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Van ons Ou Testament redaksie
GIBEA. – Koning Saul moes die afgelope tyd magteloos toekyk hoe roofbendes van
die Filistyne die land plunder.
Dié haglike situasie volg maar enkele maande ná die klinkende oorwinning wat
die nuwe koning by Jabes oor die Ammoniete behaal het. ’n Woordvoerder van die
koninklike wag het vanoggend aan ons bevestig een van hulle groot kopsere is die
feit dat daar geen wapens vir die soldate beskikbaar is nie, omdat die Filistyne ’n
monopolie op ystersmeewerk het. Net die koning en prins Jonatan het wapens van
yster.
Om alles te vererger, het die profeet Samuel hom ook van die stryd teen die
Filistyne gedistansieer. Die probleem het glo ontstaan omdat Saul op die
vooraand van die geveg teen die Filistyne by Gilgal self die brandoffer gebring het
toe Samuel nie betyds vir die offer opgedaag het nie.
Dit lyk asof die Israeliete maar nog ’n tyd lank in die spelonke en droë putte sal
moet wegkruip …
Lees dié hartseer verhaal in 1 Sam. 13.

’N SEUN VIR ABRAM
HEBRON. – Abram het gister vir die eerste keer pa geword toe sy slavin, Hagar,
vir hom ’n fris seun in die wêreld gebring het. Die oorstelpte ma het hom die
naam Ismael gegee.
Abram, ’n man van ses en tagtig, woon nou al vir meer as tien jaar in Kanaän, en
die groot hartseer in sy en sy vrou Sarai se lewe is dat hulle kinderloos is. Daarom
het hy onlangs Sarai se slavin Hagar as byvrou geneem, om op hierdie manier ’n
erfgenaam te kry.

Die trotse vader kon vanoggend nie ophou praat oor die groot gebeurtenis in sy
lewe nie. Dis duidelik dat hy groot planne het vir sy seun. Ongelukkig was Sarai
nie beskikbaar toe ons haar om kommentaar wou nader nie.
Lees hiervan in Gen. 16.

Koperslang bring redding
OBOT (Sinaiwoestyn). – Baie Israeliete het gesterf toe ’n plaag giftige slange
onder hulle ingevaar het. Ironies genoeg was dit nóg ’n slang – een van koper –
wat hulle gered het.
Die leier van die volk, Moses, het die koperslang laat maak en op ’n paal gesit met
die opdrag dat enige iemand wat gepik is, na die koperslang moes opkyk sodat hy
kon bly lewe.
Sover vasgestel kan word, was die slangplaag ’n strafmaatreël van God omdat
hulle teen Hom in opstand gekom het.
Lees meer hieroor in Num. 21: 4-9.

Om oor na te dink
Ongeduld is ’n versoeking wat baie al laat struikel het. Want ons wil so graag hê
dat daar vinnig in ons behoeftes voorsien moet word, dat die Here gou moet
antwoord wanneer ons oor ’n saak bid, veral wanneer dié saak vir ons gevoel
nogal meriete het.
In God se leerskool moes baie mense al op die swaar manier leer dat ongeduld jou
niks help nie; trouens, dikwels bring dit op die lange duur vir jou groot probleme.
Ongeduld het Abram immers byna sy huwelik gekos, en Ismael, sy eersgeborene,
moes van hom af padgee toe hy skaars 17 jaar oud was. Die Israeliete se ongeduld
met God se leiding in die woestyn het baie se dood veroorsaak. Saul se

koningskap is van hom weggeneem omdat hy nie kon wag dat God se profeet vir
hulle bid voor die stryd nie.
Waarom oordeel God dan so kras oor hierdie alte menslike swakheid? Omdat die
hart van die ongeduld eiesinnigheid en beterweterigheid is: ek weet beter as God
hoe om my sake te reël.
Ons hoef nie verder as die Skrifgedeeltes op hierdie bladsy te gaan soek om te
sien wat die “beter” is wat ’n mens kry as jy ’n kortpad deur God se raadsplan vir
jou lewe soek nie. Dis om dié rede dat Psalm 130:5-8 ons oproep om op die Here
te wag: “Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die
vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre
wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue
liefde, by Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy
sondes.”
In Lied 579:3 sing ons ook daarvan:
God ken alleen die regte pad
wat uitloop op die hemelstad;
Hý weet of voor- of teëspoed
die beste is vir ons gemoed.
Kom ons volg Hom vandag in die vertroue dat Hy weet wat vir ons goed is.

