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WAAROM JÝ HIERDIE BOEK SAL WIL LEES 

Omdat dit ook jóu verhaal is oor hoe God geslag ná geslag gesorg het dat ook jóu 
naam in die Boek van die Ewige Lewe geskryf kon staan. Daarom sal jy 'n behoefte 
hê om die verhaal vanaf die Skepping tot by die geboorte van Jesus op 'n maklik 
verstaanbare wyse te lees.  

Soos ons vandag nie ons lotsgebondenheid kan ontkom nie omdat dit deel van 
God se plan vir ons en ons nageslagte is, het Hy ook  die mense van die Ou 
Testament se lot bepaal. So het Hy sommige persone baie spesifiek gebruik om 
van geslag tot geslag die pad te lê tot by die geboorte van Jesus wat die grootste 
gebeure tot redding van die mensdom sou wees. 

As gereddes is die hele gebeure in die Ou Testament ook óns geskiedenis en het 
ons daarom die begeerte om ons heilsgeskiedenis beter te begryp. Ons 
geloofsoortuiging in Christus is genoeg rede om in eenvoudige taal te lees oor 
mense soos ons: mense wat mekaar opgesoek het, mekaar bevriend en beveg het, 
hulle eie vreugdes en nood beleef het; met trouheid en ontrouheid, swakheid en 
dapperheid geleef het op God's bepaalde tye in bepaalde lewensoorgange vir 
bepaalde redes. 

Die chronologiese volgorde waarin die hele verhaal in hierdie boek saamgevat is 
maak ook hiervan 'n uitstekende naslaanwerk wanneer daar vinnig oor 'n spesifieke 
persoon of gebeure nagelees wil word. 

Die verhaal in die Ou Testament vanaf die Skepping, en God se bemoeienis met 
Israel tot by die laaste boek waar Hy Maleagi roep om Israel oor hul traagheid met 
die tempeldiens aan te spreek, sluit Hy met dié wonderlike belofte af: dat die 
Messias na Wie se koms eeue lank uitgesien is, aan die kom is en dat God ‘n 
profeet as wegbereider sou gebruik, Johannes die Doper. So sluit die Ou 
Testament dan af met die belofte van redding vir elkeen wat sy heil in Christus 
soek. 

En vandag kan jy, liewe leser, met dankbaarheid gedenk dat dáárdie belofte reeds 
nagekom is, ook tot jóu redding. 
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VOORWOORD  

Glo u aan God?  Hoe weet u dat daar werklik ŉ God is?  Het iemand Hom 
miskien per toeval ontdek?  Nee, God het self die aanvoorwerk gedoen en Hom 
aan die mens openbaar.  As dit nie daarvoor was nie, het niemand Hom geken nie.  
Hy openbaar Hom op twee maniere: deur die natuur (Ps.19:1-4) en deur die 
Woord (Hebr.1:1).  

By geleentheid het ‘n Indiaanse opperhoof sy dapper manne byeen geroep en met 
hulle oor die innerlike stryd van die mens teen die kwade gepraat.   Hy het dit met 
twee honde wat in ‘n mens se binneste veg, vergelyk.    Een wil die regte ding en 
die ander die verkeerde ding doen.   Soms kry die goeie hond die oorhand en soms 
die slegte een.  “Watter een wen op die ou einde?” het een jongman gevra.   “Die een wat 
jy die meeste voer” het die opperhoof geantwoord.        

Watter een voer jý die meeste?   Die Bybel help gelowiges om die goeie een die 
meeste te voer mits die Bybel deeglik bestudeer en verstaan word, 'n saak wat deur 
middel van hierdie boek vergemaklik word.  Wat met dié chronologiese 
heilsverhaal van die Ou Testament gepoog word is dus dat ons dit sal bestudeer en 
onsself só versadig dat daar geen plek oor is vir die kwade nie. Sommige mense 
meen dat die Bybel hulle telkens soos ‘n skoot adrenalien moet tref.  Soms werk dit 
so.   Maar in die meeste gevalle werk dit eerder soos vitamienpille wat oor ‘n lang 
periode sy waarde toon.  Dit mag af en toe ‘n vinnige uitwerking op ons lewens hê 
maar die eintlike waarde lê in die jarelange genesende blootstelling wat ons siele 
ontvang.   

‘n Amerikaner het ‘n bouvallige huis geêrf en dit net so onversorg gelaat.  Toe hy 
‘n paar jaar later daar opdaag, was die huis weg.  Toe hy navraag doen, het hy tot sy 
skok ontdek dat die erf nie eens meer in sy naam geregistreer was nie.   Hy het 
nagelaat om ‘n adres aan die munisipaliteit te verskaf en dus kon die plek nie eers 
skoongemaak word nie.  Dis toe vervreem, afgebreek en as ‘n leë erf verkoop.   

Dit kan ook op geestelike gebied gebeur.  Daarom moet ons nooit so besig met 
ander dinge wees, dat ons dit wat ewigheidswaarde het, verwaarloos nie.   Dit kan 
van ons vervreem en wegneem word.   Jesus waarsku die gemeente in Efese: “....en 
bekeer jou...Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder...” 
(Openb.2:5).           
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DIE BOEK GÉNESIS    

1 

DIE SKEPPING 

GÉNESIS 1-2:3 

1.   Wie is God? 

Wat is die eerste ding wat God wil hê dat ons van Hom moet weet?   Dat Hy  ŉ 
Skepper is.  Ons bely dit in die Twaalf Artikels: “Ek glo aan God....Skepper van hemel 
en aarde”.   Wanneer skep Hy?  Die Bybel sê: In die begin.  Maar waar kom God dan 
vandaan?  Niemand weet nie.  Hy was van die begin af daar (Kol.1:17) en sal vir 
altyd daar wees.  By Hom is daar geen opeenvolging van gebeure soos by die mens 
nie.   Hy het geen begin of einde nie.  Wanneer Hy begin skep, neem tyd 'n 
aanvang. 

Wat is die verste grens van die toekoms?   Die wederkoms van Christus.   Dis die 
einde van alle tyd (Openb.21:1,2).  Daarna volg daar niks verder nie.  Gen.1:1 is die 
verste grens terug in die verlede.  Voor dit was daar niks nie.  Wat in Gen.1:1 begin 
is, kom met die wederkoms van Christus tot ŉ  einde.   Gen.1 en Openb.22 vorm 
as’t ware  ŉ toebroodjie met tyd en gebeure as die vulsel. 

Hoe het God alles laat gebeur?  Hy het dit geskep - uit niks nie!  Net God kan dit 
doen.  Ons het grondstowwe nodig om te skep; nie God nie (Rom.4:17; Ps.33:6,9; 
Joh.1:1-3).   Hierin toon Hy juis sy Almag en verskil van die afgode wat van hout, 
klip of metaal gemaak is. Ons sal nooit sy Skeppingswerke verstaan nie.   Ons glo 
dit net omdat Hy so sê (Hebr.11:1,3).   

Wat het God geskep?   Die hemel en die aarde.  Die woord hemel het verskillende 
betekenisse in die Bybel.  Dit kan die wolkehemel (1 Kon.18:45) of die 
beweegruimte van voëls (1 Kon.14:11) wees.  Dit kan ook die sterrehemel (Ps.8:4) 
of woonplek van God (1 Kon.8:27, Mt.6:9,10) aandui.   

Hoe lyk die hemel as woonplek van God?   Wonderliker as wat ons ooit kan dink!  
Dis natuurlik ook die woonplek van die engele.  Wanneer hulle geskape is, word 
nie vir ons gesê nie, slegs dat hulle reeds by die grondlegging van die wêreld al daar 
was (Job.38:7).   Hulle is heelwaarskynlik saam met die hemel geskep.   Die hemel 
is egter nie van ewigheid af daar nie, maar deur God vir Homself geskep.   Dis 
derhalwe ook die geesteswêreld waarvandaan Jesus gekom en waarheen Hy 
teruggekeer het en met sy wederkoms weer vandaan sal kom om ons te kom haal 
(Hand.1:9-11).   
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Gen.1:1 se hemel en aarde is die geestelike en stoflike wêreld.   Daar is skakeling 
tussen hulle.  Engele verskyn onder andere aan Abraham, Jakob en Maria.  
Daarbenewens lees ons van mense soos Henog en Elia wat lewend in die hemel 
opgeneem is.  Maar hoe het die aarde voor die skepping gelyk?  Woes, leeg en 
duister.  Glad nie ŉ mooi gesig nie.  Daarna het God dit kragtens ŉ selfopgelegde 
tydskedule in ses skeppingsdae baie mooi gemaak.  

2.   Die eerste dag 

God het die aarde mooi begin maak toe Hy lig in die duisternis gebring het.  
Hierdie lig in duisternis sou later ook ŉ geestelike betekenis verkry (Jes.9:1, 1 
Joh.1:5).   God het gesê: “Laat daar lig wees” en daar was onmiddellik lig.   Dit 
spreek van sy Skeppingsmag!  Daarna het Hy sy tevredenheid oor sy werk 
uitgespreek.  Slegs by die tweede (uitspansel) en die laaste (mens) skeppingswerk 
word hierdie tevredenheid nie uitgespreek nie.  Dit beteken nie dat dit minder goed 
was nie, maar slegs dat die skrywer hom nie aan ŉ dwingende reëlmaat in sy 
verhaal bind nie.  Met die skeiding tussen lig en duisternis het tyd in aanvang 
geneem en was daar voortaan dag en nag. 

3.   Die tweede dag 

God het met sy skeppingswerk voortgegaan deur weereens net te spreek en 
skeiding tussen die waters gebring.  Dit gee ŉ mens ŉ goeie idee van hoe woes die 
aarde was.  Die skeiding van waters het ingrypende veranderinge gebring.  Die 
woord uitspansel is dit wat ons sien as ons opkyk.  Ons bemoei ons egter nie met die 
omvang daarvan nie.  Dis ŉ saak vir die wetenskap.  Al wat ons moet weet, is dat 
God die son, maan en sterre teen die agtergrond van die uitspansel geplaas het.   

4.   Die derde dag 

God was nog nie klaar met die waters nie.  Van die water bokant die aarde (reën) 
word niks verder gesê nie.   Dit kom eers weer in die verhaal van die sondvloed ter 
sprake.  Die derde dag handel dus slegs met die waters onder die uitspansel (op die 
aarde) wat op een plek versamel is sodat droë grond sigbaar geword het.  Op 
daardie stadium het die aarde slegs uit water bestaan (2 Pet.3:5) en het die eerste 
ligstrale van die skepping uitsluitlik op water geval.   

Daarna het God aan die skepping sekere name gegee.  Die droë grond is aarde en 
die versameling van waters see genoem.   In Job.38:8-11 word die grootheid van 
laasgenoemde  besing.  Dis egter nie al wat God op die derde dag geskep nie.  Hy 
het ook die plantewêreld geskep wat uiteraard uiters noodsaaklik vir die diere sou 
wees. 
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5.  Die vierde dag 

Die tweede drietal van die ses skeppingsdae het met die vierde dag begin.  Die 
eerste dag van die eerste drietal staan in noue verband met die eerste dag van die 
tweede drietal en het met lig te doen.  Op daardie tydstip was daar alreeds skeiding 
tussen lig en duisternis waarna God twee groot ligte geskep het om dag en nag te 
skei – een om bedags en een om snags te skyn.   Met hierdie ligte het 'n reëlmatige 
tydsindeling in werking getree (Ps.136:7-9).   Alhoewel die son, maan en sterre 
alreeds op die eerste dag daar was, het hulle eers op die vierde dag hul nut van God 
ontvang.  

6.   Die vyfde dag 

Op die vyfde dag het God lewende wesens op die aarde begin vestig.  Tot op 
daardie stadium was daar slegs plante op die aarde.  Daarna het Hy visse, seediere 
en voëls geskep en hulle beveel om te vermeerder.   Dit was die eerste van God se 
skepping wat 'n opdrag en besondere seën van Hom ontvang het.   Hy het in 
elkeen van hulle  ŉ voortplantingsdrang geplaas. 

7.   Die sesde dag 

Op die sesde dag het God Hom tot die aarde gewend.  Dit moes lewende wesens 
(landdiere) voortbring.   Nadat God dit geskep het, was Hy nog nie klaar nie.  Hy 
het ŉ heilige samespreking laat plaasvind en ŉ groot besluit geneem: “Laat ons 
mense maak”   Met wie het God hier gepraat?  Met engele?  Nee, die mense waarvan 
Hy praat, moes na hulle “beeld en gelykenis” gemaak word.  Dit kon dus nie engele 
gewees het nie, maar God in sy heilige Drie-eenheid.   Die meervoud “ons” dui 
baie duidelik daarop.  

Beeld en gelykenis beteken dat God vir Hom in die mens ŉ gespreksgenoot geskep 
het.  Nie een van die ander skeppinge kan met God praat nie; slegs die mens.  God 
het hulle man en vrou geskep en aan hulle ŉ soortgelyke opdrag as aan die diere 
gegee nl. om deur voortplanting te vermeerder.  Gevolglik skreeu 
homoseksualisme teen die skepping.   Dit tart God (Rom.1:26, 27)! 

8.   Die sewende dag 

Op die sewende dag het God nie verder geskep nie, maar van al sy werk gerus.  Dis 
die enigste dag waarvan daar nie gesê word dat dit aand en môre was nie.  God het 
egter nie maar net geskep en daarna van sy Skepping onttrek nie.  Hy is nog elke 
dag met sy Skepping besig.   Hy onderhou dit tot in die fynste besonderheid 
(Joh.5:17).   

Op sy skeppingsweek volg daar nie ŉ nuwe week soos vir die mens nie.  Sy laaste 
skeppingsdag was die mens se eerste dag.  Daarna het dae, maande en jare gevolg.  
God het ritme in die dae gebring deur die sewende dag opsy te sit.  Die mens moes 
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sy Voorbeeld volg en ook op die sewende dag van sy arbeid rus.  Daarmee het 
God ŉ gesonde lewensritme van ses dae werk en een dag rus vir die mens geskep 
(Ex.20:11). 

Slotopmerking 

Die skeppingsverhaal is nie ŉ wetenskaplike verhandeling nie.  Dit kan nooit 
ondersoek word nie.  Dis ŉ openbaring.  Vraagstukke oor die ouderdom van die 
aarde, die mensheid, ens. sal altyd onbeantwoord bly.   Mense kan hoogstens 
daaroor spekuleer.   

Genesis openbaar God slegs as Skepper en Onderhouer van die skepping.   Dis al 
wat die mens nodig het om te weet.  Gelowiges steur hulle derhalwe nie aan ydele 
bewerings en onbewese stellings (hipoteses) soos bv. die Ewolusieteorie nie.  Dit 
weerspreek die Bybelse verhaal van die Skepping.   Gelowiges aanvaar die 
skeppingsverhaal soos dit in die Bybel staan.  
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2 

DIE TUIN VAN EDEN 
GÉNESIS 2:4-3:24 

1.   Die mens 

In hoofstuk twee begin ŉ nuwe gedeelte met die opskrif: Skepping van die man en die 
vrou en oor Eden en brei op die sesde skeppingsdag uit.  Dis die eintlike verhaal van 
die geskiedenis van die mens.  God het alles op die aarde gereed gemaak alvorens 
Hy die mens geskep het.   Hierdie skepping word selfs twee maal genoem.  Die 
eerste keer as slot en hoogtepunt van die skeppingsverhaal en die tweede keer as  ŉ 
beginpunt van die mensegeskiedenis.  Alles wat daarna volg, het met die mens as 
sulks te doen. 

Die skepping van die mens word hier anders as in Gen.1 gestel.  Laasgenoemde 
laat die klem op die geskapenheid van die mens na die beeld van God val, terwyl 
Gen.2 weer die klem op die feit dat die mens uit die stof van die aarde gemaak is, 
laat val.  Ons moenie hier aan ŉ pottebakker dink wat ŉ pop van klei gemaak het 
nie.   Die bedoeling is dat die mens uit aardse bestanddele gemaak is. 

Vers 7 meld dat God twee handelinge met die mens uitgevoer het.  Hy het hom uit 
die aarde geskep en daarna asem in hom geblaas.   Dit het van hom ŉ lewende 
wese gemaak.  God het dit met geen ander skepping gedoen nie.  Net by die mens 
het Hy ŉ lewensasem (siel) ingeblaas.  Die ander skeppinge het slegs uit die aarde 
voortgekom.  Daarom verskil liggaam, gees en siel van mekaar.  Net die mens het 
al drie en is derhalwe die kroon van God se skepping.  Hy het alleen deel van die 
sielewêreld verkry; nie een van die plante of diere nie. 

2.   Die woonplek 

God het die mens nie doelloos op die aarde laat rondswerf nie, maar vir hom ŉ 
blyplek gemaak en dit Eden genoem.   Ons praat daarvan as die paradys bloot 
omdat dit idillies was.  Waar dit was, weet niemand nie.  Dit was iewers in die 
Ooste.  Van die vier riviere wat genoem word, is slegs die laaste twee bekend - die 
Tigris en die Eufraat.  Eden was ŉ uitsonderlike mooi plek met baie vrugtebome 
waarvan twee by name genoem word nl. die boom van die lewe en dié van die 
kennis van goed en kwaad.  Laasgenoemde was verbode om van te eet en God se 
toets vir gehoorsaamheid. 

In hoofstuk 3 het die moontlikheid van kwaaddoen vir die eerste keer opgeduik en 
die mens met ŉ keuse gelaat.  Gehoorsaamheid sou vreugde bring en 
ongehoorsaamheid ellende. Dit word die proefgebod genoem.  Die waarskuwing in 
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vers 17 dat die mens sal sterwe, het nie daarop gedui dat die vrug giftig was nie, 
maar dat die oortreding vir mense dodelik sou wees.  

3.   Die vrou 

Adam het van God opdrag ontvang om die grond te bewerk en te bewaak.  Dit 
word sy kultuurtaak genoem (Gen.1:26).  Dit was absoluut nodig omdat ŉ 
verwoestende mag op die punt gestaan het om Eden binne te dring en skade te 
veroorsaak.  Daarna het God al die diere na Adam gebring om aan hulle name te 
gee.  Hy het dus oor taal en spraak beskik om sy gedagtes te kon uitdruk.   

Adam het ŉ opvallende ontdekking gemaak - die ram het ŉ ooi, die leeu ŉ wyfie 
en die haan ŉ hen gehad.  Net hy het geen maat gehad om by hom te pas nie.  Iets 
het in die skepping ontbreek waaraan God alleen iets kon doen.   Daarna het God 
as “narkotiseur” opgetree en ŉ diepe slaap oor Adam gebring.   Hy het ŉ 
ribbebeen van Adam weggeneem en vir hom ŉ vrou daaruit gevorm.  Die vrou is 
uit die man geneem om ŉ eenheid met hom te vorm.     

Die woorde van vers 24 is nie werklik tydens skepping uitgespreek nie, maar deur die skrywer 
self. 

Moses het dit as ŉ praktiese toepassing van hierdie groot waarheid gesien en 
gevolglik benadruk.  Christus haal selfs hierdie woorde in Mt.19:4-6 aan. 

Adam en Eva het nakend in Eden gewoon sonder om daaroor skaam te wees.  Die 
verhouding tussen God en die eerste mensepaar was so volmaak en harmonieus, 
dat hulle niks vir God of mekaar wou wegsteek nie.  Skaamte het eers ontstaan toe 
die mens iets wou wegsteek.   In Eden was daar niks waaroor hulle skaam was nie.  

4.   Die sondeval 

In Gen.3 word ŉ dier vir die eerste keer by die naam genoem – ŉ slang.  ŉ Slang 
het Eva alleen in die tuin ontmoet waarna  ŉ ongewone ding gebeur het – dit het 
gepraat!  Eva het dit skynbaar nie vreemd gevind dat ŉ dier kon praat nie.  God 
kan uiteraard enige dier laat praat soos bv. Bileam se donkie (Num.22).  Dit was nie 
werklik ŉ slang wat met Eva gepraat het nie, maar Satan wat hom soos ŉ slang 
voorgedoen het. Hoe weet ons dit?  Tydens Jesus se versoeking noem Hy Satan die 
versoeker.  Lees ook Openb.12:9 en 20:2. 

Satan het met ŉ vraag begin wat onskuldig gelyk het maar onmiddellik twyfel 
gewek het (3:1).   Toe hy na die proefgebod vra, het hy oordryf en van al die bome 
gepraat.  Hy het goed geweet dat net een boom ter sprake was.  Eva het ook 
oordryf toe sy vir hom gesê het dat hulle die boom nie eens mag aangeraak het nie.  
Daarbenewens het sy ook die waarskuwing afgewater deur die sekerlik by die woord 
sterwe weg te laat.   Hierdie sekerlik beteken beslis. 
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Daarna het Satan haar begin weerspreek.  Satan beteken teenstander in Hebreeus.  
Hy het met ŉ leuen na vore gekom en Eva verseker dat hulle nie sou sterf nie, 
maar eerder baie slim sou word. Daarmee het hy ŉ gevoel van minderwaardigheid 
by Eva opgewek asook die begeerte om daarvan ontslae te raak.  Hy het Eva laat 
glo dat God hulle moedswillig dom wou hou.  Dit het haar na ŉ hoër staat as dit 
waarin sy deur God geplaas is, laat hunker.    

Toe het Satan met ŉ opeenstapeling van leuens begin. Die mens sou deur sy 
oortreding wel kennis van goed en kwaad verkry, maar teen ŉ hoë prys wat hom 
na liggaam en siel sou skaad.  Satan het aan die mens iets voorgehou wat nie 
haalbaar was nie naamlik om soos God te wees.  Hierdie verleiding duur nog 
onverpoosd voort – die mens wil soos God wees deur homself te red! 

Dis ook die diepste betekenis van die begrip goddeloosheid.   Die mens wil nie werklik 
sonder God wees nie, maar eerder self God wees.  Hy wil self oor reg en verkeerd 
besluit.  Let op Paulus se waarskuwing in Rom.1:18-27.  Daarom staan die 
verwerping van die waarheid altyd in die teken van goddeloosheid.  Die mens wil 
eintlik vir God sê: “Bly stil Here, ek sal self besluit!”   Dis wat Eva met haar 
ongehoorsaamheid in werklikheid gedoen het!    

Eva se hangende besluit het groot spanning in die hemel sowel as op die aarde 
gebring.   Omdat die boom mooi en Satan se woorde byval gevind het, het sy van 
die vrugte geëet en daarvan aan Adam gegee.  Gen.3:6 is die jammerlikste woorde 
in die hele Bybel omdat dit seker die ellendigste gebeurtenis op aarde beskryf - die 
mens se verval in sonde!   

Eva het haar laat mislei en so ook haar man (1 Tim.2:14).  Adam kon hom 
allermins verontskuldig. 

Hy moes dan die tuin bewaak!  Hy het gevolglik sy plig versaak.   Die sondeval het 
alles verander.  Nadat sonde ŉ werklikheid geword het, het die dood ook sy 
verskyning gemaak (Rom.5:12).   

Toe vrede en geluk in Eden gewyk het, het die toorn van God ontvlam en het 
Adam en Eva se oë oopgegaan.  Dit was baie anders as wat Satan (slang) voorspel 
het!  Vir die eerste keer het dit hulle gehinder dat hulle naak was.   Daarom het 
hulle vir hul skorte gemaak.  Die behoefte aan liggaamlike bedekking was die 
gevolg van ŉ sielewroeging. 

5.  Die straf 

Terwyl Adam en Eva weggekruip het, het God die eerste skuif gemaak en na hulle 
geroep.  Vroeër was dit vir hulle ŉ heerlike belewenis om in God se 
teenwoordigheid te wees.  Na die sondeval nie meer nie.  Wegkruip het niks gehelp 
nie.  Hulle moes God antwoord.   Hy het die vraag na hul ongehoorsaamheid nie 
aan Eva gestel nie, maar aan Adam.  Hy was as man die verantwoordelike een.   
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Adam het aanvanklik nie die werklike rede vir hul wegkruipery verstrek nie, maar 
eerder die gevolge van die sonde - hul naaktheid.  Nadat God hom daarop gewys 
het dat die mens nog altyd naak was, het hy sy oortreding beken en Eva die skuld 
vir hul penarie gegee.   Nadat sy die slang die skuld gegee het, het sy tog erken dat 
sy oortree het.   

Nadat God met hulle klaar was, het die slang aan die beurt gekom.   God het geen 
vrae aan hom gevra nie, maar hom onmiddellik veroordeel.  Hy sou van al die diere 
vervloek wees en voortaan op sy buik seil.  Dit was vernederend vir die skranderste 
van al die diere!   Dit was egter nie die einde van God se straf nie.  Hy sou 
voortaan vyandskap tussen die vrou en die slang stel.  Daarom is mense tot vandag 
toe nog bang vir slange.  Die giftigste een van almal is Satan!  

Haar saad en sy saad spreek van ŉ ewige vyandskap tussen gelowiges en 
ongelowiges (Joh.8:44).  Christus het nie verniet na die huigelagtige Skrifgeleerdes 
as addergeslag verwys nie!  Dit bring ons by die moederbelofte in Gen.3:15.  Dis die 
eerste aanduiding van Jesus wat in die volheid van die tyd sou kom om die Bose se 
mag te vernietig. 

6.   Drie vonnisse 

God het na die sondeval drie vonnisse uitgespreek.  Eerstens is die aarde vervloek 
(3:17).  Die sondeval het vir die hele aarde droewige gevolge gehad.  Tweedens sou 
die mens met moeite werk om aan die lewe te bly en derdens sou hy na sy dood tot 
stof terugkeer.  In plaas van om soos God te word, is die mens na die aarde 
teruggestoot waaruit hy geneem is.   God se genade was egter groot oor Adam en 
Eva.  Hulle sou nie onmiddellik sterf nie.  Die dood is slegs uitgestel waarna God 
vir hulle rokke van vel gemaak het; ŉ bewys van sy genade te midde van die 
oordeel. 

Gen.3:22 wys weereens op God Drie-enig.  Die mens het goed en kwaad op ŉ heel 
ander manier as God leer ken.  Daarvoor moes hy sterf en nie van die boom van 
die lewe eet nie.  God het Adam en Eva uit die tuin van Eden verdryf waarna hulle 
moeitevolle lewe op aarde begin het.  
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3 

DIE OUDSTE MENSEGESLAGTE 
GÉNESIS 4-5 

1.   Die eerste kinders 

Die geskiedenis van die mens ná Eden het met die geboorte van kinders begin.   
Kain was die eerste kind wat op aarde gebore is.  Eva het hom as ŉ geskenk van 
God ontvang en geweet dat God haar gehelp het.  Sy het Kain se geboorte nie as 
die gevolg van geslagtelike omgang beskou nie, maar dat God haar gehelp en 
begenadig het.  Eva se woorde het nie net van groot dankbaarheid nie, maar ook 
van ŉ besondere geloofsinsig gespreek.   

Kain beteken ek het gekry.  Hy was ŉ geskenk.  Eva se aanvanklike geesdrif oor 
Kain sou later tragies gedemp word.  Baie ouers was al opgewonde oor ŉ kind wat 
hulle later bitter teleurgestel het.  Al gaan gelowige ouers ook deur groot dieptes, 
bly God by hulle.  Daarna het Eva nog ŉ seun gebaar en hom Abel genoem; 
skynbaar met minder vreugde.  Sy naam beteken “nietigheid” - ŉ naam sonder enige 
geesdrif. 

2.   Die twee offers 

Toe die seuns groot genoeg was, het hulle begin werk.  Tot op daardie stadium het 
Adam alleen die grond bewerk (Gen.3:23).  Kain het in sy vader se voetspore 
gevolg en ŉ boer geword.  So ook Abel.   Al verskil was dat Kain geplant en Abel 
het met diere geboer het.   By geleentheid het hulle saam geoffer.  Kain het eerste 
geoffer.  God het dit egter nie aanvaar nie.  Die rede hiervoor word nie verstrek 
nie.  Daaroor kan slegs bespiegel word.  Moontlik was Kain nie opreg nie en was 
dit maar net ŉ gewoonte by hom om te offer.  Miskien het hy ŉ willekeurige deel 
van sy oes geoffer terwyl Abel die beste van syne geoffer het.  Net Abel se offer 
was vir God aanneemlik (Hebr.4:11).  God is immers ŉ kenner van harte 
(Spr.21:27). 

Die seuns het uiteenlopende geaardhede gehad.  Kain was boos en Abel regverdig 
(1 Joh.3:11, 12).  Die mensdom het skaars begin, toe was daar alreeds verskille!  
Kain was kwaad oor God se verwerping van sy offer.  Hoe dit duidelik geword het, 
word nie vermeld nie.  Abel het weer vreugde en lewensvervulling ervaar.  Kain het 
besef dat Abel iets gehad het wat hy nie het nie.  Hierdie leemte het op ŉ gemis 
uitgeloop en die gemis op sonde.  

Ná sy offer het Abel ŉ hartstogtelike vreugde in God ervaar terwyl Kain met ŉ 
ongekende leegheid in sy siel geworstel het.   Dit kon gesien word aan die manier 
waarop hy sy kop laat hang het.  Dit was die duidelike teken van ŉ groot gemis in 
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sy lewe asook van ŉ dreigende sonde.  God het Kain egter nie aan sy eie lot 
oorgelaat nie en wou dat dit ook met hom goed moes gaan.   Daarom het Hy hom 
gewaarsku en gesê wat om te doen.  Hy het Kain tot bekering geroep!   Kain wou 
egter nie luister nie en het Abel kort hierna doodgeslaan (Judas:11).  Let op die 
uitdrukking: die weg van Kain.    Dis wat met ŉ mens gebeur as God hom waarsku 
en hy nie luister nie! 

God het weer met Kain gepraat.  Dit was God se tweede vraag aan ŉ mens: “Waar 
is jou broer?” God wou Kain tot berou en inkeer bring.  Hy het egter veragtend 
geantwoord: “Is ek dan my broer se wagter?”  Kain het die liefdesgebod oortree.  Om 
die waarheid te sê, was die broederlike liefdesband lank voor die moord op Abel 
alreeds in Kain dood.  Dis waar die meeste sonde begin; by bose voornemens.  
Daarna groei dit totdat dit tot die daad oorgaan (Rom.2:5). 

Kain moes verantwoording doen.   Hy het, soos sy eie ouers, voor God skuldig 
gestaan.  Sy straf was net swaarder.   Adam en Eva is nie soos hy vervloek nie.  
Slegs die aarde om hulle ontwil. Adam moes die grond bewerk en met moeite oes.  
Kain sou dit bewerk, maar niks sou groei nie.  Die grond wat sy broer se bloed 
ontvang het, sou vir hom niks in ruil gee nie!   Gevolglik sou hy sy lewe lank ŉ 
swerwer wees.  

Kain het nie om vergifnis gevra nie, maar wanhopig geraak.  Hy het geen 
skuldbesef gehad of berou getoon nie, maar eerder met die wroeging van ŉ 
verharde hart geworstel.   Daarbenewens was hy ook bang dat mense hom sou 
doodslaan.  Waar hierdie mense vandaan kom, weet ons nie.  God het hom egter ŉ 
teken gegee sodat mense hom nie sou doodmaak nie.   Daarna het hy na die 
vreemde vertrek.   

3.   Die nageslag van Kain 

Kain het in die land Nod aangekom en geheel en al van God vervreemd geraak.  
Hy het vir hom ŉ vrou geneem wat vir hom ŉ seun gebaar het en daarna ŉ stad 
gebou.   Destyds was stede baie klein.   Dit was eintlik niks anders as versterkte 
woonplekke nie; sentrums van veiligheid.  Kain wou hom dus teen God se 
vervloeking probeer handhaaf deur nie ŉ swerwer of vlugteling te wees nie. 

Kain het die stad na sy seun Henog vernoem en hom met sy vrou en seun daarin 
probeer handhaaf.   Sy nageslag het almal die stryd van Kain voortgesit.  In een 
vers (4:18) word nie minder as vier geslagte vermeld nie.  Niemand van hulle het 
naam gemaak nie, maar ŉ sukkelbestaan gevoer. 

Een naam trek tog aandag t.w. Lameg.   Hy was ŉ bose mens (Gen.4:23,24) wat 
die skeppingsorde verbreek het deur vir hom twee vroue te neem nl. Ada en Silla.  
In die 2000 jaar tydperk tussen Eva en Sara is hulle die enigste vrouens wie se 
name in die Bybel genoem word.   Hulle het vir Lameg ŉ aantal seuns gebaar.  
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Jabal was die vader van die tentbewoners en veeboere (landbouers).  Jubal was die 
vader van almal wat op siters en fluite gespeel het (musikante).  Vandaar die woord 
jubel.  Tabal-Kain was ŉ smid en het voorwerpe gemaak (ambagslui).   Lameg en sy 
seuns was egter selfsugtig en roemgierig.   Dit was sprekend van die heidendom 
wat God mishaag het. 

4.   Set 

Ná die dood van Abel het Eva weer ŉ seun gebaar en hom Set genoem.  Vir die 
eerste keer word Adam as eienaam gebruik.  Hy is eers net mens genoem.  Ons kan 
aanvaar dat hulle ook dogters gehad het.  Net drie seuns word genoem.  Gen.4:1 
en vers 25 stem ooreenstem.  Eva het geweet dat kinders ŉ gawe van God is. 

Met die vermelding van die geboorte van Set word Kain se stamboom ter syde 
gestel waarna slegs dié van Adam deur Set vermeld word.   Ná Enos se geboorte 
het daar ŉ ommekeer in sy grootouers se lewens gekom.  Hulle het na baie jare van 
groot doefheid oor die dood van Abel berusting in God gevind (Gen.4:26). 

Lameg was die sewende kind in Kain se geslag.   In Set s’n was dit Henog.   En hoe 
het hierdie twee neefs nie van mekaar verskil nie!  Lameg was ŉ weerbarstige mens 
wat uitsluitlik op sy eie krag vertrou het.  Henog het weer met God gelewe.  In sy 
lewe was godsdiens geen terloopse saak nie.   God was deel van sy daaglikse lewe.   
In Judas vers 14 en 15 hoor ons Henog selfs praat as hy van God se oordeel 
getuig.   Hy het nie so oud soos die ander aartsvaders geword nie.  Terwyl die 
ander 900 jaar en ouer geword het, het Henog betreklik jonk heengegaan toe God 
hom op 365 jaar lewend in die hemel opgeneem het (Hebr.11:5). 

Set het ook ŉ afstammeling met die naam van Lameg gehad.  Hy was egter baie 
anders as die afstammeling van Kain.   Hy was ŉ gelowige en het sy seun Noag 
genoem.   Dit beteken troos. 

Hierdie troos was in skerp teenstelling met die eiewaan van die ander Lameg.  Dit 
was ŉ troos dat die Here sou voorsien.   Die slegte Lameg wou sy eie heil uitwerk.  Die 
goeie een was sagmoedig en het geweet dat God sou sorg.  En Hy het (Gen.9:1)! 

5.   ŉ Tydordelike beskouing 

Let ŉ bietjie op die gebeure in terme van die jare na die skepping.   Henog is in die 
jaar 130 gebore.  Metusalag was 243 jaar oud toe Adam oorlede is.  Set is 14 jaar 
voor Noag se geboorte oorlede.   Noag was 500 jaar oud toe hy pa geword het en 
Sem ŉ hele 100 jaar oud toe die sondvloed gekom het.  Sy oupa Lameg is vyf jaar 
tevore oorlede.  Metusalag is in dieselfde jaar as die sondvloed oorlede.  Sy 
oupagrootjie het dus sy eie oupa met vyf jaar oorleef!  Desondanks die geweldige 
ouderdom, word een ding van almal gesê - hulle het geleef en het gesterf.   Aan die 
mens se lewe kom daar ŉ einde al word die lewensskaduwees ook hoe lank! 
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Ná die geboorte van Set het die volgende plaasgevind: 

Jaar 235 Geboorte van Enos 
Jaar 325 Geboorte van Kenan 
Jaar 395 Geboorte van Mahalalel 
Jaar 460 Geboorte van Jered 
Jaar 622 Geboorte van Henog 
Jaar 687 Geboorte van Metusalag 
Jaar 874 Geboorte van Lameg 
Jaar 930 Dood van Adam 
Jaar 987 Opname van Henog in die hemel 
Jaar 1042 Dood van Set 
Jaar 1056 Geboorte van Noag 
Jaar 1140 Dood van Enos 
Jaar 1235 Dood van Kenan 
Jaar 1290 Dood van Mahalalel 
Jaar 1422 Dood van Jered 
Jaar 1556 Geboorte van Sem 
Jaar 1651 Dood van Lameg 
Jaar 1656 Dood van Metusalag en die sondvloed 
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4 

DIE SONDVLOED 
GÉNESIS 6-8 

1.   Die ou wêreld 

Al die aartsvaders van Adam tot Lameg het seuns en dogters gehad.   Die goeie 
Lameg het egter net seuns gehad.  Destyds het die mensdom aansienlik 
vermeerder.  Daarom word die geboorte van dogters duidelik vermeld.   Hulle het 
ŉ baie belangrike rol vervul nl. om kinders te baar.  Die seuns van God was mense 
wat deur hul opregtheid in ŉ besondere verhouding tot God gestaan het.  Hulle 
was uit die nageslag van Set.  Henog was die beste voorbeeld van hulle vroomheid 
en opregtheid voor God.  Die Bybel noem vromes elders ook seuns van God 
(Deutr.32:5, Hos.1:10; Ps.73:15; Joh.1:12). 

