na wat hy vir hom sê, dus bied hy aan om
352 ton silwer in die land se skatkis  in te betaal.
Nee,  nie  352  kilogram  nie,  maar  TON!  Dit  is  ’n
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asemrowende groot som geld! Dit is byna soveel
as die jaarlikse inkomste van die staat. Ahasveros
luister  nie  eers  verder  nie,  want  al  wat  nou  sy
gedagtes vul is die geklingel van berge geld.

Jare  tevore  het  die  Farao  vir  Josef  sy  seëlring
gegee om te doen wat hy goed vind. Nou gee
Koning Ahasveros ook sy seëlring vir Haman om te
doen wat hy goed vind. Josef red met sy seëlring
(en  wysheid)  ‘n  hele  volk  van  hongersnood.
Haman beplan om met sy seëlring (en haat)  ‘n
hele volk totaal uit te roei.

En so word ‘n volk vir ‘n hoop geld verkoop om
geslag te word soos skape!

So ironies, word die Koning van alle konings, Jesus
die  Christus,  Verlosser  van  die  wêreld,  God
Almagtig  ‘n  paar  honderd jaar  later  vir  slegs  ‘n
paar  ou  silwerstukkies  verkoop  -  om  geslag  te
word soos ‘n lam!

Haman se bevel word na al die uithoeke van die
Persiese Ryk uitgestuur. ‘n Ganse volk moet totaal
uitgeroei  word.  Hierdie  verskriklike  slagting  moes
op een spesifieke dag gedoen word. Op daardie
selfde dag moes  elke  Jood,  man,  vrou  en  kind
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regoor die wêreld doodgemaak word.

En dit  alles gebeur terwyl  die koning en Haman
rustig saam ‘n glasie wyn sit en drink, so asof niks
gebeur nie. En steeds is die koning nie eers bewus
van die feit dat dit die Joodse volk is wat bedreig
word om uitgeroei  te  word nie.  En  dat  sy  vrou,
Ester óók een van hulle is nie!

Die hele stad is in oproer toe hulle hoor van die
afgryslike  wetgewing.  En  Mordegai  het  ook  te
hore gekom van die verskriklike lot wat hom en sy
volk sou tref, én sy lieflingdogter Ester, die koningin
van Persië! Hy skeur sy klere, gooi as op sy kop en
loop al kermend deur die stad. Met rouklere aan
gaan plak Mordegai homself neer voor die poort
van die koning se paleis. En daar sit hy!

Koningin Ester kom te hore van ou Mordegai wat
in  rouklere  in  die  poort  sit.  Sy  stuur  ‘n
paleisbeampte om te gaan uitvind wat skort met
Mordegai.  Wanneer  die  amptenaar  haar  kom
vertel wat gebeur het, voel sy hoe die bloed uit
haar kop dreineer. Sy voel siek. “Hoe kan ‘n mens
so gewetenloos wees!”

“Mordegai  het  gevra  dat  u  na  die  koning  sal
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gaan  en  hom  om  genade  gaan  smeek,
Majesteit.”

Ester voel magteloos. Ja, sy is wél die koningin van
Persië, maar steeds is sy maar net ‘n vrou. Hierdie
wêreld word oorheers deur mans! Die koning het
al  die  mag,  en  selfs  met  haar  hoë  posisie  is  sy
steeds magteloos. Niemand mag voor die koning
verskyn as hy nie die persoon ontbied het nie, nie
eers  sy,  die  koningin,  sy  eie  vrou  nie!  Vir  die
afgelope maand het hy haar nog nie laat roep
nie. As sy nou ongenooid na hom toe gaan, kan
sy net daar doodgemaak word.

“Gaan sê vir Mordegai, ek kan dit nie doen nie -
ek sal my lewe verloor!”

Wanneer  hy  terugkeer,  is  hy  baie  verleë:
“Majesteit,  daardie man sê dat u nie moet dink
dat  u  sal  vrykom net  omdat  u  in  die  koning se
paleis bly nie, want u is óók ‘n Jood. Hy sê dat as u
nie iets doen nie, en daar kom redding van elders
af  vir  die Jode,  dan sal  u en u familie uitgeroei
word. Hy sê dat hierdie juis die rede is waarom u
juis nou koningin geword het.”

Ester bewe van skok as sy die harde woorde hoor,
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maar  sy  wéét  dat  hy  reg  is.  Sy  laat  weet  vir
Mordegai:  “Gaan  maak  al  die  Jode  in  Susan
bymekaar.  Almal  moet  vas  vir  drie  dae  lank.
Daarna sal  ek na die koning gaan en met hom
praat.  As  ek  moet  omkom,  moet  ek  maar
omkom.”

Om watter  rede is  jy  daar  waar  jy  is?  Dit  is  nie
maar toevallig dat jy in die posisie is waar jy nou
verkeer  nie.  Die Here het ‘n doel  met jou lewe.
Dalk het Hy al lankal vir jou gesê wat Hy van jou
verwag, maar soos Ester is jy te bang om die taak
uit  te  voer.  Moenie  wag  totdat  dit  te  laat  is
voordat jy wil begin om God se opdrag uit te voer
nie.  As  jy  dit  nie  doen  nie,  sal  Hy  uiteindelik
iemand  anders  kry  om  dit  te  doen  -  soos  wat
Mordegai vir Ester laat verstaan het. Moenie dat jy
later met spyt om vergifnis moet pleit wanneer dit
te laat is nie!

Gebed:

Here, U het my hier geplaas met ‘n doel, en U het
vir my ‘n opdrag gegee om uit te voer. Gee my
asseblief  die ywer om dit  met volle oorgawe te
doen.
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Op die Rooi Tapyt

Ester 5 en 6

Video

Audio

Ook  Ester  sonder  haarself  af,  en  met  vas  en
gebed berei sy haarself voor vir die belangrikste
afspraak van haar lewe. Tot dusver was haar lewe
as  koningin  van  die  magtige  Persiese  Ryk  een
groot  fees.  Almal  is  gaande  oor  haar,  en  al
daardie  aandag is  heerlik.  Maar  skielik  besef  sy
dat  die  wittebrood  verby  is.  Die  Here  God  het
haar  met  ‘n  doel  hier  geplaas,  en  dit  is  nie
noodwendig sodat sy ‘n koninklike lewe moet hê
nie. Met ‘n skok besef sy dat die taak wat die Here
vir  haar  gegee  het,  hééltemal  te  groot  is  vir
haarself  om  te  hanteer.  “Here,  God  van  Israel,
hoe kan ek, eenvoudige meisie, ‘n hele volk van
uitwissing red? Die koning kan my doodmaak as
ek ongevraagd by hom opdaag!”

Ester  huil  drie  nagte  om.  Maar  dan  kry  sy  die
antwoord. Wanneer sy die derde dag baie vroeg
opstaan, weet sy presies wat haar te doen staan.
Sy  roep  haar  kamerpersoneel  bymekaar:  “Kom,

154

https://mega.nz/file/2dxUySLZ#75b79yTp21KeR2lWylgvbGosXoI3CN6lIGzfO-or97k
https://youtu.be/LcJfYSUQAlk


ons moet dadelik aan die werk spring. Julle moet
my  mooier  grimeer  as  wat  julle  dit  nog  ooit
gedoen  het.  En  kry  my  koninklike  klere  reg,  ek
moet vandag die koning gaan sien.”

“U  kan  dit  nie  doen  nie  Majesteit!  U  is  mos  nie
uitgenooi nie. Die wet sê baie duidelik.......”

“Toemaar, die Here, my God sal my beskerm. Hy is
die Een wat my na Ahasveros toe stuur.”

Die voorbereiding vir haar besoek aan Ahasveros
voel  vir  Ester  na ‘n  ewigheid.  Alles  moet  perfek
wees wanneer sy daar voor hom gaan staan.

Ester bid baie hard wanneer sy die gang afstap
na die ontvangssaal van die koning. Sy sweef die
voorhof  na  die  saal  binne,  en  dan  lyk  Ester
asemrowend. Al  die koppe draai  na haar.  Haar
knieë  wil  onder  haar  knak  en  sy  wil  eerder
omdraai en weghardloop. Maar dan kom daar ‘n
heerlike  kalmte  oor  haar  wanneer  sy  voor  die
koning gaan staan, fier en regop en met haar ken
hoog en vol selfvertroue.

Wanneer Ahasveros nors sy oë lig om te sien wie
hom nou so ongevraagd steur, word sy knieë lam,
maar nie van vrees nie -  van pure bekoring. Hy
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het al vergeet hoe beeldskoon Ester is. Hy steek sy
septer na haar uit om haar binne te nooi.  “Wat
kan ek vir jou doen Koningin Ester? Vra net wat jy
wil, al is dit ook die helfte van my koninkryk - ek sal
dit vir jou gee!”

‘n Paar jaar tevore het Koningin Vasti die koning
se  gesag  uitgedaag  toe  sy  ontbied  is  en  sy
geweier  het  om  te  kom.  Sy  moes  ‘n  duur  prys
daarvoor betaal. Nou daag Ester óók die koning
se gesag uit  deur  ongenooid na hom te  gaan.
Hierdie  kragmeting  wen  Ester  egter  met  haar
skoonheid en bekoring.

Ons kom ook soms nes Ester in ‘n situasie waar iets
wonderlik met ons gebeur. Dan haal ons maar die
skouers  op:  “Die geluk  was  aan my kant!”  Ester
moes egter besef dat sy met ‘n baie bepaalde
doel in die posisie as koningin geplaas is ter wille
van ander  mense,  en dat  sy  haar  posisie  moes
gebruik en diensbaar wees. So verwag die Here
ook  van  my  en  jou  om dit  wat  Hy  ons  gee  te
gebruik vir die doel waarvoor Hy dit vir ons gegee
het.

Met die eerste rondte in haar sak, dryf Ester nou
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die spel na die volgende vlak. Die koning se bene
het jellie geword - hy is soos klei  in haar hande!
Maar nou moet sy eers ook vir Haman makmaak
voordat  sy  haar  troefkaart  kan speel.  Ester  nooi
die koning en Haman uit vir ‘n ete. Nou is Ester in
volkome  beheer  van  die  situasie,  en  die  twee
manne  eet  letterlik  uit  haar  hand.  Haar  sjarme
oorweldig hulle. Die wyn vloei en die koning raak
al meer vrygewig. Vir ’n tweede keer sê hy vir Ester
dat sy maar kan vra net wat sy wil.  En dan is sy
gereed  om  die  finale  slag  te  slaan.  Sy  nooi
weereens die koning en Haman uit vir ’n volgende
maaltyd wat sy sal voorberei spesiaal vir hulle die
volgende dag. Sy wag haar tyd geduldig af.

Die  uitnodiging  vir  ‘n  tweede  maaltyd  aan
Ahasveros en Haman, vlei Haman totaal. Hy is in
die wolke, want hieruit kan net goeie dinge kom.
Opgeruimd en vrolik stap hy die paleis  uit  na sy
huis.  Maar  dan  sien  hy  weer  vir  Mordegai  raak
waar  hy  in  die  poort  sit.  Skielik  is  Haman  bitter
omgekrap,  want  weereens  weier  Mordegai  om
aan hom eer te bewys. Hy sal iets met Mordegai
móét doen!

Met  ‘n  swart  wolk  wat  oor  sy  kop  hang,  stap
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Haman die huis binne. Maar dan onthou hy weer
van Ester en die koning en die ete afspraak die
volgende dag. “Hier word iets baie groot vir my
beplan!”

Daardie  aand  hou  hy  en  sy  vriende  partytjie.
Propvol van homself spog hy oor alles wat hy in
die lewe bereik. “En dis nie al nie, Koningin Ester
het  my  en  die  koning  genooi  vir  ‘n  spesiale
maaltyd. Hy gaan my nog verder vereer!”

Maar dan sak die swart wolk weer oor Haman se
kop.  “Wat  makeer  ou  man?”  wil  vroulief  Seres
weet.

“Dis  Mordegai!”  brom hy,  “daardie  Jood vergal
my lewe!”

“Maar  dis  mos  maklik,”  lag  sy  vriende,  “raak
ontslae van hom!”

“’n Galg,” besluit Haman, “’n drie en twintig meter
hoë galg! Dan kan die hele stad hom daar hoog
in  die  lug  sien  hang!  Eerste  ding  môreoggend
gaan ons vir Mordegai sy galg bou en hom hang.
Dan kan ek my maaltyd saam met Ester geniet!”

Gebed:
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Here,  leer  my om waarlik  U liefde uit  te  leef  en
geen haatgedagtes in my om te dra nie.

.
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Wat jy Saai sal jy Maai

Ester 6 en 7

Video

Audio

Koning Ahasveros lê en rondrol op sy bed - daar is
iets wat hom pla, maar hy kan net nie sy vinger
daarop lê nie.  Dan skielik  sit  hy regop.  Hy weet
presies wat dit  is!  Hy bulder die gang af dat hy
onmiddellik  een  van  sy  amptenare  moet  sien.
Spierwit geskrik en deur die slaap daag een van
die manne op. “Wie is dit wat my lewe gered het
toe daardie twee lae luise my wou vermoor?”

Nee,  die  man  weet  nie,  maar  hy  sal  gou  die
annale  gaan  haal  sodat  hulle  kan  sien.  Minute
later is hy terug: “Dit was ‘n man met die naam
Mordegai.”

“Hoe is hy beloon? Watter eerbewys het hy gekry?
Het hy ooit  erkenning gekry vir  sy dapperheid?”
Nee, hy het nooit enige beloning gekry nie.

Ahasveros  sit  nog  die  oggend  vroeg  in  sy
troonsaal  toe Haman daar  opdaag om te  kom
reël dat Mordegai opgehang word. “Haman, my
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vriend, kom binne!” nooi Ahasveros hom vriendelik
nader. “Vertel my, wat maak ‘n mens met iemand
wat rêrag groot eer verdien? Wat sou jy sê sou ‘n
gepaste  manier  wees  om  aan  hom  eer  te
bewys?”

Haman glimlag van oor tot oor. Van wie anders
kan  die  koning  nou  praat  as  van  hom,  die
wonderlike Haman? “’n Koninklike kleed - natuurlik
een wat die koning self aangehad het.” Haman
sweef  behoorlik,  “En  ‘n  perd  -  die  koning  se
persoonlike een, met sy embleem op natuurlik. En
mense wat voor hom uitloop en sy eer besing!”

“Ek  hou van  jou  voorstel  -  jy  is  briljant!  Haman,
gaan  haal  daardie  ou  man  in  die  stadspoort,
Mordegai  en dan maak ons  presies  net  so  met
hom  soos  jy  voorgestel  het.  Hy  verdien  sulke
behandeling!”

Haman wil in die aarde insak! Wat ‘n vernedering!
En boonop moet hy sélf vir Mordegai vereer! Hy
voel hy kan skree van frustrasie, maar hy durf niks
laat blyk nie. Hy mag ook nie eers teëstribbel nie,
want hy móét in die koning se goeie boekies bly.

Maar die grootste vernedering van almal lê nog
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vir hom voor. Haman stoom die paleis uit reguit na
Mordegai  toe.  Mordegai  skrik  hom  spierwit  as
Hamman reguit  op hom afpeil.  “My laaste  dag
het  aangebreek!”  Maar  dan,  tot  sy  grootste
verbasing kom Haman en hy plaas ‘n koninklike
kleed  op  Mordegai  se  skouers  -  nogal  Koning
Ahasveros se eie persoonlike kleed!

“Klim op!” beveel Haman nors, en dan eers sien
Mordegai die perd hier langs hom staan, versier
met  ‘n  pragtige drapering.  So mooi  het  hy nog
nooit in sy lewe gesien nie. Die perd trippel trots as
Mordegai  opklim.  Hy  voel  bitter  ongemaklik  op
hierdie pragtige koninklike pronkstuk -  Ahasveros
se eie perd!

“Here, wat het ek gedoen om dit te verdien?” huil
Mordegai dankbaar terwyl hy met groot fanfare
deur  die  strate  van  Susan  begelei  word,  “Here
God,  ek  verstaan  nie!  Eers  wil  Haman  my
doodmaak, en nou is hy die voorloper om my te
besing  voor  die  hele  stad.  Ek  verstaan  gladnie
Here.....”

Haman stoom later die dag sy huis  in.  Hy bewe
van woede. “Wat is fout ou Man?” wil Seres hom
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nog probeer paai, maar Haman is buite homself.

“So was ek nog nooit in my lewe verneder nie!”
brul hy - sy oë twee vuurpoele.

Maar Haman kry nie veel tyd om sy tragedie te
oordink nie, want op daardie oomblik daag die
paleisbeamptes op om hom te kom haal vir die
groot onthaal wat Koningin Ester gereël het.

Koning Ahasveros is vandag weer in ‘n uitbundige
bui. Saam met Haman stap hulle Ester se kwartiere
binne.  Sy  het  baie  spesiale  moeite  gedoen om
alles  perfek  te  maak,  en  haar  asemrowende
skoonheid  slaan  weereens  Ahasveros  se  voete
skoon onder hom uit. “Wat kan ek vir jou doen my
pragtige bruid? Sê maar net wat jy wil hê, en jy sal
dit kry, al is dit ook die helfte van my koninkryk!”
Teen hierdie tyd het Ahasveros sy koninkryk al talle
kere weggegee!

“Al  wat  ek  vra  is  dat  ek  en  my  volk  toegelaat
word  om  te  bly  lewe.  Dit  is  my  wens  en  my
versoek.” ‘n Geskokte stilte sak oor die banketsaal
toe. Koning Ahasveros se mond hang oop as hy
hierdie  skokkende versoek  hoor.  Wie  sal  nou  sy
pragtige bruid wil doodmaak?
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“Ek vra dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om
voor die voet uitgeroei te word. Was ons maar net
as slawe verkoop, sou ek nog stilgebly het, want
dan  sou  die  ramp  nie  soveel  skade  aan  die
koning se belange veroorsaak het nie.”

“Wie beplan so ‘n verskriklike ding?” Ahasveros is
geskok!

Haman word spierwit van skok as Ester hom reguit
in die oë kyk en haar vinger na hom wys.

Wat jy saai, sal jy maai! Haman het haat gesaai,
en skielik het dit nou alles teen hom gedraai - hy is
in die grootste nood! Jesus het ons egter geleer
om liefde te saai. En nee, dit is nie maar net ‘n wet
nie, maar dit moet ‘n lewenswyse wees. Nie alleen
leef jy dan volgens God se wil nie, maar vir jouself
maak jy die lewe ‘n lied - dit doen wondere vir jou
gemoedstoestand.  Boonop  ervaar  en  aanvaar
mense jou totaal anders - die beloning om liefde
te leef is groot!

Gebed:

Here,  ek  wil  borrelend  van  liefde  en  vreugde
wees. Dankie dat U dit alles vir my moontlik maak.
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Redding!

Ester 7-10

Video

Audio

Wanneer  Ester  die  bom  laat  bars,  dat  iemand
beplan om haar en haar hele volk uit  te roei,  is
Koning  Ahasveros  geskok:  “Wie  sou  so  ‘n
verskriklike ding wou doen?” hyg hy. En dan wys
Ester die vinger na Haman - hy is die een!

