Lank lewe koning Dawid!

Koning Dawid met sy
geliefde lier
Van ons Ou Testament redaksie
HEBRON. – Die twaalf stamme van Israel is vandeesweek uiteindelik weer verenig
toe ’n afvaardiging van die noordelike stamme vir Dawid kom versoek het om ook
húlle koning te wees. Die ryk is sewe jaar gelede in twee geskeur toe die
noordelike stamme, ná die dood van koning Saul, sy seun Es-Baal tot koning
uitgeroep het. Die stam Juda het egter hulle held Dawid koning gemaak in
Hebron.
Politieke waarnemers het Dawid geprys vir sy briljante diplomasie. Hy het
geduldig gewag op die regte geleentheid om die ryk onder sy septer te verenig,
en in die proses groot druk van sy volgelinge om die noordelike stamme met
geweld te verower, weerstaan. Dié geleentheid het uiteindelik aangebreek toe
twee bendeleiers, Baäna en Rekab, koning Es-Baäl van die noordelike stamme in
sy slaap vermoor het.
Daar wag ’n groot taak op die nuwe koning om die guns van die noordelike
stamme te wen, aangesien daar in die afgelope aantal jare herhaaldelik botsings
tussen hulle en die stam van Juda was. Die feit dat Dawid nie aandadig is aan die
dood van Es-Baäl nie, tel egter baie in sy guns. Kenners wys ook daarop dat die
kwessie van ’n hoofstad nog ’n turksvy kan word, aangesien Hebron te ver in die
suide lê en te onmiskenbaar deel van Juda se grondgebied is om deur die noorde

as hoofstad aanvaar te word. ’n Stad soos Jerusalem sou die ideale oplossing
wees, maar ongelukkig is dit in die hande van die Jebusiete en ’n haas
oninneembare vesting.
Lees hiervan in 2 Sam. 5:1-10.

Jakob koop grond naby Sigem
SIGEM. – Jakob seun van Isak het vanoggend in die stadspoort ’n transaksie
beklink waarvolgens hy ’n stuk grond hier naby vir honderd geldstukke by die
seuns van Gamor gekoop het. Dit is die eerste stuk grond wat hy in Kanaän besit
sedert hy hom ná ’n afwesigheid van twee dekades weer in die land kom vestig
het.
Lees hiervan in Gen. 33:18-20.

SIEKE NA 38 JAAR OP DIE SABBAT
GENEES
JERUSALEM. – Die jong rabbi Jesus van Nasaret het die Fariseërs en
Skrifgeleerdes die harnas ingejaag toe hy op die heilige Sabbat ’n siek man by die
Bad van Betesda genees het.
Die man was al ag en dertig jaar lank siek. Hy was ’n bekende gesig by dié bron,
waar talle gestremdes lê in die hoop dat die genesende krag van die water hulle
gesond sal maak. Hulle glo dat die eerste een wat in die water kom as dit begin
borrel, gesond sal word. In al die jare wat die man daar lê, kon hy egter nooit
daarin slaag om eerste in die water te kom nie, omdat niemand hom ingehelp het
nie. Maar nou is dit iets van die verlede.
Ondertussen het ons verneem dat die Joodse leiers besluit het om die hele
aangeleentheid verder te voer. “Ons kan nie toelaat dat die Sabbat so ontheilig
word nie,” het ’n woordvoerder ons meegedeel. Daar word selfs gefluister dat
Jesus godslasterlike dinge kwytgeraak het en die dood verdien.

Oor die vraag of hy werklik die dood verdien, moet ons lesers self besluit. Ons
weet in elk geval van minstens een man wat nie hieroor met die Joodse leiers sal
saamstem nie.
Lees hiervan in Joh. 5:1-17.

Om oor na te dink
Die spreekwoord sê: “Hy wat glo, word nie haastig nie.” Want op God se tyd
gebeur wat Hy oor ons lewe beskik, al moet ons dan sewe jaar, of twintig, of selfs
ag en dertig jaar daarop wag. Die digter van Ps. 130 het iets hiervan verstaan.
Daarom roep hy ons op (vs. 7): “Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar
troue liefde, by Hom is die verlossing seker.”
Vir die moderne mens is dit baie moeilik om te wag, want ons hele samelewing
stel ons daarop in om dinge in ’n kits te kry: selfhelpwinkels, kitskoffie, kitsbanke.
Met die druk van ’n knoppie of die afdraai van ’n proppie het ek wat ek wil hê. En
onbewustelik dra ons hierdie kitsmentaliteit ook in ons geloofslewe in; bid ons oor
’n saak en verwag blitssnel ’n antwoord, net om telkens weer te ontdek dat God
nie ’n kitsgod is nie. Want kits is ongelukkig (gewoonlik) nie gelyk aan kwaliteit
nie.
Ons, wat altyd haastig is, gee dikwels nie om om kwaliteit in te boet vir die
voordeel wat spoed bring nie. Maar God gee om. Hy wil nie oppervlakkige kitsChristene hê nie. Hy wil ons bring daar waar ons deur die tyd ryp geword het. Hy
gee nie om om te wag sodat ons kans kan kry om geestelik te groei nie. Daarom
moes Jakob in Haran gaan leer dat die beloofde land ’n gawe is, nie iets wat jy
met ’n gekonkel kan inpalm nie. Daarom moes Dawid wag totdat God die hart van
die hele land vir hom oopmaak, en moes die sieke van Betesda wag totdat die
groot Geneesheer self by hom kom siekebesoek doen. As hy vroeër al gesond
geword het, het hy dalk nooit vir Jesus leer ken nie …