Die term 'Seuns van God' word ook vir engele gebruik (Job.1:6).  Ons weet egter dat 
Gen.6 nie op engele dui nie omdat hulle met vroue getrou het.  Engele trou nie 
(Mt.22:30) maar voer uitsluitlik ŉ geestelike bestaan.  As hier van engele sprake 
was, moes hulle tydens die sondvloed gestraf gewees het.   Gevolglik is hier van 
mense sprake.  

Die dogters wat van Kain afgestam het, was skynbaar uitsonderlik mooi sodat die 
nasate van Set hulle as vroue geneem het.  Uit vers 3 blyk dat God dit afgekeur het.  
Hy wou hulle straf omdat hulle hul huwelikskeuse op grond van vleeslike aanskoue 
geneem het en nie op grond van die geloof nie.  Van toe af is veelwywery algemeen 
beoefen.  God het hulle gestraf deur sy Gees aan hulle te onttrek en hulle 
lewensjare tot 120 jaar te verminder.  Gen.6:4 dui op die krag van die mense uit die 
ou wêreld.  Hulle was uitsonderlik groot en sterk en het weens hul krag en 
magsmisbruik gewelddadig opgetree.  

2.   Noag bou ‘n ark 

Die Bybel sê dat God spyt gekry het dat Hy mense gemaak het.  Is dit  moontlik 
dat God berou kan hê? (Num.23:19; Jak.1:17).  Hierdie spyt beteken dat Hy vir die 
sonde kwaad geword het.  As Hy medelye met mense het, kan Hy sekerlik ook vir 
hulle kwaad word.  Ons lees van eersgenoemde in Ex.32:14; Rigt.2:18; Amos 7:6 
en van laasgenoemde in Jes.63:10; Efes.4:30. 

Huweliksvermenging het mense van God vervreem.  Dit het Israel in die tyd van 
Salomo selfs in twee laat skeur!  God het ŉ gewigte besluit geneem om ŉ einde aan 
alles (mens en dier) te maak.  Slegs Noag het genade in God se oë gevind.   Hy was 
regverdig en opreg soos Henog.  Daarom het hy van God opdrag gekry om 'n 
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groot skip te bou waarin hy en sy naaste familie – agt mense - gered sou word (2 
Petr.2:5).   

God het met Noag ŉ verbond gesluit.  Dit was die eerste ooreenkoms wat God 
met ŉ mens aangegaan het.  Hierdie ooreenkoms was nie ŉ gewone verbond 
tussen twee gelykstaande partye nie, maar eerder ŉ besluit en genadige optrede van 
God.  God sou Noag en sy mense bewaar en hy moes net bly glo en aanhou bou 
(Hebr.11:7).  Intussen het Noag die mense van sy tyd gewaarsku dat daar ŉ 
oordeelsvloed gaan kom.  Die bou van die ark het sy erns uitgespel.  Hulle het hom 
egter nie geglo nie en met hul sondige lewens aangegaan totdat dit begin reën het 
(Luk.17:27). 

Noag het die skip gebou soos God hom beveel het.   Hy het nie in sy hart lekker 
gekry oor die straf wat vir die goddeloses voorgelê het nie.   Hulle wou dan nie 
hoor nie!   Toe die ark gereed was, het God beskik dat die diere wat gered moes 
word ingegaan het.  Van die rein diere het sewe paar en van onreines net een paar 
ingegaan.  So ook voëls waarna daar genoeg voedsel vir almal ingeneem is.   Op ŉ 
bepaalde dag het God self die ark gesluit.   Dieselfde Hand wat dit toegesluit het, 
het dit vir ŉ jaar lank bewaar.   

3.   Die ondergang van die ou wêreld 

Toe die sluise van die hemel oopgegaan het, het dit vir 40 dae aaneen gereën 
waarna die ark begin dryf het.  Alles is deur water oordek; 15 el bokant die hoogste 
piek op aarde.  Dis geweldig baie water gedagtig dat die berg Everest meer as 8,500 
meter hoog is!   Die feit dat alle vlees gesterf het, het ŉ einde aan die ou wêreld 
gebring.   

4.   Noag uit die ark 

Die vloedwater het vir 180 dae die oorhand gehad.  Daarna het God Hom oor 
Noag en die diere ontferm en ŉ wind gestuur nadat dit ophou reën het.  Toe die 
water sak, het die ark op die berg Ararat tot stilstand gekom.  Die Bybel maak later 
weer van Ararat melding (2 Kon.19:37; Jer.51:27).   Hierdie berg was in Assirië 
(Urartu) vandag Armenië.  Dis ŉ klein landjie in Wes-Asië (30,000vk km) naby 
Turkye en grens in die suide aan Iran.  Op watter piek die ark tot stilstand gekom 
het, weet ons nie.   Ararat is ŉ lang bergreeks. 

Toe die bergtoppe sigbaar word, het Noag voëls uitgestuur waarna ŉ duif later met 
ŉ olyfblaar teruggekeer het.  ŉ Jaar ná die vloed was die aarde droog waarna Noag 
op God se bevel uitgegaan en ŉ altaar vir Hom gebou het.   Dis die eerste sprake 
van ŉ altaar in die Bybel.  Van Kain en Abel word nie spesifiek gesê dat hulle ŉ 
altaar vir hul offers gebruik het nie. 

Noag het van die rein diere op sy altaar geoffer.  Dit was ŉ kosbare offer omdat 
daar ná die vloed slegs sewe paar van elk oor was.   Noag het dit as ŉ blykie van 
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dankbaarheid vir verlossing geoffer. God het hierdie offer aangeneem en Noag 
beloof om die aarde nooit weer so te vervloek dat alle mense omkom nie.  Hy sou 
mense, nasies en volke op ander maniere straf. 

Die sondvloed getuig van straf sowel as redding.  God wil red.  Hy het ŉ behae in 
geredde siele.  Dis soos in ŉ lieflike geur vir Hom (Eseg.20:41; 2 Kor.2:15).  
Christus is vir God ook soos ŉ lieflike geur (Efes.5:2).  Deur Hom bring gelowiges 
geestelike offers aan God (1 Petr.2:5). 

Die verhaal van die sondvloed is nie net in Israel se geskiedenis opgeneem nie, 
maar ook in dié van ander volke.  Al hierdie verhale vertel ook van ŉ baie groot 
vloed en ŉ paar mense wat gered is.  Alleenlik die Bybel verstrek die rede vir die 
vloed nl. sonde.  Die bekendste buite-Bybelse sondvloed-verhaal kom uit Babilon 
en word die Gilgamesh-epos genoem.  Soortgelyke verhale kom ook in die 
Sumeriese, Indiese, Griekse en selfs Mexikaanse literatuur voor. 
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5 

DIE TWEEDE BEGIN 
GÉNESIS 9-11 

1.   ŉ Nuwe verbond 

Omdat God die mensdom nie geheel en al verdelg het nie, kon Hy direk ná die 
sondvloed ŉ nuwe begin met hulle maak (Gen.6:13).  Hy het hulle opdrag gegee 
om te vermeerder (Gen.9:1,7).   So ook aan die diereryk.   Oral waar mense hulle 
gevestig het, het die wilde diere na onbewoonde gebiede uitgewyk.  Mense kon 
voortaan ook van die diere slag en eet.  Ons kan hieruit aflei dat die eerste mense 
slegs plantaardige voedsel gebruik het.  Alhoewel die diere steeds deel van God se 
skepping gebly het, kon mense voortaan van hulle eet.  

Daarna het God ŉ paar reëls neergelê wat tot die ordening van die nuwe 
samelewing moes bydra.  Omdat die mens na God se beeld geskape is, kon die een 
wat ŉ ander een doodmaak se eie lewe geneem word (Mt.26:52).  Die owerheid het 
die reg tot bloedwraak gehad (Rom.13:4, Openb.13:10).   Dit moes die wilde 
wraaksug van mense soos Lameg in bedwang hou.  

Die belangrikste waarneembare verandering ná die sondvloed, was die beteueling 
van die water.  Daar sou ook voortaan jaargetye wees (Gen.8:21,22).   Die nuwe 
verordeninge is aan die teken van ŉ reënboog verbind.  God het ŉ nuwe verbond 
met alle vlees as ŉ ewige verbond aangegaan.   Dit word die natuurverbond of 
Noagitiese verbond genoem - ŉ orde van algemene genade sodat die skeppingslewe 
kon aangaan. 

2.   Noag raak besope 

Aan die begin van die geskiedenis van die nuwe mensdom het daar weer ŉ boom 
ter sprake gekom.  Dit het weereens tot sonde gelei en weer was naaktheid te 
bespeur!  Dit het begin toe Noag ŉ wingerdstok geplant en daarmee die taak aan 
Adam opnuut opgeneem het.  Toe dit begin druiwe dra, het Noag wyn daarvan 
gemaak en by geleentheid besope en naak in sy tent gelê.  

Nadat Gam op hom afgekom het, het hy dit aan sy twee broers vertel waarna hulle 
hom gaan bedek het.   Toe Noag dit uitvind, het hy die twee seuns geseën en Gam 
vervloek.   Maar waarom is Gam so swaar gestraf?   Omdat hy sy vader se 
besopenheid aan sy broers bekend gemaak het?   Het hy miskien vir sy vader gelag?   
Sommige geleerdes meen dat hy ŉ homoseksuele daad met sy besope vader 
gepleeg het.  Daarom was die straf so swaar.  Sy hele nageslag is vervloek!   Die 
nageslag van die oortreder ontvang ook straf (Ex.20:4,5).   Noag het nie met sy 
seuns oor sy sonde gepraat nie.  Dit was ŉ saak tussen hom en God. 
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Sem en Jafet se nageslag sou getalryk wees en wonderlike dinge vermag.  Gam s’n 
sou hulle diensknegte wees.   Die ganse mensegeskiedenis is in drie verse opgesom 
(Gen.9:25-27).   Let gerus op die verskillende volke wat uit die nageslag van Noag 
se drie seuns ontstaan het.  Gam se nageslag staan feitlik van meet af aan in ŉ 
diensknegverhouding tot die ander seuns twee s’n.   Dis ŉ wêreldverskynsel!  

3.   Die toring van Babel 

Gen.10 is die verhaal van die uitbreiding van die mensdom en word die volketafel 
genoem.  Dis egter geen geskiedenisverhaal nie.   Die skrywer het dit as ŉ ou 
oorkonde tussen Noag en die verhaal van die toring van Babel ingepas.  Sem, Gam 
en Jafet het in drie volksgroepe verdeel en Armenië verlaat om hulle in ŉ vrugbare 
gebied tussen die Eufraat- en Tigrisriviere te vestig.  Hulle het m.b.v. primitiewe 
landbougereedskap en besproeiingsmetodes ŉ goeie bestaan gemaak.  

Die handhawing van goeie onderlinge verhoudinge was baie belangrik.  Later het 
mense besluit om vir hulle stede van kleistene te bou en torings op te rig.  Ons 
weet dat Kain die eerste stad (Henog) gebou het.  Destyds is stene van klei gemaak 
en gebrand om dit hard en bruikbaar te maak. 

Mense het ook stede gebou om vir hulself naam te maak.  Hulle wou nie oor die 
aarde versprei soos God beveel het nie.  Kain wou bv. glad nie rondswerf nie.   Die 
mens se sondige aard het egter weer begin opvlam.   Hulle eiewaan en soeke na 
samebindende faktore het veral in die boukuns duidelik geword; ŉ strewe waarmee 
God nie gediend was nie.  

God het dit nie teen mense wat aansien en mag verkry nie.  Solank as wat dit in sy 
diens is.  Het God dan nie vir Salomo magtig gemaak nie (1 Kon.3:13)?   God kies 
selfs Jerusalem vir Hom as stad uit; ŉ stad volgens God se plan (2 Kron.6:6). 

Waarom was die bou van die toring van Babel dan sonde?  Omdat mense God na 
die kroon wou steek.  Hy het die nietige wedywering van die hemel af beskou en 
besluit om neer te daal om dit te ondersoek.  Hier is ŉ stukkie humor – God moes 
letterlik neerdaal.   Hy spot met die mense wat met hul bouery die hemel wou 
bestorm!   Daarna het Hy hul taal verwar sodat hulle mekaar nie meer kon verstaan 
nie en die ydele bouery moes staak.    

Tot op daardie tydstip het die hele aarde slegs een taal gehad.   Dit was God se wil 
t.w.v. harmonie in die skepping.   Hy het egter by Babel ingegryp en ŉ einde 
daaraan gemaak omdat die mens in sy eie grootheid begin verstik het.  God het as’t 
ware sy eie skeppingswerk versteur om mense tot stilstand te dwing.  Hy is 
uiteraard almagtig en kan enige skepsel laat praat (Gen.3:1; Num.22:28) of swyg 
(Luk.1:20).   Hy wat aan die mens taal gegee het, kon en het dit dan ook verwar.  

God het kragtig ingegryp en die mense verstrooi.  Hy het hulle gedwing om aan sy 
oproep om oor die aarde te versprei, gehoor te gee.  As gevolg van die 
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taalverwarring is die werk aan die stad onmiddellik gestaak.  God sou baie eeue 
later egter ŉ taalverwarring tot uitbreiding van sy kerk op aarde gebruik.  Dit het 
gebeur toe die Heilige Gees in Jerusalem uitgestort is en die apostels in 14 ander 
tale van God se weldaad getuig het (Hand.2:8,11). 

Die geskiedenis van die toring en spraakverwarring word aan die naam Babel 
verbind.  Babel was die ryk van Nimrod (Gen.10:8-12), ŉ kleinseun van Gam wat 
naam gemaak het.  Hy was die eerste koning op aarde en het sy mense suksesvol 
teen wilde diere beskerm.  Daarna is hy as ŉ god vereer.  Sy vrou, Semiramis, het 
ná sy dood die hoofgodin van Babel geword en is eeue later in die Roomse Kerk as 
die maagd Maria begin aanbid.  

In die Ou Nabye Ooste is die bou en gebruik van torings gewoonlik met afgodery 
verbind. Waar daar nie ŉ toring was nie, het die heidene op hoogtes geoffer.  
Daarom was die toring van Babel afgodsdiens.   Nadat die werk daaraan gestaak is, 
was die bouvalle vir etlike eeue daarna nog te besigtig.  Al wat vandag daarvan 
oorgebly het, is ŉ onooglike krater vol vuilwater. 
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6 

ABRAM 
GÉNESIS 12-14 

1.   Die roeping van Abram 

Tera, die vader van Abram, was uit die nageslag van Sem en het in Ur gebly waar 
die Eufraatrivier in die Persiese Golf uitmond.   Hy het drie seuns gehad t.w. 
Abram, Nahor en Haran.  Haran is betreklik jonk oorlede en het drie kinders 
nagelaat t.w. Lot, Milka en Jiska.  Abram was met sy halfsuster Sara (Gen.20:12) en 
Nahor met Milka, sy oorlede broer se dogter getroud.  Alhoewel daar genoeg ander 
vrouens in Ur was, het hulle met familielede getrou.  Daarna het hulle om een of 
ander rede verhuis.  Miskien weens die verstikkende afgodery van die stad 
(Jos.24:2).  

Op ŉ stadium het Tera na Kanaän verhuis en by Haran aangekom.  Dit was ŉ 
belangrike stad links van die Eufraat en ŉ kruispunt van handelspaaie.   Die rede 
hiervoor was dat God ŉ plan met Abram (Jes.51:2) gehad het.   Haran was ŉ 
voorlopige eindpunt.  Nadat Tera hom daar gevestig het, het God Abram aangesê 
om sy vader se huis te verlaat.  Hy was 75 jaar oud toe hy Haran verlaat het.  Tera 
was 205 jaar oud toe hy oorlede is.  

2.   God se beloftes aan Abram 

Abram sou die vader van ŉ baie groot nasie word wat vir die hele mensdom tot ŉ 
seën sou wees (Gal.3:8; Hand.3:25).  Met hierdie roeping het God die 
moederbelofte (Gen.3:15) begin nakom. 

Christus sou uit die nageslag van Abram gebore word (Mt.1:1). 

Toe Abram weggetrek het, het hy Lot met hom saamgeneem.   Lot was ŉ 
broerskind en het geen deel aan die seën gehad nie.  Daar het dan ook later 
skeiding tussen hulle gekom (Gen.13:4).  Abram het nie presies geweet waarheen 
om te trek nie, maar het geglo dat God hom na die regte plek sou lei.  Dis die 
wonder van geloofsgehoorsaamheid!   Abram het in Ur afgode gedien waar 
maanaanbidding baie gewild was.  Deur die geloof het Abram egter gunstig 
gereageer op God se stem en weggetrek (Hebr.11:8; Jak.2:23). Geloof is ŉ gawe 
wat God uitdeel aan wie Hy wil.  Abram se verhouding met God word selfs met ŉ 
vriendskap vergelyk (Jes.41:8). 

God het in Sigem aan hom verskyn en aan hom ŉ nageslag en ŉ eie land belowe.  
Dis die eerste vermelding van die beloofde land (Kanaän).   Daarna het Abram vir 
God ŉ altaar gebou. Sy godsdiens was baie anders as dié van die heidene.  Abram 
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was ŉ vreemdeling en bywoner tussen die Kanaäniete sonder dat dit hom enigsins 
gehinder het (Hebr.11:9). 

3.   Abram in Egipte 

Nadat Abram Sigem verlaat het, het hy tussen Bet-el en Ai gaan woon waarna ŉ 
hongersnood hom na Egipte laat verhuis het.  Abram het hom in die vrugbare 
deltagebied gevestig wat die koringskuur van destyds was.  Ander noodgeteisterdes 
het heelwaarskynlik sy voorbeeld gevolg.  Abram (175 jaar) en Sara (127 jaar) was 
nog fisies sterk.  Sy was baie mooi.  Dit het Abram redelik bekommerd gemaak.   
Die Egiptenare kon hom dalk doodmaak om haar te bekom! 

Destyds kon ŉ man soveel vroue neem as wat hy wou, solank die betrokke vrou 
nie getroud was nie.  ŉ Man kon dus doodgemaak word om sy vrou te bekom!   
Daarom het Abram Sara as sy suster voorgedoen.  Dit was ten minste ŉ halwe 
waarheid!  Abram het sy huweliksgeluk t.w.v. oorlewing opgeoffer en ŉ swakheid 
in sy geloof openbaar.   

Sy vrees is bewaarheid toe die koning Sara in sy harem opgeneem het.   Nadat die 
Farao vir Abram geskenke gee, maar plae ontvang het, het hy besef dat iets nie 
pluis was nie (Ps.105:14,15).   Toe hy verneem dat Sara eintlik Abram se vrou was, 
het hy hom laat roep waarna die geloofsheld soos ŉ lafaard voor ŉ aardse koning 
gestaan het.  Daarna het die Farao hom en sy vrou uit die land laat sit.  

4.   Abram en Lot skei van mekaar 

Abram het druipstert dog dankbaar na Bet-el teruggekeer waar Lot geboer het.  
Beide van hulle het baie vee gehad en vir ŉ tyd lank saam geboer.  Na onderlinge 
spanning tussen die twee huishoudings het Abram vir Lot ŉ eie gebied laat kies.  
Lot het die vrugbaarste deel by Sodom en Gomorra gekies waarna Abram 
weereens alleen was soos God dit wou hê.   Daarna het God sy beloftes tweemaal 
herhaal (Gen.13:15,17). 

5.   Abram die kryger 

Abram het net eenmaal as kryger opgetree.   Die relatiewe vrede wat hom na die 
skeiding met Lot omring het, is plotseling verbreek toe vreemde konings op die 
toneel verskyn het.  Dit gee ons ŉ blik op die politieke wêreld van Abram.  Vier 
konings het ŉ strafekspedisie teen die konings van Kanaän onderneem en hulle in 
ŉ japtrap kaf gedraf.  

Abram het op daardie stadium in Hebron geboer en het besef dat Lot se lewe in 
gevaar was.  Nadat hy uit 318 manne uit sy eie huishouding bymekaar gemaak het, 
het hy die vyandelike konings die stryd aangesê.  Dit was ŉ byna onbegonne taak – 
318 man teen vier koninkryke!  Abram het ŉ beproefde strategie gevolg en die 
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vyande van verskillende kante af aangeval (Rigt.7:16; Rigt.9:34; 1 Sam.11:11).  God 
het hulle in sy hand gegee. 

6.   Abram en Melgisedek 

Op sy terugtog het Abram ŉ merkwaardige ontmoeting met ŉ koning gehad.  
Melgisedek was die koning en priester van Salem.  Wat hierdie man so besonders 
gemaak het, was die waardigheid waarmee hy opgetree het.  Hy het aan Abram 
brood en wyn voorgesit.  Om aan iemand water te gee, was ŉ eertydse teken van 
hulpbetoon (Jes.21:14).   Brood en wyn was ŉ heldebetoon. 

Melgisedek beteken koning van geregtigheid.  Sy stad het as Salem (vrede) bekend 
gestaan.  Dat konings ook priesters was, was niks vreemds in die Ooste nie.  Die 
koning was immers die leier van die hoofgodsdiens.  Melgisedek was nie skaam om 
sy God se naam te noem nie – die Allerhoogste! 

God het dit so beskik dat Abram hom moes ontmoet.  Beide was gelowiges; iets 
wat ŉ hegte band tussen hulle gebring het.  Later van tyd is ŉ baie spesiale 
priesterorde na Melgisedek vernoem (Ps.110:4).  Die Hebreërbriefskrywer praat 
ook daarvan.  Volgens hierdie orde is Christus ook ewig priester (Mt.22:41-46) - 
Koning en Priester tegelyk.   

Daarmee kyk ons terug na die kruisiging waar Hy as Koning van die Jode bespot is.  
Die spotters was gedeeltelik reg.  Hy was nie net Koning van die Jode nie, maar 
ook die Koning van almal!   Daarbenewens het Hy Homself as offergawe gegee en 
daarmee Priester by uitnemendheid geword.  Christus was die perfekte Melgisedek! 
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7 

DIE VERBOND MET ABRAM 
GÉNESIS 15-17 

1.   Die sluiting 

Nadat God vir ŉ derde keer aan Abram verskyn het, is die geloofsverhouding 
tussen hulle in ŉ verbond vasgelê.   God het Abram aangesê om nie te vrees nie 
omdat Hy ŉ skild en ŉ beskerming vir hom sou wees (Ps.18:3, Ps.33:20).   Abram 
se loon sou groot wees omdat hy homself verloën en gehoorsaam was (Ps.19:12; 
Mt.5:12). 

Tot op daardie tydstip het Abram met geloofsdade op God se beloftes 
geantwoord.  Daarna het hy oor die belofte van ŉ nageslag begin nadink want hy 
was kinderloos.  Abram het by geleentheid selfs gewonder of sy aangenome seun 
Eliëser nie dalk die erfgenaam moes wees nie.  God het hom egter ŉ eie seun 
beloof en na die sterre laat kyk.  Net so ontelbaar sou sy nageslag wees!  Toe het 
Abram opnuut in God geglo (Rom.4:21) en is sy geloof nog verder versterk 
(Rom.4:3, Gal.3:6). 

Abram het ŉ teken van God gevra.  Dit was nie uit ongeloof nie, maar juis om sy 
geloof te bevestig.  Gideon en Hiskia het dit ook later gedoen.  God het hom die 
teken gegee.  Abram moes offerdiere slag en in stukke opsny; die wyse waarop 
kontrakte destyds plaasgevind het (Jer.34:18,19).  Daarna moes die twee partye 
tussen die stukke vleis deurloop as ŉ wedersydse waarskuwing dat die persoon wat 
die kontrak verbreek het, in stukke opgesny sou word! 

Abram het gedoen wat God gevra het en daarna op Hom gewag.  Teen die aand 
het ŉ diepe slaap hom oorval waarna God met hom oor sy nageslag gepraat het.  
Hulle sou vir 400 jaar in ŉ vreemde land verdruk word en daarna Kanaän ontvang.   
Hulle sou eers beproef word en daarna heerlikheid ontvang.   Abram sou egter 
vreedsaam sterf.   

Abram het dus geweet dat hy nie kinderloos sou sterf nie.  Hierdie wete het sy 
toekomsverwagting laat verdiep.  Sy nageslag sou ŉ tipe van Christus word wat na 
beproewing verhoog is (Hos.11:1, Mt.2:15).   Die weg van verlossing loop deur 
beproewing; ŉ tema so eie aan die Skrif! 

Hierna het God ŉ verbond met Abram gesluit en die belofte van ŉ eie land 
herhaal.  God het Abram van sy heilsplan met hom oortuig.  Hy is as’t ware in die 
geheime van God ingelei sodat hy die toekoms met ŉ groter sekerheid kon aanpak. 
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2.   Abram en Hagar 

Ná 10 jaar in Kanaän was daar vir Abram nog geen teken van God se belofte nie.  
Sarai het hoop opgegee en haar slavin aan Abram gegee om vir hulle ŉ kind te 
baar.   Sy sou die kind soos haar eie beskou (Gen.30:3); ŉ bekende gebruik van 
destyds.  Sarai se plan het nie van geloof getuig nie, maar eerder van 
moedeloosheid.   

Toe Hagar swanger raak, was Sarai jaloers en het haar later so sleg behandel dat sy 
gevlug het.  ŉ Engel van God het haar egter bewaar.  Let op die hoofletter in die 
vers.   Hy was meer as net ŉ engel.  Dit was ŉ verskyning van God (Gen.22:11; 
Ex.3:2) en die Christus wat later as Verlosser na die mensdom sou kom.  Hagar en 
haar ongebore seun was onder God se beskerming.  Hoe ironies dat die stamvader 
van die Islam voor sy geboorte onder die beskerming van Christus gestaan het! 

Hagar het van God ŉ belofte van ŉ groot nageslag ontvang en het teruggegaan.  
Sy moes haar seun Ismael noem.  Dit beteken God hoor.   Die Engel het aan haar 
vooraf ŉ beskrywing van sy lewe gegee.   Ismael sou ŉ wilde-esel van ŉ mens wees 
en ŉ Bedoeïene bestaan voer.   Later word daar weer van die Ismaeliete melding 
gemaak (Gen.37:25; Gen.39:1).  Uit hulle geledere het die Mohammedane eeue 
later gekom en venynige teenstanders van die Christendom geword.  

3.  Die besnydenis 

Nadat God vir ŉ vierde keer aan Abram verskyn het, het Hy die belofte van ŉ 
nageslag herhaal. Abram het dit baie nodig gehad omdat die seun nog nie sy 
opwagting gemaak het nie en die gewag spanning in sy huis veroorsaak het.  
Miskien het die verwagting selfs verslap.  Abram het later selfs gereken dat God vir 
hom in Ismael ŉ nageslag sou voorsien.  Ismael was 13 jaar oud toe God eers weer 
met Abram oor die aangeleentheid gepraat het. 

Die vierde verskyning het nuwe elemente bevat.   Eerstens het God Abram se 
naam na Abraham verander.  Dit beteken vader van ŉ menigte nasies.  Sarai s’n het 
God na Sara verander.  Dit beteken vorstin.  Sy sou vir Abraham ŉ seun baar uit 
wie se nageslag konings van volke sou spruit. Hulle moes dus nie met Ismael as 
seun tevrede wees nie.  Die eie seun sou uit die geloof en nie die vlees wees nie 
(Hebr.11:11).  Gelowiges mag nie as die geloofspanning vir hulle te veel word met 
ŉ mindere gawe tevrede wees net omdat dit makliker bekombaar is nie! 

Hierna het God baie duidelik met Abraham gepraat en aan hom die naam van 
hierdie seun bekend gemaak.  Hulle moes hom Isak noem.   Daarna het God 
verder gegaan en ook die tyd van sy geboorte aangekondig – die daaropvolgende 
jaar.  Die belofte het nuwe betekenis verkry wat Abraham opnuut laat glo het dat 
Ismael nie die antwoord was nie. 
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Nog ŉ nuwe element het sy verskyning gemaak - die instelling van ŉ 
verbondsteken nl. die  besnydenis.   Die besnydenis was eintlik niks nuut nie en 
was lank voor Abraham se tyd al in Egipte die gebruik.   In een van die ou grafte is 
ŉ skets gevind van hoe die besnydenis destyds gedoen is.  Abraham moes homself 
eerste besny en daarna die res van sy huishouding.  Toe die doop later in die plek 
van die besnydenis gekom het, is hierdie verbondsteken ook aan vroue bedien. 

God het die verbond met alle manlike lede in die huis van Abram opgerig.  Ook 
met Ismael.  Hy is dus nie buite die verbond geplaas nie.  Christus sou egter uit die 
nageslag van Isak gebore word en sy nageslag van ŉ fisiese na ŉ geestelike volk 
oorgaan (Rom.9:8; Gal.3: 29). 

Later is die besnydenis so belangrik geag, dat die man wat nie besny is nie deur sy 
volksgenote verwerp is.  ŉ Minagting hiervan is as ŉ verwerping van die verbond 
geag.  Mense durf egter nie daaragter geskuil het nie (1 Kor.7:19) omdat die ware 
besnydenis uiteraard ŉ geestelike saak was (Jer.4:4; Kol.2:11).  Geen mens durf 
agter ŉ uiterlike teken skuil om God se guns te verwag nie.  Dit gaan om die 
geestelike saak daarvan.  Sonder ŉ besnydenis van die hart (bekering) is alles 
tevergeefs! 
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8 

DIE VERWOESTING VAN TWEE STEDE 
GÉNESIS 18-20 

1.   Sara luister na God se woorde 

Pas ná die vierde verskyning het God vir ŉ vyfde keer verskyn sodat Sara ook die 
belofte kon hoor.  Abraham het op daardie tydstip in Hebron gewoon.  By 
geleentheid het drie manne eendag by hom opgedaag.  Alhoewel al drie met hom 
gepraat het, word van een van die drie gesê: “Toe sê die Here…”  Dus was God self 
daar!  Daarna het Hy weggegaan waarna die oorblywende engele na Sodom is.  

Abraham het die vreemdelinge hartlik ontvang waarna Sara hulle afgeluister het.  
Hulle boodskap was kort en kragtig: Sara sou oor ŉ jaar ŉ seun baar.  Daarna het 
Sara gelag omdat sy aan die moontlikheid getwyfel het.  Sy was heeltemal te oud!   
Toe sy oor haar optrede ingeroep is, het sy bang geword en ontken dat sy gelag 
het.  God het egter die geloof in haar wakker gemaak waarna sy aan die belofte 
geglo het. 

2.   Sodom en Gomorra 

Toe die engele na Sodom en Gomorra vertrek het, het God sy besluit oor die 
verwoesting van die twee stede aan Abraham bekend gemaak (Jes.41:8, Amos 3:7).  
Die inwoners se sonde het ten hemel geskreeu en die oordeel nie verder uitgestel 
word nie.  God weet alles van sy skepping af.  Niks ontsnap sy oog nie (Ps.11:4-7). 

Abraham het geweet dat God die stede wou straf en dat niks God se voorneme 
sou stuit nie.  Hy het hom egter nie soos ŉ latere Jona oor die moontlike 
verwoesting van die heidene verheug nie, maar iets daaraan probeer doen.  
Abraham het vir die behoud van die stede gebid en selfs met God daaroor 
gekibbel.   Hy was oor moontlike regverdiges in die stede besorg.  Daarna het God 
belowe om die stad te spaar indien Hy selfs net tien regverdiges daarin kon vind.  
Helaas was daar nie eens soveel nie en het God belowe om Lot en sy gesin se 
lewens te spaar. 

Toe die twee engele in Sodom aankom, het Lot in die poort gesit en hulle na sy 
huis genooi om daar te oornag.  Hy was net so gasvry soos sy oom en het geweet 
wat met hulle sou gebeur indien hulle die nag buite sou vertoef.   
Homoseksualisme het in hierdie twee stede floreer.   Mense sonder herberg kon 
maklik verkrag word!  

Daardie nag het ŉ magdom van wellustige heidene Lot se huis omsingel en van 
hom geëis om sy besoekers aan hulle uit te lewer om hul onnatuurlike drange te 
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kon bevredig (Rom.1:27).   Lot was bitter ontsteld en het selfs sy dogters se 
maagdelikheid in ruil aangebied (Rigt.19:24).  Die heidene het hierdie aanbod van 
die hand gewys omdat hulle manne wou hê.  Lot was ŉ vreemdeling en het volgens 
die inwoners niks te sê gehad nie.  Sy verhouding met die inwoners was van meet 
af aan sleg (2 Petr.2:6-8).  Daarna het die engele ingegryp en die wellustige heidene 
met blindheid geslaan.   

3.   Lot vertrek haastig 

Lot was slegs van die woede van die inwoners gevrywaar, maar nie van die oordeel 
wat die stede sou tref nie.   Nadat die engele die oordeel herhaal het, het Lot en sy 
gesin haastig vertrek.  Hy en sy gesin sou, soos ŉ Noag van ouds, die enigstes wees 
wat ŉ oordeel sou oorleef. 

Toe Lot en sy gesin talm, het die engele hulle betreklik hardhandig uitgelei.  Hulle 
mag nie omgekyk het nie en moes na Soar vlug.  Lot se vrou het omkyk en in ŉ 
soutpilaar verander (Luk.17:31-33).  In die Dooie See omgewing is daar etlike 
mensagtige soutstrukture.  Die geskiedskrywer Flavius Josephus beweer dat hy die 
vrou van Lot daar gesien het. 

Lot was bang om in Soar te gaan woon en hom in ŉ nabygeleë spelonk 
tuisgemaak.  Mense het dikwels in spelonke gewoon (1 Sam.22:1).   Vir die dogters 
van Lot was die toekoms betreklik uitsigloos.  Hulle verloofdes het saam met die 
heidene in die oordeel omgekom.   Hulle wou dat hulle vader se geslag voortduur 
en hom verlei om bloedskande met hul te pleeg.   Sodom het dus ŉ bose invloed 
op hulle gelaat!  

4.  Abimeleg 

Toe Abraham van Hebron af weggetrek het, het hy in Gerar gaan woon.  Daar het 
hy ŉ soortgelyke ervaring  as in Egipte gehad.   Sara moes weereens sê dat 
Abraham haar broer was.  Isak sou later dieselfde ding doen (Gen.26:7).  Koning 
Abimeleg het Sara gesien en haar vir hom as vrou laat haal.  Net God kon 
Abraham red!  God het Abimeleg in ŉ droom met die dood gedreig waarna hy 
Sara teruggee het.  Daarna het God vir Abimeleg en sy huis van onvrugbaarheid 
genees. 

In Gen.20:7 word Abraham ŉ profeet genoem.  Dis die eerste keer dat hierdie 
benaming in die OT gebruik word en ook enigste keer dat dit van Abraham gesê 
word.  Abraham moes weer die vermaning van ŉ aardse vors aanhoor.  Abraham 
het sy optrede verdedig deur te sê dat hy gereken het dat die mense van Gerar 
heidene was.  Hy was baie duidelik verkeerd!   

Die optrede van Abimeleg het as sulks van ŉ hoë sedelike bewussyn onder die 
mense van Gerar getuig.  Wat Abimeleg van Abraham se betoog gedink het, word 
nie vermeld nie.  Hy het hom egter nie soos die Farao van weleer onder gewapende 
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begeleiding landuit gestuur nie.   Abimeleg het Abraham selfs as gas laat aanbly en 
aan hom geskenke gegee.  Daarna het Abraham as voorbidder vir die koning 
opgetree. 