Ahasveros is so ontsteld dat hy uithardloop na die
paleistuin om eers tot verhaal te kom. Wanneer hy
afgekoel het kom hy weer die vertrek binne, net
betyds om te sien hoe Haman langs Ester op die
rusbank neerval. Eintlik was dit onskuldig, want al
wat  Haman  wou  doen,  was  om  vir  Ester  om
genade te smeek. Vir Ahasveros lyk dit egter na
iets héél anders.

“Wil jy dan nou boonop ook nog die koningin kom
aanrand?  En  dit  hier  in  my  eie  paleis!  Wagte!
Wagte!”

Binne  sekondes  sak  ‘n  garnisoen  gewapende
wagte op Haman toe en sleep hom geblinddoek
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uit die vertrek uit!

Die  uiteinde  van  die  saak  is  dat  Haman
tereggestel is vir sy verfoeilike daad. Hy is gehang
aan sy eie 23m hoë galg wat hy vir Mordegai laat
bou het!

Nadat alles verby was, beveel Ahasveros een van
sy beamptes: “Gaan haal Koningin Ester vir my, ek
het iets om met haar te bespreek. En sommer vir
ou Mordegai ook.”

“Ester, my lieflike bruid,” koer Ahasveros wanneer
hulle opdaag, “kom sit hier langs my. Ek het vir jou
‘n geskenkie.  Al  Haman se rykdom behoort  van
nou af aan jou.”

Dan wink Ahasveros vir Mordegai nader: “Hier, vat
hierdie, my vriend - dit is my seëlring. Dit gee jou
die  mag  om  namens  Koningin  Ester  al  die
eiendom  te  bestuur  wat  aan  Haman  behoort
het.”

Daardie nag is  Mordegai  te  opgewonde om te
slaap. Maar skielik sit hy regop: “My volk!” hyg hy,
“My volk is steeds in gevaar om uitgeroei te word,
want  die  koning  het  nie  die  bevel  teruggetrek
nie!”
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Mordegai laat roep vir Ester, en hy verduidelik vir
haar van die omvang van hierdie dekreet. “Daar
is net ‘n paar maande tyd, en ons sal moet vinnig
speel  as  ons hierdie opdrag wil  stop. Maar héél
eerste  moet  jy  na  die  koning  gaan en  vir  hom
verduidelik wat ons dilemma is, en vra dat hy die
dekreet stop!”

Die  volgende  oggend  vroeg  gaan  Ester  na
Koning  Ahasveros.  Sy  kniel  voor  hom neer.  Nou
stroom die trane oor haar wange wanneer sy hom
om  genade  smeek  vir  haar  volk.  “Asseblief  my
dierbare Koning, maak tog Haman se bose plan
ongedaan.  Skryf  asseblief  briewe  dat  die
onsinnige  slagting  van  my  volk  stopgesit  word.
Hoe sou ek  kon  toekyk  dat  my  volk  deur  so  ‘n
ramp getref word?”

Koning  Ahasveros  het  bitter  jammer  gevoel  vir
Ester. Maar daar was ‘n probleempie - wat geskryf
is, is geskryf! Die wet van die Meders en Perse het
bepaal  dat  wanneer  die  koning  ‘n  dekreet
uitvaardig, dan is dit onherroepbaar, al is dit ook
hóé  onsinnig,  en  nie  eers  die  magtige  Koning
Ahasveros sélf kon dit verander nie.

167



Dan dink hy aan ‘n oplossing: “Ester, ek het mos vir
Mordegai my seëlring gegee. Ek gee jou vandag
toestemming dat julle  ‘n  brief  kan skryf  aan die
Jode in my naam. Skryf net wat julle wil, en verseël
dit  met  my  ring,  en  dit  sal  gesien  word  as  ‘n
onveranderlike  proklamasie  van  die  koning  wat
nie herroep kan word nie.”

Ester  besef  dadelik  dat  dit  ‘n  reuse taak is.  Die
Persiese Ryk bestaan uit honderd sewe en twintig
provinsies,  uitgestrek  oor  ‘n  gebied  van  byna
seweduisend kilometer van die een punt na die
ander.

Die koning se dekreet het gelui dat enige persoon
enige Jood kon doodmaak as  hy hom teëkom.
Mordegai  se  brief  bemagtig  enige  Jood  om
homself  te  kan  verdedig  met  alles  tot  sy
beskikking,  en  enigeen  wat  hom  leed  wil
aandoen  kan  hy  doodmaak,  en  dan  kan  hy
boonop  nog  op  daardie  persoon  se  besittings
beslag lê. Hierdie brief is vertaal in elke denkbare
taal, en dan word dit versprei na elke uithoek van
die  koninkryk.  Die  koning  stel  sy  volbloed
resiesperde tot beskikking van die boodskappers
sodat die boodskap betyds elke bestemming kan
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bereik, tot in Griekeland, Etiopië en die grense van
Indië.

Mordegai  se  goeie  werk  het  nie  ongesiens
verbygegaan nie,  en  weldra kry  hy  dan ook ‘n
aanstelling as tweede in bevel in die koninkryk. Hy
kry ‘n koninklike kleed van blou en wit linne met ‘n
groot goue kroon op, en ‘n pers mantel om te wys
dat hy ‘n baie waardige man is.

Daar is vrees in die oë van almal wanneer hulle ‘n
Jood sien - so asof die Jode totaal onoorwinlik is.
Dis  egter  nie  omdat  hulle  Jode is  nie,  maar  dit
gaan oor die God wat hulle aanbid, baie groter
as enige van die heidense afgode, en dit boesem
vrees by die mense in.

En  dan  begin  daar  ‘n  onverklaarbare  ding
gebeur:  een-vir-een  begin  die  heidene  hulle  te
bekeer  tot  die Jodendom. “As ons wil  bly  lewe,
dan moet ons Jode word!”

Ons  wil  terugdeins  wanneer  ons  die  laaste
hoofstukke in die boek Ester lees, want hierin sien
ons  hoedat  die  Jode  aangesê  word  om  hulle
vyande almal voor die voet dood te maak. Ons
moet  dit  egter  in  konteks  lees  om  die  totale
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prentjie te kry.

Dit gaan nie oor die oorwinning wat hulle behaal
het nie, maar oor God wat alles verander het.

Gebed:

Here, dankie vir die wonderlike verhaal van Ester,
en  alles  wat  ek  daaruit  kon  leer.  Dankie  dat  U
daardie ou, ou verhaal vandag weer vars en nuut
maak  sodat  ons  vandag  steeds  geestelike  kos
daaruit kan kry.
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Maria

Lukas 1:26-56

Video

Audio

Byna 500 jaar het verloop sedert Ester.

Die  toneel  skuif  nou  na  ‘n  jong  meisie  met  die
naam Maria. Soos die gewoonte in daardie jare is
sy  skaars  veertien  jaar  oud,  en  verloof  aan  die
skrynwerker Josef.  Lukas beklemtoon die feit  dat
Maria nog steeds ‘n maagd is.

Dit was in daardie tyd van uiterste belang dat ‘n
meisie nooit omgang sou hê nie, tot die dag van
haar huwelik. Sy kon gestenig word as sy dit sou
verontagsaam!

‘n  Vrou  het  ook  nie  juis  ‘n  belangrike  rol  in  die
samelewing  gespeel  nie.  As  sy  boonop  nog  ‘n
jong meisietjie soos Maria was, was sy skaars meer
as een van haar pa se karige besittings beskou.
Wanneer  die  engel  dus  vir  Maria  groet  met
“Gegroet,  begenadigde  vrou!  Die  Here  is  met
jou!”  skrik  sy  haar  byna  dood.  Wat  het  sy,  die
eenvoudige,  onbelangrike  meisie  gedoen  om
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sulke groot woorde te verdien? Sy is  verbysterd,
wat kan dit tog beteken? Baie gou stel die engel
die arme verbouereerde meisie gerus, en hy deel
vir haar die ontstellende nuus mee dat sy swanger
gaan word. Maria se knieë word skielik lam, hoe is
dit tog moontlik? Die engel gaan kalm voort en
beskryf  in  detail  allerhande  dinge  wat  haar
verstandjie  gladnie  wil  begryp  nie.  “Hy  sal  die
Seun van die Allerhoogste genoem word”, hoor sy
die engel sê.

“Maar dis  onmoontlik!”,  skree haar verstand, “Ek
droom!” Die engel gaan rustig voort en vertel vir
haar dat haar Seun Jesus (so moet sy Hom noem)
op die troon van Sy voorvader Dawid sal  sit,  en
dat Hy vir ewig as Koning sal heers.

Maria se kop draai:  “Hoe is  dit  moontlik? Ek het
nog nooit met ‘n man omgang gehad nie!”

Die engel verduidelik van die Heilige Gees wat die
lewe in haar sal wek en dat haar Seun die Seun
van God sal wees. Maria se verstand sê vir haar
dat dit tog totaal onmoontlik is! Maar dan vertel
die  engel  vir  haar  van  haar  bejaarde  tante
Elisabet  wat  ses  maande  swanger  is.  Absoluut
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enigiets is vir God moontlik!

En so berus Maria daarby: “Ek is die diensmeisie
van  die  Here.  Mag  met  my  gebeur  volgens  u
woord.”

Kort  na  haar  ontmoeting  met  die  engel,  besef
Maria dat sy swanger is.  Sy wil  dit  uitbasuin aan
die wêreld. Maar sy mag nie, want sy in nog nie
getroud nie. Die gemeenskap sal haar kruisig! Sy
wil  dit  deel  met  iemand  wat  ook  soos  sy  voel.
“Tannie  Elisabet,  sy  het  óók  ‘n  wonder-
swangerskap nes ek, die engel het my vertel! Sy
sal verstaan......”

Die bejaarde Elisabet sit  ongeduldig die dae en
aftel  na  die  geboorte  van  haar  wonder-baba.
Dan hoor sy ‘n vrouestem by die deur: “Shalom,
tannie  Elisabet!”  Op  daardie  oomblik  skop  en
beweeg die baba in haar moederskoot,  al  asof
hy die stem gehoor het en opgewonde is oor die
besoeker. As sy sien dat dit haar niggie Maria is,
wel ‘n wonderlike gevoel op in Elisabet, en skielik is
dit  asof  die  teenwoordigheid  van  die  Here  so
oorweldigend is, dat sy nie anders kan nie as om
in ‘n lofsang uit te bars. Vol van die Heilige Gees
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jubel sy dit uit: “Geseënd is jy onder die vroue en
geseënd is die vrug van jou moederskoot!” Maria
se mond hang oop: “Hoe het sy geweet wat met
my gebeur het?”

“Waaraan het  ek dit  te  danke dat  die  moeder
van  my  Here  na  my  toe  kom?”  wil  Elisabet
opgewonde weet, en sy babbel voort en vertel vir
Maria van haar kindjie wat van pure vreugde in
haar beweeg het net toe hy Maria se stem hoor.

Maria is  so meegevoer deur hierdie lofbetoning,
dat sy sélf uitbars in ‘n lofsang wat spontaan diep
uit  haar hart kom: “Ek besing die grootheid van
die Here, ek juig oor God my Verlosser, omdat Hy
na my geringheid omgesien het.”

Vir  drie  maande  kuier  Maria  by  haar  tante,  en
natúúrlik is daar baie gewonder en gegis oor die
twee babas wat aan die kom was. Maar niks op
aarde  kon  hulle  voorberei  vir  wat  werklik  op
hierdie  twee  ongebore  seuntjies  sou  wag  nie.
Johannes het ‘n vurige profeet geword. Uiteindelik
is hy deur Herodus onthoof vir een van sy wrede
vrou se gru-grille. En Jesus? Ons ken die pad wat
Hy moes stap......
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Soos  in  daardie  tyd  die  verwagting  baie  groot
was  vir  die  koms  van  die  Messias,  so  is  daar
vandag  ‘n  baie  groot  verwagting  vir  die
wederkoms van Jesus. Al die tekens is reeds daar.
Is  daar  by  jou  ook  so  ‘n  borrelende
opgewondenheid? Ja, met ‘n swangerskap wag
daar  dikwels  baie  swaarkry,  rugpyn,  naarheid,
komplikasies,  geboortepyne,  en  uiteindelik  die
ondraaglike pyn wanneer sy kraam. Net so wag
daar vir ons óók nog baie swaarkry, en hoe nader
dit na die eindtyd gaan, hoe erger raak dit. Soms
voel dit asof ons wil moed opgee. Maar soos met
die  swangerskap  die  vasbyt  uitloop  op  ‘n
wonderwerkie van God, so wag daar ook ná al
die swaarkry op ons die wonderlike splinternuwe
lewe in heerlikheid saam met Jesus.  Maranatha!
Kom, Here Jesus, kom gou!

Gebed:

Dankie  vir  hierdie  heerlike  inspirerende  verhaal,
Here.  Kweek asseblief  ook in  my die borrelende
opgewondenheid  oor  die  wederkoms  van  my
Here.
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Verwerp!

Lukas 2:1-7

Video

Audio

Maria se emosies maak amok – die een oomblik
wil  sy  huppel  en sing van opgewondenheid,  en
die  volgende  huil  van  frustrasie  en  angs.  Sy  is
opgewonde  omdat  sy  die  Messias  in  haar
binneste  dra,  maar  die  woede  wat  sy  ervaar
wanneer  sy  dink  aan  die  nagmerrie  tog  wat
voorlê!  En  dit  net  om  die  grille  van  daardie
walglike Romeinse Keiser te bevredig. Sy het die
tog  al  talle  kere  aangepak,  maar  nou  is  dit
anders.  Haar  spesiale  Baba  kan  binne  die
volgende paar weke gebore word! Maria kry haar
dierbare man, Josef so jammer. Sy kan sien hoe
hierdie  ding  op  hom  werk,  hoe  ernstig  hy  sy
verantwoordelikheid opneem. Sy is  so dankbaar
dat hy haar swangerskap aanvaar het!

Maria skud die donker gedagtes af. Ek is mos ‘n
taai meisie! Ek het nog ‘n paar maande gelede
alleen by my tannie Elisabet in Judea gaan kuier.
Ek  sál  dit  maak!  Dalk  moet  ek  maar  met  Josef
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praat dat hy sy trots in sy sak steek, dat ons die
makliker  roete deur Samaria neem. Dit  sal  beslis
baie  minder  vermoeiend  wees.  En  daar  is  baie
minder  struikrowers.  Die  pad  tussen  Jerigo  en
Jerusalem  is  hoeka  juis  berug  vir  sy  skelms  wat
moeë toeriste inwag en oorrompel! Maar Josef sal
nie!  Die  blote gedagte dat  ons  in  Samaria  met
daardie verfoeilike  Samaritane in  aanraking kan
kom, laat hom gril! Nee wat, Josef moet maar sy
eie kop volg en saam met die groot groep die
lang pad deur die Jordaanvallei aanpak!

Dit is nog pikdonker as Josef daardie oggend vir
Maria  op  die  donkie  tel.  Daar  heers  ‘n
gemoedelike  stemming  onder  hulle  reisgenote,
amper  asof  hulle  op  pad  is  na  ‘n  fees.  Vir  ‘n
oomblik vergeet hulle wat die ware doel van hulle
reis is. Die avontuur van ‘n vyf-dag-lange reis weg
van  die  vervelige  ou  Nasaret  af  is  genoeg  om
almal opgewonde te maak. En so vertrek hulle al
singende  in  die  vallei  af  in  die  rigting  van  die
Jordaanvallei. Al op die ooswal van die Jordaan
af  stap hulle  tot  by die  laagste  stad op aarde,
Jerigo.

Onwillekeurig  dink  Maria  aan  die  verhaal  wat
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haar pa al soveel keer vir hulle kinders vertel het
van Jerigo, oor die dag toe God die mure van
Jerigo  laat  intuimel  het!  Tot  vandag  toe  nog  is
daardie ondeurdringbare mure nóóit herbou nie.
Josua het mos destyds gesê dat dié een wat dit
durf waag om Jerigo se mure te herbou, vervloek
sou  wees!  Maar  dan  merk  Maria  die  vrees  op
Josef se gesig as hy na die angswekkende berge
kyk wat anderkant Jerigo uittroon. Daardie berge
móét hulle die volgende dag oor om by Betlehem
te kom!

Die volgende oggend is dit nog pikdonker as die
groep  die  laaste  skof  aanpak.  Met  eerste  lig
worstel hulle alreeds teen die voetheuwels op. Die
pad is bitter sleg, en kort-kort struikel die donkie.
Maria se hart klop in haar keel. As die donkie noú
met haar moet val...... sy wil nie eers dink aan die
gevolge nie!

Uur na uur beur die groep voort, op, op, op, van
die laagste stad op aarde na Jerusalem wat bo-
op die berge geleë is. Betlehem is nie ver van die
groot stad af nie.

Die pad is gevaarlik, en dis bitter warm. Nêrens is
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daar eers 'n sweempie van 'n skaduwee of énige
groenigheid nie, net klippe en stof. Boonop is dit
juis hiér waar die struikrowers agter die rotse sit en
wag vir die reisiger wat nie op sy hoede is nie!

“Vannag slaap ons  in  'n  sagte bed iewers  in  'n
gesellige herberg,” troos Josef haar terwyl Maria
kners op haar tande oor die bittere ongemak. Die
reis is amper verby!

Uiteindelik  doem  die  mure  van  Betlehem  voor
hulle  op.  Maar  dan  sak Maria  se  hart  in  haar
skoene as sy sien hoedat hierdie slapende dorpie
oorstroom is  van derduisende mense. “Waar bly
hulle almal?” wonder sy bekommerd.

En  haar  bekommernis  is  vir  géén  oomblik
ongegrond nie,  want  wanneer  hulle  begin  soek
na  blyplek,  word  hulle  by  elke  herberg  en
gastehuis  weggewys.  “Jammer ou maat,  alles  is
stampvol.  Jy  gaan  nêrens  plek  kry  nie,  elke  ou
gaatjie is alreeds volgestop.” En dit help boonop
gládnie  as  hulle  Maria  op  die  donkie  sien  nie,
want hier kom gróót moeilikheid. Wie wil dan nou
'n jong meisie in jou huis hê as sy dalk vannag nog
gaan kraam?
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Uiteindelik  is  daar  iemand  wat  haar  oor  Maria
ontferm. Haar man was nog besig om die twee
weg te wys, toe sy haar kop by die deur uitsteek.
Sy gee net één kyk na Maria, wat alreeds ál die
tekens begin toon dat haar baba op pad is, en
toe verkrummel haar hart. “Ek is só jammer Hartjie,
maar ons huis is alreeds tjok-en-blok vol, maar as
julle nie omgee vir die reuk nie..... daar is plek in
die stal. Niemand anders wil daar slaap nie!”

Dankbaar aanvaar Josef die uitnodiging. Haastig
neem hy vir Maria af na die vuil, stinkende stal. Hy
maak vir haar 'n gemaklike lêplek in 'n hoop skoon
hooi, en dan pak hy die donkie af.