Seun bedrieg sy pa met sy ma se
hulp; vlug
Van ons Ou Testament redaksie
BERSEBA. – Die eersgeboorteseën, ter
wille waarvan ’n seun sy eie pa bedrieg
het, het ’n holle nagalm gehad toe die
einste seun kort daarna vir sy lewe die
land uit moes vlug. Dit is maar een in ’n
hele reeks voorvalle waarin die
tweelingseuns van Isak, Esau en Jakob,
betrokke was.
Hoewel Esau die oudste seun is, en dus die eersgeborene van Isak en Rebekka,
het Jakob en sy ma dit nooit aanvaar nie. Toe Isak dus vir Esau vra om ’n
wildsbokkie te gaan skiet en dit vir hom voor te berei omdat hy die
eersgeboorteseën aan hom wil gee voordat hy sterf, het Rebekka vinnig vir Jakob
gehelp om hom te vermom soos sy broer. Met vleis wat sy gaargemaak het, het sy
vir Jakob na haar man gestuur. Isak se oë was al so sleg dat hy nie besef het dis
die verkeerde seun wat voor hom staan nie. So het Jakob die seën ontvang wat vir
Esau bedoel was.
Na berigte het Esau wraak gesweer, en was Jakob verplig om te vlug. Of die
eersgeboorteseën nou vir hom iets werd sal wees, sal net die tyd leer.
Lees hiervan in Gen. 27.

Bringer van goeie boodskap tereggestel
SIKLAG. – ’n Jong Amalekiet is gisteraand hier tereggestel nadat hy aan Dawid
die goeie nuus gebring het dat sy grootste vyand, koning Saul, op die slagveld

gesneuwel het.
Volgens sy eie getuienis was die man ’n ooggetuie van die Israeliete se
verpletterende neerlaag. Hy het gesien hoedat kroonprins Jonatan omkom, en het
op koning Saul afgekom waar hy dodelik gewond op Gilboaberg lê nadat hy
klaarblyklik in sy eie spies geval het. Op die koning se versoek het die Amalekiet
hom doodgemaak en sy kroon en armband gevat en vir Dawid gebring, onder die
indruk dat dit goeie nuus sal wees vir die man wie se lewe so lank deur Saul
bedreig is.
Dawid was egter so ontsteld dat hy sy klere geskeur en tot die aand toe gerou en
getreur en gevas het. Daarna het hy beveel dat die jong man summier tereggestel
moet word. Toe hy die vonnis uitspreek, het Dawid gesê, en ons haal aan: “Jy het
jou dood gesóék, want jy het jouself veroordeel toe jy gesê het: Dit is ek wat die
gesalfde van die Here doodgemaak het!”
Lees hiervan in 2 Sam. 1.

MAN SE AFGEKAPTE OOR AANGEHEG
Van ons Nuwe Testament redaksie
JERUSALEM. – Die omstrede rabbi Jesus van Nasaret het lede van die tempelwag
laasnag hier verstom toe hy ’n oor wat met ’n swaard afgekap is, weer vasgesit
het.
Dié uitsonderlike gebeurtenis het plaasgevind toe die tempelwag Jesus in die Tuin
van Getsemane in hegtenis geneem het op ’n aanklag van godslastering. Een van
Jesus se dissipels, Simon bar Jona, het ’n swaard uitgepluk om sy rabbi te
verdedig, en die hoëpriester se slaaf Malgus se oor afgekap. Jesus het Simon
skerp tereggewys omdat hy hom teen die inhegtenisname verset het, en daarna
Malgus se oor genees.
In ’n onderhoud ná die voorval het Malgus gesê dit was ’n ongelooflike ervaring.
“Die pyn was onmiddellik weg toe hy aan my geraak het, en ek verbeel my boonop
ek hoor nou beter as voorheen!” het hy met ’n glimlag bygevoeg.

Lees hiervan in Luk. 22:47-53 en Joh. 18:3-11.

Om oor na te dink
Sedert Petrus Malgus se oor afgekap het, moes Jesus al talle en talle wonde
genees wat deur sy eie dissipels veroorsaak is – dikwels in hulle oorywerigheid
om aan God se plan gestalte te gee in hul lewe of in die wêreld. Petrus het immers
nie sy swaard getrek ter wille van homself nie, maar ter verdediging van sy
Meester. En Rebekka en Jakob was ook nie heeltemal uit die koers toe hulle die
eersgeboorteseën van Esau wou wegneem nie – hy het immers sy reg aan Jakob
verkwansel vir ’n pot lensiesop. En het God nie self aan Rebekka gesê nie – reeds
vóór die tweeling se geboorte – “die oudste sal die jongste dien” (Gen. 25:19-34)?
Die probleem is net: hulle het nie ’n oog daarvoor gehad dat God op ’n ánder
manier sy Koninkryk wil laat kom in hulle lewe nie. Hulle het nie vir God die kans
gegee om die heil op sy manier uit te werk in hulle wêreld nie.
In dié opsig het Dawid besondere genade ontvang om te wag totdat God self sy
beloftes aan hom waar maak. Hoewel hy dikwels in ’n posisie was om Saul te dood
en só die troon te gryp wat hom as God se gesalfde toegekom het, het hy
konsekwent geweier, omdat hy iets daarvan verstaan het wat die Here baie jare
later by monde van sy profeet Sagaria vir ons leer: “Nie met mag en krag sal jy
slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige” (Sag. 4:6).
Bid dat God deur sy Gees ook aan jou dié besondere genade sal gee. Net só kan sy
Koninkryk kom, ook in jou lewe.