Hoe het hierdie situasie nie van die een in Egipte verskil nie!  Destyds was daar ŉ 
geldige rede vir hul vertrek na Egipte want daar was hongersnood in die land.   
Hierdie keer word geen hongersnood vermeld nie. Abraham was net nie meer lus 
om langer in Hebron te woon nie en God het hom nie verhinder om te trek nie.     

Abraham het die groot en wonderlike les geleer dat as God met jou is, niemand 
teen jou kan wees nie!  Andersyds wou God hom as profeet gebruik om die 
gelowige Abimeleg en sy huis van hul gebrek te genees.  God het Abraham se 
swerflus in ŉ les van gehoorsaamheid en genade omgekeer.  Mense se skynbaar 
sinnelose optredes verkry dikwels op die ou einde enorme heilswaarde! 
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9 

ISAK, MORIA EN DIE DOOD VAN SARA 
GÉNESIS 21-23 

1.   Isak word gebore 

Sara se swangerskap het met ŉ digterlike juigkreet begin (21:1) omdat God sy 
beloftes nie verbreek het nie (Hebr.11:11; Gal.4:23).   Abraham het die seun wat 
gebore is Isak genoem (Gen.17:19).  Dit beteken om te lag en het met Sara se lag 
van vertwyfeling verband gehou.  Die naam van haar seun sou haar altyd daaraan 
herinner.  Met sy geboorte het Sara anders gelag; van vreugde!  Abraham se 
vreugde was ook baie groter as toe Ismael gebore is. 

Die heilsgeskiedenis sou voortaan deur Isak loop (Gen.22:2; Hebr.11:7).   Nie 
almal wat van Israel is, is Israel nie (Rom.9:6).  Die geestelike Israel sou eeue later 
ŉ baie groot werklikheid word (Gal.3:16,29).  Christus was die eintlike saad van 
Abraham.  Sy geboorte sou nog wonderliker wees!   Niemand durf op grond van sy 
volkskap aanspraak op redding maak nie.   Wedergeboorte is oneindig belangriker 
as die natuurlike geboorte.   Met die geboorte van Isak het Abraham alreeds die 
geboortedag van Christus voorsien en hom daaroor verbly (Joh.8:56). 

2.   Hagar en Ismael word verdryf 

Die spening van ŉ seun was ŉ groot gebeure in daardie tyd (1 Sam.1:21-24) en 
gewoonlik met ŉ fees opgevolg.  Tydens Isak se speningsfees het Ismael, toe 17 
jaar oud, met hom gespot.  Ismael het heelwaarskynlik alreeds iets van die belofte 
van God wat deur Isak sou vloei, verstaan.   Daarom het hy van hierdie geleentheid 
gebruik gemaak om sy plek as eerste seun te bevorder.   Die saad van Abraham sou 
mense altyd in twee kampe dryf – gelowiges en ongelowiges.   

Toe Sara van Ismael se spottery verneem, het sy geëis dat Hagar en haar seun 
verdryf moes word.  Ismael was nou wel met haar toestemming verwek, maar 
nadat sy ŉ eie seun gebaar het, het sy hom en sy moeder verwerp.  Isak moes 
alleen erf.   Sara het baie verder as Abraham in die toekoms gesien.  Sy het deur 
God se Gees die geestelike saad wat moes voortduur, raakgesien! 

Sara se eis het Abraham ontstel omdat dit in stryd met die gewoontereg van 
destyds was.  God het hom egter beveel om in hierdie geval anders op te tree.  In 
Isak is die lyn van die verbond gevolg.  Dit is die uitverkiesing!    Nadat God 
beloof het om ŉ groot nasie uit Ismael te laat voortvloei, het Abraham hom en sy 
ma goed versorg laat wegtrek.    
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Hagar en haar seun het vir geruime tyd in die woestyn van Bersèba rondgedwaal.  
Toe hulle water opraak en Ismael op sy laaste kragte was, het sy ŉ entjie 
daarvandaan gaan sit om sy dood nie te aanskou nie.  Hoe ontsettend streng is 
God nie oor die skeiding van gelowiges en ongelowiges nie!  Nogtans het Hy 
simpatie met haar en die seun gehad en vir hulle water gegee waarna Hy die belofte 
dat Ismael se nasate ŉ groot nasie sou word, herhaal het.   

God het lank vir hulle gesorg waarna Ismael ŉ boogskutter geword het.  Hagar het 
by geleentheid vir hom ŉ vrou in haar geboorteland (Egipte) gaan haal.  Uit Ismael 
het die Arabiere ontspring.  Selfs Paulus praat van die twee seuns van Abraham en 
wat God met hulle beoog het (Gal.4:20-31). 

3.   Die verbond tussen Abraham en Abimeleg 

In Gen.14 het Abraham as krygsman opgetree.  Nou as politikus.  Hy het ŉ 
ooreenkoms met koning Abimeleg aangegaan.  Die feit dat die koning sy 
aanvoerder Piglo saamgebring het, het die verbond ŉ militêre karakter gegee.   
Abimeleg het geweet dat God op ŉ besondere wyse met Abraham was en van hom 
sy vriend gemaak.  Dit het Abraham geval waarna hulle ŉ ooreenkoms met mekaar 
aangegaan het.  Abimeleg was ŉ gelowige met ŉ baie hoë sedelike lewenspeil.   Die 
ooreenkoms is met die slag van skape en beeste asook ŉ eedswering plegtig 
gemaak.  Hulle het die plek Bersèba genoem.  Dit beteken put van eedswering.   
Hierdie landstreek het eeue later Filistynse gebied word.   

4.   Die offerande op Moria 

Daarna het God Abraham se geloof streng getoets.   Abraham moes Isak in die 
land Moria vir die Here gaan offer.   God sou hom die juiste offerplek aanwys.   
God maak wel wonderlike beloftes, maar eis ook algehele gehoorsaamheid op.   
Moria is waar Jerusalem vandag is (2 Kron.3:1).  Dit was destyds ongeveer 18 ure 
te voet van Bersèba af.   

Abraham het Moria na drie dae bereik en was gereed om God se opdrag tot op die 
letter uit te voer.   Hierdie opdrag was natuurlik lynreg teen die bedoeling van God 
met Isak in!   Hoe kon Hy van Abraham ŉ menseoffer verwag?   Dit was dan juis 
streng verbode (Lev.18:21; Jer.7:31; 19:5)! 

Wat het nie alles deur Abraham se gemoed gegaan nie!   Op pad na Moria kon hy 
sy emosies slegs deur ŉ gehoorsame onderwerping aan God se opdrag beheer.  
Naby Moria het hy en Isak alleen verder gegaan.  Die skrywer van Hebreërs meld 
dat Abraham geglo het dat God sy seun uit die dood sou kon opwek (11:18).   

Isak was nuuskierig.  Waar was die offerdier dan?   Nadat hulle ŉ altaar van klippe 
gebou en die brandhout reggesit het, het Isak besef dat hy die brandoffer was!   
Nadat Abraham hom vasgebind en op die altaar geplaas het, het God hom gestop 
en ŉ ram as offer in die plek van Isak voorsien. 
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Hebr.11:17 sowel as Jak.2:21 meld dat Abraham Isak wel geoffer het.  Die 
bedoeling is dat as God hom nie gestop het nie, Abraham enduit sou gegaan het.  
Hy het Isak alreeds in sy gemoed geoffer.   Die ram was ŉ plaasbekledingsoffer in 
die plek van sy seun.  God het Abraham getoets en hy het die toets geslaag.   
Daarom word hy die vader van die gelowiges genoem.  

Die feit dat God self ŉ offer op Moria voorsien het, wys heen na Christus se offer 
baie eeue later.   Op Golgota het God op ŉ finale wyse self die nodige offer 
voorsien.  Bokant die kruis kon net sowel geskryf gestaan het: God voorsien self 
die offer.   Beide offers is, interessant genoeg, in die omgewing van Jerusalem 
gebring.   

5.   Sara sterf 

Isak was 37 jaar oud toe sy moeder oorlede is.  Sy was 127 jaar oud.  Abraham het 
haar heengaan  en begrafnisreëlings getref.   Dis die eerste keer dat ‘n begrafnis in 
die OT vermeld word.   Vir hierdie begrafnis het Abraham ŉ spelonk gekoop.  Dit 
was in die land Kanaän wat sy nageslag van God sou ontvang.   Hierdie graf 
bestaan vandag nog.  Ongelukkig is daar ‘n moskee oor gebou met ŉ inskripsie dat 
dit die heiligdom van die aartsvaders is.   Die Bybel sê dat Abraham, Isak, Rebekka, 
Jakob sowel as Lea hier begrawe is.  Die bygelowige Moslems glo dat die 
aartsvaders wat hier begrawe is, met oop oë lê en dat niemand daar mag ingaan nie. 

Gen.24 handel oor die vrou wat Abraham vir Isak laat haal het.  Sy was uit sy eie 
familie.  Gen.25 handel oor die dood van Abraham.  Hy is 43 jaar na Sara oorlede.  
Na haar dood is hy met Ketura getroud en het seuns by haar gehad.  Hulle was 
egter nie deel van die heilsgeskiedenis nie en het almal na die Ooste verhuis.  Toe 
Abraham oorlede is, het Isak en Ismael hom in die genoemde spelonk begrawe.  
Isak was egter die enigste erfgenaam.   
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SEUN VAN DIE BELOFTE 
GÉNESIS 25:19-27 

1.   Isak in Gerar 

Hongersnood was destyds ŉ baie algemeen ding.  Hongersnood het Abraham selfs 
na Egipte laat verhuis (Gen.12:10).  Isak het na sy vader se dood na Gerar vertrek 
waar Abimeleg die koning was.  God het aan hom soortgelyke beloftes as aan sy 
vader gegee en dieselfde gehoorsaamheid van hom verwag.  Toe Rebekka die 
aandag van die manne van Gerar getrek het, het Isak gesê dat Rebekka sy suster 
was.  By sy pa was dit ŉ halwe waarheid, maar by hom ŉ volle lieg! 

Toe Abimeleg by geleentheid sien hoe Isak haar vertroetel het hy besef dat sy nie 
sy suster nie, maar sy vrou was.   Daarna het hy sy onderdane opdrag gegee om 
Isak en Rebekka geen leed aan te doen nie omdat hy God se toorn gevrees het.  
Nadat hy Isak ernstig aangespreek het, het Isak hom as ŉ saaiboer gevestig.    

2.   Die geboorte van Esau en Jakob 

Toe dit lyk asof hulle na 20 jaar nie kinders sou hê nie, het Isak ernstig tot God 
gebid.  Daarna het Rebekka met tweelingseuns swanger geraak.   Toe die ongebore 
knapies teen mekaar begin stoot het, het sy God hieroor geraadpleeg.   Hy het haar 
verwittig dat daar twee nasies in haar was.  Hoe sy die antwoord van God verkry 
het, word nie gesê nie.  Rebekka het in noue geloofsgemeenskap met God geleef.   
Sy het dus geweet dat die seuns wat sy verwag het elk ŉ eie toekoms sou hê en 
verskillende volke sou vorm.  Die volk uit die oudste sou dié van die jongste dien 
soos wat later in die oorwinning van Amasia oor Edom gesien is (2 Kon.14:7). 

Die verhouding tussen die Edomiete en Israel was altyd swak (Obadja: 10).  In die 
intertestamentêre tyd (tussen OT en NT) het Israel selfs die Edomiete vernietig.  
Hierdie vyandskap het ŉ agtergrond gehad omdat die heilshistoriese lyn nie oor 
Esau nie, maar wel deur Jakob geloop het.   Dit was God se vrymagtige optrede 
wat die uitverkiesing genoem word.   In Abraham se gesin het God vir Isak bo 
Ismael verkies en in Isak se gesin Jakob bo Esau, al was hulle ook ‘n tweeling 
(Ex.33:19; Mal.1:2-3 en Rom.9:13).   Toe hulle gebore is, was een rooi en harig.   
Hy is Esau genoem.  Jakob is gebore terwyl hy Esau se hakskeen vasgehou het.  
Dit het gelyk asof hy hom die voorreg wou ontneem om eerste gebore te word!    

3.   Die eersgeboortereg 

Die eersgeboortereg was destyds iets baie besonders.  Nadat Rebekka haar 
lieflingskind daaroor ingelig het, het Jakob dit van harte begeer.  Hy het uit 
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Gen.25:23 geweet dat hierdie reg eendag na hom toe sou kom.  Hy wou egter nie 
op God wag nie en self plan gemaak om dit te kry.  

Esau was ŉ jagter en ŉ man van die veld net soos Ismael wat hy as 15 jarige seun 
op Abraham se begrafnis ontmoet het.  Isak was versot op wildsvleis en gevolglik 
vir Esau ŉ sagte plekkie gehad.  Jakob was weer ŉ kombuiskuiken en deur sy ma 
bederf.   Let op die fyn aanvoeling wat Sara en Rebekka oor die wil van God met 
hul lieflingseuns gehad het. 

By geleentheid het Jakob geknoei.  Toe hy na ŉ vermoeiende dag uit die veld tuis 
kom, het Jakob lensiesop gekook, waarna Esau sy eersgeboortereg daarvoor aan 
hom verkoop het.  Esau was ŉ rowwe entjie mens wat sommer van die lensiesop 
as rooigoed gepraat het.  Jakob het nou wel geknoei, maar Esau het verdien om 
hierdie reg te verloor siende dat hy so min waarde aan sy goddelike erfenis geheg 
het (Hebr.12:16).  Die eersgeboortereg was in die Ou Nabye Ooste ŉ voorreg en 
kon wel verkoop kon word.  Die Nuzi-tekse vertel bv. van ŉ man wat sy 
eersgeboortereg vir drie skape verkoop het. 

4.   Jakob bekom die seën van die eersgeborene 

Toe Isak oud was en geglo het dat hy binnekort sou sterf, wou hy Esau betyds 
seën.  Isak sou egter nog baie ouer word.   Sy blindheid het heelwaarskynlik daartoe 
bygedra dat hy geglo het dat sy laaste dae aangebreek het.   Hy sou nog 40 jaar leef 
en 180 jaar oud word (Gen.35:27). 

Die aartsvaderlike seën het profetiese krag gehad omdat dit volgens die wil van 
God was.  Daardeur is selfs toekomstige werklikhede bekend gemaak (Hebr.11:20).   
Isak het nie van Esau se minagting van sy eersgeboortereg geweet nie en amper die 
fout gemaak om hom te seën.    

By geleentheid het Isak Esau versoek om te gaan jag en vir hom ŉ ete voor te berei 
alvorens hy hom sou seën (Gen.25:28).   Rebekka het geweet wat God se wil was.  
Toe sy die gesprek met Esau hoor, het sy besef dat haar lieflingskind se toekoms 
op die spel was.  God het dit immers aan haar openbaar dat Esau Jakob sou dien.  
In plaas van om die saak met Isak te bespreek of om op God te wag, het sy self ŉ 
ete voorberei en Jakob daarmee ingestuur. 

Jakob het geen beswaar teen haar knoeiery gehad nie.  Hy was net bang dat Isak 
hom sou uitvang en vervloek.  Rebekka het egter die verantwoordelikheid op haar 
geneem en Jakob Esau se klere laat aantrek sodat hy soos Esau sou ruik.  Sy het 
velle oor sy hande en nek getrek sodat hy selfs soos Esau sou voel.  Daarna het 
Jakob ŉ klomp leuens opgestapel waarna Isak die seën oor hom uitspreek het.  
Rebekka se geknoeiery het geslaag!   

Toe Esau later van hierdie knoeiery verneem, was hy woedend.   Dit was die 
tweede keer dat Jakob hom onderkruip het.   Esau verdien egter geen meevoel nie.   
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Hoe kon hy sy eersgeboortereg afsweer en tog probeer voorgee dat hy dit nog 
steeds besit?   Dis mos bedrog (Hebr.12:16,17)!  Esau was baie spyt oor sy 
verbeurde seën, maar het geen berou oor die minagting van sy erfenis getoon nie.   

Esau het wel gehuil, maar trane is nie almal eenders nie.  Daar is trane van berou 
sowel as van ydele spyt (2 Kor.7:10).  Mense is altyd spyt as sake vir hulle verkeerd 
loop.  Dis egter nie noodwendig trane van berou oor hul verkeerde lewenswandel 
of ydele planne nie.  Ware berou kom deur die werking van die Heilige Gees en lei 
altyd tot verlossing.   Esau se trane was soos die geween van een in die buitenste 
duisternis (Mt.8:12).   

Die uiteinde van alles was dat Jakob wel die seën wat vir hom bestem was, verkry 
het al was dit ook deur leuens en bedrog.   Hy moes eerder op God gewag het.  
Daarvoor was hy te ongeduldig.  Sy naam beteken bedrieër.   Hy sou jare later swaar 
vir hierdie bedrog boet! 
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JAKOB VLUG NA LABAN 

GÉNESIS 27:41-31:55 

1.   Jakob maak spore 

Esau het die saak nie daar gelaat nie en besluit om sy broer ná die dood van sy 
vader om die lewe te bring.  Toe Rebekka van sy plan te hore kom, het sy Jakob 
gewaarsku waarna hy na haar broer Laban gevlug het.  Sy sou Esau dophou en 
hom laat weet as dit veilig was om terug te keer.  Rebekka het Jakob egter versoek 
om nie met ŉ Kanaänitiese vrou te trou nie, maar een uit haar familie – die 
Arameërs.  Esau daarenteen het vir hom heidense vroue geneem (Gen.26:34,35).     

Op pad na Haran het Jakob een nag van ŉ verkeer tussen hemel en aarde gedroom 
waarna God hom bystand beloof het.  Jakob het geweet dat die droom betekenis 
gehad het en dat God hom op die weg van die verbond geplaas het.  Daarom het 
hy die klip waarop hy geslaap het as gedenksteen vir die Here opgerig.   

Voor hierdie gebeure was Jakob heelwaarskynlik nie ŉ gelowige nie.  Hy het eers 
daarna tot inkeer gekom.  God is altyd trou aan sy Belofte en sou wonderlik 
voorsien en Jakob voorspoedig maak.  Lank voordat die wet van Moses tiendes 
geëis het, het Jakob beloof om tiendes aan God te gee.  Abraham was egter die 
eerste persoon wat dit gedoen het (Gen.14:20). 

2.   Jakob kom by Laban aan 

Ragel was die eerste wat Jakob sien aankom het.  Hy het haar vader baie beïndruk 
waarna Laban besluit het om hom so lank moontlik in sy diens te hou.  Jakob het 
op Ragel verlief geraak en met Laban ooreengekom om in ruil vir haar hand sewe 
jaar lank vir hom te werk.  Sy liefde vir haar het hom van die langdurigheid van die 
tyd laat vergeet sodat die sewe jaar vir hom soos ŉ paar dae gevoel het.   

Toe hy na sewe jaar met haar wou trou het Laban hom ŉ lelike streep getrek.  Lea 
was die oudste dogter en betreklik lelik.  Sy het dowwe oë gehad sodat mans nie na 
haar wou kyk nie.  Laban het egter ŉ plan gemaak en haar soos ŉ bruid laat 
aantrek met ŉ sluier en Jakob se vrou laat word.  Jakob was hierdie keer aan die 
ontvangkant en het self gevoel hoe dit is om bedrieg te word! 

Die uitgeslape Laban het ŉ antwoord gereed gehad.  Die tradisie het bepaal dat die 
oudste dogter eerste moes trou.  Daarna het Laban met ŉ aanvaarbare oplossing 
gekom - Jakob moes die volle bruidsweek (7 feesdae) met Lea hou waarna hy met 
Ragel kon trou op voorwaarde dat hy vir nog sewe jaar vir hom sou werk.  Die 
bruidsweek was baie belangrik.  ŉ Man kon in hierdie tyd sy bruid verlaat en was 
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die huwelik as verbreek beskou (Rigt.14:19,20).   Jakob het ingestem en twee 
susters as vroue verkry; iets wat later deur die Wet verbied sou word (Lev.18:18). 

Lea het geweet dat Jakob se hart aan Ragel behoort het.   Deur vir hom seuns te 
baar, het sy nogtans genoegdoening uit die huwelik geput.   Ragel was egter 
kinderloos en het later, net soos Sara tevore, haar slavin Bilha aan Jakob gegee om 
vir haar ook seuns te verwek.  Toe Lea ná vier seuns nie verder kon baar nie, het sy 
haar slavin Silpa aan Jakob gegee om nog twee seuns vir haar te verwek. 

Toe Ruben groot was, het hy eendag onwetend liefdesappels by sy moeder 
aangebring.  Sy het dit onmiddellik as ŉ vrugbaarheidsmiddel herken het.  Toe 
Ragel daarvan wou eet, wou Lea dit aanvanklik nie afstaan nie.  Jakob het op 
daardie stadium nie meer by Lea geslaap nie.   Ragel het toe ŉ plan gemaak het.  
Lea kon Jakob vir ŉ nag in ruil vir die liefdesappels kry.  Ragel was dus duidelik in 
beheer van die kamersake.  Lea het ingestem en later vir Issaskar en Sebulon 
gebaar; sonder die nut van liefdesappels! 

Ten spyte van die liefdesappels het Ragel steeds kinderloos gebly.  God wou haar 
wys dat die verwekking van kinders nie van liefdesappels afgehang het nie, maar 
van Hom wat gee (Ps.127:3).  Daarna het Lea ook ŉ dogter, Dina, gebaar.  Daarna 
het Ragel swanger geraak en Josef gebaar.   

Jakob se dienstyd was al lank verstreke toe hy besluit het om na sy eie land terug te 
keer.  Hy het al die skape en bokke wat van die stoetkleur afgewyk het as 
vergoeding gevra.  Laban was daarmee tevrede.  Jakob was egter ŉ gesoute kalant 
en het die vee op ŉ slinkse wyse almal bontes laat voortbring.   Laban was hierdie 
keer aan die ontvangkant en Jakob het skatryk geword.   

3.   Jakob vertrek 

Toe Jakob sien dat Laban en sy seuns ontevrede was omdat hulle erfporsie in 
gedrang was, het God hom aangesê om na sy ouerhuis terug te keer.   God sou met 
hom wees.  Lea en Ragel was gelukkig met Jakob se voorneme.  Hy het immers 
lank genoeg vir hulle vader gewerk en kon op sy eie bene staan.  Daarna het Jakob 
en sy mense as’t ware ontsnap terwyl Laban en sy seuns elders besig was om skape 
te skeer.  

Ragel het van die terafim met haar saamgeneem.  Dit was huisgode - beeldjies wat 
by private godsdienstige geleenthede, ver van ŉ vaste aanbiddingsplek af, gebruik 
is.  Die Roomse Kerk sou later ook sulke beelde gebruik.  Uit die Nuzi-tekste blyk 
dat hierdie beeldjies ook ŉ waarborg van erfregte was.   Die een wat dit besit het, 
kon op ŉ erfporsie aanspraak maak.  Daarom het Ragel dit geneem en wou Laban 
dit ten alle koste terughê.    

Jakob het deur die Eufraat getrek en in ŉ land gekom wat vandag Jordanië heet.  
Laban het hom agterna gesit en ingehaal, maar na ŉ waarskuwing van God hom 
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geen leed aangedoen nie.  Hulle het selfs ŉ verdrag met mekaar gesluit.   Laban het 
van Jakob geëis om sy dogters goed te versorg.  Indien die vrouegeslag wat uit 
hulle gebore sou word met heidene trou, mag hulle niks erf nie. 

Dit was ŉ eertydse gebruik dat slegs seuns kon erf.   Dit het verhoed dat as die 
dogters met heidene trou, die skoonseuns van die goedere waarmee God hul 
skoonvader geseën het, kon bekom.  ŉ Heiden kon dus nie met ŉ Israelitiese 
meisie trou ten einde ŉ erfporsie te bekom nie.  Waar ŉ dogter wel ŉ erfporsie 
verkry het, kon dit na haar dood alleenlik na haar seuns gaan.   
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JAKOB EN ESAU VERSOEN 
GÉNESIS 32-34; 38 

1.   Jakob by Pniël 

Ná die verdrag met Laban het Jakob verder gereis en, soos aan die begin van sy 
selfopgelegde ballingskap, weereens engele teëgekom.   Jakob het bitter swaar tye 
geken.  God het dit egter bestem dat engele hom altyd beskerm het (Ps.34:8; 
Mt.18:10; Hebr.1:14). 

Op pad na sy ouerhuis het ŉ nuwe moeilikheid opgeduik - hy moes Esau ontmoet!   
Jakob het sy broer 20 jaar tevore verkul en het derhalwe nie geweet wat op hom 
gewag het nie.  God het hom egter aangesê om na sy geboortegrond terug te keer.  
Dis was al wat getel het.  Jakob het destyds gevlug omdat Esau hom wou 
doodmaak.  Hoe sou Esau na 20 jaar voel?   Jakob het voortgegaan en maar net op 
God vertrou wat hom bo Esau vir die eergeboorteseën uitverkies het (Mal.1:2). 

Op pad na sy eindbestemming het Jakob voelers uitgesteek om Esau se 
gemoedstemming te toets.  Esau het in ŉ gebied suid van die Dooie See gewoon.  
Jakob het boodskappers vooruitgestuur en opdrag gegee om hom as Esau se 
ondergeskikte voor te stel en Esau as my heer aan te spreek.  Hulle moes egter so ŉ 
bietjie met Jakob se besittings spog en Esau se guns soek.    

Nadat die afvaardiging teruggekeer en berig het dat Esau met 400 gewapende 
manne oppad was, was Jakob baie benoud.    Kon dit ŉ roofaanval wees?  Daarom 
het Jakob besluit om sy besittings in twee te verdeel.  As Esau die een gedeelte 
geroof het, kon hy ten minste nog met die ander gedeelte weggekom het.  Daarna 
het Jakob God angstig om verlossing gebid.   Hy het wel aan God se opdrag dat hy 
na sy land moes terugkeer, vasgehou, maar het ook as voorsorgmaatreël vir Esau 
geskenke vooruit gestuur om hom te paai. 

2.   Jakob worstel 

Jakob was noord van die Jabbokrivier toe hy verneem het dat Esau uit die suide 
oppad na hom was.  Hy het besef dat dit ŉ ongunstige verdedigingsgebied was en 
die nag deur die rivier getrek.  Hy wou nie in die drif vasgekeer word nie.  Toe 
Jakob alleen en benoud agtergebly het, het ŉ onsigbare man hom in die donker 
gegryp en lank met hom geworstel.  

Toe die dag begin breek en die aanvaller hom nie kon oorwin nie, het hy Jakob 
baie hard op die heup geslaan sodat dit uit lit geraak het.   Dit het Jakob se krag 
gebreek waarna die vreemdeling hom gevra het om hom te laat gaan.   Dis toe dat 
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Jakob besef het dat hy nie met ŉ mens geworstel het nie en die man gesmeek om 
hom te seën.  Dit was God self (Hos.12:5).    Nadat Hy Jakob geseën het, het Hy 
hom ŉ nuwe naam gegee nl. Israel.  

Jakob het die plek van worsteling Pniël genoem omdat hy God daar van aangesig 
tot aangesig gesien het.   Hy het nie gesterf soos een wat God gesien het nie 
(Ex.33:17-20).  Desondanks die seën wat Jakob van God verkry het, was hy vir die 
res van sy lewe mank.   

Toe hy Esau kort daarna ontmoet, het hy sewe maal plegtig voor hom gebuig.  
Daarna het Esau hom hartlik omhels.   Die onaangename dinge van die verlede 
was verby en Jakob baie verlig!   Na ŉ kort en heerlike samesyn, is die broers in 
vrede uitmekaar.  Daarna het Jakob hom in Sigem gevestig.   Abraham het by 
geleentheid ook daar vertoef.  

3.   ŉ Dogter word verkrag! 

Dina was Lea se jongste kind en ŉ laatlammetjie.  Haar broers was almal groot en 
het met vee geboer. 

Jakob se nasate was ŉ groot, trotse familie wat ŉ volk begin vorm het.  Gevolglik 
was hulle fel teen heidense bloedvermenging gekant.  Hulle het destyds al besef dat 
ŉ volk baie dinge kan verloor en terugvind - behalwe die suiwerheid van sy bloed! 

Dina het van ondernemingsgees oorgeloop en wou baie graag die mense van die 
land leer ken.  Ongelukkig het ŉ jong heiden haar op ŉ onbetaamlike wyse leer 
ken.  Sigem, die seun van Hemor die Hewiet, het haar by geleentheid verkrag.  Vir 
die heidene was die verkragting van ŉ vrou geen ernstige saak nie.   Vir die seuns 
van Jakob wel!     

Hemor het besef dat daar groot moeilikheid op pad is en ŉ plan probeer maak.   
Sigem en Dina moes trou en Jakob sy swaer word.   Dit was geen oplossing nie, 
maar juis die ding waarteen Abraham en Isak ernstig gewaak het (Gen.28:1).  
Daarna het die seuns van Jakob vir Hemor, Sigem en al sy broers vermoor en ŉ 
bloedvermenging met die heidene afgeweer.   

4.   Geen engeltjies nie! 

Jakob se seuns was geen engeltjies met klapvlerke nie, maar eerder duiweltjies met 
krulsterte (Gen.35:22)!.  Ruben het ook sy eersgeboorteseën verspeel (Gen.49:4).  
Van die ander het vir hulle heidenvroue geneem en die genetiese poel van God se 
uitverkorenes versteur.  By geleentheid het God aan Jakob opdrag gegee om na 
Bet-el te gaan waar Hy aan hom verskyn en sy verbondsbeloftes herhaal het.  
Daarna het Jakob na Efrat vertrek.  Tydens hierdie reis is Ragel met die geboorte 
van Benjamin oorlede.  Daarna het Jakob sy vader vir oulaas besoek.  Na sy dood 
is Isak in die spelonk van Magpela begrawe.  
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Jakob se seuns het meesal in mekaar se geselskap verkeer.  Juda was die eerste wat 
weggebreek en met ŉ Kanaänitiese vrou getroud is.  Hy het drie seuns by haar 
gehad waarvan Er die oudste was.  Toe Er groot was het Juda vir hom Tamar as 
vrou gegee.   Hy was egter ŉ slegte mens sodat die Here hom jonk laat sterf het.    

Juda het sy tweede seun, Onan, die swaershuwelik (leviraatshuwelik) met Tamar 
laat sluit.   Dit was ŉ Kanaänitiese gebruik wat ook later in die wette van Moses 
opgeneem is (Deutr.25:5-10).  Dit het net plaasgevind indien die oorledene nie ŉ 
seun nagelaat het nie.  Die eerste seun wat uit so ŉ huwelik gebore is, is as die seun 
van die oorledene gereken soda hy nie vergeet sou word nie.    

Onan het geen beswaar teen die gedwonge huwelik gehad nie.  Hy het egter op so 
ŉ wyse met haar omgegaan dat sy nie swanger geword het nie.   Dit was verkeerd 
in die oë van God sodat Onan gesterf het.  Gevolglik was Sela die enigste 
oorblywende broer om ‘n leviraatshuwelik met Tamar aan te gaan.  Hy was egter 
nog te jonk.  Juda het toe ten einde raad uitstel gevra.   

Toe Sela groot genoeg was, maar nie met Tamar wou trou nie, het sy ŉ plan 
bedink.  Juda se vrou was toe pas oorlede.  Ná die gebruiklike routyd het Juda na ŉ 
vriend in Timna gegaan waar Tamar haar soos ŉ prostituut voorgedoen en haar 
skoonpa verlei het.  Hy het haar ’n boklam as betaling beloof.  Omdat hy dit nie 
onmiddellik by hom gehad het nie, het sy hom sy seëlring en staf as pand gevra 
totdat hy die boklam gebring het.   Daarna het Tamar spoorloos uit Timna 
verdwyn. 

Juda het van geen sout of water geweet toe hy van Tamar se swangerskap verneem 
nie.  Hy moes as familiehoof die oordeel oor haar fel.  Sy moes verbrand word!  
Veroordeeldes is eers gestenig en daarna verbrand.  Toe Tamar vir haar vonnis 
opdaag, het sy Juda se ring en staf aan die aanwesiges getoon waarna haar straf ter 
syde gestel is.  

Tamar het ŉ tweeling verwag wat net soos ŉ Jakob en Esau teen mekaar gestoot 
het.  Die eerste seun is Peres genoem waarna Serag gebore is.  Peres was ŉ 
voorsaat van koning Dawid en derhalwe ook van Christus (Mt.1:3). Christus sou 
uit die stam van Juda gebore word.   Dis merkwaardig dat Peres, wat uit 
bloedskande verwek is, tot die geslagsregister van Jesus behoort! 

Die stamboom van koning Dawid is nie vlekkeloos en sonder smet nie.  Dit bevat 
talle ongure karakters.   Dit bewys dat Christus, alhoewel Hy sonder sonde was, in 
die gelykheid van die sondige vlees na die aarde gekom het (Rom.8:3).  Vervolgens 
het die wonder van die uitverkiesing oor ŉ baie besondere mens geloop – Josef, 
die lieflingseun van Jakob. 
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JOSEF 
GÉNESIS 37; 39; 41; 44-45 

1.   Jaloesie onder broers 

Josef het in Hebron gewoon.   Toe hy by geleentheid na sy nomadiese broers in 
Sigem gaan soek het, het hy hulle heelwat verder in Dotan gevind.  Hulle het Josef 
gehaat omdat hy sy pa se witbroodjie was en mooi klere gedra het.  Daarbenewens 
het hy hulle ook van sy drome vertel.  Hy was die middelpunt van hul eerbetoning.   
Dit het hulle rooi laat sien!  

Toe hy in Dotan by hulle aankom, was hulle van plan om hom dood te maak.  
Ruben het hulle egter gekeer waarna hulle Josef in ŉ droë put gegooi het.  Ruben 
wou hom later bevry.  Sy plan het egter misluk toe daar ŉ handelskaravaan 
Ismaeliete oppad na Egipte daar verby gekom het.  Kamele was die skepe van die 
woestyn wat in lang rye oor reuse afstande met handelsware deur die woestyne 
geloop het.   Josef is as slaaf aan hulle verkoop. 

Ruben was blykbaar nie daar toe dit gebeur het nie.  Daarna het sy broers ŉ bok 
geslag en die bloed aan die kleed gesmeer en dit na hul vader gestuur.  Hy is laat 
glo dat ŉ wilde dier Josef se dood veroorsaak het.  So is Jakob weereens bedrieg!   

2.   Josef in Egipte 

Josef is by sy aankoms in Egipte as slaaf aan Potifar, ŉ hofdienaar van die Farao, 
verkoop.  Josef het as huisbediende gewerk en was voorspoedig omdat God met 
hom was.  Potifar was baie tevrede met die jong slaaf en het spoedig soveel 
verantwoordelikhede aan hom toevertrou, dat hy as bestuurder van sy hele 
huishouding aangestel is.   

Josef was ŉ aansienlike jongman en het Potifar se vrou se oog opgeval.  Toe hy 
egter teen haar herhaaldelike seksuele teistering weerstand bied, het haar wellus in 
woede verander (2 Sam.13:15).  Sy het sy kleed van hom afgepluk en as bewysstuk 
van molestering ingedien.  Josef is op aanklag van seksuele teistering skuldig 
bevind en tronk toe gestuur.  

3.   Josef in die tronk 

Josef het bitter swaar gehad.   Eers is hy gesteel, daarna verkoop en toe nog 
onskuldig tronk toe gestuur!  Hy was egter nooit alleen nie.   God was al die pad 
met hom sodat hy selfs ŉ baie verantwoordelike taak in die tronk gekry het.   Josef 
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se lewe was soos ŉ seeboei wat altyd na die oppervlak skiet, al gaan reuse golwe 
daaroor!       

By geleentheid het twee nuwe gevangenes in die tronk beland.   Die een was ŉ 
skinker en die ander een ŉ bakker van die koning.  Omdat hulle verhoorafwagtend 
was, moes Josef hulle bedien.  In hierdie tyd het beide van hulle ŉ droom gehad 
wat hulle hewig ontstel het.   Hulle kon egter geen uitlêer vind nie.  Die Egiptenare 
het geglo dat drome iets met die toekoms te doen gehad het.  God gebruik ook 
soms drome (Gen.28:12;  Rigt.7:13).   