'n  Uur  of  twee  later  wéét  Maria  dat  die  nag
aangebreek  het  waarin  haar  spesiale  Baba
gebore  sou  word.  Haar  kraampyne  het  alreeds
begin,  en  sy  was  baie  bang  vir  wat  sou  kom.
“Dankie Here,” het sy net geprewel tussen al die
verskriklike  pyne  deur.  “U  het  ons  betyds  hier
gebring!”

God se tydsberekening is perfek! Sy beplanning is
perfek!

Gebed:
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Here, vandag besef ek net weereens dat ons 'n
God aanbid wat alles perfek beplan het, ook my
lewe het U só beplan.
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Uitbundige Vreugde

Lukas 2:8-20

Video

Audio

Maria lê in haar hooi-bed met ‘n salige glimlag op
haar gesig, haar Baba aan die bors, terwyl Josef
‘n  riel  doen  in  die  stowwerige  stal  van  pure
opgewondenheid. Hulle vreugde ken géén einde
nie!  Hulle  baie  spesiale  Baba  is  gebore  sonder
komplikasies.  Maria  is  sielsgelukkig  maar  totaal
uitgeput,  en  sy  wil  net  slaap.  Josef  het  vir  hulle
Baba  ‘n  bedjie  geprakseer  in  ‘n  krip,  met  hooi
uitgevoer en ‘n sagte kombersie om dit darem ‘n
bietjie meer gemaklik te maak.

Maar ‘n rustige nag is hulle nie beskore nie, want
skaars maak Josef homself gereed vir die bed, of
hulle hoor ‘n klomp baie opgewonde stemme bo
in die huis. En dié manne is op pad af in hulle stal
in!  Josef  wil  nog  probeer  groet  as  die  klomp
skaapwagters deur die opening peul, maar hulle
kyk nie eers in sy rigting nie, hulle pyl reguit op die
Baba af. Sy hart klop in sy keel. Hy wil nog probeer
keer,  maar dan val  die manne in verwondering
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voor die krip neer.

“Wat is hier aan die gang?”

Maar  dit  kekkel  en  kloek  deurmekaar,  en  die
manne is baie opgewonde.

Uiteindelik draai een van die manne na Josef en
Maria, wat oopmond die petalje aanskou. En hy
begin vertel. Vroeër die aand het hulle nog rustig
om hulle  vuurtjie  gesit  by  hulle  skape hier  naby
Betlehem, toe daar  skielik  iets  asemrowend met
hulle gebeur.  “Toe ons weer sien,  staan daar ‘n
engel voor ons. Ons het onsself boeglam geskrik!”
vertel die man, sy oë so groot soos pierings.

Maria bars amper uit van die lag as al die manne
nou gelyk hulle storie probeer vertel.

“Terwyl  ons staan en bewe van skok,  vertel  die
engel ons van die Verlosser wat gebore is, Christus
die Here, en dat ons Hom in Betlehem sal kry waar
Hy in doeke toegedraai lê in ‘n krip.  Ons kon nie
glo wat  ons sien en hoor nie. Maar dit was nog
maar net  die begin:  Skielik  is  dit  asof  die ganse
hemel  oopskeur  reg  rondom  ons,  en  ‘n  groot
skare van engele om  ons staan. Hemelse musiek
van die magtige engelekoor het die mooiste lied
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gesing wat seker nog óóit gehoor is! Ons het daar
net  staan en  luister  na  die  grootste  en
aangrypendste kooruitvoering van alle tye terwyl
‘n Goddelike glans om ons skyn. En toe skielik is
alles  verby!  Ons  het  dadelik  ons  skape  nét  so
gelos en reguit hierheen gehardloop!”

“En toe kry ons dit hier in die stal presies nes die
engel  gesê  het!”  sluit  een  van  die  manne  die
verhaal af.

Al babbelende is die groepie skaapwagters later
die  aand  daar  weg,  en  Maria  lê  en  glimlag
tevrede toe sy hulle dáár onder in die stowwerige
straatjie nog steeds hoor babbel. “Ja, nou weet
die hele Betlehem!” mompel Josef as hy homself
uitgeput op die hooi neervly. 

Die  volgende paar  dae moet  Josef  rondskarrel.
Daar  is  die  registrasie  vir  die  Romeine  se
volkstelling, en hy moet gaan soek vir ‘n priester
wat  klein  Jesus  se  besnydenis  kan  hanteer
wanneer  Hy  sewe  dae  oud  is.  “Is  dit  die  Baba
waarvan  die  skaapwagters  vertel  het?”  wil  die
priester weet. 

‘n Paar dae na Jesus se besnydenis, is daar groot
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opgewondenheid in  Betlehem toe daar  ‘n  hele
karavaan  kamele  opdaag  met  ‘n  groep  baie
belangrike  Oosterlinge.  “Ons  soek  die
Koningsbaba!”  beduie  die  welgeklede  manne.
Iemand beduie vir hulle in die rigting van die stal –
dis  immers  wat  die  skaapwagters  vertel  het.  “Is
daar nie dalk waarheid in hulle fabelagtige storie
nie?”

Josef en Maria skrik hulleself yskoud wanneer die
groep vreemde manne die stal binnekom. Josef
deins ongemaklik terug van hierdie heidene. Maar
dan, tot sy groot verbasing gaan kniel die manne
by die krip en aanbid hulle Baba. Dan draai die
manne na Josef en Maria en begin hulle verhaal
vertel. “Ons is ‘n groep magiërs,” verduidelik hulle,
“en ons is veral geïnteresseerd in die sterre.” Dan
vertel  hulle  hoedat  hulle  oor  die  afgelope paar
jaar ‘n wonderwerk in die hemelruim aanskou het,
en dat die planete een-vir-een begin oplyn het.
“Dit  kon net beteken dat daar ‘n baie magtige
Koning  gebore  sou  word,”  verduidelik  hulle.  Die
finale stempel op die voorspelling was, toe hierdie
uiters vreemde bewegende ster van oos na wes
sy  pad  deur  die  hemelruim  gebaan  het.  “Ons
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móés  net  eenvoudig  die  ster  volg!  Dit  was  ons
teken, en dit het ons reguit hierheen gelei.”

Toe bring die manne sakke vol geskenke na vore,
peperduur goue voorwerpe en kosbare speserye
soos  wierook  en  mirre.  Maria  se  mond  hang
onbeskaamd  oop  van  verwondering  en
verbasing!

In haar hart het Maria al hierdie dinge bewaar. Sy
het nie verstaan wat besig was om te gebeur nie,
maar vol verwondering het sy haar daarby berus.
Maar alles was nie pluis nie, en daar wag nog ‘n
groot skok op haar.

Vandag kan ons ook maar net vol verwondering
oor en oor luister  na hierdie wonderlike verhaal.
Ons wil graag by die krip vashaak, maar daar is
ook  die  kruis  wat  op die  horison  wag.  Soos  die
wyse manne, kan ons ook maar net in aanbidding
neerval  voor  ons  God  wat  alles  so  wonderlik
beplan het.

Gebed:

Here,  ons  aanbid  U  met  alles  in  ons.  In
verwondering hoor ons die asemrowende verhaal
van die herders, die engele, die wyse manne en
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die gebeure by die krip. Dankie dat U neergedaal
het na ons, eenvoudige mense!
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Vlug na Egipte

Lukas 2:8-20

Video

Audio

Maria se hart en gedagtes is nog propvol van al
die wonderlike en onverklaarbare dinge wat die
afgelope  weke  met  hulle  gebeur  het.  Eers  die
nagmerrie  reis,  toe  die  angswekkende  middag
toe niemand hulle kon of wou huisves nie. Sy het
so verworpe gevoel! En toe die stal!  Eers was sy
bly, toe weer bang, want dit sou dalk beteken dat
haar  kosbare  Baba  in  daardie  vuil  stal  gebore
moes word!

Dan die uitbundige vreugde wanneer haar Baba
die  eerste  lewenslig  sien.  O,  om  daardie
bondeltjie vreugde in haar arms te kon vashou! En
skaars is die baba gebore of hulle word oorstroom
deur  die  klomp  skaapwagters.  Dit  was  aan  die
een  kant  ‘n  baie  snaakse  gesig,  maar  dit  het
terselfdertyd  ‘n  warm  gloed  om  haar  hart
geplaas.

En toe daardie vreemde Oosterse manne. Sy het
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gesukkel  om  hulle  besoek  te  verwerk.  As  Jood
wou  sy  wegskram  van  hulle,  maar  hulle  het  ‘n
Goddelike boodskap gebring.  Haar  verstand wil
dit nog nie lekker verwerk nie!

Die  volgende dag is  die  Oosterse  manne weer
daar  maar  Maria  sien  sommer  dadelik  die
kommer  op  hulle  gesigte.  Dan  vertel  hulle  dat
hulle op pad na Betlehem eers in Jerusalem aan
was, en dat hulle met die koning, Herodus gesels
het en hom vertel het van die Koningsbaba. “Ek
dink dit was ‘n fout!” mompel een van die manne.
Herodus het gevra dat hulle hom moet laat weet
wanneer hulle hierdie Baba kry sodat hy ook aan
Hom kon gaan hulde bring. Alhoewel hy ‘n baie
vriendelike front opgesit het, het sy oë iets vertel
van antagonisme!

“Laasnag  het  die  vreemdste  ding  met  ons
gebeur,”  vertel  hulle  verder.  “Ons het  ‘n  droom
gehad waarin ons gewaarsku is om nie na hom
toe terug te  gaan nie.  Ons  vertrou  nie  daardie
koning  nie!  Ons  gaan ‘n  ompad om Jerusalem
vat!”  Baie  bekommerd  vertrek  die  wyse  manne
terwyl hulle Josef waarsku: “Wees baie versigtig!”
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In die middel van die nag skrik Maria wakker as
Josef  haar  ontsteld  wakker  skud.  “Ons  moet
dadelik  oppak  Maria!  Ek  het  ‘n  ontstellende
droom gehad! Ek het gedroom dat ‘n engel my
kom waarsku om dadelik  na Egipte te vlug. Die
engel  het  gesê  dat  Herodus  ons  Baba  wil
doodmaak!”

Maria skrik haar yskoud. Dadelik dink sy aan die
wyse  manne  se  waarskuwing.  Met  bewende
hande raap sy hulle karige besittings bymekaar.
Die kosbare geskenke van die wyse manne word
sorgvuldig in strooi verpak sodat dit nie beskadig
nie. ‘n Uur later is hulle in die donker nag op pad
na Egipte. Maria se hart klop in haar keel.

‘n Paar dae later hoor hulle toevallig ‘n gesprek
tussen  twee  uiters  ontstelde  reisigers  van  die
walglike kinderslagting. Die wrede Herodus het al
die kinders onder twee jaar laat doodmaak in die
omgewing van Betlehem. Maria bars in trane uit.
Sy voel naar. Hoe verskriklik! Het hulle nie gevlug
nie, was dit ook háár lot!

Maria se hart krimp ineen as sy dink dat hulle nou
in  Egipte  moet  gaan  bly.  Dat  sy  haar  geliefde
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geboorteland, dié land wat God hulle gegee het
moet agterlaat om in die vreemde te gaan bly.
En hoe ironies is dit nie, dat hulle júís na Egipte toe
moet gaan, die land waar haar voorouers slawe
was, die land waaruit God hulle gered het!

Maar sy besef dat sy nie ‘n keuse het nie. Hulle
moet  wegkom  uit  die  wrede  kloue  van  die
magsugtige Herodus die Grote!

‘n Jaar het verbygegaan in Egipte, en elke dag
wens  Maria  haarself  terug  in  die  plattelandse
dorpie waar sy grootgeword het. Dan, op ‘n dag
bereik  die  nuus  haar  ore:  Herodus  is  dood!
Opgewonde vertel sy vir Josef wat sy gehoor het.
Beteken dit dat hulle nou maar huistoe kan gaan?
Maar Josef is skepties. Het dinge werklik verander
in Israel? Maria se moed sak in haar skoene!

Daardie nag kry Josef ‘n droom, so helder asof dit
hier  vlak  voor  sy  oë  afspeel.  Met  ‘n  kloppende
hart skrik hy wakker. Dan skud hy vir Maria wakker:
“Maria! Maria, ‘n engel het so pas na my gekom!”

Maria skrik haar yskoud. Dis nou al die hóéveelste
keer dat ‘n engel aan haar en Josef verskyn die
afgelope paar jaar.
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“Maria, ons moet dadelik oppak. Wanneer dit lig
word, vertrek ons!”

“Waarheen gaan ons díé slag? Wat het die engel
gesê?”

“Ons gaan huistoe!” borrel dit dankbaar oor Josef
se lippe.  “Die  engel  het  vir  my gesê:  Staan op,
neem die Kindjie en sy moeder en gaan terug na
die land van Israel toe, want die mense wat die
Kindjie se lewe gesoek het, is dood. So ons vertrek
more huistoe, terug na Nasaret!”

En so vertrek Josef en Maria met hulle eenjarige
Seuntjie  en  gaan  vestig  hulle  in  Nasaret,  waar
Josef weer sy ambag as timmerman kon uitleef.
En  hy  het  gedroom  daarvan  dat  sy  spesiale
Seuntjie eendag die ambag by hom sal oorneem.

Herodus die Grote word opgevolg deur sy oudste
seun, Herodus Argelaos, ‘n man wat mooi by sy
wrede  pa  geleer  het,  en  ‘n  verskriklike  humeur
gehad het,  en eenmaal verantwoordelik was vir
3000 Jode se dood. Maar gelukkig was Nasaret
ver genoeg van daardie wrede koning af!

Gebed:
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Here, ek staan vanoggend weer in verwondering
oor al die gebeure in Betlehem. En hoe U betyds
ingegryp het toe alles verlore gelyk het. Dan besef
ek  net  weereens  hoe  groot  die  God  is  wat  ek
aanbid!
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Die Seun in die Tempel

Lukas 2:41-52

Video

Audio

Twaalf jaar het verbygegaan sedert daardie dag
in Betlehem, toe alles vir Maria so onwerklik gelyk
het. Met trots het sy haar Seun dopgehou soos Hy
opgroei,  gehoorsaam  en  voorbeeldig  in  alle
opsigte.  Hy  het  Pa  Josef  fluks  gehelp  in  sy
skrynwerkerswinkel, en Maria kon sien dat hierdie
seun  van  haar  volwaardig  in  Pa  se  sandale  sal
volg.

Maar  nou  was  daar  sommer  gróót
opgewondenheid in die dorpie Nasaret.  Dit  was
tyd vir die jaarlikse Paasfees, en vir weke lank al
was Maria besig om voorbereidings te tref. Daar
moet  padkos  voorberei  word  vir  die  lang,
uitmergelende  tog  na  Jerusalem.  Onwillekeurig
dink sy weer terug aan daardie epiese reis twaalf
jaar  vroeër.  Dit  was  ‘n  nagmerrie,  want  sy  was
hoogswanger. En toe was daar nie eers vir hulle
slaapplek nie! Sy skud haar kop en glimlag heimlik.
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Uiteindelik breek die langverwagte dag aan. Die
donkie  se  saalsakke  word  die  vorige  aand  al
sorgvuldig gepak met padkos en kooigoed. Alles
word  oor  en  oor  nagegaan  om  doodseker  te
maak dat daar nie iets  vergete agterbly nie.  Jy
kan mos nie omdraai en gou eers iets gaan haal
nie!

Die volgende oggend vroeg-vroeg val hulle in die
pad.  Maria  ry  op  ‘n  donkie  terwyl  Josef  maar
tevrede moet wees om die langpad te voet aan
te durf. Hy lei die pakdonkie met al hulle voorrade
op. Die kinders verdwyn sommer baie vinnig om
opgewonde  saam  met  hulle  maats  vooruit  te
hardloop  op  die  lang  pad  na  Jerusalem.  Hoe
verder  hulle  vorder,  hoe  groter  raak  die  groep.
Nefies en niggies wat mekaar ‘n jaar laas gesien
het koek saam, totdat dit ‘n reuse fees word van
saamsing en skerts en speletjies speel. Maria soek
onwillekeurig na haar baie spesiale seun, Jesus. Sy
glimlag  as  sy  hom  daar  voor  in  die  bondel
opmerk.

Vir  die twaalfjarige Jesus  is  daar  egter  ‘n ander
soort  opgewondenheid:  Volgende  jaar,  op
dertien, word hy ‘n “seun van die wet,” ‘n stappie
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nader aan Sy groot doel hier op aarde.

Die  reis  duur  byna  'n  week  voordat  hulle  in
Jerusalem aankom. Daar word kamp opgeslaan
teen  die  Olyfberg  en  nou  is  daar  derduisende
mense  van  regoor  die  wêreld  wat  saamkuier.
Daar  word  gesels  en  gesing  en  feesgevier  tot
laatnag elke aand. Natuurlik steur die grootmense
hulle nie aan wat die kinders doen nie, want die
hele spul kuier mos saam. Maria merk egter dat
wanneer die ander kinders in Jerusalem speel en
kattekwaad  aanvang,  dan  is  haar  twaalfjarige
Jesus iewers by die groot leermeesters. En sy sien
hoedat Hy aan hulle lippe hang en elke woord
indrink. Baie vreemd vir ‘n seun van sy ouderdom!

Jesus is later feitlik heeldag tussen die ringkoppe
met hulle grys baarde. Nou is Hy nie meer die een
wat aan die ou manne se lippe hang nie, maar
húlle hang aan Sý lippe, want sulke wysheid het
hulle nog nooit uit die mond van ‘n jong seuntjie
gehoor  nie!  Skielik  word  die  bordjies  verhang,
want die leermeesters word nou die leerlinge en
Jesus die Groot Leermeester wat almal oortref!

Hééltemal  te gou breek die einde van die fees
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aan,  en  dan  vertrek  Josef  en  Maria  terug  na
Nasaret,  salig  onder  die  indruk  dat  Jesus  iewers
tussen die bondel nefies en niggies is, wat alreeds
weer uitbundig vooruit hardloop.

Toe hulle daardie aand kamp opslaan by Jerigo,
soek  Maria  haar  seuntjie,  maar  Hy  is  net
skoonveld. “Hy is seker maar iewers saam met sy
maatjies,” skud Maria die kommer af, en sy dink
nie eers weer daaroor nie.

Toe hulle egter op die tweede dag van hulle reis
al ver gevorder het in die Jordaanvallei op, begin
Maria bekommerd raak. Dit is mos nie soos haar
Jesus is nie! Hy sou darem al kom oë wys het. Sy
begin  oral  rondvra,  maar  niemand  het  Hom
gesien nie. Dan begin Maria besef daar haar kind
nie by hulle is nie! Sy is rasend van kommer, en in
trane hardloop sy na Josef. “Ons moet omdraai!
Ons moet hom gaan soek!”

Diep  bekommerd  draai  Josef  en  Maria  om  en
loop weer al  die pad terug na Jerusalem. Hulle
hoef nie eers baie ver te soek nie, want die nuus
van  die  seuntjie  by  die  tempel  lê  al  die  hele
Jerusalem vol. Daar kry hulle hom waar Hy steeds
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besig was om met die Skrifgeleerdes te gesels oor
“die  dinge  van  My  Vader.”  Maria  is  sommer
smoorkwaad,  maar  wanneer  sy  Hom  skerp
aanspreek oor hierdie “onverantwoordelike” ding
wat Hy aangevang het, is  Sy woorde: “Waarom
het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in
die huis van my Vader moet wees nie?”

