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AVANIS. – Die hoof van die GVE, Safenat-Paneag, het bekend gemaak dat hy
eergister tien Kanaänitiese mans by die hoofgraansilo hier in hegtenis laat neem
het op ’n aanklag van spioenasie.
Na bewering het hulle Egipte kom verken met die oog op ’n aanval later vanjaar.
Hulle het glo veral belang gestel in die groot graanvoorraad. Dit is bekend dat die
hongersnood in Kanaän in die jongste tyd ernstige afmetings begin aanneem.
Die mans ontken ten sterkste dat hulle spioene is. Hulle beweer dat hulle almal
seuns van een pa is en dat hulle slegs kom graan koop het vir hulle familie. Hulle
sê verder dat hulle nog ’n jonger broer het wat in Kanaän agtergebly het. Dié
storie was egter ’n bietjie dun na Safenat-Paneag se sin, en hy het hulle summier
in die tronk laat gooi. Hy het gesê een van die tien kan na hulle sogenaamde huis
in Kanaän gaan om die jongste broer te gaan haal terwyl die ander nege in die
tronk bly, maar van dié aanbod het hulle tot nog toe nie gebruik maak nie.
Die verhoor word môre hervat.
Lees hiervan in Gen. 42.

Magtige Babiloniese Ryk tuimel
BABEL. – Die eens magtige Babiloniese Ryk is daar nie meer nie. Dit het
gisteraand tot ’n val gekom toe koning Belsasar in ’n sluipmoordaanslag
omgekom het.
Die man wat hiervoor verantwoordelik was, is Darius die Mediër. Sy nuwe ryk sal
bekend staan as die Ryk van Mediërs en Perse. Bitter min is tans oor dié twee en
sestigjarige seun van Ahasveros bekend. Dat hy ’n administrateur van formaat is,
is egter seker. Binne enkele ure nadat hy die troon bestyg het, het hy bekend
gemaak dat hy die hele staatsadministrasie gaan verander. Hy het dit in die
vooruitsig gestel dat hy honderd en twintig goewerneurs-generaal gaan aanstel,
asook drie ministers.

Min mense sal kla oor die regrukplanne van die nuwe koning. Sy voorganger,
Belsasar, was nie juis bekend vir sy sober administrasie nie. Dit was juis op een
van sy uitspattige swelgpartye saam met sy duisend hoofamptenare dat hy
vermoor is.
Intussen het ons verneem dat Belsasar enkele ure voor sy dood ’n bonatuurlike
waarskuwing gekry het dat sy ryk gaan val, maar hy het hom klaarblyklik nie
daaraan gesteur nie. Ooggetuies praat van ’n geheimsinnige hand wat op die
muur van die banketsaal ’n onverstaanbare boodskap geskryf het. Ten einde raad
is ene Daniël laat roep om die boodskap uit te lê. Daniël was vroeër ’n
hoogaangeskrewe raadgewer en droomuitlêer van die groot koning
Nebukadnesar, maar was nie in Belsasar se guns nie. Die boodskap het glo gelui
dat Belsasar se dae getel is. Enkele ure later is hy vermoor.
Lees van dié drama in Dan. 5.

Om oor na te dink
Die wiel draai. Wat vandag onder is, sal nie noodwendig altyd onder bly nie. En
natuurlik ook omgekeerd. Daarom het ons ’n spreekwoord wat lui: “Moenie sê:
fonteintjie, ek sal nooit weer uit jou drink nie.” Want niemand van ons kan die
toekoms voorsien nie, en ons ondervinding leer ons dat die lewe soms eienaardige
kinkels het.
In die Bybel lees ons nogal heelwat van hierdie kinkels. Vandag se twee berigte is
voorbeelde hiervan. Van ’n eens magtige ryk wat oornag in duie stort. En van tien
broers wat gelag het oor die droom van hulle jonger boetie dat hulle eendag voor
hom sal buig. En toe gebeur dit, al was dit omtrent twintig jaar later eers. Maar
Josef het dadelik dié gewraakte drome onthou (Gen. 42:9).
Wat die Bybel ons in hierdie verhale wil laat verstaan, is dat die wiel nie sommer
net draai soos hy lus het nie. God se hand sit agter dié wiel. Dis Hy wat Josef
onderkoning van Egipte gemaak het. Dis Hy wat Belsasar geweeg en te lig bevind

het. Die wêreld loop nie sommer so blindelings voort, en party van ons is gelukkig
en ander ongelukkig nie. God is in beheer.
Daarom sê Dawid in Ps. 31:15 en 16: “Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my
God. My tye is in u hand.” Want hy het ontdek dat dit God is wat sy tye reël.
God reël ook jóú tye. Ook vandag, en môre, net soos Hy gister gereël het. Daarom
kan jy met gerustheid op Hom vertrou, elke oomblik.