Die twee verhoorafwagtendes het nie geweet watter straf Farao hulle sou oplê nie.  
Daarom was die uitleg van die droom belangrik.  Droomverklaring was destyds  ŉ 
erkende beroep.   Toe Josef vir hulle sê dat die uitleg van drome by sy God berus, 
het hulle hul drome aan hom bekend gemaak waarna hy dit vir hulle uitgelê het.  
Die skinker is drie dae later in sy amp herstel en die bakker opgehang.   Ten spyte 
van sy plegtige belofte het die skinker daarna van Josef in die tronk vergeet. 

Josef het nog twee jaar in die tronk deurbring alvorens dinge begin verander het.  
Toe God die Farao een nag van die toekoms laat droom het, was hy baie onrustig.  
Hy towenaars en waarsêers kon die droom nie uitlê nie (Dan.2:2,3,10).   Toe 
onthou die skinker van Josef waarna die Farao hom laat kom het.  Toe die Farao 
vleiende opmerking oor hom maak, het Josef geantwoord dat daar niks besonders 
aan hom as mens was nie.  God sou die uitleg aan hom gee. 

4.   Josef word onderkoning 

Nadat Josef die droom uitgelê het, het die Farao hom as onderkoning van Egipte 
en in beheer van die opberging van die koring aangestel.   Hy was ongeveer 30 jaar 
oud.   Josef het die Farao se seëlring, net die beste klere, ŉ kosbare goue ketting 
asook die tweede koninklike voertuig ontvang.  Hy het selfs ŉ nuwe Egiptiese 
naam ontvang en is Safenat-Paneag genoem.  Daarbenewens het hy ŉ vrou van 
adellike afkoms as huweliksmaat ontvang.  Sy was Asenat, die dogter van die 
priester van On.   Laasgenoemde was ŉ priesterstad in Noord-Egipte en sentrum 
van sonaanbidding.   Die Grieke het dit later Heliopolis genoem.  Dit beteken 
sonstad. 

Josef het deur Egipte gereis en voldoende voedselvoorrade opgebou.  Toe daar 
hongersnood kom,  was hy in beheer van al die koringverkope waarna baie geld 
ingestroom het.  Toe mense se geld later op was, het hulle hulle vee en daarna hul 
grond verkoop.  Dit het alles die Farao se eiendom geword en ŉ ingrypende 
verandering in die sosiale struktuur in Egipte veroorsaak.  Die Farao was die 
alleenheerser en die volk, behalwe vir die priesterstand, as’t ware slawe. 
 Die naam van Josef word nêrens in die ou Egiptiese geskiedenis gevind nie, behalwe vir die Harris- papirus (in die 
graf van Rameses 3 ontdek) wat van ŉ man uit Palestina melding maak wat tydens ŉ  hongersnood die bestuurder was en 
almal skatpligtig gemaak het. 
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5.   Josef maak hom aan sy broers bekend 

Die verdere verhaal van Josef is een van die aangrypendste verhale van die ganse 
Bybel.  Josef se broers het by geleentheid in Egipte koring gaan koop, maar hom 
uiteraard glad nie herken nie.  Hy het streng teenoor hulle opgetree.  Dit was nie 
uit wraak nie, maar om te sien of hulle nog hardvogtig en onverskillig was.  Toe hy 
hulle van spioenasie aankla, het dit vir hulle nag geword.  Die Farao het destyds 
baie besittings en rykdom gehad en was dus gedurig op sy hoede vir buitelandse 
spioene asook ŉ moontlike staatsgreep.  Om destyds van spioenasie aangekla te 
word, was so goed as ŉ doodsvonnis!  

Josef het sy broers egter laat gaan, maar geëis dat Benjamin die volgende keer moes 
saamkom.  Daarna het hy elkeen se geld in hul sakke teruggesit omdat hy nie van 
sy eie mense geld wou neem nie.  Toe Jakob van die bevel verneem het, het Ruben 
sy eie twee seuns as waarborg vir Benjamin se veilige terugkoms aangebied.  Juda 
het ook met ŉ soortgelyke waarborg gekom.  Daarna het Jakob vir Benjamin 
teësinnig laat gaan.  

Josef se amptelike drinkbeker het ŉ belangrike rol in die verdere verloop van die 
verhaal gespeel (Gen.44:5).  Kelkwaarsêery (kuklomantie) was ŉ heidense gebruik.  
Heidene het geglo dat die toekoms uit die ligstrale wat op die wyn weerkaats het 
gelees kon word, amper soos die kristalbal van later.  Josef het gemaak asof hy 
daardeur werk en alles van sy broers af weet.   

Toe Josef sy beker in Benjamin se sak laat wegsteek het en hom daarna van diefstal 
aangekla het, het Juda ŉ hartroerende pleidooi gelewer om Benjamin te laat gaan.  
Dit het Josef laat besef dat sy broers wel verander het waarna hy hom aan hulle 
bekend gemaak het.  God het alles ten goede laat werk!   Daarna het hy sy broers 
teruggestuur om sy vader te gaan haal om die toenemende hongersnood te oorleef. 
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14 

JAKOB SE LAASTE DAE 
GÉNESIS 46-50 

1.  Uiteindelike vreugde 

Na ŉ lewe vol teëspoed en verdriet, het die nuus dat Josef leef en onderkoning van 
Egipte was, Jakob se beker van vreugde laat oorloop.  Sy jarelange verdriet was 
genoeg straf op sy sondes. Desondanks het God hom liefgehad en hom vertroos 
om Josef weer te sien.   

Daarna het Jakob en sy mense uit Hebron vertrek en in Bersèba aangekom.  
Hierdie plek het hulle sterk aan Abraham en Isak herinner.  Laasgenoemde het by 
geleentheid ŉ altaar daar vir God gebou.  Nadat Jakob ook daar geoffer het, het 
God aan hom verskyn en hom bemoedig.  Hy kon die land met vrede verlaat 
omdat sy nasate ŉ groot volk in Egipte sou word (Gen.15:13-16).   Christus sou uit 
die nageslag van Jakob gebore word (Hand.3:13). 

Vanaf Bersèba is Jakob en 70 van sy huishouding Egipte toe.  Hierdie getal kom 
nie met Hand.7:14 ooreen nie wat van 75 siele melding maak.  Dis omdat Stefanus 
sy kennis van die Septuagint (Griekse vertaling van die OT) gekry het wat die 5 
kleinseuns van Efraim en Manasse insluit. Sewentig is egter ŉ bekende getal 
waarmee die Skrif werk (Ex.24:1; Jer.25:11,12; Mt.18:22). 

2.   Jakob ontmoet die Farao 

Toe Jakob in Egipte aankom, het Josef hom bewoë tegemoet gegaan waarna die 
Farao die familie hartlik ontvang het.   Jakob, die eenvoudige veeboer uit die 
vreemde, het voor die magtige Egiptiese vors gestaan.   Daarna ook Josef en vyf 
van sy broers.  Die Farao het hulle die beste deel van Egipte (Gosen) as woonplek 
gegee.  As gevolg van die hongersnood het die Farao duisende stuks vee gehad 
waarna omgesien moes word.   Gevolglik het hy Josef toegelaat om Israeliete as 
vee-opsigters aan te stel. 

Toe Jakob voor die Farao staan, het hy as verteenwoordiger van die koninkryk van 
God ŉ seënwens uitgespreek.  Geestelik gesien, was die Farao sy mindere 
(Hebr.7:7).  Toe laasgenoemde na Jakob se ouderdom vra, het hy hom ŉ gelowige 
antwoord gee deur van sy jare as vreemdelingskap te  praat.   Dis hoe gelowiges die 
lewe moet sien (Hebr.11:13-16).   Dit gaan nie oor wat ons op aarde met ons jare 
doen nie, maar eerder hoe ons voorbereiding vir die hiernamaals is.  Egipte was nie 
Jakob se tuiste nie, maar wel die hemelse vaderland (Hebr.13:13-16). 
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Jakob het 17 jaar lank in Gosen gewoon, maar die wens uitgespreek om nie in 
Egipte begrawe te word nie.  Hy het Josef laat sweer om hom by sy voorsate in 
Kanaän (Magpela) te begrawe.  Jakob het nie aan Egipte verwant gevoel nie, maar 
wel met die aartsvaders. 

3.   Jakob tree as as profeet op 

Jakob het profetiese insig van God ontvang en daarna vir elke seun gesê wat die 
toekoms vir hom sou inhou.   Josef en sy twee seuns het ŉ afsonderlike seën van 
Jakob verkry waarna hy weer saam met sy broers in die ry geval het.  Toe Josef 
alleen voor hom staan, het die herinneringe aan Ragel weer by hom opgekom.  
Jakob was innig verknog aan haar.  Jakob het Josef se twee seuns as sy eie 
aangeneem, asof dit Ragel s’n was.   So het baster-Egiptenare deel van God se 
heilsplan geword!   

Jakob het met ŉ profetiese oog gesien dat die jongste (Efraim), groter as sy broer 
sou wees en sy regterhand op hom gelê.  Efraim sou in die latere 10-stammeryk 
sterk leiding neem.  Josef  het op daardie stadium gedink dat sy vader ŉ fout 
gemaak het.  Jakob het hom egter gerus gestel dat dit inderdaad so moes wees.   Sy 
eie vader, Isak, het hom nie so duidelik geseën nie.   Hy het jare lank vir sy bedrog 
geboet!   Jakob se seën was in oorleg met God se wil. 

Jakob het by Ruben, die oudste, begin.   Hy kon nie aan hom die eersgeboorteseën 
gee nie omdat Ruben sy vader se een byvrou by geleentheid onteer het.  Daarom 
sou die stam van Ruben min aansien hê.  Simeon en Levi was geweldenaars en sou 
nie op hul eie kon bestaan nie.   Hulle het kort hierna verdeeld geraak en verstrooi.   

Simeon het as’t ware in die stam van Juda verdwyn.   Levi is ook onder Israel 
verstrooi, maar is desnieteenstaande die goue kalf-episode vir dienswerk in die huis 
van die Here afgesonder.   Daarna het Juda aan die beurt gekom.  Uit sy nageslag 
sou die Messias gebore word.   

4.   Jakob sterf 

Kort hierna is Jakob oorlede.   Sy seuns het hom lank beween en sy liggaam laat 
balsem.  So ŉ proses het 40 dae geduur.  Omdat hy die vader van ŉ groot 
Egiptiese heer was, het selfs die Egiptenare hom 70 dae lank beween.   Daarna het 
die Farao Josef toegelaat om sy vader in Kanaän te gaan begrawe.  Dis alles onder 
militêre begeleiding gedoen.  Die stoet het egter ŉ ompad na Hebron gevolg en vir 
sewe dae in Oos-Jordanië vertoef waar daar volgens Egiptiese gebruik nog verder 
oor Jakob gerouklaag is.  

Dit was dieselfde landstreek waar Jakob met God by die Jabbokrivier geworstel 
het.  Jakob het seker nooit kon droom dat hy nog daar met vorstelike eer bekla sou 
word nie!   Daarna het die Egiptiese staatsverteenwoordigers teruggekeer waarna 
Josef en sy broers hul vader in die spelonk van Magpela begrawe het.   Daarna was 
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die broers bang dat Josef tog na dese wraak op hulle sou neem.  Hy het hulle egter 
gou gerus gestel en in vrede uitmekaar gegaan. 

5.   Josef sterf 

Josef het ŉ verdere 50 jaar geleef en sy kleinkinders en agterkleinkinders geniet.  
Hy was 110 jaar oud toe hy oorlede is.   Ná sy dood het ’n gees van verlatenheid 
oor die Israeliete gekom.  Die band tussen hulle en die Egiptenare het begin kwyn.  
Josef het dit sien kom en voor sy dood ŉ trooswoord gespreek - God sou die 
Israeliete op sý tyd na Kanaän laat terugkeer het.   Hy het sy familie laat beloof om 
sy gebeente met hul saam te neem en daar te begrawe.  Sy gebalsemde liggaam is in 
ŉ kis geplaas en eeue later na die beloofde land geneem (Jos.24:32).   

In sy boek Prophets, Idols and Diggers skryf John Elder dat daar ŉ graf in Sigem is wat 
eeue lank as die graf van Josef gehuldig word.    Jare gelede is spesiale toestemming 
verkry om dit oop te maak.  Dit het ŉ gemummifiseerde liggaam bevat asook ŉ 
swaard soos dié wat deur hoë Egiptiese amptenare in die tyd van Josef gedra is. 

Die tydperk van die drie aartsvaders in Kanaän, vanaf die vertrek van Abraham tot 
by dié van Jakob na Egipte het 215 jaar beloop.  In alles is die hand van God en die 
wonder van die uitverkiesing duidelik  tesien.  Dit spel een baie groot les uit:  God 
laat vaar nooit die werk van sy Hande nie.  Hy slaan selfs reguit houe met krom 
stokke! 
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DIE BOEK EXODUS 

1 

SLAWERNY 

EXODUS 1-2 

1.   Wantroue en verdrukking 

Jakob se nageslag het in Egipte aansienlik vermeerder.   Dit was ŉ vervulling van 
God se belofte aan Abraham (Gen.12:1; 15:5).   Die Hiksostyd van volksvreemde 
dog vriendelike faraos was verby.  Die nuwe Egiptiese vorstehuis het die Israeliete 
nie vertrou het nie.  Hulle het geglo dat die Israeliete die vyand in ŉ oorlogstyd sou 
steun.   Daarom is daar slawe van hulle gemaak.  

Die Farao het gewetenlose opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel en die 
Israeliete reuse voorraadskure by Pitom en Raămses laat bou.   Hy wou hulle so 
uitput, dat hul bevolkingsaanwas sou afneem.  Alle groot bouprojekte is deur 
mensehande verrig en baie het in die proses omgekom.  

Die Farao se plan het nie geslaag nie en die buitengewone aanwas het voortgeduur.  
Daarna het die Farao tot moord oorgegaan!   Hebreeuse vroedvroue is aangesê om 
die seuntjies wat gebore word, dadelik dood te maak; iets wat hulle uit vrees vir 
God nie gedoen nie.  Daarna het die Farao sy soldate opdrag gegee om alle 
Hebreeuse seuntjies in die Nyl te gooi.   

2.   Moses word gebore 

In hierdie tyd is Moses gebore.  Hy was ŉ baie besondere en begenadigde man wat 
Israel uit Egipte sou lei.  Uit 1 Kon.6:1 kan die datum van hierdie uittog met 
redelike sekerheid vasgestel word.  Dit was ongeveer 1440 n.C.   Moses is in 1560 
v.C. gebore. 

Omdat God deur Abraham al die geslagte van die aarde wou seën, het sy Heilsplan 
deur die saad van Abraham tot by Christus geloop.  Satan het dit voortdurend 
probeer verhoed en talle aanvalle geloods om God se plan te probeer verongeluk.  
Die kindermoord was een daarvan.  God het egter altyd uitkoms gebring en Moses 
gebruik om die Israeliete deur die woestyn te lei om in ŉ baie besondere 
verbondsverhouding met Hom te leef.   

Moses is midde-in hierdie ellende in ŉ slawehuis  gebore.  Beide sy ouers het uit 
Levi gestam.  Sy moeder, Jogabed, was eintlik ŉ tante van sy vader, Amram; ŉ 
verbintenis wat deur latere wetsbepalings verbied sou word.   Moses was die 
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jongste van drie kinders.  Aäron, sy broer, was drie jaar ouer as Moses.  Miriam was 
die oudste.  

Toe Moses gebore is, was die kindermoord in volle swang.  Jogabed kon hom nie 
in die Nyl gooi nie en het hom weggesteek.  Dit as sulks was alreeds ŉ geloofsdaad 
(Hebr.11:23).  Toe hy te groot was, het sy hom in ŉ mandjie in die Nyl gesit, 
magteloos om hom langer teen die Farao se woede te beskerm.  God moes hom 
verder beskerm.  Miriam het die mandjie stroom-af gevolg.   

3.   God bewaar Moses 

God het Moses egter bewaar.   Toe Farao se dogter die mandjie sien en laat haal, 
het sy besef dat dit ŉ verbode kind was, maar hom innig jammer gekry, waarna 
Miriam te voorskyn gekom het.  Sy het toevallig van ŉ pleegmoeder geweet.   God 
het voorsien dat Moses in opdrag van die dogter van Farao deur sy eie moeder 
versorg is totdat hy gespeen is.  Daarna het Jogabed haar seuntjie afgestaan.  Sy was 
dankbaar dat hy die kinderslagting oorleef het!  

Daarna het Moses die amptelike seun van Farao se dogter geword.  So het die 
toekomstige volksleier van Israel soos ŉ Josef van ouds in die Egiptiese koninklike 
hof beland.  God sou hom kragtig gebruik om Israel uit slawerny te verlos.     

Toe hy 40 jaar oud was, was hy by geleentheid hewig ontsteld oor sy mense se 
slawerny.  Moses was deeglik bewus van sy herkoms.  Die eenheidband het nie 
verdwyn nie (Hebr.11:24-26).  Kort hierna het hy ŉ Egiptenaar wat ŉ Israeliet 
aangerand het, doodgeslaan en in sy gees met Egipte gebreek.  Hy het geen berou 
daaroor gehad nie.  Toe Farao daarvan te hore kom, moes Moses vir sy lewe vlug.   
Daarmee het hy hom duidelik aan die kant van sy volksgenote gestel (Hebr.11:27).  

4.   Moses vlug na Midean 

Moses het na Midian, suid van Kanaän, in die noordwestelike deel van die Sinai-
skiereiland gevlug en in die omgewing van die Sinai gebergte aangekom.  Dit was 
die woongebied van die Keturene en ver langs familie van hom (Gen.25:2).  
Alhoewel hulle hom vriendelik ontvang het, was hy nog steeds binne die magsfeer 
van Egipte.  Die mense het presies geweet wie hy was.  Daarom het hy nie lank by 
hulle vertoef nie en na Midean vertrek.   

Hy het by ŉ put gaan sit toe sewe herderinne die kleinvee van hul vader water laat 
drink het.   Toe ander veewagters daar opdaag en die meisies verjaag, het Moses 
met mag en onder hulle ingeklim en hulle goed op hulle baadjie gegee.  Moses was 
weereens die moedige helper van verdruktes.   

Die meisies het hul vader, Jetro, van die Egiptiese man vertel wat hulle gehelp het.  
Moses se voorkoms en tongval was eg Egipties.  Daarna het Jetro hom vir ete laat 
haal.   Jetro was ŉ priester wat ook Rehuel genoem is.  Dit beteken vriend van God.    
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Moses het in ŉ godvresende huis tuisgekom en op uitnodiging verder daar gebly.  
Hy is later met Sippora, een van Jetro se dogters, getroud.  Hulle eerste seun is 
Gersom genoem.   

Toe die Farao later oorlede is, het die verdrukking van die Israeliete voortgeduur.  
God het hulle geween en gesug oor hulle slawerny op sy bestemde tyd aangehoor 
en kragtens sy verbond met Abraham uitkoms gebring.  Die volkskastyders van sy 
tyd was verstreke.  Hulle sou geen enkele treë gee oor die streep wat God vir hulle 
getrek het nie! 
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2 

DIE ROEPING VAN MOSES 
EXODUS 3; 4:1-17; 7:1-13 

1.   God praat met Moses 

By geleentheid het Moses sy skoonvader se kudde tot by die Sinaigebergte laat wei.   
Horeb was die hoogste punt van hierdie bergreeks en sou later as die berg van God 
bekend staan (1 Kon.19:8).  Daar het die Engel van die Here met Moses uit ŉ 
brandende doringbos gepraat.  Hierdie Engel word hier weer met hoofletters gespel 
- heelwaarskynlik Christus in sy voormenslike staat.    

Dit was die eerste verskyning van ŉ engel in nagenoeg 400 jaar.  Die laaste keer 
was aan Jakob (Gen.46:2-4).  Moses het nie geweet dat hy met ŉ teofanie 
(godsverskyning) te doen gehad het nie.  Sinai is ŉ uitsonderlike warm landstreek 
en die son kon droë takke aan die brand laat slaan. ŉ Brandende doringbos was 
dus geen buitengewone vreemde gesig nie.  Maar een wat nie uitbrand nie, wel!   

Toe hy nuuskierig nader gaan, het ŉ welluidende stem uit die brandende bos met 
hom gepraat.   Dit was die stem van God.  Hy het hom beveel om nie nader te 
kom nie en sy skoene uit te trek.  Met hierdie bekendstelling het God die 
verbindingslyn van die verlede na die hede deurgetrek.  Die heilshistoriese lyn was 
weer in volle swang.    

Moses het op daardie stadium heelwaarskynlik niks van die verbond geweet nie.  
Hy is immers as Egiptenaar grootgemaak.  Nogtans het hy geweet dat hy ŉ 
Israeliet was (Hebr.11:24).  Hy het heelwaarskynlik ŉ baie beperkte kennis van 
God gehad.  Toe Hy egter uit die bos met hom praat, het Moses besef dat dit die 
God van sy vaders was.   

God het Moses ingelig dat Hy in Israel se ellende gaan ingryp en hulle van hul 
slawedrywers verlos.  Moses moes sy werktuig wees.  God was goed bekend met 
die ellende van sy volk en sou hulle op sy eie manier verlos (Ps.11).  So het daar 
ook vir Israel ŉ volheid van die tyd aangebreek (Gal.4:4).  ŉ Menslike verlosser was 
oppad! 

Nadat God hom oor sy heilige taak ingelig het, was Moses onwillig om dit op te 
neem.  Hy het hom te onbeduidend daarvoor geag.   God het egter beloof om met 
hom te wees.  Daarna het Moses na sy Naam gevra.  God het nie daarvan gehou 
dat mense daarna vra nie (Gen.32:29; Rigt.13:17,18).  Gevolglik het Hy Moses 
geantwoord: ”Ek is wat Ek is”  Dis geen mededeling van sy Naam nie, maar eerder 
ŉ aanduiding van sy onbegrensde Wese.  God het Homself nie net die God van 



 - 50 -

die aartsvaders genoem nie, maar ook die Here van die aartsvaders.   Die woord 
Here was iets nuut in sy selfopenbaring.  

God het Hom nooit so aan Abraham, Isak en Jakob bekend gemaak nie (Ex.6:1,2).  
Aan Moses het Hy net gesê: “Ek is” (JHWH in Hebreeus).  Die woord Here was 
wel voorheen aan mense bekend, maar slegs aan diegene wat binne die kleiner 
kring van die verbond was.  Mense soos Abraham, Lot, Laban en Abimeleg 
(Gen.15:1,20).  Israel is eers ná die roeping van Moses versoek om God voortaan 
so te noem.   

Moses was aanvanklik bang dat die volk hom nie so glo nie.  Daarom het God aan 
hom wondertekens gegee.  Sy staf sou ŉ slang word en weer na ŉ staf terugkeer.   
Sy hand sou melaats en daarna weer gesond word.  Daarna het Moses een verdere 
beswaar geopper - hy het gehakkel.  Daarvoor het God ŉ oplossing gehad - sy 
broer, Aäron, was welsprekend en sou hom vergesel.  Daarna was die teofanie aan 
die voet van Horeb verby.  

2.   Moses voor die Farao 

Moses was nie gretig om voor die Farao te verskyn nie.  God het hom vooraf 
gewaarsku dat die Farao nie na hom sou luister nie.  Hy sou egter baie deeglik met 
God se krag kennis maak (Rom.9:17).  Moses en Aäron het ernstig met die volk 
gepraat en verskeie wondertekens gedoen om hulle te oortuig dat God hulle 
gestuur het.   Toe die Farao weier om die Israeliete te laat trek, het hy die Israeliete 
selfs swaarder laat werk.  Dit was vir die volk ŉ geweldige teleurstelling waarna 
hulle Moses vir die Farao se vergeldingstap verkwalik het.    

Moses en Aäron het egter die volk bemoedig en weer na Farao gegaan en die 
tekens wat God gegee het, gedoen.   Desondanks het die Farao steeds geweier.  
Daarna het 10 plae gevolg waardeur God die Farao sou dwing om die Israeliete te 
laat gaan. 

3.  Die tien plae 

(i) Ex.7:20,21.  Die Nyl se water word bloed.  Die towenaars het dieselfde met water in 
opgaarbakke gedoen.  Vir sewe dae het die Egiptenare swaar gehad.  Hul enigste water was uit 
putte wat hulle self moes grawe.  Die Farao het nie gehoor gegee nie en die Israeliete nog harder 
laat werk. 

(ii) Ex.8:6,7 . Paddas kom oor die land.  Alhoewel die towenaars weereens dieselfde teken 
gedoen het, het die plaag tog ŉ groot indruk op Farao gemaak.  Hy het Moses versoek om tot sy 
God te bid om die plaag te beëindig waarna hy hom weer verhard het.  

(iii) Ex.8:17. Muskiete kom oor die land.  Die Egiptenare het muskiete geken.  Daarvan was daar 
baie in die stilstaande waters van die Nyl.  Wat hierdie plaag so uitsonderlik gemaak het, was dat 
die muskiete op onnatuurlike wyse uit die droë stof van die land gekom het.  Farao het weer nie 
gehoor gegee nie.    
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(iv) Ex.8:21, 24.  Steekvlieë kom oor die land.   Farao het weereens nie geluister nie.  

(v) Ex.9:3,6. Pes kom onder die vee.  Die Israeliete het geen skade gely nie. Farao het weer 
volstrek geweier om die Israeliete te laat trek.  

(vi) Ex.9:8-11. Swere breek onder mense en diere uit.  Ook dit het Farao nie tot ander insigte 
gebring nie.  Die Israeliete se vee het egter niks oorgekom nie.    

(vii) Ex.9: 24-26.  Hael met vuur in teister Egipte.  Dit het onder mense en diere gemaai.  Net nie 
in die land Gosen nie.  Die Farao het nog steeds geweier om die Israeliete te laat trek.  

(viii) Ex.10:4-6. Sprinkane saai verwoesting in Egipte.   Dit was een van die vreeslikste plae wat ŉ 
land kon tref. (Joël 1:4, 10,11,18).  Desondanks was die Farao se hart steeds verhard.   

(ix) Ex.10:21-23.   Duisternis kom oor Egipte.  Hierdie donkerte dui op God se toorn  
(Mt.27:45).  By die Israeliete was dit egter lig waarna Farao hulle opdrag gegee het om te trek, 
maar sonder hulle vee.  Moses het nie met die Farao gekibbel nie; die vee moes saam en selfs van 
hom offerdiere geëis om saam te neem!  Hoe toegeefliker die Farao geword het, hoe uitdagender 
was Moses in sy eis.  Daarna het Farao hom weggejaag en gewaarsku dat hy hom sou doodmaak 
as hy hom weer sou sien.   Dit was Farao se laaste kans om reg te maak.  Wie nie hoor nie, moet 
voel! 

(x) Ex.11:1,6. Die dood van die eersgeborenes.  Dit was die verpletterendste van al die plae. God 
het reeds by Moses se eerste sending na die Farao met hom daaroor gepraat (4:23).  Hy het egter 
belowe dat dit die laaste plaag sou wees waarna die Farao hulle sou laat trek.  
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3 

DIE UITTOG 
EXODUS 12:1-17, 43-51; 14:1-15, 21-27; 15:22-27; 16:1-16; 17 

1.   Die pasga 

Met elke plaag wat Egipte getref het, het die Israeliete ŉ magsdaad van God 
aanskou.  Dit het groot spanning met die Egiptenare veroorsaak.  Toe Moses 
aankondig dat God deur Egipte gaan trek en al die eersgeborenes sou ombring, het 
die Farao weereens nie geluister nie.  Israel sou weer oorgesien word, maar dié keer 
nie sonder ŉ sigbare geloofsdaad nie (Hebr.11:28).  Elke huisgesin moes ŉ lam slag 
en die bloed aan die kosyne smeer sodat die doodsengel die huis nie besoek nie.  

Die Israeliete het dit gedoen en bly lewe.  Daarna is elke huishouding in Egipte 
getref waarna die Farao onvoorwaardelik bevel gegee het dat Israel moes trek.  Die 
Egiptenaars het uit vrees vir nog plae selfs by die Farao aangedring om die 
Israeliete weg te stuur.  Israel het van die geleentheid gebruik gemaak om klere 
asook goue- en silwerware van hul onderdrukkers te eis.  Die Egiptenare het alles 
gegee en ná die uittog ŉ sug van verligting geslaak (Ps.105:38).   

Die Israeliete het in die rigting van die Skelfsee getrek.  God het die pad bedags 
met ŉ wolkkolom en snags met ŉ vuurkolom aangedui.  Die getal Israeliete was 
ongeveer 600,000 man te voet buiten die vroue en kinders.  ŉ Klompie 
Egiptenaars wat ontsag vir Israel se God gehad het, het ook saam met hulle getrek 
(Ex.9:20).   Israel het haastig dog nie holderstebolder uit Egipte vertrek nie.  Hulle 
was selfs gewapen (Ex.13:18) en het ook die gebeente van Josef saam met hul 
geneem (Jos.24:32).  

Hierdie uittog is die allerbelangrikste gebeure in Israel se ganse geskiedenis.  Dit 
was die begin van hul vrye, selfstandige volksbestaan.  Die nag waarin die 
doodsengel by hulle verbygegaan het, sou voortaan as ŉ feesdag gevier word.   Die 
slag van ŉ lam moes jaarliks in dieselfde maand (Abib) feestelik gevier word en 
pasga genoem.  Dit beteken verbygaan of verskoon en dui op die gebeure van daardie 
nag.  Pasga het in ons volksmond paas geword - paasfees.  Ongesuurde brood is 
sewe dae lank ter herinnering aan die uittog genuttig (Deutr.16:3).   Paulus sien 
hierin ŉ beeld van die heiligmaking en noem Christus die ware Paaslam (1 
Kor.5:7,8). 

2.   Deur die Skelfsee 

Israel het kort hierna deur die Skelfsee, ŉ deel van die Rooisee, getrek.  Skelfsee 
beteken rietsee.  In die NT word van die Rooisee gepraat (Hand.7:36; Hebr.11:29).  
Ons weet nie presies waar dit was nie, veral nie ná die bou van die Suezkanaal wat 
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groot grondverskuiwings veroorsaak het.  Geleerdes meen dat die deurtog 
moontlik in die omgewing van Eilat plaasgevind het. 

Op ŉ stadium het die Egiptenare die Israeliete agternagesit en vasgekeer, waarna 
Israel deur ŉ wonderwerk van God op droë grond deur die see getrek en die 
Egiptenaars met die Farao inkluis, verdrink het.   Exodus vermeld nie die dood van 
die Farao nie, maar wel  Ps.136:15.  (Hierdie Farao was heelwaarskynlik Merenptah 
wie se mummie in die museum in Kairo besigtig kan word).  Israel het besef dat 
God op wonderbaarlike wyse in hulle lotsgevalle ingegryp het en saam met Moses 
ŉ jubellied tot sy eer gesing (Ex.15:1).   Koordanse is deur Miriam, die profetes, 
gelei.         

3.   Op pad na Sinai 

Ná die Skelfsee-gebeure het Israel suidwaarts in die rigting van Sinai beweeg.  Die 
Israeliete was aanvanklik oor voedselvoorsiening en daaglikse versorging besorg.  
God het egter wonderlik onderneem en hulle telkens uitkoms gebied.   Hy het 
hulle vir 40 jaar lank soos ŉ Vader versorg.   Hulle klere en skoene het nie eens 
verslyt nie! (Deutr.29:5). 

Hul eerste probleem was drinkwater.  Toe hulle na drie dae water kry, was dit bitter 
waarna Moses ŉ stuk hout in die water gegooi en dit drinkbaar geword het.  Toe 
die Israeliete voedselgebrek ervaar en in hul ongeloof na Egipte terugverlang het, 
het God hul ongeloof verdra en kwartels gestuur.  Nog wonderliker was die manna 
wat elke oggend in die laer geval het.  God het hierdie brood uit die hemel voorsien 
totdat die Israeliete in Kanaän aangekom het (Jos.5:12).  Dit was fyn en korrelrig 
soos ryp en smaaklik (Num.11:7).   

Manna was geen natuurlike produk nie, maar hemelbrood uit God se hand 
(Ps.105:40).  Daar was altyd net genoeg vir een dag se gebruik.  Dit het nie tot die 
volgende dag vars gebly nie.  Net op die sesde dag.  Op die sewende dag het daar 
geen manna geval nie sodat die volk kon rus.  Gevolglik is daar op die sesde dag 
genoeg vir die volgende dag se behoeftes bymekaar gemaak.  Hier vind ons weer 
iets van die instelling in die tuin van Eden wat later in die Wet opgeneem sou 
word.  

Toe die volk naby Horeb kom, was daar geen drinkwater nie en is Moses so ernstig 
verwyt, dat hy vir sy lewe gevrees het.  Hulle was heimlik van plan om hom te 
stenig!  Daarop het Moses ŉ rots geslaan waaruit water gevloei het.   

Israel was gereeld in krisissituasies omdat God hulle kon leer om ten volle van 
Hom afhanklik te wees.  Dit was dan ook die rede vir die buitengewone lang 
woetyntog – Israel moes van God afhanklik raak soos ŉ kind van sy aardse vader 
(Deut.8:3).   Dit stem met Christus se eerste saligspreking ooreen (Mt.5:3)   
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Agter God se weldade in die woestyn, het Christus, die Engel van die Here, gestaan 
wat met Moses gespreek het..  Hy is immers die brood (Joh.6:35) asook die water 
van die lewe (Joh.7:37).   Paulus sluit in 1 Kor.10:1-4 hierby aan. 

4.   Israel veg teen Amalek 

Die Amalekiete was die eerste vyand op hul pad.  Hierdie volk het van Esau 
afgestam (Gen.36:12).  Hulle het die Israeliete as ŉ bedreiging vir hulle weivelde 
gesien en hulle die stryd aangesê.   Daarna het Moses die gevegsbevel aan Josua, ŉ 
bekende kryger uit die stam van Efraim, oorgedra. 

Hy is aanvanklik Hosea genoem.  Moses het egter sy naam na Josua verander 
(Num.13:16).   

Moses het besef dat sy volk niks van oorlogvoering af geweet het nie en dat ŉ taai 
stryd op hulle gewag het.   Met die staf wat God hom gegee het, het hy op die top 
van ŉ heuwel gaan sit en dit omhoog gehou.  Dan het Israel gewen.  As hy dit laat 
sak het, het hulle verloor.  Toe hy moeg word, het Aäron en Hur onder sy arms 
ingebuk sodat die staf opgehef gebly en Israel die oorwinning behaal het.  Volgens 
Joodse verhale was Hur Miriam se man en dus sy swaer.  God het Amalek gehaat 
omdat hulle oorlog teen Israel gemaak en God nie gevrees het nie (Deutr.25:17-
19).  Selfs hul nagedagtenis moes uitgedelg word. 

5.   Israel vier die oorwinning 

Daarna het Moses ŉ altaar gebou en dit DIE HERE IS MY BANIER genoem.  
Dit sou voortaan Israel se stryd- en godsdiensleuse wees.  Die berig van die 
oorwinning het destyds wyd versprei sodat Jetro, Sippora en haar twee seuns selfs 
vir Moses kom kuier het (Ex 18).  Jetro het iets wonderliks in die laer van die 
Israeliete bemerk – mense het Moses raad gevra.   

Jetro het Moses aangeraai om bekwame manne aan te wys om hom met regspraak 
in klein sake te help.   Dit sou hom tyd gee om net groot sake te hanteer.   Hy was 
immers God se verteenwoordiger onder die volk.   Dit was baie goeie raad.   
Daarna het Moses owerstes oor duisend, honderd, oor vyftig en oor tien aangestel.   
Elkeen het ŉ eie gesagstruktuur gehad.  Dit was die begin van weldeurdagte 
regspraak.  

 

NAGEDAGTE 
Geleerdes bereken dat ongeveer 3,5 miljoen Israeliete (mans, kinders en vrouens) Egipte destyds verlaat het 
waarna God hulle vir 40 jaar lank wonderbaarlik onderhou het.  Wat sou Moses alles benodig het indien hy dit 
nie in die geloof gedoen het nie?  ŉ Militêre strateeg het dit uitgewerk.  Moses sou 1500 ton voedsel per dag nodig 
gehad het.  Dis twee vol goedertreine van 1,6 km lank. En dit elke dag!   
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Daarbenewens sou hy 4000 ton brandhout per dag vir voedselvoorbereiding en minstens 20 miljoen liter water 
nodig gehad het.  En dit in ŉ gebied waar daar nie riviere of mere was nie.  En alles sou aangery moes word!   