Vir  Maria  was  dit  ‘n  reuse  verligting  om  haar
seuntjie te kry. Lukas vertel dat Jesus aan sy ouers
onderdanig was, en dat Hy in groot guns was by
almal om Hom. En Maria was baie trots op haar
seun, al  het Hy haar daardie dag so groot laat
skrik!  Alhoewel  Jesus  aan  sy  ouers  gehoorsaam
was, was God prioriteit nommer een in Sy lewe.

Die  vraag  wat  ons  vanoggend  vir  onsself  moet
vra, is waar ons prioriteite lê? Is dit ons werk of ons
vriendekring?  Niemand,  nie  eers  ons  eie  gesin,
mag prioriteit  inneem bo die Here nie.  Rondom
Hom moet ons al die ander dinge beplan.

Gebed:

Here, ek moet vanoggend bely dat daar so baie
ander dinge in my lewe is  wat voorrang geniet.
Leer my asseblief om U voorop alles te stel.
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By die Bruilof

Johannes 2:1-11

Video

Audio

Jare kom en gaan. Droefheid het Maria getref toe
Josef sterf en haar as weduwee agterlaat. Maar
die  troos  was  daar  dat  sy  darem  haar  kinders
gehad  het.  En  veral  haar  oudste,  Jesus  was
waarlik vir haar ‘n riem onder die hart.

Toe Hy egter 30 word, deel Hy haar mee dat Sy
tyd aangebreek het dat Hy die werk waarvoor Sy
Vader Hom gestuur het moes gaan doen. Maria
het nie mooi verstaan nie. Sy het egter besef dat
Hy nie meer in Nasaret welkom was nie. Die preek
wat Hy die vorige Sabbat daar gelewer het, het
nie  goed  afgegaan  onder  Sy  dorpsgenote  nie.
Hulle het Hom daarvan beskuldig dat Hy Homself
bo hulle verhef!

Toe pak Jesus Sy skrynwerk gereedskap weg en
Hy  vertrek  na  die  Jordaanvallei  waar  Sy  neef
Johannes besig was om mense te doop. Daar is
Jesus sélf ook deur Johannes gedoop. Maria het
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die  berigte  gehoor  oor  ‘n  klompie  manne  wat
Jesus gevolg het. Hy het nou ‘n Rabbi geword!

Op ‘n dag word sy genooi na ‘n bruilof in Kana.
Dit was ‘n groot affêre wat sommer die hele week
lank aangehou het. Die bruilof was al ‘n paar dae
aan die gang, toe sy tot haar groot verbasing vir
Jesus  daar  sien  opdaag,  en  saam met  Hom ‘n
groepie manne. Sy was oorstelp van blydskap om
hulle te sien, en sy wink hulle nader om by haar te
kom  sit.  Sommer  dadelik  hou  Maria  van  die
manne saam met Jesus. En uit hulle gesels kom sy
gou agter dat hulle byna almal vissermanne is. Dit
is  egter  veral  die  jong  kêreltjie  met  die  naam
Johannes wat dadelik by haar aanklank vind.

Maar dan kom sy agter dat iets nie pluis is by die
bruilof  nie.  Sy  sien  hoe  die  arme
seremoniemeester  rondskarrel  asof  hy  ‘n  baie
groot probleem het. Dan verneem sy by een van
haar  vriendinne  dat  ‘n  groot  ramp  die  bruilof
getref het – die wyn is op! “Nou hoe kon hulle dan
so swak beplan het?” wonder  Maria.  Sy  kry  die
arme man jammer, want nou is dit mos sý skuld!

Maria het al gesien dat haar Seun wonderwerke
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verrig, en sy wonder of Hy nie dalk iets  aan die
situasie kan doen nie. Maar dan bedink sy haar –
dis darem ‘n bietjie te veel gevra. Dan skraap sy
haar moed bymekaar: “My Seun, kan jy nie dalk
help nie?”

Maar Hy is onwillig,  en Hy verduidelik dat Sy tyd
nog nie gekom het nie.

‘n Rukkie later draai Hy egter na Maria: “Gaan vra
asseblief  vir  die  bediendes  om  sewe  klipkanne
met water te bring.”

Maria  se  hart  klop  in  haar  keel  van
opgewondenheid. Vandag gaar hier iets gebeur!
Maar sy wonder wat haar Seun beplan? Wat wil
Hy met sewe klipkanne vol water maak? Maar sy
bevraagteken Hom nie,  sy  het al  geleer dat Hy
soms verrassende dinge doen. Maria loop na die
bediendes toe en dra Jesus se opdrag oor.

Die manne verstaan nie mooi waaroor dit gaan
nie, maar hulle is daar uit met die swaar klipkanne
wat vir  reinigingsdoeleindes gebruik word. Na ‘n
ruk  kom  hulle  terug  met  al  die  kanne  propvol
water.  Die  seremoniemeester  kyk  hulle  vraend
aan, maar hulle skud net hulle koppe en beduie
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daar na Jesus se kant toe.

Dan staan  Jesus  op en  loop na die  bediendes
toe. Hy beduie vir  hulle om van die water uit te
skep en vir die seremoniemeester te gaan gee.

Maria sien hoe die man se gesig ophelder as hy
die “water”  proe:  Dis  nie  water  nie  -  dit  is  wyn!
Héérlike  wyn!  ‘n  Volle  700  liter  daarvan!  Vol
verwondering  vir  haar  seun  loer  Maria  in  die
rigting van Jesus se vriende - hulle is stomgeslaan
en  terselfdertyd  in  ekstase!  Hierdie  is  die  heel
eerste  wonderwerk  van  Jesus  wat  hulle  beleef.
Nou wéét hulle dat hulle keuse om Jesus te volg
die regte een was. Maar daar sou nog talle meer
volg,  wonders  wat  nog véél  groter  is  as  hierdie
een!

Maria se hart swel van trots. Maar terselfdertyd is
daar  iets  wat  knaag in  haar  binneste.  Waarom
het  haar  eie  mense  van  Nasaret  haar  Seun
verwerp? En boonop hoor sy hoe haar eie kinders,
Jesus se broers en susters oor Hom praat, dat Hy
die familie se naam in die skande bring. Hulle sê
dat Hy nou wil  maak asof  Hy ‘n rabbi  is,  en dít
terwyl Hy g’n opleiding as rabbi gehad het nie! Dit
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maak Maria se hart baie seer. Kan hulle dan nie
sien wat Hy doen nie?

Dan neem Maria ‘n besluit:  sy sal  by haar  Seun
staan, maak nie saak wat gebeur nie!

Inderdaad  sou  daar  nog  baie  dinge  op  Maria
wag. Vir  die volgende drie jaar sou sy nog baie
vreugde beleef wanneer sy met trots sien hoedat
haar Seun talle wonderwerke doen. Sy sou beleef
hoedat  Hy  talle  siekes  genees,  en  hoedat  Hy
nederig die rol van dienaar aanneem, eerder as
iemand  wat  groot  roem  verwerf  het.  Veral
wanneer duisende mense om Hom saamdrom en
in  verwondering  kyk  na  alles  wat  Hy  doen.  Die
wysheid wat uit Sy mond voortvloei sonder ophou,
bring  ‘n  warm  gloed  om  Maria  se  hart.  En  die
onbaatsugtige liefde wat uit Hom straal, laat haar
huil van blydskap.

Maar terselfdertyd is daar ook ‘n beklemming om
haar  hart  as  sy  moet  sien  hoedat  veral  die
geleerde  mense,  die  kerkleiers  Hom
vyandiggesind is, Hom verag en verwerp. Daar is
selfs  gerugte  dat  hulle  heimlik  beplan  om  Hom
dood te maak!
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Maar Maria kon haarself nie voorberei vir daardie
verskriklike Vrydag wat nog voorgelê het nie!

Gebed:

Here, saam met Maria en die dissipels staan ons
verstom  oor  daardie  eerste  asemrowende
wonderwerk. Maar dan besef ons vanoggend dat
U die Almagtige is,  die Een vir  Wie absoluut niks
onmoontlik is nie!
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Twee Susters

Johannes 2:1-11

Video

Audio

Net buite Jerusalem was daar ‘n dorpie met die
naam Betanië. Daar het ‘n gesin gewoon wat vir
Jesus baie na aan die hart was: Maria, haar suster
Marta en hulle broer, Lasarus. Veral Maria het ‘n
groot plek in Jesus se hart gehad, want sy was die
stil  een  wat  liefde  uitgestraal  het  en  dikwels
sommer net by jou kom sit het, sonder om eers iets
te sê of te doen. Haar suster Marta was die een
wat altyd rondgehardloop het en duisend dinge
gedoen het. En dan was daar hulle broer Lasarus.
Liewe ou Lasarus! Skaars ‘n woord gesê! Moontlik
kon  hy  nie  ‘n  woord  inkry  met  sussie  Marta  se
gekekkel nie!

Op ‘n dag raak Lasarus siek. Met groot kommer
moes  die  twee  susters  toekyk  hoedat  sy
gesondheid by die dag agteruitgaan.

En dan sien hulle die oggend toe hulle opstaan,
dat Lasarus dodelik siek was! Die twee susters was
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baie bekommerd!

“Maria, ons moet dadelik vir Jesus laat kom!”

“Haai Marta, ons kan Hom mos nie nou laat haal
nie.”

“En waarom nogal nie?”

“Onhou,  die  Jode  wil  Hom  doodmaak!  Hulle  is
mos Perea toe om van die spul af weg te kom. En
dis baie ver jong! Dis oorkant die Jordaan!”

“Maak  nie  saak  nie  –  Boetie  Lasarus  is  nou
belangriker!  Dis  waarvoor  vriende  daar  is,  om
dinge vir mekaar te doen!”

En so kommandeer Marta iemand op, ten spyte
van Maria  se  protes  om vir  Jesus  te  gaan soek
waar Hy iewers in Perea besig is om te preek. Dis
‘n volle twee dae se reis om daar te kom. Maar
die kêrel het gelukkig nie nodig gehad om lank te
soek nie, want almal het geweet waar Hy doenig
was.

Die man het  sy  boodskap afgelewer,  en vir  die
manne vertel van die erns van die situasie. Lasarus
was uiters kritiek! Volgens die boodskapper het dit
gladnie goed geklink nie - Lasarus gaan dit beslis
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nie maak nie.

Jesus en die twaalftal sit met ‘n dilemma. Aan die
een kant is daar die Joodse kerkleiers in Jerusalem
wat Sy lewe soek. Boonop is dit nog ‘n volle twee
dae se reis. Teen die tyd dat hulle daar kom, is dit
dalk al te laat! Maar aan die ander kant is dit hulle
baie  dierbare  vriende  wat  in  groot  nood  is.
Daardie drie het ‘n baie sagte plekkie in Jesus se
hart.

En dan, eintlik kan Jesus mos maar net die woord
spreek,  en  Lasarus  sal  gesond  wees!  Hy  het  dit
immers gedoen met die Romeinse offisier se slaaf!
Nee, Jesus het beslis nie nou nodig om weer by
Jerusalem te kom nie. Die Jode gaan Hom hierdie
slag  nie  weer  laat  wegkom  nie.  Die  manne  is
bekommerd! Wat gaan hulle Meester doen?

Dan stel Hy hulle gerus: Lasarus se siekte gaan nie
sy dood beteken nie. Dit gaan egter Jesus se mag
openbaar.

Die manne het verwag dat Jesus sommer dadelik
sou oppak om na Betanië te gaan, maar tot hulle
groot verbasing, gaan Hy die volgende dag net
rustig  voort  om  te  preek  en  mense  gesond  te
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maak. En so ook die dag daarna.

Intussen  hardloop  Marta  in  sirkels  van  frustrasie
omdat Jesus nie opdaag nie, en Maria sit stil  en
huil  omdat  sy  sien  hoedat  haar  liewe  broer  se
lewe uit hom vloei. En dan sterf Lasarus. Jesus was
te  laat!  Marta  is  bitter  ontsteld:  ”Dis  darem  die
minste  wat  Hy  kon  gedoen  het,  om  Sy  vriend
betyds te kom red!”

“Los  dit  nou  maar  Marta,”  huil  Maria.  Sy  berus
haar by wat gebeur het.

En dan, twee dae nadat Jesus die nuus ontvang
het, deel Hy die ontstellende nuus mee aan die
twaalftal: “Ons gaan na Judea toe”. Die manne is
geskok:  hoe  kan  Jesus  nou  so  ‘n
onverantwoordelike ding wil staan en doen? Dit is
mos nou Sy eie dood soek daardie! “Ons vriend
Lasarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te
maak.”

Natuurlik  verstaan  die  manne  Hom  totaal
verkeerd. As ‘n siek persoon slaap, is sy kanse op
herstel soveel groter. Dit is dus mos nie meer nodig
om na Betanië te gaan nie. Maar Jesus help hulle
reg:  Nee,  Lasarus  is  dood,  en  dit  is  nodig  om
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daarheen te gaan. Boonop is Hy bly dat Hy nie
daar was met Lasarus se afsterwe nie.

Die manne is geskok. Nou sal dit nog ‘n verdere
twee dae neem om daar te kom, en die arme
Lasarus  se  lyk  sal  in  hierdie  hitte  dan  al  lankal
ontbind wees.

Daar was ‘n baie goeie rede vir Jesus se optrede:
In daardie tyd het mense geglo dat iemand se siel
nie dadelik  sy  liggaam verlaat  wanneer  hy sterf
nie. Sy siel bly daar rondhang, net vir die wis en
onwis. Eers as die liggaam begin ontbind, vertrek
die siel na die “onderwêreld”.

Jesus  wou  verseker  dat  almal  sou  weet  dat
Lasarus  onherroeplik  dood was en dat niemand
sou kon sê dat sy siel nog in die omgewing was
nie.  Dan  sou  niemand  kon  sê  dat  dit  nie  ‘n
wonderwerk  van  God  is  nie.  Thomas  se
moedelose reaksie is: “Kom ons gaan ook, sodat
ons saam met Hom kan sterwe”. Hoe ironies dat
wanneer  Jesus  vir  Lasarus  lewe gee,  dit  juis  die
laaste strooi is vir die Jode om Hom om die lewe
te bring. Maar dit bring nie alleen vir Lasarus lewe
nie,  maar  hierdie  handeling gee ook die ewige
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lewe aan Jesus se dissipels, asook aan elkeen wat
in Hom glo.

Gebed:

Here, dankie dat ek vandag kan weet dat ek selfs
vir die dood nie eers hoef te vrees nie, want U hou
my styf vas.
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“U Was te Laat, Here.....”

Johannes 11:17-32 

Video

Audio

In die dorpie Betanië is alles in rep en roer, want
uit die groot stad Jerusalem het mense daarheen
gestroom om die twee susters, Marta en Maria te
kom  troos  na  die  tragiese  afsterwe  van  hulle
broer,  Lasarus. Dit was skaars ‘n uur se stap van
Jerusalem  af,  dus  was  dit  nie  veel  moeite  vir
hierdie mense nie, en kon hulle maklik hulle plig
nakom. Ja, dit was maar ‘n droewige prentjie, om
al  die  mense  so  te  sien  huil  en  kerm  en  rou.
Lasarus  was  ál  wat  hierdie  twee  vroue  nog
oorgehad  het  in  die  lewe,  en  nou  is  hy  dood,
begrawe, vir ewig weg.

Marta skarrel rond om almal te bedien wat daar
aankom,  maar  maria,  sy  sit  net  daar  en  huil
saggies. Haar boetie, haar enigste is dood! Haar
verlies is baie groot!

Dan kom iemand aangedraf en fluister vir Marta in
die oor: “Jesus is op pad!” Haastig spring sy op en
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hardloop haar Meester tegemoet. ‘n Entjie buite
die dorp kry sy Hom, en sy is sommer dadelik baie
kwaad vir Hom dat Hy so lank gedraai het. “Here,
as U hier was sou my broer nie gesterf  het nie!”
Waarom het Hy nie betyds gekom nie? Sy het tog
betyds ‘n boodskapper gestuur om Hom te laat
haal, en die man is dae gelede al terug by die
huis! Waarom sou  Jesus tog so lank getalm het?
Maar steeds glo Marta heimlik dat Jesus nog iets
aan die saak kan doen. Alles kan tog nie totaal
verlore wees nie! Maar selfs in haar wildste drome
was sy nie voorbereid op dit wat sy binnekort sou
aanskou nie. As Marta dus vir Jesus sê dat sy weet
dat God vir Jesus sal gee wat Hy vra, bedoelende
dat Lasarus steeds gered kan word, dan sien ons
‘n  sprankie  hoop  in  haar,  maar  die  ongeloof
weeg baie swaarder as die hoop.

Jesus antwoord haar dat Lasarus wél uit die dood
sal opstaan, maar hierdie gedagte is een te veel
vir  Marta, want dit  is  tog nie moontlik nie? Haar
broer is al vier dae dood! Sy liggaam het al begin
ontbind in die bedompige klipgraf…..  nee, dit  is
tog  totaal  onmoontlik!  Ja,  eendag  met  die
opstanding  -  al  die  kinders  van  God  sal  dan
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lewendig word.

Jesus se antwoord aan Marta, is vandag vir jou en
my een van die grootste trooswoorde wat ons óóit
kan kry: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in
My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat
lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe
nie.”  Hierdie  is  nie  maar  net  trooswoorde  aan
Marta  oor  haar  broer  nie,  maar  ‘n  dramatiese
uitspraak  wat  weergalm  deur  die  sale  van  die
hemel. “Glo jy dit?”, vra Jesus vir  Marta. “Glo jy
dit?”,  vra Jesus vandag ook vir  jou en my. As jy
hierdie uitspraak glo, dan beteken dit steeds nie
dat jy die ewige lewe het nie. Die belangrikste is
dat jy in Jesus glo. Is daar ‘n verhouding tussen jou
en  Jesus?  Het  jy  vir  Hom  gesê  dat  jy
onvoorwaardelik in Hom glo - dat Hy jou Verlosser
is?

Wat presies behels Jesus se uitspraak? Die dood is
vir  die gelowige nie die einde van die pad nie,
maar eerder die begin van ‘n splinternuwe lewe,
een waar die verskrikking van die dood nie meer
‘n faktor is nie. Die Bybel leer ons baie duidelik dat
die dood slegs die poort is na hierdie wonderlike
lewe  saam  met  Jesus,  waar  daar  selfs  nie  eers
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meer siekte, oudword of pyn is nie, en waar sonde
totaal afwesig is.

