Stede vergaan in rook en as
Van ons Ou Testamen redaksie
SOAR. – In ’n ramp van ongekende omvang is die twee stede Sodom en Gomorra
gister geheel en al verwoes.
Volgens ooggetuies het dit gelyk of vuur en swael uit die hemel op die stede
gereën het. Dit het oor die hele gebied gerook asof dit ’n steenoond is. Die aarde
het oopgeskeur en die stede eenvoudig ingesluk, sodat die water van die
nabygeleë Dooie See die hele gebied in die omgewing van die stede oordek het.
Vanoggend is die enigste teken dat daar eergister nog ’n uiters welvarende
gemeenskap gewoon het, die verkoolde lyke van mense en diere wat hier en daar
in die water dryf.
Dit is onwaarskynlik dat iemand die ramp oorleef het, hoewel mense in die
nabygeleë dorpie Soar, wat op ’n onverklaarbare wyse behoue gebly het, beweer
dat ’n man en sy twee dogters gisteroggend vroeg daar aangekom het. Hulle het
blykbaar net betyds uit Sodom gevlug.
Lees hiervan in Gen. 18:16-33; 19:23-30.

Stad kom tot inkeer
NINEVE. – Dié groot stad is tot stilstand geruk toe die koning in ’n proklamasie al
die inwoners tot berou opgeroep het.
Die oproep volg op die prediking van ’n Israelitiese profeet Jona, seun van
Amittai, waarin hy onlangs aangekondig het dat die stad Nineve oor net veertig
dae verwoes sal word. Die inwoners van die stad het hierop spontaan ’n dag van
vas aangekondig en rouklere aangetrek. Die berig het die koning bereik, en na
beraadslaging het hy en sy raadgewers beveel dat die hele stad hieraan moet
meedoen. Die koning vra onder andere “die mense moet ernstig tot God roep en
hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle
gepleeg het”.

Ondertussen berig ons verslaggewer dat die profeet wat vir al die drama
verantwoordelik is, onder ’n sonskerm buite die stad sit en weier om die koning te
woord te staan. Hy wou ook nie met die pers praat nie.
Lees hiervan in Jona 3 en 4.

GENL. NAÄMAN GESOND
ARAM. – Die hoof van die Aramitiese leër, genl. Naäman, het vanoggend as ’n
gesonde man uit Israel teruggekeer. Hy het ’n paar weke gelede daarheen gereis
nadat hy verneem het dat daar iemand is wat hom moontlik van sy melaatsheid
kan genees.
Die generaal, wat al ’n geruime tyd siek is en al elke denkbare raad probeer het
om gesond te word, het van die man gehoor by sy vrou se slavin, ’n jong dogtertjie
uit Israel. Sy het vertel van ’n profeet in Samaria wat haar meneer sal kan genees.
Genl. Naäman vertel ’n ongelooflike verhaal. Die profeet Elisa het hom nie eens
ontmoet nie en slegs ’n boodskapper gestuur met die raad dat hy hom sewe keer
in die Jordaanrivier moes gaan was. “Ek was so kwaad dat ek net daar omgedraai
het om terug te kom,” erken die generaal. “Gelukkig het my amptenare my
omgepraat om dit tog maar te probeer, en nou’s ek gesond. Ek weet nou, daar is
geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel.”
Lees die verhaal in 2 Kon. 5:1-16.

Nuwe sekte groei bestendig
Van ons Nuwe Testament redaksie
JERUSALEM. – Die nuwe sekte, die Volgelinge van Jesus, waaroor ons vroeër
berig het, groei nog steeds. Na die aanvanklike groot getal bekeerdes op
Pinksterdag word daar nog elke dag nuwe lede by die groep gevoeg. Hoewel die
Joodse Raad geen goeie woord vir die nuwe godsdienstige rigting het nie, geniet
hulle groot aansien onder die inwoners van die stad.

Lees hiervan in Hand. 2:43-47.

Om oor na te dink
Van die begin af is dit duidelik dat God in sy handelinge met ons méér van ons
verwag as om net maar in Hom te glo. Hy verwag ook van ons om sy getuies in
hierdie wêreld te wees. Wanneer Hy vir Abraham uit Ur roep om die vader van ’n
nuwe volk te word, is deel van sy roeping: “… jy moet tot ’n seën wees” (Gen.
12:2b). Het Lot, wat beslis ook van hierdie opdrag bewus moes wees, dit maar as
sy verantwoordelikheid ook beskou! Dan wás daar moontlik tien regverdiges in
Sodom en het die stad behoue gebly, soos die heidense stad Nineve baie later.
Ongelooflik hoe hard God moes spook om Jona sover te bring dat hy – weliswaar
uiters onwillig – sy roeping uitleef.
God vra nie van ons almal om soos Abraham of Jona ver weg te gaan om ’n opdrag
uit te voer nie. Ons kan dit meestal in ons eie omgewing doen, soos die eerste
gelowiges in Jerusalem, en soos Naäman se slavinnetjie. God vra net gewilligheid,
omdat ons omgee vir die mense om ons.
Gee jy om? Is jy gewillig?