As Israel dubbelgelid deur die Skelfsee moes loop, sou die tou 1280 km lank gewees het.  Dit sou hulle 35 dae en 
nagte geneem het om deur te loop.   Om in een nag deur die Skelfsee te kon trek, moes die opening minstens 5 km 
breed gewees het.  Elke keer as daar kamp opgeslaan is, sou die gebied ongeveer 1200 vk. km beslaan het.  Dis 
so groot soos Bloemfontein.  En hierdie voorsiening het 40 jaar (14,600 dae) geduur!  
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 4 

WETGEWING OP SINAI 
EXODUS 32; 34; 35:4-10,24-26; 40:1-4, 33-38 

1.   Israel word die eiendom van God 

Israel het drie maande ná die uittog by Horeb aangekom.  Dis hier waar God met 
Moses uit die brandende bos gepraat het.   Terwyl die volk in die laer agtergebly 
het, het Moses op die berg geklim en ŉ wonderlike boodskap van God ontvang.   
God het Israel uit al die volke tot sy eiendom verkies.  Hulle was ŉ heilige nasie en 
moes sorgvuldig op sy Stem ag gee.  Nadat Moses die volk bymekaar geroep en die 
woorde meegedeel het, het hulle belowe om alles te doen wat God van hulle sou 
vra.  Daarna het Moses as middelaar tussen die volk en God weer op Horeb geklim 
om Israel se antwoord aan God oor te dra.  

2.   God verskyn aan sy volk 

God het op die derde dag op Horeb neergedaal.   Alles was so heilig, dat Israel 
selfs verbied is om aan die berg te raak.  God se verskyning het op ŉ 
skouspelagtige wyse met donderslae, blitse, wolke en basuingeklank plaasgevind.  
Terwyl die berg gerook en gebewe het, het God in vuur op die berg neergedaal 
(Hebr.12:18-21).  Daarna het Hy met ŉ stem soos van donderslae gepraat waarna 
die Tien Gebooie gevolg het.   Dit word ook die Tien Woorde genoem (Ex.34:28).  
Die ou kerkvaders het dit die Dekaloog genoem – die tien gesprekke.   Die tien 
gebooie was die openbaring van God se wil en het etlike voorskrifte bevat hoe 
Israel vir Hom moes leef.  Selfs heidene het iets van hierdie wet in hul binneste 
(Rom.2:14,15).   Die Tien Gebooie sou ŉ dure dog heerlike verpligting op Israel 
wees.  

3.   Die Verbondsete 

Die ontmoeting van God met sy volk het ŉ stap verder gegaan toe daar by wyse 
van ŉ maaltyd aan Hom geoffer is.  Moses het ŉ altaar met 12 gedenkstene laat 
oprig en brandoffers laat slag.   Daarna het hy die bloed van die offerdiere in 
komme laat opvang en tot versoening van sondes oor die volk gesprinkel waarna 
die volk die vleis as dankoffer geëet het.  Die amptelike sluiting van die verbond is 
derhalwe met ŉ gepaste ete gevier waarna ŉ magdom van wette en godsdienstige 
insettinge gevolg het.  Israel moes haar duidelik van die omliggende heidennasies 
onderskei. 
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4.   Die goue kalf 

Terwyl Moses by geleentheid weer op die berg was, het Israel gesondig en die 
tweede gebod oortree.  Moses was lank weg en dit het aan die volk se senuwees 
geknaag.   Hulle was nie sekere of hy nog geleef het nie.  Wat sou van hulle word 
as hy verdwyn het?   Aäron en Hur was nou wel daar, maar nie God of Moses nie.  
Daar was niks tasbaar nie.  Die tweede gebod het Israel verbied om godsdienstige 
beelde te maak.  Dit was ŉ kenmerk van die ware godsdiens - geen beelde nie!   
Heidene het altyd beelde gehad.  Nie Israel nie.  Die verhewe God van Israel moes 
op ŉ verhewe wyse in gees en waarheid en nie deur beelde aanbid word nie.  Die 
enigste tasbare wyse was die erediens met sy ryke simboliek.   

Die Israelitiese slawe het in Egipte afgode gedien (Jos.24:14).  Die enigste sigbare 
teken van God wat hulle in die woestyn geken het, was die wolk- en vuurkolom.  
Dit het hulle later nie eers meer tevrede gestel nie.  Daarom het hulle na Aäron 
gekom en hom versoek om vir hulle ŉ beeld te maak.   Sy toegeeflikheid was 
vreemd.  Waarom het hy hulle nie berispe nie?  Hy het mos geweet wat die tweede 
gebod sê!   Hy het egter voortgegaan en ŉ kalfsbeeld gemaak; iets wat hulle in 
Egipte goed geken het.   

Aäron het van die goud wat hulle tydens die uittog bymekaar gemaak en aan God 
moes offer, ŉ beeld gemaak waarna Israel ŉ vreemde ding gesê het (Ex.32:4).  
Hulle het God deur hierdie beeld probeer verheerlik.  Die Roomse Kerk doen 
vandag presies dieselfde ding!   Die Bybel is baie duidelik - beeldediens is afgodery 
(Hos.8:4,5)!   

Daarna het Aäron ŉ altaar opgerig en ŉ fees aangekondig waarna brandoffers, 
dankoffers en maaltye gehou is.  Dis deur ŉ heidense vrugbaarheidsritueel gevolg 
wat gewoonlik met ongekende losbandigheid gepaard gegaan het (Num.25:1-8).    

5.   Moses pleit vir die volk 

Terwyl Moses op Horeb was, het God hom oor die afgodery van die Israeliete 
ingelig en sy voorneme om hulle te vernietig.   Hy sou Moses egter spaar om ŉ 
groot nasie te word.  Daarna het Moses met priesterlike bewoënheid vir die 
behoud van Israel gepleit.  Hy het aangevoer dat God se eer op die spel was en dat 
die heidene sou lag indien Hy die volk Israel in die woestyn sou ombring!  Moses 
het God verder aan sy belofte aan die aartsvaders herinner.  God het nie van plan 
verander nie, maar Moses se liefde vir sy volk getoets.   Daarna het Hy genade aan 
Israel betoon.    

Toe Moses van die berg afkom, het hy die kliptafels by hom stukkend gegooi en 
die kalfsbeeld laat verbrand.  Daarna is ongeveer 3000 deur die seuns van Levi 
doodgemaak.  Israel het op ŉ harde manier geleer om die tweede gebod reg te 
verstaan!    
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Daarna het Moses weer na God opgeklim en priesterlik bewoë versoek dat God 
hom eerder moes doodmaak en die volk spaar.  God het nie hierop gereageer nie 
en vir Moses gesê dat Hy die volk later sou straf wat dan ook wel gebeur het.   
Moses moes nuwe kliptafels maak waarna hy ŉ nuwe stel wette op Horeb ontvang 
het  (Deut.10:1-5).   Daarvoor het hy 40 dae op die berg vertoef.  By sy terugkeer 
het sy gesig met so ŉ goddelike glans geblink, dat hy ŉ sluier oor sy gesig moes 
trek. 

6.   Die tabernakel 

Die geskiedenis van die sonde met die verering van die goue kalf is met die 
oprigting van die tabernakel  afgesluit.  Dit was ŉ verskuifbare kerk en is ook die 
tent van samekoms genoem.  God het Hom nie by wyse van ŉ beeld laat voorstel nie.  
Hy was wel in die heilige vergadering van sy kinders teenwoordig.   

Moses het milde bydraes vir die oprigting van die tabernakel verkry en dit daarna 
laat bou.  Tydens die inwyding daarvan het ŉ wolk dit oordek terwyl die heiligheid 
van God die plek gevul het.  Hy sou voortaan op ŉ besondere wyse vir sy kinders 
in sy kerk te vinde wees.    
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DIE BOEK LEVÍTIKUS    
Exodus eindig met die voltooiing van die tabernakel.   Levítikus begin met die 
wette in sake die offers wat tot die erediens behoort het.  Daar was baie offers soos 
die brand-, spys-, dank-, sonde- en skuldoffer.   Daarna het ŉ magdom van 
voorskrifte gevolg wat nie net vir die priesterdiens van belang was nie, maar ook 
oor die reinheid van mense en die offer van diere gehandel het.   

Hierdie wette is slegs van betekenis indien dit as ŉ afbeelding van die versoening 
wat eeue later deur Christus sou plaasvind, gesien word want in Christus is die Wet 
vervul  (Rom.10:4).  Daarom is daar geen voortsetting van die heilsverhaal in 
Levítikus nie, slegs ŉ paar los feite.  Selfs Númeri begin met ŉ tiental hoofstukke 
vol wette wat by Levítikus aansluit. 
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DIE BOEK NÚMERI    

1 

VAN SINAI NA KADES 

NÚM 10:11-13, 33-36; 11-12; 13:1-3, 17-33; 14:1-20; 36-38 

1.   Al hoe dieper die woestyn in 

Twee jaar ná die uittog uit Egipte het die wolk van God van die tabernakel af 
opgelig.   Dit was die teken dat die Israeliete verder moes trek.   Nadat die 
tabernakel opgevou is, het die Israeliete in ŉ noordelike rigting na Kanaän begin 
trek.   Die woestyntog was so moeisaam en uitputtend dat die volk baie gekla het.  
God het by geleentheid so kwaad vir hulle geword dat Hy vuur uit die hemel laat 
val en baie tente vernietig het.  Nadat Moses ernstig tot Hom gebid het, het die 
vuur opgehou.  Daarna het hulle die plek Tabera genoem.  Dit beteken plek van die 
brand.    

Toe Israel se brood opraak, het God weer manna gegee.  Toe die vleis opraak, het 
die gemengde bevolking veral baie gekla en na Egipte terugverlang (Ex.12:38).  
Hulle het die Israeliete so teen Moses opgesweep, dat hy baie mismoedig geword 
het.  Die las was vir hom te swaar.  God moes hom maar liewer laat sterf!     

God het dus twee pasiënte gehad - Israel en Moses.  Hy het by Moses begin en hom 
70 oudstes laat afsonder om hom te help.  Daarna het God die Heilige Gees oor 
hulle laat kom sodat hulle vol geesdrif en wysheid gehandel het.   Die Heilige Gees 
was altyd op Moses, maar hy het moeg geword om Hom te benut.  Na hierdie 
ingrypende gebeure het twee van die oudstes selfs in die kamp geprofeteer as 
bewys dat die Gees van God nie aan ŉ heiligdom gebonde was nie.  Daarna was 
dit Israel se beurt.  God het ŉ oorvloed van vleis gegee en kwartels in die laer laat 
kom.  Hierdie voorsiening was egter nie uit guns nie. Terwyl Israel gulsig aan die 
kwartels weggelê het, het God ŉ paar van hulle doodgemaak waarna die volk na 
Haserot versit het.   

2.   ŉ Nare ervaring 

Moses moes by Haserot die nyd en afguns van sy broer en suster ontgeld.  Hulle 
het ŉ baie groot rol in sy lewe gespeel.  Miriam het hom as baba tot by die Farao se 
dogter vergesel terwyl Aäron sy segsman by die Farao was.  Dit het hulle skynbaar 
gehinder dat Moses soveel eer van sy mense ontvang het.  Toe hy boonop ŉ 
Kusitiese vrou neem, was die gort gaar en het hulle hom berispe.    



 - 61 -

Kus (vandag Ethiopië en ŉ deel van die Soedan) was suid van Egipte en die 
inwoners donker van gelaat (Jer.13:23).  Ou Joodse verhale meld dat hierdie vrou ŉ 
koningsdogter was en die huwelik heelwaarskynlik ŉ gerieflikheidshuwelik om 
diplomatieke redes.  Die Israeliete was immers sterk rasbewus.  Daarom kan 
Miriam en Aäron se ontsteltenis goed begryp word.  God het hierdie vreemde 
huwelik egter nie veroordeel nie en hulle optrede jeens hul broer gestraf.   Miriam 
was sewe dae lank melaats waarna sy op Moses se gebed weer gesond geword het.   

3.   Die twaalf verspieders 

Toe Israel in Paran aankom, is 12 verspieders uitgestuur om die land te verken; een 
uit elke stam.  Dit was ŉ bergagtige gebied met goeie waterbronne en baie weiveld.  
Josua was een van die verspieders.   Hy was uit die stam van Efraim en van jongs 
af  ŉ vertroueling van Moses.   

Die verspieders het deur die Negebwoestyn getrek en by Hebron, blyplek van die 
Amoriete en Hetiette in die dae van Abraham, aangekom.   Daar het hulle die 
uitsonderlik groot Enakiete aangetref wie se stamvader ene Arba was (Jos.15:13).  
Hebron is ook Kirjat-Arba genoem.  Dit beteken stad van Arba.     

Die verspieders het in die dal van Eskol (druiwedal) op reuse druiwetrosse 
afgekom en daarvandaan noordwaarts tot by Hamat gegaan.  Toe hulle 40 dae later 
terugkeer, het hulle geesdriftig van Kanaän gepraat.  Dit was ŉ land van melk en 
heuning.  Hierdie uitdrukking het op die rykdom van landbouprodukte gedui.   
Kanaän was voorwaar ŉ begeerlike land! 

Die enigste probleem was die inwoners.  Hulle was baie groot en hul stede almal 
met groot mure beskut.  Tien van die verspieders het openlik gesê dat Israel nie 
teen die Kanaäniete bestand sou wees nie.   Hierdie stelling was uit ongeloof 
gebore.  Hulle negatiewe verslag het Israel se moed in sy skoene laat sak en die 
ergste laat vrees.   Die Kanaäniete kon die Israeliete dalk uitmoor en hulle vroue en 
kinders as slawe neem.   Israel wou daar en dan ŉ nuwe leier kies om hulle na 
Egipte terug te neem.  Liewer bang Jan as dooie Jan!   

Josua en Kaleb het die volk met ‘n boodskap van God tot ander insigte probeer 
bring.   Israel sou die Kanaäniete soos ŉ stukkie brood opeet (Num.14:9)!   Hulle 
woorde het egter geen indruk op die mismoedige Israeliete gemaak nie waarna 
hulle die twee verspieders selfs wou stenig.  Was dit nie vir die heerlikheid van God 
wat in die tent van samekoms verskyn en hulle bose plan verydel het nie, was die 
twee verspieders bokveld toe!  

God was baie kwaad vir die Israeliete en wou hulle met ŉ dodelike pessiekte tref.  
Was dit nie vir Moses wat, soos ŉ Abraham van ouds, om vergifnis vir hulle 
gepleit het nie, was hulle beslis bokveld toe!  Moses, die priester-middelaar, het vir 
40 dae en 40 nagte by God vir hulle gepleit en vergifnis verkry (Deut.9:25-29). 
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Moses se suksesvolle pleidooi het nie God se voorgenome straf heeltemal 
ongedaan gemaak nie.  Dit het net anders verloop.  God het nie die hele volk 
vernietig nie; slegs die geslag wat geweier het om op te trek.  Almal, 20 jaar en ouer, 
sou in die woestyn sterf.  Net hulle kinders sou die beloofde land ingaan.   Hierdie 
sonde is hoerery genoem.  Die verhouding tussen God en sy volk was soos ŉ 
huwelik.   Israel het God verag en daarmee die heilige band verbreek.   

Die 10 ongelowige verkenners het die eerste omgekom.  Daarna het God Israel as 
straf laat omdraai, terug in die rigting van die Skelfsee.  ŉ Wegbreekgroep is egter 
reguit Kanaän toe waar hulle deur die Kanaäniete en Amalekiete oorweldig is.  
Hulle het verstrooi en vir die nageslag verlore geraak.  
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2 

DIE VERBLYF IN KADES EN OMGEWING 
NÚM 16; 17; 20:1-13 

1.   Oproermakers in die laer 

Moses het iets beleef wat geen leier wil hê nie – ŉ sameswering deur twee groepe.   
Korag, ŉ Leviet, was die leier van die eerste groep oproermakers.  Hy het  Aäron 
se priesterskap begeer.   Die tweede groep is deur Datan en Abiram aangevoer.  
Hulle was Rubeniete wat Moses se leierskap betwis het omdat hulle uit Ruben,  
Jakob se eersgeborene, gestam het.     

Alhoewel hulle aanhang slegs 250 man getel het, was hulle almal invloedryke 
mense.  Die gewone mense was nie afgunstig nie; slegs diegene van aansien omdat 
hulle ereposisies begeer het.  Uit verskeie Skrifgedeeltes blyk dat daar twee groepe 
opstandelinge was (Deutr.11:6; Ps.106:17; Num.27:3).  Moses het hulle egter 
afsonderlik aangehoor.    

Die groep van Korag het gemeen dat Aäron en sy mense nie bevoeg was om diens 
in die tabernakel te verrig nie.  Moses het geweet dat hul kritiek uit eersug was 
omdat God self die Leviete daarvoor bestem het (Ex.29:44).  Die voorreg om 
priester te wees, word nie uit eie strewe nie, maar deur verkiesing verkry.   Korag 
en sy trawante is toe uitgedaag om by die tent van samekoms reukwerk voor God 
te brand om te sien of Hy hulle aanspraak goedkeur.  Na God hulle afgekeur het, 
het Hy hulle met vuur uit die hemel verteer. 

Daarna het Moses die tweede groep laat roep.   Hulle het egter geweier om te kom 
en hom daarvan beskuldig dat hy hulle uit ŉ land van melk en heuning laat trek het 
net om baas oor hulle te speel. Moses was baie kwaad vir hulle omdat Miriam en 
Aäron hom nie eens sulke woorde toegesnou het nie.   Toe Moses self na die tente 
van Datan en Abiram is, wou hulle hom aanrand waarna die grond onder hulle 
oopgegaan en hulle ingesluk het!  

Interessant genoeg, is die seuns van Korag se lewens gespaar (Num.26:11).   Die 
Koragiete sou later as drumpelwagters in die huis van die Here optree (1 
Kron.9:19).  Dawid het hulle ook vir sangleiding gebruik (1 Kron.6:31).   Die 
opstand was egter nie verby nie.  God het ŉ plaag gestuur wat 14,700 van hulle laat 
omkom het.  Eers nadat Aäron met ŉ vuurpan vol reukwerk vir die volk 
versoening gedoen het, het die plaag opgehou.  Daarna het die volk slegs uit vrees 
vir straf hul opstandigheid jeens Moses laat vaar.  
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2.   Aäron se staf 

Daarna het God iets wonderliks laat plaasvind wat die priesterskap van Aäron bo 
alle twyfel bevestig het.  Hy wou Israel wys dat die priesterskap nie ŉ dooie 
handeling was nie, maar eerder ŉ lewendige opdrag.  Elke stam moes ŉ staf uit ŉ 
boomtak sny en dit in die tent van samekoms neersit.   Die staf van die stam wat 
God uitverkies het, sou in een nag bloei.  Elke stam het sy naam op die staf 
geskryf.  Net die stam van Levi moes die naam van Aäron op hulle staf hê.   Die 
volgende dag het die staf van Aäron gebloei en selfs amandels gedra.  Levi was die 
onbetwisbare uitverkore stam. 

Eeue later sou nog ‘n Priester deur God uitverkies word wat ook die argwaan van 
Israel op Hom sou haal.  Hy is selfs doodgemaak. Maar uit die droë hout van ŉ 
kruis op Golgota het die lewe geblom en is versoening van sondes verkry! 

3.   Die twis by Meriba 

Tydens die woestyntog het soveel Israeliete omgekom, dat ŉ nuwe geslag op die 
been gekom het. Israel was egter ŉ onvergenoegde volk en het by geleentheid weer 
met Moses en Aäron oor water getwis.  Toe hulle God in die tent van samekoms 
gaan raadpleeg het, het sy Heerlikheid aan hulle verskyn waarna hulle bemoedig is.  
God wou Israel menigmaal vernietig, was dit nie vir Moses se middelaarsoptrede 
nie.  Israel se opstandigheid het egter hoë eise aan Moses gestel en hom dikwels 
baie kwaad laat word.    

Toe die volk hom by Meriba weer kwaad gemaak het, het God hom aangesê om 
hulle by ŉ sekere rots byeen te roep en met die rots te praat waarna water daaruit 
sou vloei.  Moses het egter nie met die rots gepraat nie, maar dit twee maal 
woedend met sy staf geslaan.  God het Moses daarvoor gestraf.  Nie hy of Aäron 
sou die beloofde land ingaan nie. 

Met hierdie optree het Moses die heiligheid van God aangetas deur nie in die 
geloof nie, maar in woede op te tree.  Moses en Aäron was net soos die res van die 
volk!   Hierdie gebeure gee ons dus insig in die heiligheid van God.   Daar het toe 
wel water uit die rots gevloei en die volk was tevrede.  Maar nie God nie.  Hy wou 
Israel nie net water gee nie, maar ook aan hulle sy Heiligheid toon.  Moses se 
humeur het egter alles belemmer. 

 

� 
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3 

VAN KADES NA DIE OOS-JORDAANLAND 
NÚM 20:14-29, 21:1-10, 22:1-12, 27:12-23; Deut. 34 

1.   Boodskappers word na Edom gestuur 

Núm 20 lei ŉ nuwe era in die geskiedenis van Israel se woestyntog in.  By 
geleentheid het Moses boodskappers na die koning van Edom gestuur met die 
versoek om deur sy land te trek.  Moses het onderneem om nie deur die 
landbougebied trek nie, maar op die koningsweg te hou; ŉ pad wat van Akaba (by 
die Skelfsee) af deur Edom, Moab, Gilead en Basan tot by Sirië geloop het.  Dis 
deur die konings van Gen.14 gebruik en bestaan skynbaar tot vandag toe nog.  Toe 
die koning van Edom weier, het Israel ŉ ander rigting ingeslaan.  In daardie tyd is 
Aäron op die berg Hor oorlede nadat sy seun Eleasar as sy opvolger aangewys is.  
Aäron was 123 jaar oud en het dus nie die beloofde land gesien nie.  Ook nie 
Moses nie.  Miriam was toe alreeds oorlede.   

2.   Die koning van Arad 

Toe Israel die ompad gevolg het, is hulle deur die koning van Arad aangeval.  Israel 
het ŉ gelofte aan die Here gedoen en beloof om die vyand met die banvloek te tref 
as God hulle die oorwinning sou gee.  Israel was bewus dat hulle die volk van God 
was en dat hulle saak ook sy saak was.  Die banvloek het beteken dat geen buit of 
verowering tot eie voordeel gemaak mag word nie.  Alles sou deur algehele 
vernietiging aan God gewy word.  God het hulle die oorwinning by Horma gegee.   

3.   Die koperslang 

Die ompad het die volk so ongeduldig gemaak dat hulle weereens na Egipte 
terugverlang het.  Hulle het die manna waarmee God hulle elke dag genadiglik 
gevoed het selfs ellendige kos genoem!     Dit moes van die ou geslag gewees het wat 
Egipte kon onthou.  Hulle sou egter almal in die woestyn sterf.   

God het hulle gestraf deur giftige slange onder hulle in te stuur wat hulle gepik en 
talle laat sterf het.  Daardie omgewing was berug vir slange; die aartsvyand van die 
mens (Gen.3:15).  God kon Israel òf van gevare bewaar òf daaraan blootstel 
(Deutr.7:15).  Die NT verwys ook hierna (1 Kor.10:9).   

Die lewensgevaar waarin Israel verkeer het, het berou gebring waarna God die 
slange op Moses se gebed weggeneem het.  Sy gebed is op ŉ interessante wyse 
verhoor.  Moses moes ŉ slang van koper maak en op ŉ paal sit.   Die simboliek 
daarvan was dat die slang magteloos was.  Elkeen wat gepik is en daarna gekyk het, 
sou lewe.   Dit moes egter in geloofsgehoorsaamheid wees.  
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Die verhoogde, magtelose slang was in werklikheid ŉ oorwinningsbanier van Israel 
in sy stryd teen die eintlike slang (Satan).   Soos wat die slang verhoog is, sou Jesus 
ook later vir die mensdom se geestelike genesing aan ŉ kruis verhoog word 
(Joh.3:14,15) nadat Hy in hulle plek tot sonde gemaak is (2 Kor.5:21).   

4.  Bileam 

Toe Israel kort daarna in oorlog met die Amoriete beland het, het God hulle die 
oorwinning gegee waarna die Israeliete die vyandelike stede met die banvloek 
getref het.   Daarna is Israel vanuit ŉ ander oord bedreig nl. dié van die wêreld van 
bose geeste.  Balak, die koning van Moab, het sy buurvolk, die Mideaniete, om 
hulp gevra waarna hulle Bileam spesiaal uit Babilon laat haal het om Israel te 
vervloek.  Hy was ŉ towenaar wat oor duiwelsmagte beskik het.  So ŉ vloek is 
destyds as baie gevaarlik beskou.   Toe Bileam Israel wou vervloek, het God hom 
verhinder en Israel eerder geseën.    

5.   Josua word as opvolger van Moses aangewys 

Israel was byna in Kanaän en Moses se heengaan naby.  God het sy aangrypende 
smeekgebed om tog net die Jordaan te kon oorsteek nie verhoor nie (Deut.3:23-
29).   Daarna het God Moses aangesê om ŉ bergtop in Abarimgebergte te bestyg.  
Dit het op die beloofde land uitgekyk.  Daar het God die rede waarom hy moes 
sterf voordat Israel die beloofde land kon binnetrek, herhaal en het Moses hom 
opnuut aan God se wil onderwerp.  Hy was egter oor Israel se toekoms besorg.  
Wie sou hom opvolg en die Israeliete Kanaän binnelei?   God het Josua 
(Deut.3:21) aangewys, die dapper man wat Amalek 40 jaar tevore verslaan het 
(Deut.3:21).    

Tydens die handoplegging het Moses sy heerlikheid en majesteit op Josua gelê.  Dis 
met handoplegging voor die priester Eleasar en die hele volk gedoen.  Josua se 
leierskap sou ingrypend van  Moses s’n verskil.  Moses het sy opdragte direk van 
God verkry.   Josua sou syne van ŉ priester verkry wat God namens hom 
geraadpleeg het.           

6.   Moses sterf 

Kort voor sy dood het Moses op bevel van God ŉ aangrypende lied geskryf.  Dit 
het van Israel se afvalligheid en ontrou teenoor God vertel en is die Lied van Moses 
genoem (Deut.32:1-43).   Johannes het dieselfde lied by die see van glas gehoor (Opg.15:2,3).   

Moses het op die berg Nebo geklim waar God hom die hele beloofde land laat sien 
het.  God het sy blik versterk sodat hy meer as net die vae omtrekke kon sien.  
Daarna is hy oorlede en het God hom begrawe.  Hy was 120 jaar oud en op 
daardie stadium nog betreklik vol lewenskrag.  Israel het 30 dae lank oor hom 
gerou.   Daar sou nooit weer ŉ profeet soos Moses in Israel wees nie. � 
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DIE BOEK JOSHUA 

1 

ISRAEL TREK KANAÄN BINNE 

JOSHUA 1-5 

1.   Voorwaarts mars! 

Ná die dood van Moses is Josua beveel om die beloofde land binne te trek.  Hy het 
van God ŉ waarskuwing sowel as ŉ belofte ontvang.   Hulle sou van God elke 
plek waarop hulle trap as woongebied ontvang  (Deut.11:24).  Op daardie tydstip 
was dit die grootste ryksgebied wat Israel ooit gehad het.   Salomo s’n sou egter ŉ 
bietjie groter wees (1 Kon 4:21).  So ook die ryksgebied van ŉ latere 
Makkabeërvors in die intertestamentêre tyd (die tydperk tussen Malèagi en 
Mattheős).  

Daarna het Josua die opmarsbevel aan die volksopsigters oorgelaat wat stiptelike 
gehoorsaamheid beloof het.  God het egter ook ŉ waarskuwing aan die Israeliete 
gerig - elke wederstrewige sou gedood word.   Daarna het ŉ gees van 
opgewondenheid in die laer geheers.  Israel was gereed om sy erfenis in besit te 
neem! 

2.   Die twee verkenners 

Josua het twee verkenners na Jerigo gestuur om dit te verken.  Toe die koning van 
Jerigo van hulle verneem, is hulle deur Ragab, die eienares van die herberg waar 
hulle tuis was, versteek.   Hierdie herberg het maar ŉ slegte naam gehad en was 
heelwaarskynlik ook as ŉ bordeel bedryf.  Dit was egter in die stadsmuur ingebou 
sodat ongewensdes vinnige kon pad gee as dit nodig was.     

Ragab het die verkenners weggesteek sodat die koning se wagte hulle nie kon kry 
nie.   Sy was strenggesproke ŉ volksverraaier wat deur God se beskikking tot Israel 
se redding gekom het.  Ragab het heelwaarskynlik van Israel se trek deur die 
Skelfsee en die vernietiging van die twee konings gehoor en die verkenners uit 
vrees vir haar en haar geliefdes se veiligheid gehelp.  God het dit egter so beskik 
(Hebr.11:31; Jak.2:25).  Sy word later selfs in die geslagsregister van Christus 
opgeneem! (Mt.1:5).   

Die verkenners het haar plegtig beloof om haar en haar geliefdes se lewens te 
spaar.  Al wat sy moes doen, was om die rooi tou waarmee sy hulle teen die muur 
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laat afsak het as uitkenteken aan die venster te bind.   Daarna het die verkenners 
Jerigo verlaat en Josua oor die paniekstemming in die stad ingelig.    

3.   ŉ Wonderwerk by die Jordaanrivier 

Toe Josua by die Jordaan aankom, was dit ŉ bruisende watermassa.  Die sneeu wat 
op die Hermon gebergte gesmelt het, het die water sterk laat afkom.  God het dit 
egter laat terugtrek sodat Israel, net soos by die Skelfsee, op droë grond kon 
deurtrek (Ps.114:3).  God het by die uittog uit Egipte sowel as die intog in Kanaän 
dieselfde wonder gedoen.   Hy het ŉ watermassa teruggehou.   Die hoofstuk wat 
dit beskryf, stem ŉ mens tot onrus.  Dis vol spanning en opdragte.   

Nadat die laaste priesters met die verbondsark deur die Jordaan is, het die water 
weer voortgevloei.  Daarna het die Israeliete twee klipstapels van 12 groot klippe 
elk ter herdenking van die wonder op die oewer opgerig.   Hulle eerste rusplek was 
Gilgal op die oostelike grens van Jerigo.   Daar het hulle ŉ tweede hoop klippe as 
ŉ gedenkteken opgestapel.    

4.   Die groot besnydenis en pasga 

Die Amoriete en Kanaäniete het van die wonderwerk verneem en besluit om die 
Israeliete liefs met rus te laat.  Dit het laasgenoemdes die kans gegee om twee groot 
plegtighede af te handel - die besnydenis en die viering van die pasga.  Dit was die 
twee sakramente van die Ou Testament.  

Feitlik alle mans is by die besnydenis betrek omdat diegene wat oor die Jordaan 
getrek het, feitlik almal in die woestyn gebore is en derhalwe nooit die 
voorgeskrewe verbondsteken ontvang het nie.   God wou met Israel ŉ nuwe begin 
maak.  Deur die besnydenis is die verbond wat deur die ongehoorsames geskend is, 
herstel.   Daarom het Josua messe van klip laat maak en die besnydenis laat uitvoer.  
Die volk het in die laer gebly totdat almal genees was.   

Toe is die tweede groot plegtigheid afgehandel - die pasga.  Israel het die 
voorgeskrewe ongesuurde brode geëet (Ex.12:18-20) asook gebraaide koring.   Dit 
was die eerste opbrengs van die land Kanaän.   Daarna het die manna ophou val.    

 

 

5.   Josua maak hom gereed 

Net voordat Josua die beloofde land in besit geneem het, het God by geleentheid 
baie ernstig met hom gepraat.  Hy moes vir geen oomblik dink dat die verowering 
van die beloofde land deur sy eie toedoen of krygsvernuf sou geskied nie.  Die volk 
sou sien en weet dat God kragtig optree.  
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Toe Josua later by Jerigo kom om die situasie uit ŉ militêre oog te bekyk, was die 
stadspoorte juis uit vrees vir ŉ vyandige aanval gesluit (Jos.6:1).  Terwyl hy nog 
daaroor gewonder het, het ŉ onbekende man met ŉ ontblote swaard skielik by 
hom gestaan en hom as die engel en leërowerste van God bekend gestel 
(Mt.26:53).   Wat ŉ wonderlike troos was dit nie vir Josua om die hemelse 
opperbevelhebber wat vir Israel teen die vyand sou optree, persoonlik te kon 
ontmoet nie!   

Daarna het Josua dieselfde bevel as ŉ Moses van ouds onvang om sy skoene uit te 
trek (Ex.3:5).  Toe hy in eerbied voor God neerval, het hy van God bevele ontvang 
hoe om Jerigo te laat val.  Dit sou nie deur wapengeweld wees soos wat hy gedink 
het nie.   Josua moes die verbondsark rondom die stad dra en ramshorings op ŉ 
gegewe tyd blaas.   
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2 

DIE ONDERWERPING VAN KANAÄN  
JOS 6:1-20; 7:1-17,25-26; 8:1-3; 26-29; 9:1-15; 10:1-4; 12-16; 22-26 

1.   Jerigo val 

Jerigo was die eerste stad wat voor Israel geval het en ŉ banoffer aan God.   Die 
banoffer het daarin bestaan dat alles wat geleef het, mens en dier, gedood moes 
word.  Al die goud, silwer, koper en ystervoorwerpe moes vir die skathuis van die 
Here bymekaar gemaak word.  Hieruit is mettertyd godsdienstige gebruiksartikels 
gemaak.    

Die Israeliete het ses dae lank eenmaal per dag om die stad getrek en op die 
ramshorings geblaas.  Op die sewende dag het Josua hulle sewe maal om Jerigo laat 
omtrek en daarna beveel om te skreeu waarna die mure ingeval en die stad verower 
is.  Alle teenstand was tevergeefs (Jos.24:11).    

Jerigo is ŉ baie ou stad.  Die oorblyfsels van die ou stad kan vandag nog by die 
ruïneheuwel (ŉ tel genoem) langs die nuwe stad gesien word.   Dit lê in ŉ oase in 
die Jordaandal en is meer as 250 meter onder seevlak.  Die ruïneheuwel is 20 meter 
hoog en is in werklikheid ŉ opeenstapeling van meer as 20 lae.  Die eerste 
inwoners het in nabygeleë grotte gewoon en eers heelwat later huise en ander 
strukture begin bou.   

Ou landbougereedskap wat tydens argeologiese opgrawings daar gevind is, toon 
dat landbou van vroegs af in hierdie gebied beoefen is.   Toe Josua die stad 
ingeneem het, was dit alreeds baie eeue oud.  Tydens die inname is Ragab en haar 
familie gespaar.  Josua het die volk laat sweer om Jerigo nooit weer op te bou nie.  
Die een wat dit sou waag, sou vervloek wees.  Kyk wat met Hiël van Bet-el gebeur 
het (1 Kon.16:34)!     

2.   Ai val 

Ai was ŉ stad oos van Bet-el.  Abraham het by geleentheid in die omgewing van 
hierdie stad gekamp (Gen.12:8).  Josua se verspieders het laat weet dat Ai maar min 
inwoners gehad het (12,000) en dat ŉ handjievol soldate genoeg vir ŉ oorwinning 
sou wees.  Hulle het hulle egter lelik misgis en die aftog met ŉ lewensverlies van 36 
man geblaas!   

Hierdie onverwagse verloop van omstandighede het Josua na God gedryf wat aan 
hom die rede vir hul skandelike nederlaag verstrek het.  Iemand het van die 
bangoed vir homself geneem.  Daarna is Agan as die oortreder aangewys waarna hy 
en sy familie doodgemaak is.  Kort hierna is Ai vir ŉ tweede keer bestorm en 
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verwoes.   Daarna het Josua uit dankbaarheid ŉ altaar op die berg Ebal gebou en 
die wet van God as ŉ hernuwing van die verbondsverhouding op die klippe laat 
skryf.    

3.   Die geslepe Gibeoniete 

Gibeon was ŉ groot stad en deur Hewiete bewoon.  Hulle was bang vir Israel.  Die 
Hewiete het nie ŉ koning gehad nie, maar is deur ŉ regering van oudstes regeer.  
Hulle het ŉ gesantskap na Josua gestuur en hulle as mense voorgedoen wat van 
baie ver gekom het  Hulle het selfs verslete klere aangehad.  Die gesantskap was 
goed op hoogte van sake en het teenoor Josua van die groot dade van God gepraat 
wat in Egipte plaasgevind het asook die nederlaag van Og en Sihon.  Hulle het 
egter niks van die verwoesting van Jerigo of Ai gesê nie. 