Marta  antwoord  Jesus  met  ‘n  onseker  “Ja,
Here…..” Ja, sy weet dat Lasarus eendag sal lewe,
maar  nou  is  hy  vir  eers  dood.  Maar  dan  kom
Marta met ‘n groot verrassing voor die dag, as sy
haar onvoorwaardelike geloof in Jesus uitspreek.
Dit is die mees omvattende geloofsbelydenis oor
Jesus  wat  ons  in  die  ganse  Evangelie  van
Johannes kry: “Ek glo vas dat U die Christus is, die
Seun  van  God,  die  Een  wat  na  die  wêreld  toe
moes kom.” Kan enigeen dit duideliker stel? Selfs
die  slim  Skrifgeleerdes  wat  vir  jare  die  Bybel
bestudeer het en al die uitsprake oor Jesus oor en
oor  gesien  het,  het  nie  ingesien  wat  hierdie
eenvoudige,  ongeletterde  vrou  raakgesien  het
nie. Of Marta egter mooi begryp het wat sy so pas
bely het, is ‘n oop vraag, want ons sal later sien
dat sy Jesus probeer keer het toe Hy Lasarus se
graf wou laat oopmaak.

Jesus wou nie verder gaan, die dorp in nie. Hy het
buite  Betanië  bly  staan.  Dalk  het  die  spul
roubeklaers  wat  al  kermend  om  Maria
saamgedrom het, Hom gladnie aangestaan nie.
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Dus  gaan fluister  Marta vir  Maria in  die  oor  dat
Jesus  aangekom  het.  As  sy  uitglip,  stroom  die
gespuis agter haar aan om haar te gaan bystaan
as  sy  by  die  graf  gaan  huil.  Maar  dit  is  nie
waarheen  sy  op  pad  is  nie.  Haar  grootste
(enigste!) Troos het aangekom, en sy gaan val by
Sy voete neer. “Here, as U hier was.....” verwyt sy
Hom.

Hoe dikwels gaan soek ons nie ook maar troos by
Jesus  nie,  en  dan verwyt  ons  Hom:  “Here,  as  U
maar  net  betyds  ingegryp  het....”.  Ek  praat  uit
dure ondervinding, want ek het dit al so dikwels in
my  lewe  gedoen.  En  dan  moet  ek  later  in
skaamte vir Hom sê: “Here, ek is so jammer - ek
het nie besef wat U besig was om vir my te beplan
nie!” Sal ons ooit leer om Jesus onvoorwaardelik te
vertrou in alle aspekte van ons lewe?

Gebed:

Here,  vandag wil  ek  vra  dat  U  my sal  help  om
volle, onvoorwaardelike vertroue in U te kry.  U is
almagtig  -  by  U is  niks  onmoontlik  nie.  Maar  ek
besef ook dat U gedagtes baie hoër is as myne.
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Die Dood is Oorwin

Johannes 11:33-44 

Video

Audio

Mag  jy huil? Mag  jy maar bedroef wees? Paulus
leer  ons  dan om altyd blymoedig te  wees!  Om
selfs deur die allerverskrikste situasie nog vrolik te
moet kan sing en te lag. Dan pas huil mos nêrens
in die prentjie in nie. Of hoe?

Ons tref vir Jesus aan waar Marta by Hom staan
en Maria  aan  Sy  voete kniel.  ‘n  Skare  huilende
mense  drom  om  Hom  saam.  Dit  is  ‘n  bitter
droewige prentjie.  En dan kom die verrassende,
as  Jesus  se  gemoed  vol  skiet,  en  Hy  ook  huil.
Waarom?

Ek kom dikwels op begrafnisse, baie van hulle van
mense wat ek nie eers  ken nie.  Omdat ek help
met die klankversorging in die gemeente, moet ek
noodgedwonge maar uithelp. Ons klankbeheer is
op ‘n verhogie agter die gemeente, en ek het dus
‘n mooi uitsig oor alles wat aangaan. As ek dan
tydens so ‘n roudiens my oë oor die mense laat
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gaan, sien ek die droefheid op die gesigte. Hulle
het iemand dierbaar verloor, en hulle huil. Ek kry
die  arme  ouens wat  die  bedankings  doen  so
bitter jammer. Hulle begin gewoonlik vol moed en
selfvertroue praat, en dan skiet die gemoed vol,
en kry hulle bykans nie ‘n woord uit  nie. Hierdie
gebeure is gewoonlik een te veel vir my, en ek huil
heerlik  saam  met  almal  daar  onder,  al  ken  ek
hulle van g’n kant af nie. Dit is op sulke tye dat ek
die Here dank dat ek nooit ‘n predikant geword
het nie, want ek is gans te emosioneel. Hoe kry hy
dit reg om nie saam te huil nie?

Ja, ‘n mens, selfs ‘n man, mag maar huil. Vrouens
doen  dit  so  natuurlik!  Maar  waarom  het  Jesus
gehuil? Was dit omdat Hy waarlik vir Lasarus so lief
gehad het? Dis wat die Jode gedink het. Nee, ek
dink nie so nie, want Jesus was tog deeglik bewus
van die dinge wat sou volg. Hy het geweet dat Hy
Lasarus  kon opwek,  en boonop dat  Lasarus  die
ewige lewe het,  en dus  nie  werklik  dood is  nie.
Gewoonlik soek mense Jesus se droefheid in die
kortsigtigheid  van  Sy  vriende.  Hulle  ken  Hom
deeglik,  en Marta het  boonop dan so pas  bely
dat Hy die Christus is en dat sy dit met haar hele
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hart glo. Tóg is daar in hulle harte steeds daardie
onsekerheid, en kan hulle nét maar nie die volle
prentjie raaksien nie. Is Jesus bedroef omdat hulle
ten spyte van alles nie kan verstaan nie?

Dalk moet ons ‘n paar verse aanlees om ‘n beter
prentjie van Jesus se droefheid te kry. Jesus wil na
Lasarus  se  graf  geneem word.  Dan  volg  al  die
opmerkings as mense sien dat Hy huil,  sommige
van  hulle  vol  deernis.  Maar  daar  is  ook  die
snedige aanmerkings: “Hy kon ‘n blinde man laat
sien  -  kon  Hy  nie  hierdie  vriend  van  Hom  ook
gered het  nie?” Ons lees in  hulle opmerkings ‘n
vyandigheid,  ‘n  verwyt  en  ongeloof.  Weereens
skiet Jesus se gemoed vol, en Hy huil. Dalk moet
ons dus Sy hartseer sien, nie oor Lasarus nie, maar
oor die onkunde en sondigheid waarmee Hy hier
te doen kry. Jesus moes sékerlik geweet het dat,
alhoewel  daar  gelowiges  onder  hierdie  mense
was wat beslis saam met Hom in die paradys sou
wees,  die  grootste  deel  van  hierdie  mense  op
pad was die ewige verderf in. Ek sien dus Jesus se
droefheid oor almal wat besig was om verlore te
gaan as gevolg van hulle ongeloof.

Intussen kom die huilende stoet by die graf aan,
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heel  waarskynlik  presies  dieselfde  soort  graf
waarin Jesus nie lank daarna nie ook in begrawe
sou word. Dit  was ‘n gat wat uitgekap is  uit  die
rots,  en met ‘n  groot klip wat voor  die opening
gerol is om dit te seël. Hier is die lyk neergelê. As
dit eenmaal verseël is,  word so ‘n graf beslis  nie
weer oopgemaak nie,  want natuurlik  is  die reuk
van  die  ontbindende  lyk  onhoudbaar.  G’n
wonder  nie  dat  Marta  wil  keer  as  Jesus  die
ondenkbare vra, dat die klip weggerol word.

Ai  Marta!  Sy  het  met  haar  eie  oë  talle
asemrowende wonderwerke  aanskou  wat  Jesus
gedoen het. Sy herken dat Hy die Seun van God
is, maar steeds kan dit nie in haar verstand indring
dat Hy tot alles, absoluut hééltemal alles in staat is
nie,  selfs  om  haar  broer  uit  die  dood  te  laat
opstaan! Dit sou natuurlik beteken dat Lasarus se
liggaam in ‘n sekere sin herskep sou moes word,
omdat  Hy  al  begin  ontbind  het.  Maar  vir  die
Skepper van die heelal is hierdie ‘n nietigheidjie -
vandag sou God se almag aan haar  en al  die
ander om haar openbaar word. 

Die doodsreuk het sékerlik om die groep gehang
toe die klip weggerol is. Maar dan bid Jesus dat

220



die Vader Hom ter wille van die omstanders die
wonder  van  lewe sal  gee.  Na dese  moet  daar
géén twyfel wees dat Jesus waarlik die Seun van
God is nie. Op Jesus se bevel, sien ons vir Lasarus
springlewendig  uit  die  graf  gestap  kom,  steeds
toegedraai in sy grafdoeke.

Jesus  is  inderdaad die  opstanding en  die  lewe.
Elke roubeklaer wat daardie dag in Betanië was,
móés dit met hulle eie oë sien. Vandag is hierdie
maar net een van talle sulke wondere wat ons as
gelowiges se geloof versterk, en net weereens vir
ons sê dat by Jesus niks, maar níks onmoontlik is
nie. Glo jy dit? Ek glo met my hele hart!

Gebed:

Here, dankie dat ek vandag kan weet dat ek ‘n
Almagtige God aanbid. 
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Marta, Marta!

Lukas 10:38-42

Video

Audio

Jesus  en  sy  geselskap  het  op  hulle  reis  na
Jerusalem  by  die  dorpie  Betanië  aangedoen,
waar  Marta  en  Maria  saam  met  hulle  broer
Lasarus  gewoon het.  Hierdie  verhaaltjie  illustreer
baie  duidelik  dat  daar  gelowiges  is  van  totaal
uiteenlopende karakters  en  wat  baie  verskillend
optree. Ons mag nie vinger wys en sê dat iemand
verkeerd is nie!

Op die oog af is die drama wat hier afspeel net ‘n
insidentjie  wat  jy  dalk  binne  minute  alweer  sal
vergeet. Marta was baie bedrywig in die kombuis
om alles vir Jesus en die manne reg te kry, maar
haar sussie het besluit dat sy liewer sommer net by
Jesus wil gaan sit en luister na wat Hy alles te sê
het.  Marta  raak  naderhand  warm  onder  die
boordjie oor haar sussie se laksheid, en sy gaan
praat  met  Jesus  hieroor.  Maar  dan  kom  die
verrassende as Jesus nie vir Maria die “lui een” nie,
maar vir Marta, die “besige een” teregwys omdat
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sy so besig is. Dan sê Hy vir haar dat die “lui” Maria
eintlik die een is wat reg optree.

As ons die verhaaltjie vir die eerste keer lees, dan
lyk dit vir jou so bitter onregverdig. Waarom word
die een wat hard werk oor die vingers getik, en
die sussie wat sit  en niksdoen word geprys? Ons
moet eintlik die optrede van hierdie twee susters
beoordeel in die lig van wat dit werklik inhou om
‘n volgeling van Christus te wees. 

Jy het werklik simpatie met Marta wat haar liefde
vir Jesus wys deur Hom en sy dissipels te bedien.
Eintlik moes Maria haar suster gehelp het, maar sy
was passief. In die lig van  Jesus se gelykenis van
die  barmhartige  Samaritaan,  moet  ons  werklik
Marta se diens waardeer. Sy het presies gedoen
wat Jesus gepreek het oor die Samaritaan. Tóg sê
Jesus dat Maria “die beste deel gekies het”. Wat is
die “beste deel” waarna Jesus hier verwys? Om
alle ander dinge te los en Jesus se woorde in te
drink! Hiermee sê Jesus nie dat dit verkeerd is om
besig te wees en hard te werk in die Koninkryk nie.
Hy  sê  ook  nie  dat  ‘n  mens  maar  eerder  jou
huishoudelike  pligte  moet  verwaarloos  om  met
die dinge van die Here besig te wees nie.
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Die groot geheim is dat jy moet weet wanneer die
tyd reg is vir werk en wanneer dit reg is vir stilword.
Maria het net besef dat dit nie nou die tyd is om
rond te hardloop en dinge vir  die Here te doen
nie, maar dat dit die tyd was om die Here toe te
laat  om iets  vir  haar  te  doen.  Sy  moes  oop en
ontvanklik wees op daardie oomblik, want Jesus
het dinge gesê wat vir haar baie belangrik was.
Ja, sy kon wél later weer haar gasvrou-pligte doen
en  al  haar  huishoudelike  probleme  oplos.  Jesus
was  egter  slegs  vir  ‘n  kort  tydjie  by haar,  en sy
moes  elke  oomblik  daarvan  kwaliteitsmomente
maak.

Deur hierdie verhaaltjie leer die Here ons ook om
baie sensitief te wees vir die momente in ons eie
lewe wanneer Hy deur sy Gees met ons wil praat
en ons leer en sterk wil maak. Natúúrlik is dit van
groot waarde as jy bereid is om jou moue op te
rol en koninkrykswerk met passie en méning aan
te pak. Dit behoort deel van jou lewe te wees en
dit maak jou geestelik sterk terwyl jy terselfdertyd
die liefdesgebod so kan uitleef en tot diens van
God en jou naaste kan wees. Daar kom egter tye
in  jou lewe dat  jy  moet  besef  dat  jy  nou moet
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stilword voor die Here en ophou rondskarrel met
jou dagtake sodat jy net kan indrink wat Hy vir jou
wil fluister. Dit is op sulke tye wat jy ook aan die
voete van Jesus gaan sit en net luister na wat Hy
vir jou sê. Sulke oomblikke is uiters kosbaar. Dit is
hier waar jy weer gevul word met krag; dit is hier
waar jy Jesus se nabyheid ervaar; dit is hier waar
jy weer besef hoe afhanklik jy werklik van Hom is. 

As jy die langpad aandurf met jou motor, kan jy
nie maar net aanhou ry en ry nie!  Iewers moet jy
stilhou  vir  brandsof.  Boonop  is  dit  vir  jou  as
bestuurder ewe noodsaaklik om net ‘n bietjie te
ontspan,  anders  gaan jy  uitbrand.  Op dieselfde
wyse is dit ook nodig om geestelik “stil te hou” en
die  allernoodsaaklike  brandstof  van  die  Heilige
Gees  in  te  neem.  Dit  kan  jy  nie  doen  terwyl  jy
staan  en  hardloop  nie,  maar  jy  het  nodig  om
rustig te raak. 

Stilword  aan  Jesus  se  voete  beteken  nie
noodwendig alleen om te gaan sit en Bybelstudie
hou  nie.  Ek  beleef  sulke besonderse  stilword-
momente wanneer ons selgroep bymekaar kom,
of wanneer ons mannegroep Saterdagoggende
saam sing en gesels. Om maar net te vergeet van
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al die verpligtinge en te kan ontspan saam met
mede-gelowiges  wat  omgee,  is  vir  my  kosbaar.
Om iewers in die bos te kan sit en die stilte in te
drink, is ook vir my kosbaar. Om dan te kan luister
na die influistering van die Heilige Gees in  sulke
omstandighede,  is  onbeskryflik  hemels!  Sulke
oomblikke  aan  Jesus  se  voete  is  iets  wat
onherroeplik  ingebrand  word  in  my
mooimomente-kamertjie.

Gebed:

Here baie dankie vir daardie stiltye wat U vir my
gee - vir die hemelse oomblikke wanneer U met
my praat deur die stilte en rustigheid.

226



Salf vir Jesus se Voete

Johannes 12:1-11 

Video

Audio

Jesus  se  laaste  week  het  aangebreek.  Hulle  is
steeds in Betanië, net buite Jerusalem. Nou is hulle
natuurlik  ook  reg  in  die  gevaarsone,  waar  die
Joodse  leiers  op  hulle  wag.  Die  regte  oomblik
moet  nou  net  aanbreek  om  Hom  gevange  te
neem en tereg te stel!

Die  manne word uitgenooi  vir  ‘n  ete deur  hulle
dierbare vriende Marta,  Maria  en  Lasarus.  Hulle
het om die tafel gaan aansit, of dalk is dit eerder
aanlê.  Marta  is  soos  gewoonlik  die  een  wat
rondhardloop en hulle bedien. En dan, terwyl sy so
ywerig aan die werk is, verdwyn sussie Maria, en
kom te voorskyn met ‘n albasteflessie. Alle oë is op
haar  gerig.  Asems  word  ingetrek,  want  jy  kan
sommer sien dat hierdie ‘n baie duur fles is. Wat
sou sy  daarmee wou maak? Sy gaan reguit  na
Jesus toe, breek die nek van die fles en begin om
die ganse inhoud daarvan oor Jesus se voete uit
te giet. 
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Nardusolie word gemaak van die wortels van die
nardusplant wat in Indië groei. Hierdie olie is dus
ingevoer  uit  Indië,  en  is  peperduur.  ‘n  Enkele
druppel of twee is genoeg om ‘n heerlike geur te
versprei. Vir Maria is dit egter nie genoeg nie, en
die  hele  inhoud,  ‘n  volle  halfliter  word  vir  haar
Meester gebruik. Die vertrek en die hele huis word
gevul met die hemelse geur van Nardus.

‘n Doodse, ongemaklike stilte  sak oor die groep
toe. Niemand durf ‘n woord sê nie. “Weet Maria
wat  sy  so  pas  gedoen  het?”  maal  deur  die
gedagtes.  Maar  Maria  is  nog  nie  klaar  nie.  Sy
maak haar hare los. Geskok snak die manne na
hulle  asems! Dan  begin  sy  om  haar  hare  as
handdoek  te  gebruik.  Met  haar  goedversorgde
haredos droog sy Jesus se voete af.  Nou het sy
almal  éérs  sprakeloos.  So  ‘n  ding  word  net
eenvoudig nie gedoen nie!

Hare was destyds vir vroue baie belangrik, en hulle
het groot moeite gedoen om dit te versorg. Maria
se  handeling  is  dan  ook  beskou  as  baie,  baie
spesiaal,  want  ‘n  vrou  sou  slegs  haar  hare  so
gebruik om ‘n man se voete af te droog, as hy vir
haar baie spesiaal is, as sy dus aangetrokke is tot
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hom. Hiermee wil  sy vir  die man sê dat sy  haar
héél  beste  vir  hom  wil  gee.  Dit  sou  egter  baie
vergesog wees om Maria se aksie teenoor Jesus
as ‘n seksuele aangetrokkenheid te sien. Vir haar
was Hy haar Meester vir Wie sy enigiets sou doen. 

Judas  Iskariot  is  die  eerste  om  die  stilte  te
verbreek. Hy is ‘n bitter ongelukkige man. Hy meet
Maria  se aksie  onmiddellik  in  geldwaarde,  want
hierdie duur olie kon eerder verkoop gewees het.
Sy redenasie is dat die geld vir die armes gegee
kon word. Baie edel! Maar Judas het ‘n verskuilde
motief gehad: hy was geldgierig. In daardie  tyd
het  ‘n  Rabbi  hom  nie  bekommer  oor  die
alledaagse  dinge  soos  kos,  geld  ens.  nie,  sy
volgelinge moes hiervoor sorg. Jesus die Rabbi) se
dissipels  moes  dus sorg  dat  daar  kos  en  ander
noodsaaklikhede is.  Judas  was  die  een wat  die
finansies hanteer het. Hulle het egter vermoed dat
daar van die geld in sy eie sak beland het. (Klink
dit nie bekend nie?) Hierdie flessie nardusolie het
Judas  se  geldgierige  ogies  laat  skitter,  want  dit
was ‘n hele jaar se salaris werd.

