Prins vermoor slawedrywer; vlug
landuit
MEMPHIS. – Die koningshuis is in ’n ernstige krisis gedompel toe prins Moses
van moord op ’n slawedrywer aangekla is.
Die moord is gepleeg toe Moses die bouwerke gaan besigtig het waar die
Hebreërs dwangarbeid verrig. Hy het gesien hoe een van die toesighouers ’n
weerbarstige slaaf regsien. Hy het daarop die Egiptenaar doodgeslaan en sy lyk
onder die sand toegekrap. Toe die moord rugbaar geword het, het hy na Midian
gevlug om aan die woede van sy oupa te ontkom. Farao Sethos het hom in sy
afwesigheid ter dood veroordeel.
Dit is bekend dat farao Sethos nie besonder geheg is aan Moses nie. Moses is
naamlik nie ’n eie kleinseun van hom nie. Een van sy dogters het hom as baba
aangeneem, en hoewel die paleis dit tot nog toe nie wou bevestig nie, is hy na
bewering ’n Hebreër.
Die farao waarsku al vir baie jare dat die Hebreërs ’n bedreiging vir die
volksveiligheid inhou. Baie Egiptenare het destyds die wenkbroue gelig oor die
maatreëls wat hy ingestel het om hulle getalle te beperk. Die jongste voorval
bevestig nou dat die farao se optrede teen die Hebreërs oor die jare geregverdig
was. Daar het ná die moord trouens verskeie stemme opgegaan dat daar nou eens
en vir altyd ’n plan gemaak moet word met die Hebreeuse gemeenskap in Egipte.
Lees hiervan in Eks. 2:11-24.

Man sterf tragies; ark bly by die

Filistyne
JERUSALEM. – ’n Optog wat as ’n triomfmars van koning Dawid bedoel is, het
tragies geëindig toe een van die sleutelfigure op ’n onverklaarbare wyse sterf het.
Die tragedie het hom afgespeel toe koning Dawid die verbondsark na Jerusalem
wou bring. Die ark het vir etlike dekades gestaan in die huis van Abinadab by
Kirjat-Jearim, ’n Filistyns-beheerde dorpie ongeveer twaalf kilometer van
Jerusalem af. Die ark, wat vir die Israeliete ’n simbool van God se
teenwoordigheid is en nog op bevel van hulle groot leier Moses gemaak is, het
jare gelede in vreemde hande beland toe die Filistyne dit in die slag van Afek
gebuit het, op dieselfde dag dat die priester Eli en sy twee seuns Hofni en Pinehas
gesterf het. Gedurende die hele regeringstyd van koning Saul was daar nie ’n
geleentheid om die ark terug te bring nie. Nadat koning Dawid die Filistyne in die
Spooklaagte beslissend verslaan het, is hy nou in ‘n posisie om hierdie heilige
simbool na Jerusalem te bring.

Ussa langs die wa met die
verbondsark
In ’n optog wat soos ’n militêre triomfmars uitgevoer is, het Dawid die ark gaan
haal. Sy hele leër het hom vergesel. Die ark is op ’n nuwe wa gelaai, en die twee
seuns van Abinadab het vir oulaas die ark wat vir soveel jare in hulle pa se huis
gestaan het, vergesel. Toe die osse by die dorsvloer van Nakon struikel, het die
een seun, Ussa, met sy hand gekeer dat die ark van die wa afgly. Toe hy egter aan
die ark raak, het hy dood neergeslaan.
Die koning, wat in daardie stadium voor die ark uit gedans het, was so ontsteld
dat hy die optog net daar gekanselleer het. Die ark staan nou by die Filistyn
Obed-Edom.
Dit is nog nie bekend wat die oorsaak van Ussa se dood is nie.

Lees hiervan in 2 Sam. 6.

Nie halsoorkop nie
Moses het, namate hy grootgeword het, algaande besef dat daar ’n besondere
verantwoordelikheid op sy skouers rus om sy mense te help. Hy het immers op ’n
baie spesiale manier in die paleis van die onderdrukker beland. En toe hy by sy
mense kom en die haglike omstandighede sien, spring hy sommer net daar in om
iets te doen. Ongelukkig het hy in sy voortvarendheid die verkeerde opsie gekies,
en moes hy vlug. Dit sou nog jare duur (veertig jaar volgens Hand. 7:30!) voordat
daar weer ’n geleentheid gekom het om sy mense te help.
Dawid moes ook op die harde manier leer dat goeie bedoelings alleen nie genoeg
is om ’n saak suksesvol deur te voer nie. Dawid het nie sy huiswerk gedoen nie. In
die Bybel is daar uitvoerige voorskrifte oor hoe die verbondsark vervoer moet
word (lees gerus Num. 4:5, 6 en 15). Onder andere beveel God dat die ark deur
priesters in ’n gewyde optog gedra sal word met spesiale draaghoute. Nooit mag
die ark soos ’n trofee op ’n wa gelaai word nie!
“Julle krag lê in stil wees en vertroue hê,” is die raad wat die Here by monde van
Jesaja (30:15) aan sy volk gee as hulle halsoorkop in ’n saak wil indons. Want eers
as jy jou fyn instel op God se leiding, eers as jy “op die Here wag” (Ps. 131:3),
eers dán kan jy met vertroue ’n saak aanpak en dit suksesvol deurvoer, soos
Dawid drie maande later gedoen het. Dit moes Moses ook leer. Daarvoor moes hy
jare in die skool van die vrome priester Jetro in Midian gaan bly.
Stel jou tog fyn in op God se leiding!