Josua het God nie vooraf geraadpleeg nie en in die strik getrap deur ŉ 
vredesverbond met hulle te sluit.  Toe hierdie bedrog aan die lig kom, moes Josua 
sy eed gestand doen.  Hy het van hulle houtkappers en waterputters (arbeiders) vir 
die huis van God gemaak.  Saul het hierdie eed later geskend en baie van die 
Gibeoniete doodgemaak (2 Sam.21:1).      

4.   Die onderwerping van Suid-Kanaän 

Die geslepenheid van die Gibeoniete het die planne van die ander stede in Suid-
Kanaän in die wiele gery.  Hulle was baie vies vir die Gibeoniete en het onderling 
verdeeld geraak in ŉ tyd toe Israel hulle grootste vyand was.   Adoni-Sedek, die 
koning van Jerusalem, het egter onderlinge skakeling probeer bewerkstellig.   Dis 
die eerste keer dat hierdie stadnaam in die Bybel voorkom.   In Gen.14 is dit Salem 
genoem.   Melgisedek was die koning (:18).  In die tyd van Josua was dit ŉ heiden 
stad met Adoni-Sedek as koning.  Hy was baie anders as Melgisedek.  God het 
Jerusalem egter vir Hom as aardse setel gekies (1 Kon.11:32; Sag.3:2; Ps.135:21).  

Toe Adoni-Sedek en vyf van sy bondgenote teen Gibeon saamgespan het, het die 
Gibeoniete Josua om hulp gevra.   Hy was verplig om hulle te help en het die 
Amoriete verslaan nadat God hom tegemoet gekom en die son laat stilstaan het 
om die dag langer te maak.   God het Hom opnuut aan Israel as die Here van die 
heelal betoon (Job.9:5-8).   

Iets soortgelyks sou ook met die godvresende koning Hiskia gebeur (2 Kon.20:9-
11).  Jos.10:13 maak van die Boek van die Opregte melding.  Dit was heelwaarskynlik 
ŉ baie ou liedboek wat oor die groot gebeurtenisse in Israel gehandel het (2 
Sam.1:18).  Nadat die Amoritiese konings gevlug en kort daarna gevang is, is hulle 
almal doodgemaak.   Daarna het Josua verskeie ander stede ingeneem en dit met 
die banvloek laat tref, waarna Israel na die laer in Gilgal terug gekeer het.  
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5.   Die onderwerping van Noord-Kanaän 

Hasor was ŉ groot stad in die noorde.  Die omliggende gebied was uiters geskik vir 
ŉ leërkamp.  Die Hiksos (vreemdelingsbewind in Egipte) was heelwaarskynlik die 
eerste mense wat daar ŉ kamp gehad het.  Later het een van die Makabeërvorste 
hierdie gebied as sy leërbasis gebruik.   

In die tyd van Josua was Hasor die setel van ŉ klompie kleiner omliggende 
koninkryke met Jabin as koning.  Hy het al die konings van die omliggende gebiede 
in ŉ bondgenootskap saamgesnoer ten einde Israel teen te staan.   Josua het hulle 
egter oorval en die konings omgebring waarna hy die stad laat verbrand het.  
Alhoewel die inwoners gedood en hul vee as buit geneem is, is die ander vyandige 
stede nie verwoes nie.   Josua se sterk optrede het Noord-Kanaän se mag gebreek.      

6.   Die gevolg van Josua se verowerings 

Die stryd in Noord-Kanaän het betreklik lank geduur.   Die refrein: “So het Josua 
dan hierdie hele land ingeneem…” vertel iets hiervan.  Dat God so te werk gegaan het, 
klink miskien ongenaakbaar.  Hy het dit egter om twee goeie redes gedoen:   
Eerstens sy belofte aan die aartsvaders en tweedens sy wraak op die heidendom.  
God het nog van die nasies laat oorbly om Israel later mee te straf (Rigt.2:20-23).  
Die volksvyand sou menigmaal ŉ tugroede in God se hand wees!  
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DIE VERDELING VAN KANAÄN  
JOS 14:1-5, 16:1-4, 17:1-5, 18:1-10; 20; 23; 24 

1.   Die verdeling in Gilgal 

Israel was opgewonde oor die verdeling van Kanaän.  Moses het vooraf manne 
aangewys wat die verdeling van die land moes behartig (Num.34:17-29).  Ruben 
het die suidelike en Gad die noordelike deel verkry.   Manasse se deel was ook in 
die noorde.   Levi het nie ŉ erfdeel gekry nie omdat God self hul erfdeel was.  
Hulle het wel stede en weivelde in verskeie gebiede verkry.  Kaleb het die gebied by 
Hebron ontvang waar die reusagtige Enakiete gewoon het.   

Kaleb was ŉ Kenissiet en dus ŉ afstammeling van Kenas.  Laasgenoemde naam 
kom in die nageslag van Esau sowel as Juda voor.   Kaleb was egter uit Juda (1 
Kron.4:13,15; Num.13:6).  Die kinders van Juda het sekere stede o.a. Jerusalem 
ontvang.  Die Jebusiete is egter nie uit Jerusalem verdryf nie, en het vreedsaam 
saam met Juda daar gewoon. 

2.   Die verdeling in Silo 

Die verdeling was egter nie afgehandel nie.  Nadat Israel na Silo versit het, het sewe 
stamme nog geen erfdeel gehad nie.  In Silo is die tabernakel opgeslaan sodat God 
daar aanbid kon word (Jer.7:12).  Net vyf stamme het by die verdeling van hierdie 
landstreek gebaat.  Josua het hierdie versuim aan traagheid toegeskryf (Jos.18:3).  
Daarna het hy die prosedure vir die verdere verdeling uitgewerk en die lot in Silo 
laat werp.   Benjamin het ŉ baie klein deel tussen Juda en Efraim verkry en Simeon 
ŉ aantal stede in die gebied van Juda. 

Die stam van Dan het enkele stede tussen Juda en Efraim ontvang.  Dit was egter 
so klein dat die Amoriete hulle gou daaruit verdryf het (Rigt.1:34).  Daarna het 
hulle nuwe blyplek in die noorde gaan soek.  By Lesem (Lais), een van die bronne 
van die Jordaan, het hulle die inwoners oorval, hulle doodgemaak en die stad na 
hul stamvader Dan vernoem.   

Israel het as ŉ geheel uit Egipte opgetrek, maar in Kanaän elkeen volgens sy stam 
verdeel en afsonderlik gaan woon.  Baie van die onderonsies wat in die woestyn 
plaasgevind het, was die gevolg van botsende stambelange.   Gebiedskeiding het, 
soos in die geval van Abraham en Lot, weereens onderlinge rus en vrede gebring.   
Hierdie is een van die duidelikste lesse van die ganse Skrif.   Ongelukkig leer mense 
dit nie!   
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3.   Die vrystede 

Nadat die land verdeel is, het enkele verdere toewysings gevolg.   Josua het op eie 
versoek ŉ stad bo-op die gebergte van Efraim ontvang.  Dis Timnat –Serag 
genoem.  Hy is later daar begrawe.  Daarná is sekere vrystede aangewys.  Dit was 
stede waarheen iemand wat per ongeluk ŉ ander se dood veroorsaak het, van sy 
bloedwrekers kon ontvlug.   ŉ Bloedwreker was gewoonlik ŉ familielid van die 
oorledene wat hom geroepe gevoel het om die oorledene se dood te wreek.  As 
hierdie persoon gedood is, kon ŉ familielid hom weer op die bloedwreker wreek.  
Bloed roep altyd om vergelding!   

Mense het destyds maklik die reg in eie hande geneem.  Al wat die doodslaner kon 
red, was om te vlug.  Maar waarheen?  In Israel was daar egter ŉ paar veilige 
plekke wat God reeds vir Moses aangedui het.  Num.35 en Deutr.19 gee ŉ 
beskrywing van gevalle wat moontlik kon voorkom.    

As iemand ŉ mens doelbewus om die lewe gebring het, was hy ŉ moordenaar en 
moes gedood word.   Dan kon die bloedwreker die vonnis voltrek.  Dis egter later 
met regspraak van ŉ amptelike instansie vervang.  Indien daar nie sprake van 
opsetlike doodslag was nie, moes die oortreder in die vrystad bly.   Daarbuite kon 
hy doodgemaak word.   

Hierdie beskerming het egter nie onbepaald geduur nie en met die dood van die 
hoëpriester tot ŉ einde gekom.  Daarna kon die vlugteling na sy huis terugkeer 
sonder dat die bloedwreker iets verder aan hom kon doen.   Die skuld is dan as ten 
volle vereffen beskou. (Dit wys ook na Christus heen.  Hy is ons Hoëpriester en 
het met sy dood  versoening tussen God en die mens gebring).  Ten slotte het die 
Leviete, wat uit drie groepe bestaan het omdat Levi drie seuns gehad het, 38 stede 
ontvang wat die vrystede ingesluit het.   

4.   Josua sterf 

Josua was al oud toe hy die volk na hul erfdeel laat trek het.   ŉ Geruime tyd 
daarna het hy die volk byeen geroep en twee groot toesprake gelewer wat in Jos.23 
en 24 opgeteken is.  Hy het van sy dood gepraat en die volk vermaan om nougeset 
volgens die wetboek van Moses te wandel.  

Daarna het Josua hulle ernstig gewaarsku om nie met die heidene te vermeng nie.  
Dit sou hulle godsdiens knou.   Indien hulle met die heidene vermeng het, sou 
God hulle nie meer teen hulle vyande beskerm nie.  En dit sou beslis Israel se 
ondergang beteken het.   Josua was nie gerus nie.  Heidense elemente het toe 
alreeds begin kop uitsteek (Rigt.2:11).    

Alhoewel daar niks van die verowering van Sigem gesê word nie, het Israel dit wel 
besit.  Dit was ŉ baie ou stad (Gen.12:6) met ŉ terpentynboom by More waar 
Jakob die afgodsbeelde destyds begrawe het (Gen.35:4).  Hy het grond daar besit 
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en ŉ ook grond van die Amoriete afgeneem.  Sigem was ŉ aartsvaderlike 
heiligdom.  Dis interessant dat Josua juis hier sy laaste en roerendste toespraak 
gelewer het!   Die gevolg was dat Israel na God terugkeer en hul verbond met 
Hom hernu het.  Josua was 110 jaar oud toe hy oorlede is.   Kort na hom is die 
priester Eleasar, die seun van Aäron, ook oorlede.  
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DIE BOEK RIGTERS 

1 

DIE STRYD DUUR VOORT  

RIGT 1:1-13; 2:6-23; 3:5-31, 4; 5:1-5 

1.   ŉ Nuwe era breek aan 

Ná die dood van Josua is die laaste gedeelte van die verdeling van Kanaän 
suksesvol afgehandel.  Solank as wat die volk Josua onthou het, het hulle God 
gedien (Jos.24:31).  By geleentheid het hulle Hom selfs geraadpleeg oor wie die 
oorlogsugtige Kanaäniete die eerste moes aanval, waarna Hy Juda aangewys het.   

Die eerste oorwinning was oor Adoni-Besek.  Hy was ŉ wrede koning wat almal 
om hom onderwerp het.  Hy het selfs 70 onderhorige konings onder sy tafel vir 
kos laat kruip nadat hy hulle duime en groottone laat afkap het.  Nadat Juda hom 
gevang het, is sy duime en groottone ook afgekap.  Daarna is hy in Jerusalem 
aangehou en later tereggestel.  God het Israel egter beveel om sekere Kanaänitiese 
stede te verwoes wat hulle nie gedoen het nie.     

N á die dood van Josua het Israel geleidelik begin verval.   Daar was geen leier om 
wet en orde te handhaaf nie.  Elkeen het maar in eie reg opgetree.  Daarbenewens 
het die heidendom Israel gepootjie, waarna hulle openlik afgode begin dien het.  
Baäl en Astarte word by die naam genoem.  Baäl is aanvanklik Hadad genoem.   
Dit beteken heer.   Daar was verskeie afgode met hierdie naam; Baäl-Peor was een 
van hulle.  Astarte was ŉ godin wat vrugbaarheid gesimboliseer het.  In die OT 
word sy dikwels naas Baäl vermeld en heelwaarskynlik ook as sy vrou gesien.  
Asjera was nog ŉ godin.   Haar simbool was ŉ boomstam.   Die OT verwys 
dikwels na heilige boomstamme.     

By geleentheid het God Israel gewaarsku dat Hy hulle gaan straf, waarna hulle 
berou gehad het (2: 4,5).   Kort daarna het hulle weer in sonde verval, waarna God 
hulle in die hand van die vyand oorgegee het.  Wanneer hulle egter in groot 
benoudheid verkeer het, het God vir hulle manne met besondere gawes van moed 
en geloof voorsien wat die volk gered en na God se weë teruggelei (gerig) het.   
Hierdie gang van gebeure is telkens herhaal.   Die bevryders is rigters genoem.   

Die tydperk van die rigters was ŉ deel van Israel se geskiedenis met ŉ eie karakter.  
Josua het Moses opgevolg, maar self nie ŉ opvolger aangewys nie.  Die volk was in 
die beloofde land en alles was in plek - ŉ eie land, die wet van Moses, ŉ regering 
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deur oudstes, die heiligdom in Silo ens.  Al wat ontbreek het, was ŉ sigbare vors.  
God was die koning van Israel!   

Israel was ŉ teokrasie – ŉ regering deur God alleen.  Hy wou die volk op die proef 
stel of hulle alleen in sy weg sou wandel (2:22).  Hulle het nie.  Israel was telkens 
ontrou aan God sodat ŉ sigbare vors die volk moes kom lei.  Die tydperk van die 
rigters het derhalwe om ŉ aardse koningskap geroep.    

2.   Die eerste rigter 

Israel het, strydig met God se uitdruklike bevel, met die Kanaäniete vermeng en 
daarna in afgodery verval.  God het hulle gestraf deur hulle agt jaar lank in die hand 
van die Arameërs oor te lewer.  Toe hulle hul bekeer, het God vir Otniël, ŉ man 
wat met die Gees van God vervul was, na hulle gestuur om hulle te verlos en te lei.  
Hy was die eerste rigter en die seun van ŉ jonger broer van Kaleb.  Hy was met 
Kaleb se dogter Agsa getroud.  Otniël het Israel van die vyand verlos waarna God 
hulle  40 jaar lank in vrede laat verkeer het.       

3.   Die tweede en derde rigter 

Na verloop van tyd het Israel weer verkeerd gedoen  waarna God die Moabiete as 
tugroede teen Israel gebruik het.  Eglon, die koning van Moab, het Jerigo tevore 
ingeneem en van daar af oor die land geheers en swaar belasting gehef.  Hy het bv. 
nie minder as 10,000 belastinggaarders aangestel om te sorg dat Israel haar 
verpligtinge teenoor Moab nakom.  

Ehud was die volgende rigter.  Hy was ŉ uit die stam van Benjamin en het die 
opdrag gehad om die belasting aan Eglon te besorg.   Toe hy by geleentheid weer 
die geld na Eglon neem, het hy besluit om hom dood te maak.  Omdat Ehud 
linkshandig was, het die trek van die swaard het Eglon onkant betrap en is hy 
gedood.  Daarna het Ehud die ramshoring op die Efraimberge geblaas om die 
vryheidstryd aan te kondig.  Die Moabitiese soldate was verskrik en is by die 
Jordaandriwwe afgesny toe hulle wou vlug.   Nie een van hulle het dit oorleef nie.  
Daarna het Moab voor Israel geswig en het daar ŉ vrede aangebreek wat 80 jaar 
geduur het.   

Oor die optrede van Ehud word daar in een enkele vers van Samgar melding 
gemaak.  Alhoewel die Bybel nie sê dat God hom verwek of dat hy Israel gerig het 
nie, word hy nogtans as ŉ rigter gehuldig.  Die omstandighede van destyds word in 
Rigt.5:6 geskets.  Filistynse roof- en plunderbendes het die paaie onveilig gemaak 
en baie reisigers vermoor.  Toe ŉ bende een dag by Samgar op sy plaas aankom, 
het hy al 600 van hulle man-alleen met ŉ osdrywerstok verdryf. 
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4.   Die vierde en vyfde rigter 

Ná die dood van Ehud het Israel weer in afgodery verval waarna God hulle in die 
hand van Jabin, ŉ Kanaänitiese koning wat in Hasor regeer het, laat val het.   
Hasor was die stad wat Josua tevore met vuur verbrand en sy koning vermoor het.  
Die stad is egter weer opgebou.  Jabin het ŉ veldheer Sisera en 900 ysterwaens 
gehad.  Israel was nie daarteen opgewasse nie en is 20 jaar lank onderwerp.      

Toe Israel na God om hulp geroep het, het Hy deur die profetes Debora met hulle 
gepraat en sy verlossingsplan aan haar bekend gemaak.   Israel moes ŉ 
driepuntplan volg.  Eerstens moes Barak as bevelvoerder optree.  Tweedens moes 
10,000 man uit Sebulon en Naftali gemobiliseer word en derdens moes hulle by die 
berg Tabor saamtrek. 

Toe Barak daaroor ingelig is, wou hy nie sonder Debora na die gevegsfront gaan 
nie.  Hy was baie afhanklik van die raad en bystand van die profetes.  Sy het hom 
egter oorreed om alleen te gaan waarna hy die oorwinning behaal het.   Sisera is 
tydens hierdie geveg deur ŉ vrou in sy slaap vermoor.  Barak word in die NT ŉ 
geloofsheld genoem (Hebr.11:32).  

Ná die oorwinning was daar ŉ groot vreugdefees.  Barak en Debora is as 
volkshelde besing.  Die lofsang van Debora is in Rigt.5 opgeteken en bevat haar 
profeties-digterlike beskouing van die uitsonderlike gebeure.  Letterkundiges 
beskou dit vandag nog as van hoogstaande formaat.   
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2 

GIDEON 
RIGT 6:1-16; 36-40; 7:1-21; 8:22-35; 9:1-21; 47-57 

1.   Gideon word geroep 

Toe Israel weer in nood verkeer het, het God ŉ man met besondere geestesgawes 
gebruik om hulle te verlos.  Ná die dood van Sisera het Israel vir 40 jaar vrede 
geken waarna God hul weens hulle afvalligheid in die hand van die Mideaniete 
oorgegee het.  Hierdie volk was uit die nageslag van Abraham by Ketura.  Jetro, die 
skoonvader van Moses, was ŉ Mideaniet.   

Die Mideaniete het Israel tot afgodery en hoerery verlei (Num.25).  Daarna het die 
Amalekiete by die Mideaniete aangesluit en sewe jaar lank strooptogte in Israel 
uitgevoer.   Hulle het vee en oeste geroof wat Israel baie arm gemaak het.  Toe 
Israel tot God om hulp geroep het, het Hy eers ŉ profeet gestuur om hulle op hul 
sonde te wys (6:7-10).  Daarna het die Engel van die Here aan Gideon verskyn met 
die opdrag om Israel te verlos.  Hy was uit die stam van Manasse en het ŉ 
wonderlike toesegging ontvang.  God sou met hom wees en van hom ŉ dapper 
held maak.  

2.   Die Mideaniete verslaan 

Gideon se eerste optrede was tydens die oestyd toe die plundering op sy hoogste 
was.  Nadat die Gees van God hom vervul het, het Gideon ŉ leër van 32,000 man 
op die been gebring en twee maal voortekens van God ontvang dat Israel sou wen.  
Daarna moes hy sy manskappe twee maal verminder totdat net 300 manne 
oorgebly het.      

Met slegs ramshorings, leë kruike en fakkels gewapen, het God ŉ gees van 
verwarring in die kamp van die Mideaniete gebring sodat hulle mekaar in die 
harwar doodgemaak het.  Die vlugtendes is agtervolg en 120,000 van hulle is 
doodgemaak.  Daarna het Gideon die twee konings wat tydens ŉ rooftog van sy 
broers vermoor het, persoonlik om die lewe gebring.  Die Mideaniete se nederlaag 
het ŉ spreekwoord in Oud-Israel geword  (Jes.9:3; 10:26. Ps.83:10).  

3.   Gideon se skouerkleed 

Gideon was ŉ groot geloofsheld (Hebr.11:32).   Hy het ‘n baie sterk geloofsinsig 
en vertroue in God gehad.  Selfs toe die koningskap van Israel hom aangebied is, 
het hy dit van die hand gewys omdat hy geglo het dat Israel teokraties moes bly.  
Desondanks het hy vir hom later ŉ skouerkleed (efod) soos dié van Aaron laat 
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maak.  Die wettige efod was in Silo met die Urim en Tummim. Laasgenoemde was 
skynbaar edelgesteentes waardeur God aan Israel sekere antwoorde gegee het.   

Wat Gideon met die tweede efod beoog het, is onseker.  Dit wil voorkom asof dit 
maar ŉ stukkie eiewillige godsdiens met ŉ sterk afgodiese onderbou was.  Daar 
word gemeld dat die hele Israel agterna gehoereer het.  Gideon het heelwaarskynlik 
op kultiese gebied oortree.  Die efod was ŉ oortreding van die tweede gebod 
(Ex.20:5).   Gideon se seuns sou daarvoor gestraf word.     

4.   Die koningskap van Abimeleg 

Abimeleg was ŉ seun van Gideon maar nooit ŉ rigter nie.  Hy was goddeloos en 
het ŉ oordeel oor Israel gebring.  Ná Gideon se dood het die volk Baäl begin 
vereer en selfs ŉ tempel in Sigem vir hom gebou.   Daarmee het Israel van God en 
Gideon vergeet.  Abimeleg is in Sigem uit ŉ byvrou van Gideon gebore en wou die 
koningskap wat sy vader van die hand gewys het, probeer verkry.  Dit het spanning 
onder die volk veroorsaak.   

Familie van moederskant af het Abimeleg sterk ondersteun.  Dit was die eerste 
spoor van koningskap in Israel en het 'n heidenkarakter gehad.  Die fondse wat vir 
hierdie opstand benodig is, is deur die Baältempel voorsien.  Tydens die opstand 
het Abimeleg al sy broers laat vermoor.    

Sy kroning het op ŉ geskiedkundige plek plaasgevind - by die terpentynboom waar 
Josua ŉ gedenkteken laat oprig het (Jos.24:26,27;Gen.12:6;Gen.35:4).  Tydens 
hierdie verrigtinge het ŉ geheimsinnige man bo-op die berg Gerisim verskyn en 
met ŉ welluidende stem ŉ fabel vertel wat aan die natuur ontleen was.   Dit het 
oor edel boomsoorte gegaan wat nie eens die koningskap van die natuur begeer het 
nie, slegs die steekdoring.   

Met hierdie fabel het die man na Abimeleg en die mense wat hom koning wou 
maak, gesteek.  Die verteller was Jotam, die jongste seun van Gideon wat die 
grusame broedermoord vrygespring het.   Ná die fabel het hy voorspel dat Sigem 
en Abimeleg mekaar sou vernietig en daarna uit hul gesigsveld verdwyn.  Drie jaar 
later het ŉ twis tussen Abimeleg en die Sigemiete ontstaan waarna die Sigemiete in 
opstand gekom het. 

Toe Abimeleg daarvan verneem het, het hy Sigem laat afbreek en sout daaroor 
gegooi.  Dis die enigste voorbeeld in die Bybel van ŉ stad wat op so ŉ wyse tot 
onvrugbaarheid en verlatenheid verdoem is.  Dis ook ŉ bewys van Abimeleg se 
onstuimige woede en ongure karakter.  Sigem sou baie jare later herbou word (1 
Kon.12:1).   

Abimeleg se oorwinning oor Sigem was ŉ roede in God se hand.  Hy wou die 
Sigemiete straf.  Daarna het Abimeleg aan die beurt gekom.   Toe hy teen Tebes 
optrek, het ŉ vrou ŉ meulsteen vanuit ŉ toring op hom laat val en sy skedel 
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verbrysel.   Daarna het hy sy dienaar beveel om hom met die swaard om te bring 
sodat niemand sou weet dat ŉ vrou vir sy dood verantwoordelik was nie.  
Abimeleg het egter nie aan die smaad ontkom nie (2 Sam.11:21).   Jotam se vloek is 
voltrek!      
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3 

JEFTA 
RIGT 10-12 

1.   Die verdrukking deur die Ammoniete 

Eintlik weet ons maar min van die rigters Tola en Jaïr.   Tola het in Efraim gebly 
en was uit die stam van Issaskar afkomstig.   Hy het Israel uit die wanorde wat 
Abimeleg veroorsaak het, probeer verlos.   Sy rigterskap was ŉ voortsetting van 
Gideon s’n.  Jaïr was uit Manasse en ŉ baie ryk man. 

Hy het 30 seuns gehad en vir elkeen ‘n stad gegee (Num.32:41;1 Kron.2:22).  
Omdat daar op daardie tydstip geen buitelandse vyande was nie, kon hy sy aandag 
volledig aan die binnelandse bestuur wy.   

Toe dit met Israel goed gaan het, het hulle weer in afgodery verval.  Hierdie keer 
baie erger as ooit tevore!  God het hulle gestraf deur hulle aan die volke wie se 
gode hul gedien het oor te lewer naamlik die Ammoniete en Filistyne.  By 
geleentheid was Israel weer in die knyp en het na God om hulp geroep.  Hierdie 
keer het Hy nie gehoorgegee nie.  Israel kon nie afgode dien en as hulle in die knyp 
raak dan na God wil hardloop nie!    

Dit het Israel tot hul sinne laat kom en geestelike skouer aan die wiel laat sit.  Hulle 
het die afgode uit hul midde verwyder en God opreg begin dien.   Daarna het God 
in sy groot ontferming ingegryp en Israel verlos.  Sy toorn duur nie vir altyd nie; 
wel sy liefdevolle ontferming oor sondaars!  

2.   Jefta word as rigter gekies 

God het gereeld ŉ man gebruik om Israel te verlos; iemand wat Hy uitverkies het 
om die stryd met die vyand aan te knoop (Rigt.3:15; 4:6).   Dit het egter nie met 
Jefta gebeur nie.  Israel was wel weerbaar, maar het nie ŉ aanvoerder of held in 
hulle midde gehad nie.  Die enigste moontlike kandidaat was Jefta, ŉ bendeleier uit 
Gilead.  Hy was ŉ hoerkind wat deur sy moeder se eie seuns verdryf is waarna hy 
ŉ rowerbende op die been gebring het.  Hy het ŉ reputasie opgehou sodat al die 
volksvyande vir hom bang was.     

Die leiers van Gilead het nooit kapsie teen Jefta se verstoting gemaak nie.  Toe 
hulle egter in die knyp raak, het hulle, hoed in die hand, by hom gaan pleit om 
Israel teen die vyand aan te voer.   Jefta kon hulle weggestuur het.  Hy het die regte 
ding gedoen deur eers met die Here daaroor te gaan praat.  Hy het kennis van God 
gehad.  God het hom geantwoord en as aanvoerder van Israel aangestel.   Daarna 
het die Gees van God hom vir sy groot taak vervul.   
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3.    Die Ammoniete word verslaan 

Jefta was ŉ diplomaat en kenner van sy eie volksgeskiedenis.  Toe hy by 
geleentheid boodskappers na die koning van Ammon gestuur het om te verneem 
waarom hy teen hom veg, het die koning hom geantwoord dat Israel hom jare 
tevore van sy land ontneem het.  Hy wou dit terughê!   Uit die geskiedenis weet 
ons dat God Israel verbied het om Ammon te skaad (Deutr.2:19).  En hulle het 
ook nie (Num.21:24).   

Die landstreek waarop Ammon egter aanspraak gemaak het, het Israel wettig van 
hom verower.  Gevolglik het Jefta die koning van Ammon laat weet dat die grond 
al vir 300 jaar in Israel se besit was.  Ammon het niks gedoen het om dit ooit te 
ontset nie.   Wat werklik agter hierdie grondeis gesit het, word nie vermeld nie.   
Daarna het daar oorlog uitgebreek en die Ammoniete is verslaan.       

4.   Jefta se belofte 

Vóór die geveg het Jefta ŉ onverantwoordelike belofte aan God gemaak.  Hy het 
Hom beloof dat indien die uitslag gunstig was, hy die eerste wat uit sy huis na hom 
toe sou aankom as ŉ brandoffer aan God sou wy.  Dit kon uiteraard ŉ mens of 
dier gewees het.  Jefta was so intens met sy volk se vryheidstryd gemoeid, dat hy 
selfs bereid was om ŉ menseoffer te bring!   

Toe sy dogter en enigste kind hom na die oorwinning tegemoet hardloop, was Jefta 
verpletter.  Sy het haar gewillig aan haar vader se gelofte onderwerp.  Die 
bewoording dat sy ŉ maagd was, laat die moontlikheid oop dat sy nie as ŉ 
brandoffer geoffer is nie, maar eerder aan die samelewing onttrek is om die res van 
haar dae ŉ kluisenaarsbestaan te voer.   

5.   Burgeroorlog 

Nadat die Ammoniete verslaan is, het die Efraimiete by Jefta kom kla dat hy hulle 
doelbewus oorgesien en nie saam oorlog toe geneem het nie.   Dit het op ŉ hewige 
rusie uitgeloop.  Die Efraimiete was moeilike mense (Hos.13:1) en het gedreig om 
Jefta se huis aan die brand te steek.  Dit het op ŉ burgeroorlog uitgeloop waarna 
Jefta hulle tot by die Jordaandriwwe teruggedryf het.  As mense deur die rivier wou 
gaan, moes hulle eers bewys lewer dat hulle nie van die vyand was nie.  Die 
Efraimiete se tongval het hulle weggee.  Die reisigers moes sjibbolet (rivier) sê.  As 
hulle dit verkeerd uitgespreek het, is hulle doodgemaak.   So het 42,000 Efraimiete 
gesneuwel.  

6.   Die tydperk na Jefta 

Jefta het Israel slegs ses jaar lank gerig.   Gedurende die volgende 25 jaar het drie 
rigters opgetree te wel Ebsan, Elon en Abdon. Hulle was nie by enige 
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krygsbedrywigheid betrokke nie.  Daarna het Simson, ŉ bonatuurlik sterk man uit 
die suide van Israel, na vore gekom en die Filistyne groot hoofbrekens besorg.  
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 4 

SIMSON 
RIGT 13-16 

1.  Simson word gebore 

Soos Jefta sy volk van Ammon verlos het, het Simson die Israeliete van die 
Filistyne verlos.  Jefta en Simson was tydgenote en het aan weerskante van die 
Jordaan gewoon.  Jefta was in die Oosland en Simson in die Wes-Jordaanland.  
Wat Simson se optrede so uitsonderlik maak, is dat hy nie deur volksgenote gehelp 
is nie.  God het hom met uitsonderlike liggaamskrag toegerus om man alleen die 
vyand die loef af te steek.  Simson was egter ŉ man wie se lewe deur lig en donker, 
krag en swakheid, goddelike roepingsbewustheid en vleeslike optredes gekenmerk 
is.  

ŉ Engel het sy moeder meegedeel dat sy ŉ besonderse seun in die wêreld sou 
bring.   Dit was die tweede keer dat so ŉ iets gebeur het.  ŉ Engel het ook Isak se 
koms aangekondig.  Met die geboorte van Isak het God sy volk begin vorm.  Met 
Simson se geboorte het Hy hul begin verlos.   Simson moes ŉ nasireër wees; 
iemand wat op vir God afgesonder is.   

Toe Manoag van die verskyning verneem, het hy God versoek om die engel weer 
te stuur.  Dit het gebeur waar Manoag teenwoordig was.   Toe Simson gebore is, 
het sy moeder hom Simson genoem.   Dis ŉ Hebreeuse woord wat met die son 
verband hou.  Miskien het sy aan Debora se woorde in Rigt.5:31 gedink.   

2.   Simson trou 

Simson het in ŉ dorpie naby die Filistynse grens grootgeword en van jongs af in 
die gevegskuns belang gestel.   Alhoewel die Filistyne oor Israel geheers het, was 
die situasie geensins gespanne nie.   Die Israeliete het selfs vrye toegang tot die 
Filistynse stede gehad.  So het dit dan gebeur dat Simson op ŉ Filistynse meisie 
verlief geraak het.  Israel se onderworpenheid aan ŉ heidenvolk het Simson egter 
gehinder en het hy met hulle begin skoor soek.   Toe sy ouers van sy voorneme 
hoor om met die vreemde meisie te trou, was hulle sielsongelukkig.  God het 
verbastering nie goedgekeur nie (Ex.34:15,16).  God het egter ŉ plan met hierdie 
volksvreemde huwelik gehad. 

Op een van sy reise na Timna het Simson ŉ leeu doodgemaak.  Dit was sy eerste 
bonatuurlike kragvertoon.  Hy was deeglik van sy goddelike roeping bewus.  Sy 
lang hare moes iets daarvan verraai het.  God het die voorval met die leeu egter 
gebruik om hom te laat besef dat hy iemand besonders was.   Hy was heilig en 
derhalwe vir God afgesonder.   Hy moes egter die geheim van sy krag en roeping 
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bewaar.  Toe hy later van tyd by die verdroogde karkas van die leeu verbygaan, het 
hy heuning daarin gevind en daarvan saamgeneem.    

Ná die huwelik het Simson ŉ ete voorgesit en die gebruiklike raaisel opgegee.  Dit 
was destyds die gebruik en baie gewild.  Wenners het ŉ prys gekry en verloorders 
is beboet.   Simson se raaisel was eintlik ŉ stelling.  Die gaste moes sê waarop dit 
betrekking gehad het.   Simson was daarop uit om die Filistyne in ŉ 
minderwaardige lig te stel.    

Na baie kopkrap het hulle die bruid geïntimideer.   Sy het absoluut niks van Simson 
se wedervaring met die leeu geweet nie.   Sy moes vir hulle die antwoord kry, 
anders sou hulle haar pa se huis afbrand!   Daarom het sy by hom vir die oplossing 
begin aandring.  Vrees het haar liefde oorheers waarna Simson voor vrouetrane 
geswig het.   Nadat die gaste die uitleg gegee het, het Simson besef dat hulle dit nie 
self ontrafel het nie.  Hy het die boete betaal deur 30 Filistyne dood te slaan en 
hulle klere aan die wenners te gee.   Dit was sy eerste onderonsie met die Filistyne. 

Alhoewel Simson ontstoke daar weg is, het hy gemeen dat hy ten minste sy vrou 
behou het.  Sy skoonpa het anders gedink en haar aan sy strooijonker as vrou 
gegee.  Daarna het Simson hulle oes aan die brand gesteek.   Die Filistyne het 
weerwraak geneem en die huis van sy gewese vrou met al haar mense daarin aan 
die brand te steek.  Daarna het Simson weer ŉ klomp Filistyne laat doodmaak.  Dit 
was ŉ hele kettingreaksie van wraak en weerwraak! 

3.   Die slag by Legi en Roepersfontein 

Toe Simson die vyand wou uitlos, het hulle na hom kom soek waarna die vonke 
weer gespat het.  Nadat Juda vir Simson van skoorsoekery verwyt het, het Simson 
hom vrywillig laat bind waarna Juda hom aan die Filistyne uitgelewer en vrede 
verwag het.   Simson het egter die toue gebreek en m.b.v. ŉ eselskakebeen (legi) ŉ 
duisend Filistyne doodgeslaan.  Daarna is die plek Legi genoem. 

By geleentheid was Simson so dors dat hy wou sterf.   Toe hy God aanroep, het hy 
gesê dat hy sy kneg is en Hom gevra of hy van dors moes omkom en so in die 
hande van heidene val?  Die gedagte van selfbehoud was aan sy roepingsbesef 
verbonde.   Daarna het God water uit die grond laat kom waarna die plek 
Roepersfontein genoem is.   Simson het daar na God geroep.     

4.   Simson en Delila 

Simson kon Filistynse meisies nie weerstaan nie en het selfs onverantwoordelike 
dinge aangevang om hulle met sy krag te beïndruk.  Hy het een nag selfs die 
stadspoort van Gasa verwoes en dit bo op ŉ berg neergesit!  Sy ontmoeting met ŉ 
sekere Delila het egter ŉ nuwe episode in sy stryd teen die Filistyne ingelei.  Almal 
wou weet waar hy aan sy buitengewone liggaamskrag gekom het.  
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Delila is omgekoop om dit vas te stel.   Simson het aanvanklik nie sy geheim nie 
verklap nie, maar hom telkens losgeruk as die Filistyne hom vasgebind het.  Na 
baie geneul het hy sy geheim aan haar verklap.   Toe sy hare afgeskeer is, het die 
Gees van God van hom gewyk en het hy swak geword. Daarna is sy oë uitgesteek 
en moes hy slawearbeid in die tronk verrig.  