Het Maria geweet wat op Jesus gewag het? Het
sy vermoed dat haar Meester skaars ‘n week later
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dood sou wees? Sy sou Hom salf  met die beste
wat sy  gehad het terwyl  Hy lewe.  Sy aanbid ‘n
lewende  Here!  In  skrille  kontras  hiermee  kom
Nikodemus ‘n week later  met ‘n volle vyftig liter
speserye om Jesus vir ewig in die graf weg te bêre
(Joh 19:39).

Jesus  is  rustig  oor  Maria  se  handeling.  As  Judas
haar oor die vingers wil tik oor sy so mors, is Jesus
se  reaksie,  dat  Maria  hierdie  reukolie  spesiaal
moes hou vir hierdie dag, want dit is om Hom te
salf vir Sy begrafnis. Vir die armes kan hulle maar
weer  anderdag iets  gee,  maar  nou is  Jesus  die
héél belangrikste.

Vir Maria was dit van uiterste belang om haar álles
te  gee vir  ‘n  lewende Here.  Nie  alleen  offer  sy
baie duur reukolie op nie, maar waag sy ook haar
reputasie deur haar hare te gebruik. So maklik kon
iemand  dalk  iets  anders  gelees  het  in  haar
handeling, maar sy het nie omgegee nie. Sy het
besef dat Jesus se tyd om was, en dat daar dalk
later nie weer ‘n geleentheid sou wees nie.

Ek dink dit  is  baie belangrik  dat ons Jesus moet
dien terwyl daar vir ons nog ‘n geleentheid is om

230



dit  te  doen.  So  maklik  wil  ons  sê  dat  ons  wél
eendag  aan  Sy  voete  sal  sit,  eendag  na  die
wederkoms. Maar dit is ook belangrik dat ons hier
en nou alles in die stryd moet werp, en al ons lof
en  verheerliking  aan  Hom,  die  Koning  van  alle
Konings  sal  bring.  Maria  was  dankbaar  vir  wat
Jesus  vir  haar  gedoen  het,  en  sy  het  haar
dankbaarheid  op  ‘n  tasbare  wyse  getoon.  Is  jy
dankbaar  vir  wat  Jesus  vir  jou  gedoen  het,  en
steeds elke dag doen? Dan is dit mos net reg om
ook op ‘n tasbare wyse vir Hom dankie te sê. Nie
maar  op  ‘n  halfhartige  wyse,  deur  ‘n  paar
druppeltjies olie aan Hom af te staan nie,  maar
om jou álles vir Hom te gee. Géén offer is te groot
om vir Jesus te gee nie.

Gebed:

Here,  ek  gee  dikwels  so  halfhartig,  en  my
dankbaarheid is so flou. Ek wil U dien met alles wat
ek het.
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Maria Magdalena

Johannes 20:1-18

Video

Audio

Daardie Sabbat was sekerlik die langste een in die
ganse  lewe  van  die  dissipels.  Hulle  het  elke
oomblik daarvan omgewens. Die Sondagoggend
was nog pikdonker, toe is Maria Magdalena al op
pad na Jesus se graf. Wat sy so vroeg daar wou
gaan doen, sou net sy weet. Dalk wou sy maar
net naby haar Meester wees, al was Hy dan ook
dood. Die nag was te lank, en sy het troos nodig
gehad. Ek kan die prentjie sien van die huilende
vrou wat in die donker aansukkel, bedroef omdat
sy in haar geliefde Meester se donkerste uur, Hom
nie eers kon bystaan nie. Sy kon maar net toekyk
hoe die lewe uit Hom sypel daar aan die kruis.

Maria  Magdalena  is  ’n  belangrike  vrou  in  die
Nuwe  Testament.  Lukas  vertel  dat  sy  van  sewe
duiwels  besete  was.  Ná  haar  genesing  het  sy
saam met ‘n klompie ander vroue vir Jesus en sy
twaalf dissipels gesorg. In ‘n volgende dagstukkie
vertel ek meer hieroor.
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Magdalena was nie haar tweede naam of van,
soos meeste mense dink nie. Dit was ‘n bynaam
wat  sy  gekry  het  omdat  sy  van  Magdala
afkomstig  was.  Sy  was  een  van die  bittereinder
vroue wat dit gewaag het om naby Jesus te bly
tydens Sy kruisiging, en sy het ook gehelp met Sy
begrafnis. Maria Magdalena was dus baie geheg
aan Jesus, en het Hom enduit gevolg.

In die skemerdonker kom Maria by die graf aan.
En dan die verskriklike skok:  die klip is  weggerol!
Met ‘n hart wat in haar keel klop, hardloop sy al
die  pad  terug  na  waar  die  bedroefde  dissipels
bymekaar is.  Sy skud Petrus wakker om hom die
skokkende nuus te vertel: “Iemand het Jesus se lyk
gesteel!”

Ek kan my voorstel die skok en afgryse op arme ou
Petrus  se  gesig.  Hy  en  Johannes  spring  op  en
hardloop so vinnig hulle kan om te gaan kyk wat
aangaan.  “Hoe  kón  hulle!”  maal  dit  deur  hulle
koppe. Met hygende asem kom Johannes eerste
by die graf aan. Hy kyk in, en dan sien hy iets baie
snaaks: Ja, die graf is leeg, maar die doeke wat
om Jesus se lyk gedraai was, lê steeds daar. Dan
kom Petrus daar aan, en al hygende kruip hy in
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die  graf  in.  Wat  hy  daar  vind,  plaas  ‘n  reuse
vraagteken op sy gesig. Hy verstaan dit nie! Géén
dief sou ‘n liggaam steel en eers die doodsdoeke
afhaal  nie!  Selfs  die doek wat  om Jesus  se kop
gedraai  was,  lê  daar  eenkant,  netjies  opgevou.
Iets  is  baie,  baie snaaks hier!  En hy verstaan dit
gladnie!  Dit  maak net  eenvoudig nie sin  nie.  Ek
sou  wát  wou  gee om die  gesprek  te  kon  hoor
tussen  die  twee  bekommerde  manne  toe  hulle
huistoe stap!

Intussen kom Maria Magdalena weer by die graf
aan,  al  snikkende,  haar  hart  is  verskeur!  Nou  is
haar Meester nie alleen dood nie, maar Sy lyk is
boonop gesteel ook! Wat ‘n droewige situasie! Vol
verwagting loer sy by die graf in.  Het sy dalk ‘n
wonderwerk  verwag?  Het  sy  gehoop  dat  Jesus
nog daar sou lê? En dan, die skok as sy twee baie
vreemde manne met spierwit klere in die graf sien
sit.  Dit  was eers  baie later  wat sy besef  het dat
hulle  engele  was.  Die  hemel  het  waarlik
oopgegaan  met  Jesus  se  opstanding,  net  soos
wat  Jesus  voorspel  het  in  Johannes  1:51.  As  sy
omdraai, sien sy vir Jesus agter haar staan. Deur
haar trane herken sy Hom eers  gladnie.  Hy was
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die héél laaste Persoon wat sy daar sou verwag.
Maar  as  Jesus  haar  vol  deernis  op  haar  naam
aanspreek, “Maria!” is dit asof die skille van haar
oë afval. Hy leef! Sy wil Hom vasgryp en nooit ooit
weer  los  nie!  Maria  Magdalena  is  oorstelp  van
vreugde. Dan het alles tóg gebeur soos wat Hy
voorspel het!

In my geestesoog kan ek die prentjie voor my sien:
Maria  wat  aan  die  voete  van  haar  geliefde
Rabboenie (Leermeester) neerval en Hom om die
bene gryp en vashou en druk van pure blydskap.
Sy  het  sékerlik  sy  voete  onbeheers  gesoen  en
gehuil van vreugde!

Maar  dan  gee  Jesus  haar  ‘n  opdrag:  Nee,  sy
moenie hier aan Hom vasklou nie, maar sy moet
eers vir die ander gaan vertel wat sy gesien het.
Sy moet ‘n getuie wees van die opgestane Jesus.
Later sou Jesus Sélf hierdie getuienis van haar kom
bekragtig. Maar nou moet sy eers die ongelooflike
nuus gaan oordra.

Maria  het  nie  gras  onder  haar  voete laat  groei
nie. “Ek het die Here gesien!” borrel dit oor haar
lippe wanneer sy by die ander aankom, “Ek het
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die Here gesien!” As sy tot bedaring kom, vertel sy
verder: “Hy het gesê dat Hy na Sy Vader toe gaan
opvaar.  En  Hy  het  ook  gesê  dat  Sy  Vader  óns
Vader is, en dat Sy God óns God is!” Oor en oor
en  oor  het  Maria  hierdie  wonderlike  getuienis
vertel aan elkeen wie sy teëgekom het. Sy kon net
eenvoudig  hieroor  nie  stilbly  nie.  Die  Here  het
wáárlik opgestaan!

Is dit nie ironies nie, dat ‘n eenvoudige vrou wat
niks beteken in die samelewing nie, een wat op ‘n
tyd  van  sewe  duiwels  besete  was,  die  eerste
kragtige getuie word vir die opgestane Jesus. En
dan dink ons terug aan die Samaritaanse vrou by
die  put,  die  een  met  die  bitter  twyfelagtige
karakter. Sy het ‘n hele dorp in beroering gehad
met  haar  getuienis  oor  Jesus.  Dan het  ek  en  jy
absoluut  géén  verskoning  om  ook  ‘n  getuie  te
wees nie. Kom ons maak werk daarvan, en wees
getuies van die Jesus wat opgestaan het en wat
vandag lewe en regeer.

Gebed:

Here, maak my asseblief ‘n kragtige getuie vir U.
Gee my asseblief die vrymoedigheid om vir U te
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getuig teenoor almal wat ek teëkom.
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Vroue saam met Jesus

Lukas 8:1-3

Video

Audio

Om  die  Evangelie  te  verkondig  is  nie
kinderspeletjies  nie,  veral  as  jy  dag-vir-dag,  van
vroegoggend  tot  laataand  omring  en  verdruk
word  deur  ‘n  skare  wat  dikwels  baie  duisende
beloop, en elkeen soek jou persoonlike aandag.
Dan begin dit  baie harde werk word. Jesus was
nie die enigste wat hierdie druk gevoel  het  nie,
die twaalf  wat Hy uitgekies  het,  het  dit  sélf  ook
maar nie juis maklik gehad nie. Hulle het nie maar
die hele tyd net van Jesus geleer en geluister wat
Hy gesê het nie. Nee, hulle was prakties in die veld
saam met Hom. Hulle moes die skare versorg en in
bedwang  hou,  en  hulle  was  verantwoordelik
daarvoor  om  toe  te  sien  dat  Jesus  nie  vertrap
word nie.

Ek dink nie ons besef aldag waardeur hierdie span
gegaan  het  nie.  Dit  was  uitputtende  werk  wat
dikwels  tot  diep in  die nag aangegaan het.  Vir
kosmaak en die algemene versorging was daar
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net  eenvoudig  nie  tyd  nie.  En  hier  het  ‘n  paar
vroue wat alreeds Jesus  se wonderlike genesing
ervaar het, die nood gesien en besluit om te kom
help.

Dit was nie rêrag ongewoon vir vroue om ‘n rabbi
van geld en kos te voorsien nie, maar hier het dit
‘n stappie of twee verder gegaan, want hierdie
vroue het  alles  gelos om saam met Jesus  en sy
geselskap  rond  te  trek  deur  die  land.  Dit  was
absoluut  ongehoord,  en  dit  sou  eintlik  as  ‘n
skande beskou gewees het in hulle samelewing,
veral vir die getroude vroue. G’n wonder dat baie
mense bitter ongemaklik gevoel het oor Jesus nie,
want Hy het  veroorsaak dat mense dinge doen
wat jy nie normaalweg veronderstel is om te doen
nie. Die sosiale strukture en tradisionele gebruike is
tot in hulle fondamente geskud toe Jesus die dag
begin preek!

Die name wat Lukas hier noem, hoor ons later in
die verhaal weer, en aan die einde van Lukas se
verhaal  sien  ons  hoedat  hulle  saam  met  die
apostels  getuies  word  van  Jesus  se  opstanding.
Ons  weet  nie  hoeveel  vroue  betrokke  was  nie,
maar  Lukas  noem  enkeles:  Maria  wat  van  die
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vissersdorp  Magdala  afkomstig  was,  het  die
bynaam  Magdalena  gehad.  Johanna  was
getroud  met  Gusa,  ‘n  hoë  amptenaar  van
Herodus  Antipas.  Hy  was  die  bestuurder  van
Herodus  se  huishouding.  Sy  was  dus  ‘n
vooraanstaande vrou in die samelewing wat haar
reputasie op die spel geplaas het om Jesus en Sy
twaalf manne te versorg. Johannes vertel ook van
Maria, vrou van Klopas, wat waarskynlik getroud
was met Josef se broer Klopas. Sy was saam met
haar  skoonsuster  Maria,  die  ma  van  Jesus,  en
ander vroue by die kruis. Moontlik was sy en haar
man  van  die  eerste  sendelingpare.  Ons  lees,
terloops van sewe vroue in die Nuwe Testament
met die naam Maria.

Kosmaak,  klere  was,  water  aandra,  slaapplek
voorberei,  ander  mense  se  kindertjies  troos,  dit
was hulle dagtaak. Ek neem aan dat hulle dikwels
dalk in die veld moes slaap op die harde grond
saam met die res. Hierdie vroue was die ruggraat
van die hele bediening. Ons sien hulle hier as die
“ondersteuningspan”.

Ons sien dus dat hierdie vroue uit alle vlakke van
die  samelewing  gekom  het.  Sonder  hulle
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ondersteuning  sou  die  hele  operasie  platgeval
het,  want  die  manne  sou  net  eenvoudig
uitgebrand het.

Ons  is  so  geneig  om  op  die  geringer  takies  in
koninkrykswerk neer te sien as onbelangrik. Dikwels
is  dit  juis  daardie “geringer takies” wat die ratte
geolie hou en die wiele aan die rol hou. Ek onthou
as kind, hoe ek dikwels met minagting staan en
kyk het na ‘n kêrel wat op Waterval Boven langs
die  treinspoor  staan  met  ‘n  klein  langsteel
hamertjie.  Met  elke  trein  wat  verbykom klop hy
teen die wiele met sy hamertjie, dag-in, dag-uit,
tot vervelens toe. Dis al wat hy heeldag doen! Ons
het  spottenderwys  na  hom  verwys  as  die
“Tappiologist”.  Almal  het  neergesien  op  hierdie
arme kêrel. Tóg het hy ‘n uiters verantwoordelike
werk  gehad,  want  hy  het  fyn  geluister  na  die
geluid wat elke hamerslag maak, en as een dalk
anders klink as die res, is die trein summier gestop,
want dan het dit beteken dat daar fout is met die
wiel,  en  dat  dit  dalk  ‘n  tragiese  ontsporing  kon
veroorsaak wat selfs menselewens kon kos.

Uiteindelik is die vroue die enigstes wat kopgehou
het toe alles besig was om uitmekaar te val. Toe
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die  twaalf  uitgesoekte  apostels  moedeloos
uitmekaar  gespat  het  en selfs  begin  sê het  dat
hulle  Jesus  gladnie eers  ken nie,  was dit  hierdie
vroue  wat  tot  op  die  bittere  einde  by  Jesus
gestaan het. Selfs toe Hy aan die kruis hang, was
hulle daar om Hom te probeer ondersteun in Sy
laaste  oomblikke.  En  dit  was  hulle  wat  Sy  lyk
versorg  het  en  Hom  begrawe  het.  En  daardie
Sondagoggend was dit weereens húlle wat eerste
by die graf was om die laaste reëlings te kom tref.
Dit  was  ook  hulle  wat  die  goeie  nuus  aan  die
ander  dissipels  uitgebabbel  het  oor  Jesus  se
opstanding!

Het jy dalk ook een van daardie “geringe” takies
in  die  Koninkryk?  Voel  jy  dalk  minderwaardig
omdat jy nie eerder op die kansel kan staan nie?
Wees verseker dat die ganse koninkryksmasjien tot
stilstand sal kom sonder hierdie klein, onbenullige
ratjies. Wees trots op jou takie, en doen dit met
vreugde en oorgawe!

Gebed:

Here, dankie vir die taak wat U my gegee het om
te doen. Help my om dit voluit te verrig!

242



243



Die Vrou by die Put

Johannes 4:1-18

Video

Audio

Ek sien eenmaal ‘n beriggie in die koerant, dat Liz
Taylor  op  trou  staan.  “Wonderlike  nuus!”  sou  ‘n
mens mos sê van enige huwelik-in-wording. Maar
nee, in haar geval was dit stokou nuus! Dit was toe
al  haar  negende  keer!  Stokoud  was  sy,  maar
steeds het sy gehunker na jong blaartjies, net om
hulle weer te los wanneer sy moeg raak vir hulle.
Nou  wat  het  hierdie  brokkie  nuus  dan  met  ‘n
dagstukkie te doen? Alles! Die vrou in vandag se
verhaal het ‘n reputasie wat byna net so lank is
soos dié van Liz! Ons kan net eenvoudig nie oor
Vroue uit die Bybel gesels sonder om dáárdie vrou
by die put te noem nie!  Ons weet nie eers  wat
haar naam was nie.

Om  net  eers  die  prentjie  in  perspektief  te  stel:
Jesus  en  sy  dissipels  het  van  Galilea  af  na
Jerusalem gegaan om die Paasfees te vier, ‘n reis
van  sowat  150km.  Daar  vind  Sy  gesprek  met
Nikodemus  plaas.  Dit  was  ‘n  baie  suksesvolle
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besoek, want mense het in groot getalle om hulle
saamgedrom. Hiervan het die Fariseërs, wat groot
invloed gehad het  in  die  Jerusalem omgewing,
niks gehou nie.

Nou is hulle egter weer op pad terug na Galilea.
Dalk  wou  Hy  konfrontasie  met  die  Fariseërs  op
hierdie stadium vermy. Hulle volg die kortste roete
deur  die  Samaritaanse  gebied.  Dit  was  nie  ‘n
gewilde  roete  nie,  want  die  Jode  het  liefs  die
Samaritane totaal vermy.

Dit was twaalfuur die middag, en die manne was
moeg en honger. Naby die dorpie Sigar stop hulle
by ‘n put wat nog uit Jakob se tyd dateer. Jesus
besluit  om daar te bly  wag terwyl  die ander  vir
hulle  gaan  middagete  koop  in  die  dorp.
(Mosbolletjie  se  kommentaar:  Was  dit  KFC  of
McDonalds?)

En dan gebeur ‘n snaakse ding: hier, in die hitte
van  die  dag,  kom  ‘n  Samaritaanse  vrou
aangestap  met  ‘n  kruik  op  haar  skouer.  G’n
ordentlike vrou loop haal  water  in  hierdie warm
uur nie, en veral nie alleen nie! Om te gaan water
haal, is ‘n sosiale geleentheid vir die vrouens om
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te klets en al die skindernuus op te vang. Waarom
is hierdie een alleen? Het sy dalk iets om weg te
steek?