5.   Simson sterf jonk 

Die Filistyne was oortuig dat hul afgod Dagon Simson aan hulle uitgelewer het.   
Daarom het hulle ŉ groot fees tot sy eer gereël.   Dagon is teen God afgespeel, iets 
wat God nie geduld het nie.  Intussen het Simson se hare weer gegroei en is hy vir 
die fees na ŉ tempel gebring om die feesgangers te vermaak.   Daar het hy ŉ 
versoek tot God gerig om hom vir oulaas genadig te wees en die heidene op hulle 
plek te sit.  Simson het sy arms om die tempelpilare geslaan en die hele gebou 
omgetrek sodat hy saam het duisende heidene omgekom het.   Hy het op daardie 
dag meer vyande gedood as tydens sy ganse lewe as rigter.  Simson het nie aan sy 
goddelike roeping en heilige lewensverwagting voldoen nie en in skande gesterf.      
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DIE BOEK RUT 

1 

RUT 

RIGT 1-4 

1.   Na Moab 

Die geskiedenis van die boek Rut is ŉ stuk familiegeskiedenis wat met die 
vermelding van die geboorte van ŉ stamvader van koning Dawid eindig. Daarom 
het Israel waarde daaraan geheg.  

Die aangrypende verhaal speel in die laat Rigters era af.   Die skrywer daarvan was 
baie oud en het heelwaarskynlik vir koning Dawid geken.  

Die verhaal begin by ŉ sekere Elimeleg wat weens hongersnood met sy vrou en 
twee seuns na Moab verhuis het.  Dit was in ‘n tyd toe Moab en Israel op goeie 
voet verkeer het.  Nadat Elimeleg daar oorlede is, het sy seuns met Moabitiese 
vroue getrou en beide gesterf.  Hulle het nie kinders gehad nie.  Die hongersnood 
het ongeveer 10 jaar geduur, waarna Naomi besluit het om na haar geboorteland 
terug te keer.   Sy het haar twee skoondogters probeer oorreed om in Moab agter 
te bly omdat hulle nog jonk was en daar vir hulle geen toekoms saam met haar was 
nie.        

Orpa het gehoor gegee, maar nie Rut nie.   So het Rut dan saam met Naomi in 
Betlehem aangekom.  Rut het God heelwaarskynlik deur haar skoonfamilie leer ken 
en was derhalwe ŉ opregte bekeerling uit die Moabiete.  Sy het haarself onder die 
wet van haar nuwe volk geplaas en was selfs bereid om haar lewe ongehuud en 
kinderloos deur te bring; iets waarvoor Orpa nie kans gesien nie.  God het Rut 
egter so wonderlik onderneem, dat haar offer nie tevergeefs was nie.  

Toe Naomi in Betlehem aankom, was die mense verbaas.  Haar beproewing het 
diep spore in haar lewe gelaat, waarna sy mense versoek het om haar eerder Mara 
te noem.  Dit beteken bitter.  Die verblyf in Moab het haar nie goed gedoen nie.  Sy 
het vol weggetrek en leeg terugkeer.  Naomi sou eers later God se plan met haar 
verstaan.  

2.   Rut tel are op 

Omdat sy en Rut geen inkomste gehad het nie, het hulle ter wille van oorlewing are 
gaan optel.  Tydens die garsoes kon die armes van die are wat die snyers laat val 
het, optel (Lev.19:9,10; Deut.24:19).   Hulle het by Boas, ŉ ryk familielid van 
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Naomi, aangekom en baie are opgetel.  Boas het eers ná die eerste insameling van 
die are verneem dat hy en Naomi familie was.       

Naomi het ŉ plan gehad.  Sy het ŉ losser nodig gehad om haar grond te koop.  
Boas was die aangewese man.  Hy kon vir haar kragtens die lossingsreg optree; ŉ 
reg wat van die beginsel uitgegaan het dat die land aan God behoort het wat aan 
elkeen in Israel ŉ erfdeel gegee het.  Indien iemand deur armoede gedwing was om 
sy besitting te verkoop, moes ŉ naasbestaande dit loskoop.  

3.   Naomi maak ŉ plan 

Die uitwan van die gerwe het op ŉ groot dorsvloer plaasgevind.  Baie van die 
werkers het snags op die dorsvloer geslaap om die oes te bewaak.  Dit was ŉ 
feestelike tyd van die jaar omdat die vrug van die arbeid sigbaar was.  Die gedorste 
graan is met spesiale houtvurke in die lug gegooi sodat die wind die kaf kon 
wegwaai waarna die korrels op die vloer geval het.  Die wind het gewoonlik 
laatmiddag en snags in daardie geweste gewaai.    

Benewens die lossing van haar eiendom, het Naomi nog ŉ plan met Boas gehad.  
Hy moes met ander oë na Rut begin kyk!    Sy vriendelike optrede het Naomi hoop 
gegee.   Rut was inskiklik met Naomi se plan.   Sy het haar een aand na werk gewas, 
reukstof aangesit, mooi aangetrek en na die dorsvloer gegaan.  Sy sou na die 
feestelike bedrywighede wag totdat Boas slaap en by sy voetenent gaan lê.   

Boas het haar ietwat vreemde optrede in ŉ positiewe lig gesien en mooi met haar 
gepraat.  Nadat sy melding van sy lossersreg gemaak en vir beskerming van die 
familie-eiendom gevra het, was die bal aan die rol.  Boas was gewillig om te help en 
ingenome om haar as vrou te neem.  Naomi se plan het gewerk – twee vlieë met 
een klap!   

4.   Boas 

Boas is vroeg die volgende oggend na die poort om die man wat die eerste 
aanspraak op Naomi se grond gehad het, te gaan spreek.   Die stadspoorte was die 
gebruiklike bymekaarkomplek vir allerlei sake soos vergaderings, kontrakte, 
regspraak ens.  Die betrokke persoon kon die eiendom koop of dit los.  Nadat hy 
dit gelos het, het Boas die grond van Naomi gekoop.    

Daarna het ŉ ritueel tussen die twee kopers plaasgevind.  Die een het sy skoen 
uitgetrek en vir die ander een gegee.  Sodoende is die reg op die nuwe stuk 
geproklameer (Ps.60:10).   Daarna het die oudstes van die stad hul seën oor Rut en 
Boas uitgespreek.   Rut het dus nie tevergeefs saam met Naomi na ŉ onsekere 
toekoms getrek nie.  God het wonderlik in haar lewe onderneem! 
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5.   Obed word gebore 

Uit die huwelik is ŉ seun, Obed, gebore.   Die vroue van die stad het Naomi met 
haar kleinkind kom gelukwens.   Obed was ŉ pragtige seuntjie wat op sy ouma se 
skoot grootgeword het.  Hy was vir haar ‘n plesier.  Obed sou die vader van Isai 
word.   Isai was die vader van koning Dawid.  Rut was dus Dawid se oumagrootjie! 
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DIE BOEKE  I & II SAMUEL 

 1 

ELI EN SAMUEL 

I SAM 2:12-36; 4-7:1 

1.   Eli in Silo 

Eli en Samuel word beide as rigters beskou.  Eli het Israel 40 jaar lank gerig en 
Samuel daarna vir die res van sy lewe.  Eli was uit die stam van Levi en dus ŉ 
nasaat van Aäron.  Sy seuns, Hofni en Pinehas, was ook priesters wat onder hul 
vader gewerk het.  Die meeste hoëpriesters het van Aäron afgestam aan wie God ŉ 
ewige priesterskap toegesê het.     

Eli was egter ŉ nakomeling van Itamar, ŉ broer van Eleasar.   Hoe hierdie 
priestergeslag ontstaan het, word nie in die Skrif vermeld nie.   Dit het egter tot ŉ 
einde gekom nadat Salomo vir Abjatar verjaag (1 Kon.2:26) en die nasate van 
Eleasar weer die hoëpriesterlike waardigheid ontvang het. 

Eers ná Samuel se geboorte word daar weer van Eli melding gemaak wat in die 
tempel diens gedoen het.   Uit sy gesprek met Hanna kan afgelei word dat hy baie 
vroom was.  Sy seuns was egter deugniete en het van die offers wat in Silo geoffer 
is, gesteel deur meer te neem as waarop hulle geregtig was.  Dit het soms selfs met 
geweld gepaard gegaan.  Hulle het selfs met van die vrouens wat kom offer het, 
omgang gehad!  Eli het van alles geweet, maar sy seuns nie getugtig nie. 

Daarom het God besluit om hulle by geleentheid te laat sterf (Opb.22:11). 

2.   Die oordeel 

God het ŉ oordeelsaankondiger na Eli gestuur om hom op die heiligheid van die 
priesteramp en daarna op sy seuns, Hofni en Pinehas, se vergryp te wys.  Eli het sy 
plig versuim en sy seuns bo God liefgehad.   As straf sou geen manlike nasaat van 
hom oud word nie.  Beide sy seuns sou jonk sterf.   

God het die huis van Eli gestraf, maar nie sy genadewerk laat vaar nie.  Hy het ŉ 
getroue getuie laat verwek vir wie Hy baie lief was – Samuel.  Samuel was as 
jongeling onder die toesig van Eli in diens van God.  Hy sou later die naderende 
oordeel oor Eli bekend maak.  Eli het in die oordeel van God berus sonder om sy 
seuns enigsins te berispe of regstellende veranderings aan te bring.    
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Kort hierna het die Filistyne weer teen Israel opgetrek.  Hulle het geglo dat die ark 
van die verbond toorkrag gehad het en wou dit buit.  Israel het weer geglo dat God 
dit nie sou toelaat nie omdat dít hulle borg vir veiligheid was.  Gevolglik was Israel 
verpletter toe hulle die stryd verloor en die ark weggevoer is.  Ongeveer 30,000 
voetsoldate het tydens hierdie slag gesneuwel.   Ook Hofni en Pinehas.  God laat 
Hom deur niks dwing nie; nie eens magiese middels nie.  Israel moes slegs deur 
geloof en gehoorsaamheid aan God verbind wees.  

Toe Eli die uitslag van die stryd verneem, het hy agteroor geval, sy nek gebreek en 
gesterf.   In dieselfde tyd het Pinehas se vrou aan ŉ seun geboorte geskenk en kort 
daarna gesterf.  Uit haar laaste woorde blyk hoe ellendig dit met Israel gegaan het.   
Sy het hom Ikabod genoem.  Dit beteken die eer is weg. 

3.   Die verbondsark word gebuit 

Die Filistyne het die laer van die Israeliete uitmekaar gejaag en die ark gebuit.   
Daarna is dit na Asdod geneem waar dit in die tempel van Dagon geplaas is.  Die 
Filistyne moes daarna kyk en glo dat Dagon oor die God van Israel geseëvier het.  
Hulle het geglo dat God sy eer prysgegee het en Israel nie meer wou red nie.   

Een nag het Dagon voor die ark omgeval.  Hy het net soos die heidene gelê 
wanneer hulle hom vereer het.   Die Filistyne moes hom weer op sy plek terugsit 
omdat hy uiteraard nie kon opstaan nie.  God het hom op sy plek gesit – laag aan 
sy voete!  Die volgende dag was Dagon weer onderstebo en boonop nog gebreek 
ook.  God se hand swaar op die mense van Asdod. 

God het ŉ gees van paniek onder die Filistyne laat ontstaan waarna bose knoppe 
op hulle uitgekom het.   Hulle het besef dat dit alles aan die ark in hulle midde te 
wyte was.   Daarna is die ark na Gad geneem.  Nadat die Gadiete ook getref is, is 
dit na Ekron gestuur wat dit geweier het.  Daarna het die Filistynse owerheid 
besluit om dit onverwyld na Israel terug te stuur.  Hulle wou die trofee nie langer 
hê nie! 

Die priesters en waarsêers moes besluit hoe die ark teruggestuur moes word.  Hulle 
het voorgstel dat ŉ skuldoffer die ark moes vergesel.  Die heidene het besef dat 
hulle hul moses met Israel se God teëgekom het en vyf goue geswelle (karbonkels) 
en muise volgens die getal Filistynse stede as offer laat maak.  In die geswelle van 
goud het die Filistyne God se oppermag oor hul afgode erken.   Maar waarom 
muise?  In die ou Griekse wêreld was muise ŉ simbool van peste en plae.  Die 
Filistyne het geglo dat God met goue muise oorreed kon word om die pes teen 
hulle te laat ophou.   

Alhoewel die raad van die priesters gevolg is, het die Filistyne tog gewonder of die 
pes nie dalk ŉ natuurlike oorsaak gehad het nie.  Daarom is ŉ toets aangelê.   
Koeie wat so pas gekalf het, moes die wa met die ark trek.  As hulle na hul kalwers 
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omdraai, sou die Filistyne aanvaar dat die ramp natuurlik was.  As die koeie na 
Israel aangestap het, sou dit 'n saak van God wees.  Daarmee is ŉ Godsoordeel 
uitgelok.   Die uitslag was duidelik - die koeie het aanhou loop!  God het die 
Filistyne baie duidelik laat verstaan dat Hy hulle getref het.   

4.   Die ark word terugbesorg 

Toe die verbondsark in Israel aankom, was die mense van Bet-Semes, ŉ 
Levietestad (Jos.21:16), besig om te oes.   Hulle het die ark afgetel en op ŉ groot 
klip gesit sodat dit nie ontheilig kon word nie.  Daarna het hulle uit dankbaarheid ŉ 
feesdag aangekondig en die koeie aan God geoffer.   

By hierdie geleentheid het die inwoners die ark wat altyd bedek was (Num.4:5,6) 
baie nuuskierig van nader gaan besigtig.   Hierdie oneerbiedige optrede het 70 van 
die nuuskieriges se dood beteken!  Daarna wou die Israeliete van die ark ontslae 
raak.  Hulle was net so bang daarvoor soos die Filistyne en het nie geweet hoe om 
dit te hanteer nie.  Daarom is dit na Kirjat-Jearim gebring waar Abinadab ‘n 
dienlike plek daarvoor ingeruim het.   Waarom is die ark nie weer na Silo gebring 
nie? 

Omdat Silo heelwaarskynlik tydens die slag by Afek verwoes is.   
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2 

SAMUEL 
I SAM 1; 2:1-10; 7:2-14 

1.   Samuel word gebore 

Samuel se naam dui daarop dat hy van God afgebid is.  Sy ouers was Hanna en 
Elkana - Efratiete soos Dawid se vader (1 Sam.17:12).  Hulle het in Rama gewoon 
waar Elkana nog ŉ vrou gehad het met die naam van Pennina.  Hanna was egter 
kinderloos en het God om ŉ kind gebid met die belofte dat as dit ŉ seun was, sy 
hom aan die Here sou teruggee.   

In haar gebed hoor ons vir die eerste keer die aanspreekvorm Here van die leërskare.   
Dit kom in latere Bybelboeke dikwels voor.   Daar is vier moontlike betekenisse - 
krygers van God (Jos.5:14), sterre, engele of God die Almagtige.   Laasgenoemde is 
die heelwaarskynlikste.   

Hanna het ŉ seun gebaar wat ŉ soort van Nasireër sou wees.   Daar is nogal 
opvallend baie ooreenkomste tussen Samuel en Simson se geboorte.  Hanna het 
ook lank na ŉ kind uitgesien.  Samuel se haarlengte het egter geen rol in sy optrede 
gespeel nie.  Sy moeder het haar gelofte in die heiligdom te Silo afgelê.   Die tent 
van samekoms was deur ŉ klipmuur omring wat dit die voorkoms van ŉ gebou 
gegee het.     

2.  Die lofsang van Hanna 

Toe Samuel gebore is, het Hanna God met ŉ uitsonderlike lofsang gedank.  Baie 
eeue later sou nog ŉ begenadigde moeder iets soortgelyks doen (Luk.1:46-49).  Na 
sy spening het Hanna haar seun na Silo gebring en aan Eli se sorg toevertrou om 
hom vir diens aan God op te lei.  Sy het Samuel net een maal per jaar besoek en 
dan ŉ manteltjie vir hom saamgebring as sy aan God gaan offer het.   

Die ooreenkoms tussen die twee lofgesange is merkwaardig.  Vergelyk gerus 1 
Sam.2:8 met Luk.1:48 en 1 Sam.2:4,5 met Luk.1:51,52.  In hierdie lofsang skemer 
Hanna se triomf oor Pennina duidelik deur wie se tergery sy ŉ sataniese karakter 
aangeneem het.  Maria was so ŉ iets gespaar.  Sy het heelwaarskynlik van Hanna se 
lofsang kennis gedra.  Hanna moes sterk geloofsoortuiginge gehad het om haar 
dankbaarheid in sulke verhewe taal te kon uitdruk.   

3.   Die eerste Godsopenbaring 

Samuel het as’t ware in afsondering grootgeword.  Dit is net eenmaal per jaar 
tydens die besoek van sy ouers onderbreek.  Hierdie afsondering het die grondslag 
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vir sy onlosmaaklike trou aan die Here gevorm.  Terwyl die seuns van Eli deugniete 
was, het Samuel soos ŉ toring van God se genade bo hulle uitgetroon.   Hy was vir 
groot dinge bestem!   

Toe God Hom die eerste keer aan Samuel openbaar het, het die seuntjie dit nie 
verstaan nie.  Hy het egter God se stem leer ken.  Die eerste openbaring het ŉ 
tragiese tyding bevat – God se oordeel oor die huis van Eli was naby!   Samuel wou 
eers niks sê nie, totdat Eli hom daartoe gedwing het.  

4.   Samuel in Mispa 

Samuel word nie in die verhaal oor die voltrekking van God se oordeel oor die huis 
van Eli genoem nie.  Hy kom eers 20 jaar later weer ter sprake.   Intussen het die 
Filistyne Israel onderwerp.   Na 20 jaar van onderdrukking het Israel hulle lot by 
God gaan bekla en na versoening met Hom verlang.   Daarom het hulle na Samuel 
gekom om vir hulle versoening met God te bewerk.  Hy was toe alreeds ŉ geëerde 
profeet in Israel.   

Samuel wou egter ŉ bewys van hul berou hê en geëis dat hulle eers die Baäls en 
Astartes moes verwyder alvorens versoening kon plaasvind.  Nadat hulle dit 
gedoen het, het hy hulle vir die versoening by Mispa byeen laat kom.  Daar het 
Israel water voor God uitgegiet; ŉ sinnebeeldige handeling waarmee hulle 
uitdrukking aan hulle gevoelens van berou getoon het (Jos.7:5; Ps.22:15; 
Klaagl.2:19).  Daarna het hulle ook vrywillig gevas.  Die wetlik voorgeskrewe vas 
was net een maal per jaar tydens die Groot Versoendag.  Samuel het ook met die 
volk oor God se insettinge en verordeninge gepraat en voorskrifte vir geestelike 
herstel gegee. 

Toe die Filistyne hiervan te hore kom, het hulle teen Israel opgetrek.  Israel het 
Samuel versoek om die Here namens hulle te raadpleeg en verlossing uit die hand 
van die onderdrukkers by Hom af te pleit.  Daarna het Samuel ŉ lam as brandoffer 
aan God geoffer.  God het dit aangeneem en die vyand met ŉ vreesaanjaende 
geluid getref wat hulle paniekbevange uitmekaar laat spat het (Jos.10:11; Rigt.5:20).  
Toe is hulle verslaan waarna Samuel ŉ groot klip geneem en dit as gedenkteken 
naby Mispa opgerig het.     

Israel was vir ŉ tyd lank van die vyand verlos.   Alhoewel die vyandskap 
voortbestaan het, het God verhoed dat die Filistyne, vir solank as wat Samuel 
geleef het, weer teen Israel oorlog voer.  Die verdere geskiedenis van Samuel is 
vervleg met die instelling van die koningskap in Israel.    

Samuel was ŉ besondere mens - ŉ Godsman by uitnemendheid.   Hy was die 
laaste van die rigters (Hand.13:20) en eerste van die profete (Hand.3:24).  Hy was 
ook 'n voorbidder by uitnemendheid (Ps.99:6; Jer.15:1).  Daarom neem hy ŉ 
waardige plek in die wolk van getuienis in (Hebr.11:32; 12:1).� 



 - 96 -

3 

KONINGSKAP IN ISRAEL 
I SAM 8-10,12 

1.   Die volk wil ŉ koning hê 

Toe Samuel oud was, het sy twee seuns in Bersèba as rigters opgetree om sy taak 
ligter te maak. Hulle was egter nie regverdig nie en het daarom ŉ slegte naam 
gehad.   By geleentheid het die oudstes by Samuel in Rama daaroor gekla en hom 
versoek om vir Israel ŉ koning aan te stel “soos by al die nasies”.   Dit het Samuel 
hewig ontstel.  Hy het Gideon se siening van ‘n teokrasie gehuldig (Rigt.8:23).   
Israel moes juis anders as die omringende nasies wees.   Israel het die voorreg om 
God as koning te hê nie waardeer nie en wou liewer soos die heidennasies ‘n aardse 
koning hê.    

God het Israel egter laat begaan.  Tydens die Rigterstyd het Israel bewys gelewer 
dat hulle nie onder God alleen wou staan nie, maar ŉ menslike leier nodig gehad 
het om tussen hulle en God te staan.  Dit moes ŉ koning wees wat deur die 
profete gelei kon word om na die wil van God te leef.   Soos wat die priesters 
versoening met God bemiddel het, moes die koning die heerskappy van God 
bemiddel.        

Die Here het toe aan Israel ŉ koning na hulle smaak gegee.   Hy sou egter eeue 
later die Man van sy keuse Israel toe stuur.   Tydens die aardse koningskap het 
dinge vir Israel lelik skeefgeloop.    Daarom was die einde van Israel se 
volksbestaan niks anders as ŉ noodroep na Christus, die Middelaar-Koning, nie. 

Toe Israel ŉ koning wou hê, het Samuel hulle ernstig gewaarsku om te herbesin.  ŉ 
Koning het destyds sekere regte gehad en op wyses opgetree waaraan hulle nie 
gewoond was nie.   Daarna het Samuel die optrede van ŉ Oosterse despoot 
geskets en gehoop dat hulle tot hulle sinne sou kom.   Hulle het nie.   Israel wou ŉ 
koning hê!           

2.   Saul word gesalf 

Israel het nie self ŉ koning gekies nie.   Dit was darem iets positiefs in hul 
verkeerde gesindheid. Daarna het God aan Samuel getoon wie hy moes salf: ŉ 
Benjaminiet wat God na hom gestuur het. Saul, die seun van Kis, was ŉ lang en 
aantreklike jongman.   Nadat hy saam met Samuel geëet het, het Samuel ernstig 
met hom gepraat.   Hy was besorg oor die optrede van die volk.   Saul was die 
enigste weg tot hulle behoud waarna Samuel hom buite die stad gesalf het.   Die 
profeet was gehoorsaam aan God se bevel.  
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Salwing was ŉ bekende gebruik in Israel.  Vóór die koningskap is slegs priesters 
gesalf (Ex.40:15).  Ná Saul sou alle konings gesalf word.   So ook die profete (1 
Kon.19:16).  Salwing het die betekenis van bekwaamheid tot ŉ amp gehad.  Dit 
was ook die bewys van ŉ wettige roeping.  Met die salwing van Saul het Samuel te 
kenne gegee dat God hom as vors oor sy volk gesalf het.  Israel was nog steeds die 
erfdeel en besitting van God.  Saul moes net God se volk namens Hom bestuur. 

Op pad terug na sy vader het drie snaakse dinge met Saul gebeur.  Dit was die 
bewys dat God hom as koning oor Israel laat aanstel het.  Toe hy by die graf van 
Ragel kom, het hy twee manne gevind wat hom ingelig het dat die verlore esels 
waarna hy gesoek het, gevind is.  Die tweede teken was die manne wat oppad na 
Bet-el twee brode aan Saul en sy kneg gegee het.  Kort daarna het hulle 
profeterende vroue met musiekinstrumente teëkom waarna Saul hom in ŉ 
geestesvervoering by hulle aangesluit het.   Mense wat hom herken het, het verbaas 
gevra: “Is Saul ook onder die profete?”   Die aankondiging van sy koningskap het ook 
deur profesie bekend geword. 

3.   Die koningskeuse in Mispa 

Samuel het die volk by Mispa byeen laat kom.   Israel het tevore by Mispa gebid 
dat God hulle van die Filistyne moes red.  Gevolglik het die plek hulle aan redding 
herinner.  Daar is die lot gewerp en is Saul volgens die wil van God as koning 
aangewys.   Hy was aanvanklik huiwerig en het probeer wegkruip.  Toe hy egter na 
vore kom, was hy kop en skouers langer as die res van die volk.   Daarna het die 
mense gejuig en gesê: “Mag die koning lewe!”  Hierdie juigkreet is later ook met die 
salwing van Salomo (1 Kon.1:39) en Joas (2 Kon.11:12) aangehef. 

Daarna het Samuel die koningskap amptelik aangekondig.   Alhoewel Israel God 
teleurgestel het, het God die koningskap vooraan as ŉ instelling van Homself geag.  
Daarna het die skare huiswaarts gekeer.  Almal was egter nie tevrede met die 
verloop van sake nie.   Sommige het hul eie kop gevolg en Saul onmiddellik 
teengestaan.   God het egter gesorg dat die volkshelde Saul sterk ondersteun het.   
Hierdie manne het ŉ leidende rol in sy regering gespeel.   

4.   Samuel baie ontevrede 

Samuel was nie gelukkig met die verloop van sake nie.  Behalwe dat sy volk hom 
as’t ware verwerp het, was daar iets aan Saul wat hom gehinder het.   Toe Saul later 
verkeerde dinge doen, het Samuel lank daaroor getreur (1 Sam.15:35).  Die beginsel 
van koningskap het hom dwars in die krop gesteek.  Desondanks die volk se keuse 
het Samuel geweet dat God die gang van sake bepaal het.  Geen mens kon dit keer 
nie.  Gevolglik het hy vir oulaas sy misnoë oor sy volk se keuse uitgespreek en 
uitgetree.  Sy amp was uitgedien.  
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Samuel was baie skepties oor die koningskap, maar het die Here steeds bly dien.  
Hy het selfs van God ŉ teken gevra dat dit in die middel van die oes moes reën.  
Dit was ŉ tyd waarin normaalweg geen reën verwag is nie.  Toe dit gebeur, was 
Samuel oortuig dat Israel tydens Saul se koningskap van God afvallig sou raak.    

God het Israel se begeerte na ŉ koning goedgekeur omdat Israel nie verder sonder 
ŉ koning oor die weg sou kom nie.  Die eintlike Koning sou eeue later in die 
persoon van Jesus Christus na Israel kom – Emmanuel (God met ons).   Daarom 
was die opskrif bokant die kruis deels korrek – Jesus was inderdaad die Koning van 
die Jode!  

Alhoewel Samuel die koningskap as opstand teen die gesag van God en derhalwe 
sonde geag het, was dit God se manier om sy reddingsplan deur te voer.   Hierdie 
plan het selfs oor ŉ sondige vrou soos Ragab geloop.   God slaan reguit houe met 
krom stokke! 
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4 

SAUL 
I SAM 11,13-14 

1.   Die stryd met Nahas 

Pas nadat Samuel vir Saul gesê dat God met hom sou wees, het Nahas, ŉ 
Ammoniet, die Israeliete wat in Jabes (Gilead) was beleër.  Dit was hulle eerste 
aanval op Israel nadat Jefta hulle meer as ŉ eeu tevore kafgedraf het.  Die inwoners 
van Jabes wou ŉ verdrag met Nahas sluit, maar sy voorwaardes was onmenslik 
wreed.  Elke inwoner se regteroog moes uitgesteek word! 

Daarom het die inwoners van Jabes na Saul gegaan en hom om hulp gevra.  Toe hy 
van Nahas se voorwaarde verneem, was hy so ontstoke dat hy ŉ paar beeste in 
stukke laat opsny en as ŉ waarskuwing deur sy ryksgebied gestuur het.  Elkeen wat 
nie saam met hom teen die vyand wou optrek nie, se beeste sou so geslag word!   
Daarna het die volk soos een man teen Nahas opgetrek en hom verslaan.   Saul het 
sy staal as koning gewys.   

Toe die soldate diegene wat Saul in Mispa geminag het, wou doodmaak, het Saul 
hulle verhoed.  Dit het van sy vroomheid en edelmoedigheid getuig.  Hy het die 
hart van die volk verower.  Selfs Samuel het van gesindheid verander en vir Saul ŉ 
fees by Gilgal gereël.  Daarna het die volk hom as koning aanvaar.   

2.   Die stryd met die Filistyne 

Saul het ŉ persoonlike leër van 3000 uitgesoekte man gehad waarvan 1000 onder 
leiding van sy seun, Jonathan, op die familieplaas geplaas is.  Die Filistyne het van 
Saul se oorwinning oor Nahas te hore gekom en hom die stryd aangesê.   Hulle het 
destyds die monopolie oor yster gehad sodat alle ysterware alleenlik van hulle 
bekom kon word.   Die Filistyne kon yster smelt en het oor kundige smede beskik.   
Slegs Saul en sy seuns het strydwaens, swaarde en spiese van yster gehad.    

3.   Saul in die knyp 

Israel se koningskap was veronderstel om ŉ teokrasie te wees.   Gevolglik was Saul 
nie veronderstel om soos ŉ Oosterse despoot na willekeur te handel nie.  Hy was 
aan God se wil onderworpe en God het sy wil deur die profete aan hom bekend 
gemaak.   Daarom was Israel se konings altyd deur profete omring of hulle 
boodskappe gewild was of nie.   

Die oorlog teen die Filistyne het Saul se koningskap beproef.  Hy moes volgens 
profetiese opdrag sewe dae lank vir Samuel wag en daarna aan God offer om ŉ 
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oorwinning te verseker.  Toe Samuel talm, is Saul se leër tot ŉ skamele 600 man 
uitgedun.  Hy wou nie langer wag nie en het die offerdiere laat haal om ŉ positiewe 
uitslag te beklink.   

Net toe Saul wou offer, het Samuel daar opgedaag.   Dat ŉ koning ongehoorsaam 
kon wees, was ŉ teenstrydige begrip in die Ou Nabye Ooste.  ŉ Koning het mos 
alle mag gehad!   Maar nie ŉ teokratiese koning nie.  Die waarde van sy koningskap 
is juis aan sy gehoorsaamheid aan God gemeet.   

Samuel se vraag aan Saul het van afkeur getuig.  Saul se flou verskoning het die ou 
profeet baie vies gemaak, waarna hy nie verder gepraat het nie en God se oordeel 
oor Saul se koningskap aangekondig het.   Saul sou met iemand anders vervang 
word.  Omdat hy God se opdrag nie uitgevoer het nie, het Saul ŉ oordeel oor 
homself gebring.   Dit sou hom sy koningskap kos.    

Saul was erg bekommerd.  Wie was die gunsgenoot van God waarvan Samuel 
gepraat het?  Wat moes hy doen?  Aangaan of bedank?   Saul het besluit om voort 
te gaan asof niks gebeur het nie.  Hy het sy oorblywende manskappe gemonster en 
eiemagtig teen die vyand uitgetrek.   

4.  Jonatan 

Jonatan was nie die ander een wat God verkies het nie.   God het Saul se hele huis 
verwerp, maar hom ter wille van Jonatan op die troon van Israel verdra.  In ŉ 
waaghalsige dog gelowige poging het Jonatan en sy manne ŉ aanval op die 
Filistynse wagpos geloods waarna Saul se leër die vyand op die vlug laat slaan het.   
God het ŉ gees van verskrikking onder die vyand gestuur, sodat hulle mekaar 
doodgemaak het.  Israel was die volk van sy belofte.   

Saul wou hom sterk hou en sy manskappe met ŉ eed verplig om niks voor die 
aand te eet nie.  Jonatan het egter niks hiervan geweet nie en heuning in die bos 
geëet.  Toe ŉ manskap hom van die eed vertel, was hy skepties daaroor.  Hy en sy 
pa het nie oog tot oog gesien nie.  

Toe Saul ŉ nagaanval op die vyand wou loods, was die manskappe alles behalwe 
geesdriftig.  Daarna het die priester Ahia, ŉ agterkleinseun van Eli, God 
geraadpleeg.   Toe God hom nie antwoord nie, het Saul besef dat daar ŉ skroef los 
was.   Hy het beloof om die skuldige vas te trek en dood te maak al was dit ook sy 
seun! 

Omdat almal van Jonatan en die heuning geweet het, wou niemand iets sê nie.   
Daarna is die lot gewerp en is Jonatan as die skuldige aangewys.   Moes Saul sy 
woord hou en die oordeel voltrek?  Toe hy dit wou doen, het die soldate opstandig 
geword.  Jonatan was dapper en baie gewild.   Hulle sou nie toelaat dat hy leed 
aangedoen word nie.   Daarna het Saul ŉ offerdier in Jonatan se plek laat slag het.         
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Israel was bly dat God hulle verlos het.   Saul was egter bitter daaroor.   Die volk 
het Jonatan bo hom verkies.  Hierdie breuk tussen vader en seun sou al hoe groter 
word.   Hierdie gebeure was slegs die begin van die oordeel oor die huis van Saul.  
Sy eie mense sou hom gaandeweg al hoe meer verwerp.     

Saul het in Gibea ongeveer vyf kilometer noord van Jerusalem regeer.  Gibea 
beteken heuwel.   Jare gelede is ŉ merkwaardige argeologiese fonds gemaak.   
Argeoloë het die ou fort met die huis van Kis waar Saul gewoon het, opgegrawe.   
Dit was nie ŉ paleis in die ware sin van die woord nie, maar eerder ŉ vesting wat ŉ 
skrale 20 by 13 meter in omvang was.  Saul het, so anders as die Oosterse konings 
van sy tyd, baie eenvoudig geleef.   Daarbenewens was hy ook meer van ŉ soldaat 
as iets anders.  Hy het nie eens ŉ harem soos die ander konings gehad nie.   Saul 
het slegs een vrou Ahinoam en ŉ byvrou Rispa gehad.   
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5 

SAUL EN DAWID 
I SAM 16; 17: 1-11, 32-51; 18: 1-20; 22: 6-23; 23: 1-13,  

16-25; 24; 26: 1-5,12-25. 
1. Dawid word gesalf 
Dawid was die man na God se hart waarvan Samuel gepraat het.  Hy is lank voor sy 
troonopvolging in die geheim tot koning gesalf.   Dis onder die dekmantel van ŉ 
offermaaltyd gedoen sodat Saul nie daarvan te hore moes kom nie.  God is reg in al 
sy werke, al is dit ook in die geheim!   God het Saul twee maal op die proef gestel 
en klaaglik misluk.   Daarna het God hom laat weet dat Hy sy koningskap sou 
verloor.  God het Samuel na ŉ plaas in Betlehem gestuur waar hy Dawid as Saul se 
opvolger gesalf het.   God het met Saul se salwing sy hart verander sodat die Gees 
van God by geleenthede oor hom vaardig kon word.  Met Dawid was dit baie 
anders want die Gees het gedurig in hom gewoon!   

2.  Saul se bose gemoedstoestand 

Saul het ná Dawid se salwing nog etlike jare regeer.   Dawid het egter geduldig op 
God gewag.   Saul was ŉ dapper krygsman wat sy volk telkens tot ŉ oorwinning 
gelei het.  Desondanks was hy sielsongelukkig.  Benewens Samuel se woorde wat 
hom gehinder het, het Saul nooit sy sonde voor God bely nie.   Hierdie gevoel van 
magteloosheid het hom in sulke onbeheerste woedebuie laat uitbars, dat sy 
dienaars hom gevrees het.   Al wat hom dan kalmeer het, was harpmusiek.   Nadat 
Saul van Dawid se buitengewone harpspel verneem het, is hy as musikant in die 
paleis aangestel. Wanneer Dawid op sy harp gespeel het, het die bose gees wat Saul 
geteister het, hom verlaat.  