Maar dan gebeur nog ‘n snaakser ding: Jesus vra
vir  haar  ‘n  bietjie  drinkwater.  Die vrou kan haar
ore  nie  glo  nie.  ‘n  Jood  wat  vir  haar,  ‘n
Samaritaan,  water  vra?  Die  Jode  het  die
Samaritane soos  die  pes  vermy.  Jy  eet  of  drink
beslis  nie saam met hulle nie, want dan word jy
onrein.  Dit  was  só  erg,  dat  sommige  Jode  selfs
geglo het dat hulle besmet kon raak, selfs  as ‘n
Samaritaan se skaduwee op jou val.

Die vrou se verbasing is  dus gladnie ongegrond
nie.  Maar  dinge raak erger  as  Jesus  ‘n  gesprek
met  haar  aanknoop.  Nie  alleen  is  sy  ‘n
Samaritaan nie, maar boonop ‘n vrou. Dus is sy op
die  heel  onderste  trappie  van  die  sosiale
rangorde.  Sy is  net  nog ‘n stukkie  eiendom van
iemand. Maar dit raak nóg erger, want baie gou
kom ons uit die gesprek agter dat sy boonop ‘n
gure reputasie het. In skrille teenstelling hiermee,
het ons so pas gelees van Jesus se gesprek met
Nikodemus,  wat  op  die  hoogste  sport  van  die
sosiale leer is.
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En dan moet ons maar net besef dat Jesus verby
al ons menslike beperkinge kyk. Status maak nie
by Hom saak nie. Of dit nou die hooggeplaaste
Nikodemus  is  of  die  straatvrou,  Jesus  is  daar  vir
almal, regoor die sosiale spektrum!

Die gesprek is baie interessant. Dit begin met Jesus
wat vir water vra. Die vrou antwoord Hom met ‘n
vraag wat fokus op die verskriklike kontras tussen
Jode  en  Samaritane.  Tussen  die  lyne  deur,  lees
ons  haar  vraag:  “Julle  Jode  dink  mos  dat  julle
beter is as ons Samaritane, nie waar nie?”

Jesus sien regdeur haar vraag, en Sy antwoord sê
vir  haar  dat  Hy baie meer  is  as  net  ‘n  gewone
Jood.  Hy  is  eintlik  God  se  gawe  aan  hierdie
wêreld. Dan bied Hy haar “lewende water” aan
om haar dors te les. Nie alleen sou hierdie water
haar onmiddellike behoeftes bevredig nie, maar
dit sou haar vir ewig laat lewe.

Daardie water is dieselfde wat vandag elke mens
se  dors  na  God  en  redding  kan  bevredig.  Eers
verstaan  hierdie  vrou  gladnie  waaroor  dit  alles
gaan  nie.  Maar  dan  gaan  haar  oë  uiteindelik
oop, en sy word Jesus se héél eerste sendeling, as
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sy vir almal in die dorp van Jesus gaan vertel, soos
ons weldra in die volgende perikoop sal sien.

Die gesprek neem nou ‘n wending wat die vinger
reg op die groot probleem in haar lewe druk: haar
huwelik. Sy was al vyf keer getroud. Of sy geskei
was en of haar mans almal dood is, weet ons nie.
Ons  weet  egter  dat  sy  in  ‘n  uiters  magtelose
posisie was, omdat sy nie vir haarself kon sorg nie.
Nou het  sy  uit  radeloosheid sommer by ‘n  man
gebly - iets wat totaal onaanvaarbaar was. Haar
lewe is deur sonde verdor. Sleepvoet het sy deur
die lewe moes gaan, en ander vroue vermy, want
hulle  kwetsende  aanmerkings  het  bitter  seer
gemaak. Die lewe het haar baie stief behandel.
Sy het aan die einde van haar paadjie gekom!

Sou Jesus waarlik vir haar ‘n uitkoms kon gee? Sou
hierdie lewende water waarvan sy so pas gehoor
het, dalk ‘n antwoord kon wees? In ons volgende
dagstukkie kyk ons DV. hoe hierdie gesprek verder
uitdraai. Inderdaad wag daar goeie nuus, ook vir
jou en my.

Gebed:

Here, soms voel dit vir my asof berge van sonde
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op my skouers lê. Dankie dat ek vandag kan weet
dat  U  alles  alreeds  vergewe  het,  en  nie  meer
daaraan dink nie.
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Die Vrou by die Put (vervolg)

Johannes 4:19-30

Video

Audio

Jesus het ‘n groot risiko geneem: as Jood was dit
in  die  eerste  plek  ongehoord  dat  Hy  met  ‘n
Samaritaanse  vrou  ‘n  gesprek  sou  aanknoop.
Mense sou Hom daaroor  minag.  En  die  feit  dat
haar reputasie so guur was,  het nou nie juis  die
situasie  verbeter  nie.  Omdat  Hy  'n  Leermeester
met twaalf voltydse leerlinge was, het dit Sy risiko
verder  vergroot.  Boonop  was  daar  die  reuse
skares van aanhangers wat Hom gedurig gevolg
het.  Hy kon sy geloofwaardigheid verloor,  en Sy
volgelinge  kon  opdroog.  In  kort:  Hy  kon  baie
verloor  deur  hierdie  gesprek.  Nogtans  het  Hy
gekies om dit te doen, want nie alleen het hierdie
arme vrou Hom op daardie stadium in haar lewe
bitter nodig gehad nie, maar sy sou ook baie vir Sy
bediening onder die Samaritane beteken.

As Jesus vir die verbaasde vrou wys dat Hy alles
van  haar  af  weet,  en  dat  sy  selfs  haar  diepste
hartsgeheime  nie  vir  Hom  kan  wegsteek  nie,
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begin  sy  besef  dat  sy  hier  met  iemand  baie
spesiaal te doene het. Hoe het hierdie vreemde
Man geweet van haar huwelikskatastrofe? En hoe
het Hy geweet dat sy in sonde saam met ‘n ander
man bly? Hy moet beslis ‘n profeet wees, ‘n Man
van God. Maar net om seker te maak, sal sy Hom
‘n bietjie toets met ‘n strikvraag waarop niemand
werklik ‘n antwoord het nie. Sy sleep dus die groot
twispunt  tussen  die  Jode  en  Samaritane  in:  die
ding  oor  die  tempel.  Waar  sou  nou  eintlik  die
regte  plek  wees  om  te  aanbid,  Jerusalem  of
Sigem?

Hierdie  ding  het  eintlik  begin  toe  die  tempel  in
Jerusalem  gebou  is.  Die  Samaritane  wou  saam
met die Jode aan die tempel bou, maar die Jode
wou  hiervan  niks  weet  nie.  Samaritane  is  mos
onrein,  onthou!  En  daar  begin  die  hele
kwaaivriendskap ding. Maar dit het ook nie daar
geëindig nie. Die Samaritane het ‘n bietjie gaan
grawe in die geskiedenis, en toe ontdek hulle dat
Abraham daar by Sigem ‘n altaar vir God gebou
het  nadat  die  Here  Sy  verbond  met  Abraham
bevestig het. Hierdie sou mos nou die éintlike plek
wees waar die tempel gebou moes word. (Gen
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12:6,7).  Uiteindelik  bou  die  Samaritane  dan  ook
hulle  eie tempel  op die  Geresimberg by Sigem,
maar later vernietig die Jode dit weer. En nou is
almal vir almal kwaad!

Jesus verduidelik vir  haar dat dinge totaal gaan
verander,  en  dat  dit  nie  meer  gaan  saakmaak
waar ‘n mens aanbid nie.  Dit  sou gladnie meer
nodig wees vir  enige heilige plekke nie, nie eers
Jerusalem of  Sigem nie.  Maar  sy  moet  haar  oë
oophou,  want  die  groot  verlossing is  op hande.
Die  Here  kanaliseer  hierdie  verlossing  na  die
wêreld deur die Jode.

Maar Jesus verduidelik ook vir die vrou hoe ware
aanbidding  lyk.  Hulle  het  aanbid  sonder  om
waarlik te besef wat hulle doen. Wanneer hierdie
dinge  gebeur  het,  sal  mense  werklik  eers  besef
hoe om die Here te aanbid, en wat Hy van hulle
verlang. Gelowiges sal Hom dan “deur die Gees
en  in  waarheid  aanbid”  (Joh  4:24).  Dit  het
natuurlik vooruit gewys na die wonderlike werking
van die Heilige Gees. Mense sou nou nie meer in
tempels of op berge vir God hoef te gaan soek
nie,  maar  die  Heilige  Gees  sal  binne-in  elke
gelowige  wees.  Dit  gee  jou  natuurlik  direkte
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toegang tot God. In plaas daarvan dat gelowiges
na  God  moet  gaan,  gaan  Hy  nou  na  die
gelowiges toe. Wat ‘n wonderlike gedagte!

Ek weet nie hoeveel hierdie vrou werklik van die
gesprek verstaan het nie. Om die waarheid te sê,
verstaan ons vandag nog steeds nie, want hoe is
dit moontlik vir die Gees om in elkeen van ons te
woon?  Verstaan  ons  die  alomteenwoordigheid
van  God?  Sal  ons  ooit  Jesus  se  soenverdienste
verstaan? Die vrou se antwoord is dan ook baie
insiggewend,  dat  die  Messias,  die  Christus,  alles
eendag  sal  kom  bekend  maak.  Hy  sal  al  die
antwoorde  op  haar  vrae  hê.  Eintlik  is  dit  baie
ironies,  want  sy  het  steeds  nie  besef  dat  dit  in
werklikheid die  Messias  was  wat  daar  met  haar
staan en praat het nie. Dan antwoord Jesus haar:
“Dit is Ek, Ek wat met jou praat.”

Ek dink dat die vrou se oë oopgegaan het en dat
sy begin besef het dat hierdie nie sommer maar ‘n
Profeet is nie. Sy het haar kosbare kruik net daar
gelos en vir die mense in die dorp gaan vertel. Sy
het haar vrees vir wat die mense van haar sou sê
opsy geskuif om die goeie nuus aan almal uit te
basuin. In hulle hordes het die dorpsmense na die
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put gestroom om te kom sien oor wie die vrou so
opgewonde was. Hierdie vrou se getuienis was so
kragtig dat ‘n groot aantal Samaritane daar tot
geloof in Jesus gekom het!

Hierdie woorde van Jesus laat jou en my ook voor
‘n  besliste  keuse.  Die  eerste  ding  waaroor  ons
moet  besluit,  is  of  ons  gaan  aanvaar  dat  Hy
waarlik die Messias is, en nie sommer maar net die
een of ander wonderlike Profeet nie. Aanvaar ons
dit,  dan bring dit  ook sekere implikasies  mee. In
die  eerste  plek  beteken  dit  dat  ek  Sy
verlossingsgeskenk  moet  aanvaar,  en  dus  in  ‘n
persoonlike  verhouding  met  Hom  moet  staan.
Maar  daar  is  ook  verdere  implikasies.  Hierdie
geskenk is so groot, dat ek nie anders kan nie as
om  ‘n  lewe  van  dankbaarheid  te  leef.  Hierdie
vrou  het  haar  dankbaarheid  betuig  deur  te
vergeet van wat mense sê van haar, en die blye
nuus uit te blaker. Hoe doen ek en jy dit?

Gebed:

Here,  dankie  dat  U  ook  aan  my  die  waarheid
openbaar het.  Ek wil  dankbaar leef en u Naam
verheerlik met alles wat ek doen.
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Vrou Genees

Markus 5:21-34

Video

Audio

Sy voel skuldig en sy bewe van angs as sy deur die
skare  beur.  Gelukkig  herken  niemand  haar  nie,
anders is dit klaarpraat met haar!

Alles  het  twaalf  jaar  gelede  begin,  toe  haar
maandelikse  siklus  wat  alle  vroue  tref  langer
aangehou  het  as  normaal.  Sy  het  haar  nie  juis
daaraan gesteur nie, dis maar net een van dáái
dinge! Sy het gesug, want dis die lot van die vrou,
Eva  se  skuld!  Dis  sý  wat  alles  begin  het  toe  sy
ongehoorsaam was aan God!

Die volgende maand was dit wéér sulke tyd, maar
toe hou haar bloed nóg langer aan met vloei, en
daarmee is sy vir nog ‘n langer tyd onrein. Sy het
begin bekommerd raak, was daar nie dalk iewers
fout  nie?  Toe  dit  die  derde  maand
agtereenvolgens gebeur, besluit sy om ‘n dokter
te gaan sien. Maar dit was nie ‘n maklike besluit
nie, want sy het skaam gevoel oor haar toestand.
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Hoe vertel jy vir ‘n dokter van wat gebeur met die
mees private deel van jou liggaam? Sy het nooit
by die dokter uitgekom nie…..

Uiteindelik,  na  ‘n  paar  maande  van  uiterste
frustrasie  en  baie  trane,  het  haar  liggaam  net
totaal  tou  opgegooi,  en  die  bloed  het  net  bly
aanhou stroom sonder ophou. Sy het haar totaal
onttrek  uit  die  samelewing,  want  sy  was  skaam
oor haar toestand. Die enkele vriendinne wat sy
nog by  haar  toegelaat  het,  het  haar  grootoog
aangekyk. “Jy móét by ‘n dokter uitkom!”

Bewend van angs en bloedrooi van skaamte het
sy dit  uiteindelik  gewaag om ‘n dokter  te gaan
sien. Dit was die moeilikste ding wat sy óóit in haar
lewe moes doen. Die dokter het haar ‘n kruik vol
medisyne gegee en sy is vol hoop terug huistoe.
Dit  het  egter  absoluut  niks  gehelp  nie!  Haar
vriendinne  het  haar  later  met  baie  soebat  en
mooipraat weer oorreed om ‘n ander dokter  te
gaan  raadpleeg.  Die  resultate  was  ewe
teleurstellend! Vir die volgende jaar of twee het sy
dokter na dokter besoek. Finansieel is sy uiteindelik
totaal uitgeroei. Maar niks, absoluut niks het haar
toestand verbeter nie!
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Twaalf jaar lank sit sy nou al met hierdie verskriklike
kruis, erger as melaatsheid. Sy is nou al permanent
as onrein geklassifiseer. Selfs haar vriendinne kom
nie  eers  meer  by  haar  nie.  As  sy  tog maar  net
weer ‘n normale lewe kan lei......

Sy  neem  ‘n  reuse  waagstuk,  waag  eintlik  haar
lewe om so tussen die mense deur te druk. Sy trek
die tjalie laer oor haar gesig sodat iemand haar
nie per ongeluk herken nie. As sy uitgevang word,
stenig  hulle  haar!  Sy  het  gehoor  van  daardie
wonderlike Profeet, Jesus, en Hy is haar laaste en
enigste hoop op genesing. Haar moed het haar
so byna begewe toe sy die verskriklike skare van
mense rondom Hom sien. Maar sy het besluit om
deur te druk!

Sy druk en beur om deur die massas te kom as sy
Hom  daar  voor  gewaar  waar  hy  besig  is  om
mense te genees. Maar dan sak haar hart in haar
skoene.  Skielik  maak  die  skare  daar  aan  die
anderkant  van  Jesus  oop.  ‘n  Man  kom  haastig
reguit  na  Jesus,  iemand  baie  belangrik.  Dan
herken sy hom: Jaïrus! Hy is ‘n lid is van die Joodse
Raad! Sy sien hoedat hy wild vir Jesus beduie, en
dan,  tot  haar  groot  ontsteltenis  sien  sy  hoedat
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Jesus omdraai om saam met Jaïrus weg te stap.
Haar hart sak in haar sandale!

Sy  móét  nóú  by  Jesus  uitkom,  anders  is  alles
verlore!  Sy  beur  met  al  haar  mag  tussen  die
mense deur. Haar hart klop wild in haar borskas,
as sy skielik vir Jesus hier rég voor haar sien. “As ek
tog  maar  net  aan  Sy  klere  kan  raak!”  dink  sy
bewend  van  angs,  terwyl  sy  sien  hoedat  hy
haastig weg beweeg. Mense stamp en druk van
alle kante aan haar, terwyl sy ‘n bewende hand
uitsteek.

Die oomblik as sy aan Jesus se klere raak, voel dit
asof daar ‘n elektriese stroom deur haar liggaam
vloei.  Oombliklik  is  die  pyn  en  ongemak  van
soveel jare weg, en sy wéét: “Ek is genees!”

Oombliklik draai Jesus om en kyk haar reguit in die
oë: “Wie het aan my klere geraak?” Sy dissipels
vind dit ‘n komiese situasie, want almal stamp en
druk dan aan hulle Meester,  en nou vra hy wie
aan sy klere geraak het? Dis mos belaglik!

Bewend staan sy daar, spierwit geskrik omdat sy
uitgevang is. Haar knieë word lam. Dan val sy voor
Jesus neer, en in ‘n stroom van woorde vertel sy
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haar droewige geskiedenis,  van die dokters,  die
verwerping, die verskriklike stigma wat aan haar
gekleef  het.  “Dogter,”  kom  Jesus  se  wonderlike
trooswoorde, “jou geloof het jou gered. Gaan in
vrede.” Dan verseker Jesus haar dat haar kwaal
vir  goed genees is.  Sy  is  weer  na al  die  jare ‘n
normale mens.

God gee uitkoms, krag, wysheid, genesing, maar
Hy vra van my om die geloofstap te neem en die
deur vir  Hom oop te maak om die wonderwerk
deur ons te laat geskied. “As julle maar die geloof
van  ‘n  mosterdsaadjie  gehad  het!”  het  Jesus
eenmaal  Sy  dissipels  verwyt.  Natuurlik  is  Hy  by
magte  om enigiets  te  doen  sonder  ons  geloof,
maar God wil hê dat ons daardie volle vertroue in
Hom sal hê, en die volle wete dat absoluut niks vir
Hom onmoontlik is nie.

Gebed:

Here, ek is dikwels so ongelowig wanneer ek U iets
vra. Leer my asseblief van ware geloof.
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Tabita

Handelinge 9:32-43

Video

Audio

Ons nader nou die einde van ons reeks oor vroue
uit die Bybel. Daar is egter nog drie vroue waaroor
ek graag wil gesels. Die eerste se naam is Tabita,
‘n vrou wat goud werd was vir haar samelewing.
Maar  Tabita  het  ‘n  “probleem”  gehad,  sy  was
dood!

Gebeur  daar vandag nog wonderwerke? Ek wil
vanoggend ‘n klip in die bos gooi en sê dat daar
elke dag talle wonderwerke gebeur. Dit is nie net
by  “genesingsdienste”  waar  hulle  plaasvind  nie,
maar in die alledaagse lewe. Soms is die wonders
groot  en  aanskoulik,  en  ander  kere  weer,  soos
meestal die geval, is dit klein dingetjies wat op die
oog af lyk of dit “toevallig” gebeur. As jy egter 'n
slag  jou  oë  en  hart  oopmaak,  sal  jy  die  talle
wonderwerke raaksien.  ‘n Paar  jaar  gelede was
daar ‘n beriggie in die koerant van ‘n man wat
deur rowers aangeval is. Die rower het ‘n pistool
teen die man se kop gedruk en die sneller getrek.
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Die skoot het nie afgegaan nie! Toe trek die rower
wéér  die  sneller,  en  steeds  was  daar  net  ‘n
klikgeluid.  So  ook  die  derde  keer.  Is  dit  nie  ‘n
wonderwerk  nie?  Male  sonder  tal  gebeur  sulke
wonderwerke  tussen  ons,  maar  ons  sien  dit  nie
raak nie.

In Handelinge lees ons van ‘n paar wonderwerke
wat  gróót  opslae  veroorsaak  het.  So  het  Petrus
per  geleentheid  op  ‘n  “preektoer”  gegaan.  Hy
het Jerusalem verlaat, en oral op die plattelandse
dorpies  die  woord  gaan  verkondig.  Op ‘n  dag
kom hy in ‘n dorpie met die naam Lidda, halfpad
tussen  Jerusalem  en  die  hawestad  Joppe.  Die
verhoog was vir hom opgestel, want daar tref hy
‘n verlamde man met die naam Enas aan. Enas
was al vir  die afgelope agt jaar bedlêend. God
het egter ‘n baie groot plan met hom gehad. Hy
moes die instrument  wees om ‘n groot menigte
mense  tot  bekering  te  laat  kom.  ‘n  Hulpelose,
verlamde? Hoe kan hy help? Petrus hoor die stem
van die Heilige Gees, en hy weet dat hierdie man
die  onderwerp  van  ‘n  wonderwerk  moes  word.
“Jesus Christus maak jou gesond,” sê Petrus vir die
man. Hy kyk Petrus verbaas, half ongelowig aan.
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“Staan  op  en  maak  jou  bed  op,”  gaan  Petrus
voort. Onmiddellik voel die man die lewe in sy slap
bene invloei, en hy spring op. Die omstanders snak
na hulle asems: sówat het hulle nog nooit beleef
nie! Die storie versprei soos ‘n veldbrand, en van
heinde  en  verre,  vanoor  die  hele  Saronvlakte
stroom mense saam om te kom sien wat gebeur
het. Almal ken tog die arme Enas wat so bitterlik
lank moes ly. Voor hulle oë het hy verander van ‘n
verlamde  na  ‘n  blakend  gesonde  man.  Só  'n
genesing was nie binne die mag van énige mens
nie! Deur Enas se siekte en dan veral sy genesing
het groot getalle mense gelowig geword.

Maar Petrus se taak as instrument in die hand van
God was nog lank nie verby nie. Uit die hawestad
Joppe kom twee manne aan met ‘n versoek dat
Petrus daarheen moes kom. Teen hierdie tyd was
hy  al  deur  die  ganse Israel  bekend as  ‘n  groot
prediker. Op pad vertel hulle hom van die groot
tragedie wat hulle getref het. In Joppe woon daar
‘n  baie  begaafde  vrou  met  die  naam  Tabita,
oftewel Dorkas, soos die Grieke haar noem. Beide
name beteken “Bokkie”.

“Hierdie  vrou  was  ongelooflik,”  vertel  hulle  vir
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Petrus.  “Daar  het  absoluut  niks  vir  haar  twee
hande verkeerd gestaan nie. Sy was gedurigdeur
besig met die een of ander projek om die armes
in  die  gemeenskap te versorg.  Jy  moet  net  die
klere sien wat sy vir die behoeftiges gemaak het!”

Dit  was  twee  bedroefde  manne  wat  vir  Petrus
vergesel  het  na  Joppe  om  vir  Tabita  te  gaan
begrawe. Hulle het spesifiek vir  Petrus kom haal,
want  net  die  héél  beste  prediker  sou  goed
genoeg wees om so ‘n besondere mens ter ruste
te lê. Niemand was egter voorbereid op wat daar
sou volg nie.

Op Joppe aangekom, tref  Petrus  ‘n  groot skare
van bedroefde mense aan. ‘n Klomp weduwees,
wat  maar  swaar  getref  was  deur  hulle
omstandighede, was daar om hulle laaste eer te
kom betoon aan dié vrou wat so ‘n groot verskil in
hulle lewens gemaak het. “Kyk net die mooi klere
wat sy vir ons gemaak het,” snik een bedroefde
ou tannie dit uit.

Hulle neem Petrus na die bokamer, en daar tref hy
die  lyk  van Tabita  aan,  netjies  skoon gewas  en
uitgelê, gereed vir haar begrafnis.
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“Laat my vir  ‘n rukkie alleen met haar,” versoek
Petrus  die  huilende  massas.  Hy  bid.  Dan  weet
Petrus dat hier vandag iets moes gebeur tot eer
van God: “Tabita, staan op!” beveel hy die lyk, in
die  Naam  van  Jesus.  Dan  gebeur  die
wonderwerk,  en  Tabita  maak  haar  oë  oop.
Dadelik sit sy regop, en Petrus help haar op uit die
bed  uit.  Weereens  versprei  die  nuus  soos  ‘n
veldbrand deur die hele stad, en talle mense kom
tot geloof. Die Here maak vir Petrus deure oop, en
terwyl hy by Simon die leerlooier tuisgaan, kry hy
die  geleentheid  om in  vryheid  te  preek  en  die
evangelie te versprei.

Ja, inderdaad het wonderwerke nie net by Jesus
opgehou  nie.  Maak  jou  oë  oop  vir  die  talle
wonderwerke wat elke dag rondom jou afspeel,
en laat jou hart aanraak daardeur.

Gebed:

Dankie  Here,  vir  die  talle  wonderwerke  wat  U
reeds in my lewe gedoen het.
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Priscilla en Akwila

Handelinge 18:1-28

Video

Audio

“Groete vir Priscilla en Akwila, my medewerkers in
Christus Jesus wat hulle lewens vir my gewaag het.
Dit is nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar
ook  al  die  gemeentes  onder  die  heidennasies.
Groete  ook  aan  die  gemeente  wat  gereeld  in
hulle huis bymekaarkom.” Paulus se stem kraak as
hy  aangedaan  vir  sy  sekretaris  dikteer  wat  hy
moet skryf in die brief aan die gemeente in Rome.
Daardie  vrou Priscilla  –  niks  staan vir  haar  twee
hande  verkeerd  nie!  Hoe  baie  het  sy  en  haar
man, Akwila nie al opgeoffer vir die Koninkryk van
God nie!

Ja, inderdaad kom hulle al ‘n baie ver pad saam.
Alles het begin toe hy die dag in Korinte aankom.

Toe die gemeente in Antiogië hom stuur om die
Evangelie  na  die  heidenwêreld  te  neem,  was
daar nie geld om vir al sy reise te betaal nie, en
Paulus  moes  noodgewonge  maar  sy  tentmaak
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gereedskap  alles  saamneem  om  hom  en  sy
geselskap aan die lewe te hou en hulle reiskoste
en verblyf te betaal.

Toe  hulle  in  Korinte  aankom,  was  Paulus  in  die
wolke,  want daar ontmoet hy vir  Akwila,  óók ‘n
tentmaker  van  beroep.  Priscilla  vertel  vir  Paulus
dat  hulle  eintlik  ook  so  pas  hier  in  Korinte
aangekom het uit Rome, omdat Keiser Claudius al
die Jode uit die stad uitgejaag het!

Hulle kliek sommer dadelik en Akwila nooi hom om
by hom en sy vrou, Priscilla te kom intrek. Hulle kon
sommer  saam  hulle  tente  vervaardig.  Intussen
preek Paulus elke keer wanneer hy ‘n geleentheid
kry.  Hy  preek  ook  elke  Sabbat  in  die  plaaslike
sinagoge.

Uiteindelik bly Paulus vir 18 maande by sy dierbare
vriende,  Priscilla  en  Akwila.  Maar  dit  het  tyd
geword dat hulle aanskuif na ‘n nuwe stad om die
evangelie verder die wye wêreld in te dra. Dit was
met ‘n swaar hart wat Paulus van die twee afskeid
neem.

Toe hulle huis weer leeg was, besluit die twee dat
dit moontlik ook tyd geword het vir hulle om op te
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pak en elders heen te trek. So eindig hulle op in
Efese, een van die stede waar Paulus ook vroeër
gepreek het.

Op ‘n dag hoor hulle in die plaaslike sinagoge ‘n
man  baie  geesdriftig  preek.  Hulle  kon  sommer
dadelik agterkom dat hierdie begaafde man ‘n
deeglike kennis  van die  Skrifte  het.  En  hy preek
dat die biesies bewe! Priscilla hou sommer dadelik
baie van hierdie man! Sy naam is Apollos en hy
praat met groot geesdrif as hy mense noukeurig
oor Jesus leer.

Maar  dan  kom  Priscilla  agter  dat  alles  nie
heeltemal  kosjer  is  nie.  Iewers  het  hy  dinge  ‘n
bietjie misverstaan, want die dinge wat hy mense
leer oor die doop is nie wat sy van Paulus geleer
het nie. Hy het duidelik nie mooi verstaan oor die
doop nie. Hy het die “boetedoop” wat Johannes
die Doper toegepas het in sy bediening gepreek.
Dit  was  ‘n  doop  wat  vooruitgewys  het  na  die
koms  van  Jesus  as  Messias.  Apollos  het  nooit
gehoor van die doop wat Jesus sélf ingestel het
kort voor sy hemelvaart nie.

Na sy  preek gaan Priscilla na hom toe,  en nooi
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hom uit vir ete. Daar begin sy en Akwila hom met
groot omsigtigheid verduidelik van wat die doop
eintlik beteken. Apollos luister met groot aandag,
want hy weet sommer dadelik  dat hierdie twee
toegewyde  mense  by  die  groot  leermeester,
Paulus geleer het. Hulle bied as’t ware vir Apollos
‘n “opknappingskursus” aan om hom in die volle
waarheid van die Woord te onderrig.

Priscilla gesels later met Akwila, en vra of hulle nie
dalk  hulle  huis  moet  beskikbaar  maak  sodat
gelowiges daar kon kom aanbid nie. Dis tog baie
meer persoonlik as die sinagoge, waar hulle met
agterdog bejeën is.  Dit  was ‘n wenner,  en baie
gou het die gelowiges na hulle huis gestroom.

Twee  dinge  val  ons  dadelik  op  oor  hierdie
begeesterde egpaar: hulle beskou dit as hulle plig
om ander  gelowiges  in  die  volle  waarheid  van
God se raadsplan te onderrig. Dit is ‘n persoonlike
ding, en hulle neem vir Apollos na hulle huis toe vir
die nodige opleiding. Hulle gaan sit nie agteraf en
skinder omdat die man ‘n “dwaalleer” verkondig
nie! Hulle doen egter iets daadwerklik daaraan en
help hom in liefde reg waar hy verkeerd is.
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In die tweede plek sien ons ook dat beide Priscilla
sowel as Akwilla aktief betrokke is. Die vroue het in
daardie tyd slegs ’n agtergrondstatus,  of  eerder
totaal géén status gehad nie. Nou het hulle egter
‘n splinternuwe status gekry. Priscilla onderrig nou
selfs  ‘n  leraar,  iets  wat  voorheen  beslis  slegs  vir
mans gereserveer was!

Vandag  leer  ons  uit  hierdie  egpaar  se  optrede
dat ons as gelowiges by mekaar betrokke moet
wees. Ons moet mekaar se geloof help opbou en
mekaar  begelei  in  die  volle  raad  van  God.
Christenwees is nie maar ‘n paadjie waar elkeen
op sy  eie die mas probeer  opkom nie.  Ons het
mekaar baie nodig om mekaar te ondersteun en
te bemoedig. Verder leer ons dat ons ook moet
herbesin oor die stereotipe rolle wat ons deur die
eeue vir mans en vroue uitgekerf het. Dit is veral
vroue  wat  steeds  nie  altyd  hulle  Godgegewe
gawes in die kerk kan uitleef nie. Kom ons gee vir
elkeen sy regmatige plek!

Gebed:

Here,  dankie  vir  die  pragtige  voorbeeld  van
Priscilla en Akwila. Gee my ook die ywer om so in
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U Koninkryk tot nut te wees vir ander.
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Lidia

Handelinge 16:11-40

Video

Audio

Van Troas af neem Paulus en Silas ‘n skip oor die
Egeïse see. Voor hulle lê die Europese vasteland.
Dit moes seker vir Paulus ‘n groot oomblik gewees
het toe hy voet aan wal sit in Europa. Vir hom is dit
‘n totale nuwe uitdaging. Hulle vertrek dadelik na
‘n baie bekende Romeinse kolonie in Masedonië:
Filippi. Dis hier in Filippi waar Paulus en Silas in die
tronk beland nadat hulle eers stukkend gegésel is.
En toe, in plaas van om kermend hulle wonde te
lek, sing hulle!

Maar Filippi is  ook die plek waar Paulus vir  Lidia
ontmoet!

Die  eerste  Sabbat  na  hulle  aankoms  in  Filippi,
gaan soek die twee ‘n sinagoge. Paulus het altyd
eers,  wanneer hy by ‘n nuwe stad aankom, die
sinagoges gaan opsoek om eerste vir die Jode te
begin preek. Dit gee hom 'n platform vanwaar hy
sy werk kan doen. Sodra dit gevestig was, het hy
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dan na die heidene begin uitreik.

In  Filippi  was  daar  egter  te  min  Jode  om  ‘n
sinagoge te  regverdig.  Die  norm  was  dat  daar
minstens  tien  Joodse  mans  moes  wees  om  ’n
sinagoge  te  kon  stig.  Dus  moes  die  handjievol
Jode  van  Filippi  noodgedwonge  buite  die
stadsmure by ‘n rivier gaan aanbid.

Dit  is  dáár  waar  Paulus  vir  Lidia aantref.  Sy  was
afkomstig  uit  die  stad  Tiatire.  Lidea  was  ‘n
handelaar  in  pers  wolmateriaal,  ‘n  peperduur,
kosbare  stof  wat  hoofsaaklik  deur  adelstand en
rykes gedra is. Lidia was dus ‘n welgestelde vrou,
en sy het selfs haar eie huis gehad, iets wat min
mense  beskore  was.  Daardie  oggend  luister  sy
met groot belangstelling na Paulus  se prediking.
Sy word diep getref deur sy woorde, en sy maak
haar  hart  oop  vir  Jesus.  Sy  word  die  eerste
bekeerling op Europese bodem.

Lidia het die wonderlike nuus wat Paulus gebring
het  met  haar  huisgesin  gaan  deel.  Haar
opgewondenheid was só groot dat haar hele huis
die  geloof  in  Jesus  aangeneem  het.  Nie  lank
daarna  nie  is  sy  en  haar  huisgesin  gedoop,  en
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word hulle volwaardige lidmate van die kerk van
Christus. Die Griekse woord “oikos” wat Lukas hier
gebruik vir huisgesin, sluit die ganse huishouding in.
Dit beteken die uitgebreide gesinsisteem, wat nie
alleen die  kinders  behels  het  nie,  maar  ook die
slawe  en  werkers  asook  hulle  gesinne.  Dit  was
inderdaad 'n blye dag!

Wanneer iemand Jesus in sy lewe kry, vind daar
veranderinge plaas. Een daarvan is om dankbaar
te wees, en om hierdie dankbaarheid prakties uit
te leef. In Lidia se geval het haar dankbaarheid
beteken  dat  sy  haar  gasvryheid  sou  gee.  Sy
oorreed dus vir Paulus en sy geselskap om in haar
huis  te  kom bly  tydens  hulle  verblyf  in  Filippi.  Sy
moes deeglik besef het dat dit vir haar gevaarlik
sou wees om hulle te huisves, want die owerhede
was  die  Christene  vyandiggesind.  Maar  sy  stel
nogtans haar huis oop. Later het sy ook haar huis
oopgestel vir die gemeente om daar te kon kerk
hou. Lidia stel dus die middele wat die Here haar
gegee het tot beskikking van die Here.

Lidia was egter nie die enigste vrou wat Paulus in
Filippi ontmoet die. Die tweede een was ‘n slavin,
en vir Paulus en sy geselskap ‘n groot kopseer! Sy
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het  ‘n  “waarsêersgees”  in  haar  gehad  en  was
soos 'n  stertjie,  al  agter  Paulus  aan.  Sy het  hom
knaend kom lastig  val  waar  hy  wou preek.  Toe
Paulus die gees in die Naam van Jesus uit  haar
verdryf, is hy in die moeilikheid, want die eienaar
van  hierdie  slavin  het  sakke  vol  geld  uit  haar
bonatuurlike “gawe” gemaak. En nou het Paulus
sy  bron  van  inkomste  vernietig!  Uit  weerwraak
sleep  hy  en  sy  trawante  vir  Paulus-hulle  na  die
stadsbestuur,  en  hulle  word  daarvan  aangekla
dat hulle Joodse oproermakers sou wees.

Ons  ken  die  verhaal  van  Paulus  en  Silas  in  die
tronk  en  hulle  vrolike  lofliedere.  En  die
tronkbewaarder  en  sy  gesin  wat  tot  bekering
gekom het. En skielik kry Lidia se huiskerk nóg ‘n
uitgebreide  gesin  by,  asook  sekerlik  daardie
bevryde slavin.

Paulus-hulle is vrygelaat, en dan besluit hulle om
na die volgende dorp te vertrek. Maar eers kom
hulle weer ‘n slag by Lidia se huis bymekaar.

Wanneer ons deur Paulus se briewe blaai, sien ons
dat  hy  telkemale  met  die  vrouens  in  die
gemeente praat.  Hulle  is  die  grondslag van die
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gemeentes.  Ja,  inderdaad  noem  hy  dat  hulle
hoofbedekkings  (hoede)  moet  dra  en  hulle
stemmig gedra.  Maar dis  met ‘n  spesifieke doel
om  in  die  samelewing  van  hulle  tyd  in  te  pas.
Maar dan sien ons ook dat daar vrouens was wat
leiding  geneem  het  in  die  gemeentes,  en  dat
Paulus dit aangeprys het.

Gereeld in sy briewe noem hy vroue soos Nimfa
van Laodisea en Priscilla.  Febe was nóg ‘n vrou
wat baie beteken het vir die kerk. Paulus beskryf
haar as “‘n Suster, diaken en weldoener vir baie
en  ook  vir  my.”  Febe  moes  beskik  het  oor
materiële  hulpbronne en  ‘n  goeie  sosiale  status
gehad  het  om  haar  rol  as  weldoener  te  kon
vervul. Sy was veel meer as net ‘n helper, sy het ‘n
belangrike sleutelrol in Paulus se plan gespeel vir
sy Romeinse sending.

Kom ons eer die vroue wat vandag ook ‘n reuse
rol speel in die Koninkryk, en ons dank die Here vir
elkeen van hulle!

Gebed:

Here, ek wil U vanoggend dank vir die vroue wat
so  ‘n  reuse  rol  speel  in  die  kerk.  Nie  alleen  die
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leiers  en  predikante  nie,  maar  ook  dié  wat
pannekoek en koeksisters bak en oumensies troos.
Ons eer hulle, Here!
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