3.   Dawid en Goliat 

Die Filistyne was gedugte vyande en Jonatan se aanval op hulle het om wraak 
geroep.  Hulle het hul in die dal van die terpentynbome, vyf ure te voet van 
Betlehem af, gemonster.  Alhoewel beide die leërs slaggereed was, wou nie een die 
eerste skuif maak nie.   Goliat, die Filistynse reus, het Israel uitgedaag om iemand 
te stuur om met hom kragte te meet.   Die uitslag sou die wenner bepaal.  Saul was 
bang en het ŉ groot prys aan ŉ oorwinnaar uit eie geledere beloof wat selfs sy eie 
dogter ingesluit het.    

Tydens Dawid se besoek aan sy broers, het hy van Goliat se uitdaging gehoor en 
dit aanvaar.  Dawid het nie op sy eie krag staat gemaak nie, maar geweet dat God 
met hom was.   Nadat hy Goliat met ŉ klip uit sy slingervel neergevel het, het hy 
hom met sy eie swaard onthoof en die Filistyne op die vlug laat slaan.   Saul was 
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baie ingenome met Dawid se oorwinning en het hom oor sy leër aangestel waarna 
hy en Jonatan boesemvriende geword het.  

4.   Saul haat Dawid 

Die vroue was baie ingenome met Dawid.  Dit het Saul baie jaloers gemaak.  Nie 
net was sy eer aangetas nie, maar het hy ook begin vermoed wie die koningskap na 
hom sou ontvang.   Hy het Dawid met veragting begin bejeën en hom ŉ paar keer 
selfs probeer doodmaak.   God het Dawid telkens van leed gevrywaar.   

Saul het sy woord verbreek toe hy sy dogter Merab aan ŉ ander man gegee het.   
Daarna het hy teësinnig sy jongste dogter Migal aan Dawid as vrou gegee.   Om 
alles te bekroon, was Jonatan, sy eie seun en die aangewese troonopvolger, ook aan 
Dawid se kant.  Vrees en agterdog het aan sy siel begin knaag! 

Toe die situasie te gevaarlik raak, het Dawid gevlug.  Hierdie vlug sou baie jare 
duur.   Hy is eers na Samuel in Rama en daarvandaan verder.  Saul het op almal wat 
Dawid skuiling gebied het wraak geneem en in Nod selfs al 85 priesters laat 
teregstel.  Slegs Abjatar het aan die slagting ontkom en by Dawid skuiling gaan 
soek.   

5.   Dawid in Kehila 

God het Saul toegelaat om Dawid te vervolg om sy geloof te versterk.  Nadat die 
Filistyne die dorsvloere van Kehila begin plunder het, het Dawid hulle met God se 
hulp verjaag.  Hy was selfs as vlugteling vir sy volk van nut.   Toe die burgers van 
Kehila hom aan Saul wou uitlewer, het God hom gewaarsku sodat hy betyds kon 
vlug.  

6. Dawid sien Jonatan vir die laaste keer 

Terwyl Dawid in die woestyn Sif was, het Jonatan hom gaan bemoedig.  Hy was 
daarvan oortuig dat Saul se wraak tevergeefs was en dat Dawid die volgende 
koning sou wees.  Jonatan was selfs gewillig om onder Dawid te dien.  God het 
egter anders besluit.  Jonatan sou met die eer van ŉ heldedood gekroon word; ŉ 
eer wat Saul nooit sou toekom nie! 

7.   Dawid in Maon 

Saul was ŉ baie eensame mens.   Sy onderdane was bang en teleurgesteld in hom.  
Saul was van God en mens verlate.  In Maon het Dawid ŉ tweede vrou geneem – 
Abigail, ŉ weduwee.  Haar eerste man, Nabal, was ongenaakbaar en het Dawid se 
gesantskap sleg behandel.  Toe hy na ŉ beroerte oorlede is, het Dawid sy weduwee 
as vrou geneem.    
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8.   Dawid in Engedi 

Terwyl Dawid in Engedi was, het hy verneem dat Saul hom tegemoet getrek het.   
Saul en sy leër het een nag in een van die spelonke geslaap.  Hulle was onbewus 
daarvan dat Dawid en ŉ paar van sy manskappe agter in die grot geskuil het.   Die 
manskappe het dit as ŉ teken gesien dat God vir Saul in Dawid se hand gegee het.  
Nie Dawid nie.  God sou self met Saul afreken.  Dawid het geweier om sy hand na 
die gesalfde van God uit te steek.    

Gedurende die nag het Dawid ŉ stuk van Saul se mantel afgesny en dit die 
volgende oggend op ŉ veilige afstand aan hom gewys.   Dit het ŉ ommekeer in 
Saul se gemoed gebring, waarna hy erken het dat Dawid regverdig was.   Daarna 
het hy by Dawid gepleit om nie sy huis uit te roei as hy koning word nie.  Dawid 
het dit belowe omdat hy geweet het dat God die huis van Saul tot niet sou maak. 

9.   Dawid sien Saul vir die laaste keer 

Saul het Dawid weereens begin haat en teen hom opgetrek.  Dawid en Abisai het 
die nag tot by Saul gekruip en sy spies en waterkruik gevat.  Toe Saul dit die 
volgende oggend sien, was hy baie aangedaan en wou met Dawid vrede maak.  
Dawid het hom egter nie vertrou nie en by Agis, die koning van die Filistyne, gaan 
woon.  Saul sou Dawid nooit weer pla nie omdat hulle mekaar nooit weer sou sien 
nie. 
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 6 

SAUL STERF 
I SAM 27-29; 31; 2 SAM 1 

1.   Alweer Filistyne! 

Toe die Filistyne teen Israel optrek, het Agis geglo dat Dawid hom as gevolg van 
die vete met Saul sou help.  Agis het vir Dawid en sy 600 manskappe selfs ŉ eie 
stad (Siklag) gegee vanwaar hulle strooptogte teen die Amalekiete en Gesuriete 
onderneem het.   Dawid het hom slegs by die Filistyne aangesluit omdat Agis vir 
hom goed was.  Net toe Dawid teen Israel wou veg, het die Amalekiete ŉ 
wraakaanval op Siklag geloods en moes hy onmiddellik daarheen vertrek.     

Die Filistynse vorste het Dawid egter gewantrou.   Hulle het geglo dat hy in die 
hitte van die stryd teen hulle sou draai net om Saul te beïndruk.   Die Amalekiete 
het hom en sy manskappe groot skade aangerig en selfs sy twee vroue, Abigail en 
Ahinoam, weggevoer.  Die manskappe was so verbitterd oor hulle verliese, dat 
hulle oorweeg het om Dawid te stenig!  Ná ŉ Godspraak deur die priester Abjatar, 
het hulle die vyand agterna gesit en alles teruggekry.  Intussen het Saul sy leër 
opgestel en op die berg Golboa stelling ingeneem. 

2.   Saul in die knyp 

Toe Saul die ontsaglike groot Filistynse leër sien, was hy baie benoud waarna hy 
God probeer raadpleeg het.  Omdat daar nie meer ŉ verhouding tussen hulle was 
nie, het God hom nie geantwoord nie.   Daarbenewens het Saul God nie in 
vertroue geraadpleeg nie.  In sy diepste nood het Saul geen berou getoon of hom 
tot God bekeer nie.  Sy soeke na God was in werklikheid ŉ soeke na kennis van 
die toekoms.   God was ŉ paniekknoppie!  

ŉ Mens kan net op twee maniere kennis van die toekoms bekom – òf deur God òf 
deur die Satan.  Toe God hom nie wou antwoord nie, het hy ŉ Satansagent (heks) 
gaan raadpleeg wat die gees van gestorwenes kon oproep (1 Kron.10:13).  Ironies 
genoeg het Saul, wat alle Satansagente volgens die wet laat uitroei het (Lev.19:31), 
op die ou einde self een benodig.  

Saul se dienaars het van ŉ vrou in Endor geweet.   Hy het hom vermom en na haar 
gegaan.  Sy was egter baie bang dat dit ŉ strik was en met haar lewe kon boet.   
Nadat Saul gesweer het om haar geen leed aan te doen nie, het sy Samuel vir hom 
laat opkom.  Hierdie eedswering het egter niks beteken nie.  Watter nut het ŉ eed 
uit die mond van een wat God verlaat het?               
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ŉ Mens kan begryp waarom Saul spesifiek na Samuel gevra het.  Hy was immers 
van meet af aan een van die belangrikste mense in sy lewe.  Saul het hom dikwels 
om raad gevra.  Hierdie keer selfs na sy dood!  Toe Samuel opkom, het die vrou 
gegil en Saul herken.   Hy het egter nie die gees gesien nie, maar uit wat die vrou 
gesien het, geweet dat dit Samuel was.   

3.   Die gesprek 

Samuel het Saul verwyt dat hy hom nie met rus gelaat het nie.  Saul het homself 
probeer regverdig deur te sê dat hy in die knyp was en God hom nie wou 
antwoord nie.  In die daaropvolgende gesprek het Samuel vir Saul op sy sonde 
gewys en gesê dat hy en sy seuns saam sou sterf.   Daar was vir Saul geen troos nie, 
slegs ŉ verpletterende oordeel!  

[Oor die vraag of Samuel werklik uit die doderyk opgeroep is, is daar 
meningsverskil.  Maak God dan van duiwelskuns gebruik?  Verbied Hy dit dan nie 
juis nie?  Sal God Hom deur ŉ heks laat dwing om ŉ verworpene te antwoord?  
Desondanks het die voorspelling van Saul se dood die volgende dag in vervulling 
gegaan.  God het vir Saul geen boodskap gehad nie.  Die Satan moes dit aan hom 
bekend maak!]  

Toe Saul die boodskap verneem, het hy van spanning en honger omgekap waarna 
die heks ŉ kalf laat slag en hy by haar geëet het.   Wat ŉ kontras!  Saul se lewe as 
koning het met ŉ maaltyd by die profeet van God begin en met ŉ maaltyd by ŉ 
heks geëindig!  Dit was dan ook sy laaste ete. 

4.   Saul pleeg selfmoord 

Toe Saul by sy leër terugkom, het die dag pas gebreek en die geveg begin.  Dinge 
het vir Israel van meet af aan skeef geloop.   Drie van Saul se seuns het gesneuwel - 
Abinadab, Malkisua en Jonatan.  Hulle het egter ŉ heldedood gesterf; ŉ eer wat 
Saul nie beskore was nie.   In die hitte van die stryd het hy sy wapendraer gevra om 
hom met sy swaard dood te maak.   Toe die man weier, het Saul sy eie lewe 
geneem deur in sy swaard te val.  Daarna het die Filistyne groter mag as ooit tevore 
oor Israel gehad; alles aan Saul se mislukking as koning te wyte. 

Toe die Filistyne die volgende dag die lyke plunder, het hulle op die lyke van Saul 
en sy seuns afgekom.  ŉ Amalekiet was egter voor hulle daar en het Saul se kroon 
gesteel.  Hierdie kroon was ŉ voorhoofband van goud.  Daarna het ŉ Filistyn Saul 
se kop afgekap.  Dit was heelwaarskynlik uit weerwraak vir dit wat Dawid aan die 
reus Goliat gedoen het.  Daarna is Saul se wapenrusting as oorwinningstrofee deur 
die Filistynse ryksgebied gestuur en die lyke van Saul en sy seuns teen die 
stadsmuur van Bet San vasgespyker.  Dit was ŉ verskriklike vernedering vir die 
huis van Saul! 
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Gedurende die nag het ŉ paar dapper manne van Jabes die lyke van die stadsmuur 
verwyder en dit verbrand om te verhoed dat die Filistyne ŉ verdere bespotting 
daarvan kon maak.  Daarna is die beendere onder ŉ tamariskboom in die 
omgewing begrawe.  Dawid het hierdie oorskotte later laat opgrawe en in die graf 
van Saul se vader, Kis, geplaas (2 Sam.21:12-14).  

5.  Dawid ontvang die doodstyding 

Die Amalekiete se aanval op Siklag het in dieselfde tyd as die aanval van die 
Filistyne op Israel plaasgevind.   Nadat Dawid in Siklag aangekom het, het ŉ 
Amalekiet met geskeurde klere en grond op sy kop (teken van rou) die doodsgerig 
van Saul en sy seuns aan hom oorgedra.  Hy het voorgegee dat hy Saul 
doodgemaak het en die kroon as bewys daarvan aan Dawid oorhandig.  Dawid se 
optrede was baie anders as wat die Amalekiet verwag het.  In plaas van ŉ goeie 
beloning, het Dawid die man laat teregstel omdat hy die gesalfde van die Here 
doodgemaak het!       

“Hoe het die helde geval!” het Dawid ontsteld uitgeroep.  Daarna het hy ŉ lied geskryf 
waarin hy net lof vir Saul gehad het.  Hy het niks kwaad van hom gesê nie.  Dawid 
kon dit so maklik gedoen het sonder dat iemand hom sou verkwalik het.  Maar hy 
het nie.  Hy het positief gebly soos wat dit ŉ gelowige betaam.  
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7 

DIE BEGIN VAN DAWID 
II SAM 2; 3:6-39; 4; 5:1-9 

1.   Dawid word koning 

Saul se dood was ŉ keerpunt in Dawid se lewe.  Wat moes hy doen?   Nadat God 
hom deur Abjatar geantwoord het, is hy na Hebron.  Dit was ŉ baie ou stad waar 
Abraham by geleentheid vertoef het.   Josua het Hebron tydens die intog in 
Kanaän verower en aan Kaleb gegee.  Dawid het hom hier onder stamgenote 
bevind met wie hy altyd goed oor die weg gekom het.  Hulle het hom as koning 
oor die huis van Juda gesalf.   Die nuus dat hy jare tevore deur Samuel tot koning 
gesalf is, het nie geheim gebly nie.  ŉ Paar mense, insluitende Abigail, het daarvan 
geweet (1 Sam.25:30).   

Alhoewel Dawid voorlopig net koning van Juda was, wou hy graag die res van die 
volk onder hom verenig.   Daarom het hy voelers na Jabes uitgesteek.  Hulle was 
egter baie versigtig vir hom.  Was hy nie dalk ongelukkig met hulle hantering van 
die lyke van Saul en sy seuns nie?   Dawid het hulle egter gerus gestel en selfs vir 
hulle dapperheid geloof.   Die res van Israel het hulle egter onder Abner, die 
leërowerste van Saul, teen Dawid en sy onderdane verset.   

Abner was nie op Gilboa nie omdat hy heelwaarskynlik die koningsburg in Gibea 
opgepas het.  Ná die Filistynse oorwinning oor Saul was dit te gevaarlik om in 
Gibea te woon.  Daarom het Abner die hoofstad na Mahanaim in die Oos-
Jordaanland verskuif en Isboset, ŉ seun van Saul, koning gemaak.  Isboset was 
egter ŉ swakkeling.  Gevolglik het Abner geen ander keuse gehad nie as om baie 
van die staatkundige leiding op homself te neem.   Sy keuse van Isboset was ŉ 
voortsetting van die anti-teokratiese koningskap van Saul en gevolglik van meet af 
aan tot mislukking gedoem.      

2.   Burgeroorlog 

Israel was basies in twee ryke verdeel.  Dit sou slegs vir ŉ paar jaar tydens die 
bewind van Dawid en Salomo ŉ eenheid vorm.   Ná Salomo se dood het hierdie 
twee ryke finaal geskei om eers ná die Babiloniese ballingskap weer een te word.   
Die eenheid van Juda en Israel was egter van meet af aan wankelrig.  Gedurende 
hierdie tyd het die Filistyne nie met Israel skoor gesoek nie.  Hulle het enersyds 
baie agting vir Dawid gehad en andersyds kon hulle ook nie na die Oos-Jordaan 
streek van Isboset deurdring nie.   Dit was te ver.  Die Filistyne het egter altyd 
gehoop dat die twee ryke mekaar die stryd sou aansê en mekaar vernietig.    
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Die verhouding tussen die twee ryke het spoedig so versleg, dat oorlog 
onafwendbaar was.  Abner en Joab het by Gibeon gebots.   Joab was ŉ seun van 
Dawid se suster Seruja en baie lojaal teenoor sy oom.  Hy was ŉ onverskrokke 
kryger.   In die voorgeveg tussen 12 Benjaminiete en 12 Judeërs het al 24 gesterf, 
waarna die twee broedervolke mekaar gegryp het.  Nadat Abner verslaan is en 
gevlug het, het Asahel, Joab se broer, hom agternagesit om hom om die lewe te 
bring.  Hy wou daardeur vir homself naam maak.   Nadat Abner hom twee maal 
gewaarsku het om sy voorneme te staak, moes hy Asahel noodgedwonge 
doodmaak omdat hy nie wou luister nie. 

3.   Isboset en Abner 

Die oorlog tussen die huis van Saul en dié van Dawid het betreklik lank geduur.  
Dawid se veelvuldige oorwinnings het spanning tussen Abner en Isboset gebring.   
Toe Abner boonop met Rispa, een van Saul se byvroue, omgang gehad het, was 
die gort behoorlik gaar!  Abner wou daarmee ŉ voet in die deur van die huis van 
Saul probeer kry.  Na harde woorde tussen hom en Isboset, het Abner hom aan die 
huis van Saul onttrek en by dié van Dawid gevoeg.   

Abner wou help om die hele Israel onder Dawid te verenig en het baie steun 
gevind.   Dawid het egter ŉ diplomatieke eis gestel – hy wou sy eerste vrou Migal 
terughê!   Dit het vir hom nie om ŉ herstel van onreg gegaan nie, maar eerder om 
sy aanspraak (as skoonseun van Saul) op die troon van ŉ verenigde Israel te 
versterk.   

Toe Isboset besef dat die skrif aan die muur was, het hy Migal aan Dawid 
teruggegee.  Sy onderdane was teleurgesteld in hom en het dit as ŉ teken van 
swakheid beskou.  Kort hierna het Joab sy broer Asahel se dood gewreek deur 
Abner te vermoor.   Gelukkig kon Dawid Israel oortuig dat hy nie agter Abner se 
dood gesit het nie.  Dit was suiwer bloedwraak.  Dawid het selfs agting vir Abner 
gehad en ŉ klaaglied tydens sy begrafnis in Hebron aangehef.  

4.  Isboset word vermoor 

Abner se dood het Israel diep geskok, veral vir Isboset wat swaar op Abner vir 
raad en bystand geleun het.   Die volk het niks van Isboset gehou nie en derhalwe 
niks goeds van hom verwag nie.   Daarbenewens het hy ook geen troonopvolger 
gehad nie.   Jonatan se seun Mefiboset was kreupel en sou nie as koning deug nie.   
Gevolglik was alle oë op Dawid gerig.   Daarna is Isboset deur twee van sy eie 
mense vermoor.   In plaas van beloning het Dawid hulle dadelik laat teregstel.  
God het ander se misdade gebruik om vir Dawid die weg na die troon te open.   
Dawid moes maar net geduldig op Hom wag.  
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5.   Dawid word koning van Israel 

Ná die dood van Isboset was Israel sonder koning.  Slegs Juda het ŉ koning gehad.  
Daarna het al die stamme na Dawid gegaan om hom as koning oor al die hele 
Israel te kroon.   Dit het eenheid onder die twee vervreemde broedervolke gebring.   
Dawid was immers ŉ koning uit die geledere van broers (Deut.17:15) en was van 
meet af aan gewild.  Daarna het Dawid ŉ heilige verbond met die oudstes gesluit 
en kon hulle hom amptelik kroon.     

Uit 2 Sam.12:8 blyk dit asof Israel en Juda desondanks die versoening tog hul 
onderskeie identiteite behou het.  Hulle was twee afsonderlike groepe onder Dawid 
verenig - ŉ eenheid te midde van ŉ verskeidenheid.   Hierdie eenheid het stand 
gehou totdat Israel hom jare daarna weer van die huis van Dawid losgemaak het (1 
Kon.12:16). 

6.   Jerusalem 

Jerusalem was tussen Israel en Juda geleë.  Dit was ŉ baie ou stad met ŉ lang 
geskiedenis.  Die eerste keer dat die stad vermeld word, was tydens die ontmoeting 
van Abraham en Melgisedek, die priester-koning van Salem.  Moria, waar Abraham 
vir Isak wou offer, was ook digby Jerusalem.  Josua het tydens die inname van 
Kanaän die koning van Jerusalem en sy bondgenote verslaan en dit by Benjamin 
ingedeel sonder om die Jebusiete daaruit te verdryf (Jos.15:63).      

Dawid het die Jebusiete nie in Jerusalem geduld nie en hulle by die bergvesting 
Sion aangeval.  Dis die eerste keer dat Sion in die Bybel genoem word.  Sion was 
op die suidoostelike heuwel van die stadsgebied geleë en weens die omringende 
kranse moeilik om te verower.  Wie Sion beheer het, het Jerusalem beheer.  Die 
Jebusiete het nie gedink dat Dawid die stad sou inneem nie en het selfs met hom 
gespot.  

Dawid het ŉ waterkanaal wat van ŉ bron buite die stad na Sion gebou is as 
aanvalsplek gebruik.  Hiskia het hierdie kanaal later met ŉ tonnel vervang.   Dawid 
se vegters het deur die waterkanaal geswem en die stad ingeneem.  Daarna het 
Dawid self in Sion gaan woon en die stad na hom vernoem - Stad van Dawid.   
Jerusalem het die nuwe hoofstad geword.  Dit was ŉ verstandige keuse omdat 
Jerusalem sentraal en veilig was.  Dit was nòg Israelities nòg Judees sodat daar geen 
jaloesie kon wees nie.    

God het Jerusalem vir Hom as aardse setel gekies (1 Kon.11:36; Ps.76:3; Ps.78:68).   
Jerusalem was dus ook Godstad   Hieruit blyk ook die besondere verhouding en 
noue band tussen Hom en Dawid.  God sou Juda dikwels ter wille van Dawid 
genadig  wees (1 Kon.15:4; 2 Kon.8:19).   

� 
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8 

DAWID IN JERUSALEM 
II SAM 5-7; 9 

1.  Die sentrum 

Jerusalem was die hoofstad van Dawid se ryk.  Hy het dit laat versterk en vir hom 
ŉ paleis daarin laat bou.  Die materiaal en ambagslui (klipkappers en skrynwerkers) 
het hy spesiaal uit Fenisië (Libanon) laat kom.  Die Fenisiërs was handeldrywers en 
het goeie verhoudinge met Israel gehad.  Nadat die paleis voltooi is, het Dawid met 
sy ses vroue en seuns uit Hebron daarheen getrek waarna hy nog vroue en byvroue 
geneem het.   Hy wou die Oosterse konings beïndruk.  Dit was egter nie God se 
wil nie (Deut.17:17). 

2.  Die staatsdiens  

Dawid se ryk is volgens ŉ puik bestuursplan bestuur.  Hy het bekwame 
staatsamptenare aangestel wat alles vlot laat verloop het.  Josafat, die kanselier, het 
die hoogste administratiewe pos beklee met Seraja, die staatsekretaris, tweede in 
bevel.  Joab was minister van verdediging en ŉ paar van Dawid se seuns was 
priesters. 

3.   Die verbondsark 

Toe Dawid die verbondsark na Jerusalem laat kom het, het die stad verdere aansien 
geniet.  Die verbondsark het jare lank in die huis van Abinadab in Kirjat-Jearim 
gestaan.  Daarna is dit met groot omsigtigheid na Jerusalem vervoer om nie die 
foute van die verlede te herhaal nie.  Dis met soveel deeglikheid na Jerusalem 
gebring asof dit ŉ militêre aangeleentheid was (1 Kron.13:1). 

Die Leviete het die ark met musiekbegeleiding gedra (1 Kron.15:15).  Dawid het ŉ 
bees en vetgemaakte kalf geoffer wat aan die optog ŉ gewyde karakter verleen het.  
Hy was met ŉ linneskouerkleed (efod) omgord en het saam met die volk in ŉ 
heilige vervoering gedans.   Migal was egter onthuts en het gemeen dat hy hom 
tydens die vervoering ontbloot het.  Sy het die negatiewe gees van die huis van Saul 
verpersoonlik.  Daarna is die feesgeleentheid met brood en vleis vir almal afgesluit. 

Die verbondsark is in die tent wat Dawid daarvoor ingerig het, geplaas.  Hy het 
ook vir die nodige geestelike musiek gesorg (1 Kron.16:4) en ŉ spesiale psalm Loof 
die Here geskryf wat by daardie geleentheid deur Asaf en sy broer gesing is (1 
Kron.16:7).  Gedeeltes van dié loflied kom in Psalm 96, 105 en 106 voor.  Dawid 
het baie vir die eietydse geestelike musiek gedoen (1 Kron.16:37-42). 
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Die verskuiwing van die ark na Jerusalem was van groot betekenis.  Die 
staatkundige hoofstad het ook die godsdienstige sentrum geword en die ryksgebied 
van Israel en Juda saamgebind.  Daarna is Dawid uiteindelik as die teokratiese 
koning van ŉ verenigde Israel erken. 

4.  Die tempel word beplan 

Jerusalem was egter nie die enigste plek van aanbidding nie.  Dit sou eers na die 
bou van die tempel gebeur.   Dawid wou baie graag ŉ tempel vir God bou, maar 
Hy het hom verhoed.   Selfs Natan die profeet het gedink dat dit ŉ wonderlike 
plan was.  God het egter met hom gepraat waarna Dawid die plan laat vaar het.   
Die rede hiervoor was dat God nog nooit in ŉ aardse huis gewoon het nie. 

Waarom is Salomo dan toegelaat om die tempel te bou?  Geld dieselfde argument 
nie?  Die tyd van Salomo was anders.  Dawid se regeertyd is deur oorlog en 
opstand gekenmerk en Salomo s’n deur vrede.  Die bou van die tempel was slegs 
onder sulke omstandighede wenslik  (2 Kron.6:41).  Die verskuiwing van die ark 
was die eerste stap in hierdie rigting.  Eredienste is nog steeds in Gibeon gehou; 
maar net sonder die ark. 

God het Dawid belet om vir Hom ŉ huis te bou.   Hy sou egter een vir Dawid 
bou; ŉ huis wat selfs na sy dood sou aanhou bestaan – ŉ ewige troon.   Dit sou ŉ 
tydelike en ewige strekking hê.  Tydelik in die sin dat dit aardse konings sou hê.  
Ewig in die sin dat Christus uit die nageslag van Dawid gebore sou word.   God 
sou in die hart van uitverkorenes die eintlike tempel bou (Sag.6:12).  Dis die kerk 
van Christus waaroor Hy vir ewig regeer (Efes.1:20; 2:22).  Die tempel sou maar 
net die uiterlike teken van God se woonplek onder mense wees.  Innerlik sou Hy 
deur die wedergeboorte en bekering in harte woon.  Nadat Dawid die boodskap 
van Natan ontvang het, het hy voor God in erkenning en gebed neergeval. 

5.  Dawid en die huis van Saul 

Dawid het gesweer om die nageslag van Saul nie uit te roei nie.   Daarom het hy 
iemand uit die huis van Saul gesoek om ter wille van Jonatan guns aan hom te 
bewys.   Jonatan het ŉ seun Mefiboset gehad wat verlam was.  Dawid het hom laat 
haal en die grond van sy vader aan hom teruggegee.  Die geslag van Saul het in 
Mefiboset voortbestaan.  Sy seun, Miga, het baie kinders gehad. 

 

� 

 

 



 - 113 -

9 

BATSEBA 
II SAM 11; 12:1-25; 13 

1.   Dawid bly in Jerusalem 

Alhoewel Dawid ŉ man van God was, was daar ook donker tye in sy lewe.  By 
geleentheid was daar oorlog, maar Dawid het nie soos gebruiklik saamgegaan nie.   
Ná  ŉ middagslaap het hy op die paleis se dak koelte gaan soek en vandaar ŉ 
jongvrou gewaar wat in die nabye omgewing besig was om te bad.   Dat sy nie op 
ŉ meer afgesonderde plek gebad het nie, wys heelwaarskynlik daarop dat sy nie oor 
preutsheid gepla was nie.   Sy was mooi en jonk en die dogter van Eliam, een van 
Dawid se dapperste helde.   Haar oupa, Agitofel, was ook een van Dawid se 
raadsmanne.   

Batseba was in ŉ lewenslustige stemming en besig om haar van haar maandstonde 
te reinig.  Haar man, Uria, was ŉ soldaat en op die oorlogsfront.  Hy was ŉ Hetiet 
en baie dapper.  Hierdie inligting moes Dawid van enige verdere optrede weerhou 
het.  In die Ooste kon ŉ man soveel vroue hê as wat hy wou.  Hy mag net nie ŉ 
ander man se vrou vir hom geneem het nie.   

In ŉ opwelling van wellus het Dawid van alles wat ontoelaatbaar was vergeet en 
Batseba laat haal.  Die res is geskiedenis!  Sy het van Dawid swanger geraak en 
hom dienooreenkomstig ingelig.   Dawid was in die knyp.  Hy het geweet wat die 
wet van God gesê het (Lev.20:10; Deutr.22:22)!   

Dawid het ŉ duiwelse plan bedink en Uria laat terugkeer.  Hy het gehoop dat hy by 
sy vrou sou slaap.  Uria was egter meer oor die oorlog as sy vrou begaan en het nie 
eens huis toe gegaan nie.  Daarna het Dawid noodgedwonge op moord besluit.  Hy 
sou die man laat doodmaak en sy vrou neem (Gen.12:12).  Daarom het hy Uria op 
so ŉ gevaarlike plek in die geveg laat plaas, dat hy moes sneuwel.   Dooie mense 
vra mos nie lastige vrae nie! 

Batseba het nie van Dawid se plan geweet nie en ná Uria se dood oor hom 
gerouklaag.  Daarna het Dawid haar laat haal en as vrou geneem.  Sy het ŉ paar 
maande later ŉ seun gebaar.  Dawid het ŉ groot sug van verligting geslaak.  Alles 
het goed uitgewerk soos wat hy beplan het en kon die lewe sy normale gang gaan.   
God het egter ŉ appeltjie met Dawid te skil gehad!    
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2.   Natan 

Dawid het aan die laaste gevegte gaan deelneem en ŉ klinkende oorwinning oor 
Rabba behaal.   Ná sy terugkeer, het God die profeet  Natan na die paleis gestuur.   
Dawid het geen onraad vermoed nie.  Natan het ŉ hartseer verhaal vertel van ŉ 
ryk man wat baie vee gehad het.  Daar was ook ŉ arm man met net een 
skaapooitjie wat soos ŉ troeteldier in sy huis was.  Toe die ryk man by geleentheid 
besoekers kry, het hy sy eie kudde ontsien en die arm man se ooilam geslag om vir 
sy besoekers voor te sit.   

Toe Dawid dit hoor, was hy woedend en die doodstraf oor die ryke uitgespreek 
omdat hy geen ontferming gehad het nie.  Daarbenewens moes hy ook dit wat hy 
geneem het viervoudig aan die arm man teruggee (Ex.22:1).   Dis toe dat Natan vir 
hom sê: “U is die man!”  Daarna het die profeet die oordeel van God oor Dawid 
aangekondig en hom op al sy voordele uit die hand van God gewys.  Dawid was in 
werklikheid ondankbaar.    Die oordeel van God sou nie uit sy huis wyk nie.  Dit 
wat hy in die donker gedoen het, sou aan die lig kom! 

3.   Vergifnis hef nie God se straf op nie 

Natan se woorde het Dawid se siel soos hamerslae verpletter (Ps.51:19).  Hy het 
nie eens probeer om homself te verweer nie en erken dat hy teen God gesondig 
het.   Daarna het Natan hom van God se vergifnis verseker.    Hy sou nie die dood 
sterf wat so ŉ oortreding geregverdig nie.  God het selfs sy sielepyniging genees 
(Ps.32:5). 

Dat God vergewe, beteken nie dat Hy die straf ter syde stel nie.  Die straf pas by 
die oortreding; swaard en onreinheid sou die huis van Dawid mettertyd verwoes.  
Dawid het vier seuns aan die dood afgestaan.   Hy het inderdaad viervoudig 
teruggegee!   Dit het met die dood van die pasgebore seuntjie van Batseba begin.  
Daarna het sy seuns Amnon, Absalom en Adonia ook gesterf. 

Dawid se sondebelydenis het sy gees genees (Ps.32:3-5).  Dit was vir hom beter om 
sy leed met God te deel, as om self daarmee te worstel.  God het aan hom genade 
bewys deur Salomo, sy tweede seun by Batseba, baie lief te hê en later op die troon 
te plaas.  

4.   Amnon en Tamar 

Amnon was Dawid se oudste seun en gevolglik sy natuurlike opvolger.  Van die 
tweede seun Kileab, lees ons basies niks nie.  Hy is heelwaarskynlik klein dood.  
Absalom was die derde seun.  Sy moeder was die dogter van die koning van Gesur; 
ŉ baie klein koninkryk.   Dit was eintlik ŉ Aramese stad wat om een of ander rede 
selfstandigheid behou het.  Absolom was dus die enigste seun van Dawid wat van 
moederskant van koninklike afkoms was. 
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Absalom het ŉ mooi suster, Tamar, gehad waarop Amnon verlief geraak het.  Sy 
was sy stiefsuster en volgens die wet buite sy bereik.   Dit het hom baie weemoedig 
gemaak.  Sy neef Jonadab het egter ŉ plan bedink.  Amnon moes siek speel, Tamar 
versoek om na hom om te sien en so sy wellus bevredig.    

Nadat Amnon haar verkrag het, wou hy niks meer met haar te doen hê nie.  
Amnon het wellus met liefde verwar.   Daarna het Tamar by haar broer Absalom 
gaan woon.  Hy het by haar gepleit om die verkragting stil te hou omdat die huis 
van Dawid nie nog ŉ skandaal kon bekostig nie. 

Absalom het egter sy eie agenda gehad.  Amnon sou vir sy daad boet.   Twee jaar 
later het hy hom tydens ŉ skaapskeerdersfees vermoor en na sy oupa, die koning 
van Gesur, gevlug.   Die straf van God was swaar op die huis van Dawid!   
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10 

ABSALOM 
II SAM 14:1-23; 15:1-6, 23-35; 18; 19:1-8 

1.   Absalom keer terug 

Ná Amnon se dood het Dawid vir ŉ tyd lank oor hom gerou.   Daarna het hy baie 
na Absalom verlang, maar kon hom nie laat terugkeer nie omdat daar bloedskuld 
op hom was.  Absalom was slegs in Gesur veilig.   Joab het hom met die saak 
bemoei en Absalom probeer terugkry sonder dat bloedwraak geneem word.  Hy 
het ŉ slim vrou gebruik wat vir Dawid ŉ aangedikte storie vertel en die hom die 
bloedwraak laat ophef het.    

Toe Dawid agter die kap van die byl kom, het die vrou met die waarheid voor die 
dag gekom waarna Absalom laat haal is.   Hy kon wel in sy eie huis woon, maar 
Dawid nie sien nie.  Dit was soos ŉ ballingskap!   Hy wou Joab gebruik om Dawid 
te benader, maar Joab het geweier.  Toe sy gars daarna aan die brand raak, het hy 
geweet dat Absalom iets daarmee te doen gehad het en hom gaan spreek.   Op die 
ou einde het Joab wel ŉ versoening tussen Absalom en Dawid bewerkstellig.   

2.  Die staatsgreep 

Absalom was ŉ aantreklike jongman met ŉ weelderige haardos.  Hy het homself 
van prag en praal voorsien en met sy regspraak die volk beïndruk.  Vier jaar later 
was die tyd vir sy eintlike doelwit ryp nl. die troon van Israel.   Hy het aanhangers 
onder al die stamme gehad wat op ŉ gegewe tyd moes uitroep: Absalom is koning!   
Daarmee wou hy sy aanhangers van die res van die volk onderskei.    

Absalom het op ŉ slinkse wyse na Hebron verhuis vanwaar hy die staatsgreep wou 
uitvoer.  Dawid het geen onraad vermoed nie en hom toestemming gegee om daar 
te gaan woon.  Absalom het in Hebron 200 mense na ŉ skyn offerplegtigheid 
genooi.  Agitofel, een van Dawid se raadgewers, was ook onder die genooides.  

ŉ Boodskapper van Dawid het hom egter oor die ware toedrag van sake ingelig.  
Absalom wou ŉ staatsgreep uitvoer.   Daarna het Dawid Jerusalem onmiddellik 
verlaat; ŉ bewys van hoe sterk die sameswering teen hom was.   Hy het vir sy lewe 
gevrees en met sy hele huishouding gevlug.  Hy het net sy 10 byvroue agtergelaat 
om die paleis op te pas.  

Toe hy die stad verlaat, het hy by die laaste huis gaan staan om te sien wie hom 
volg.  Sadok en Abjatar was die laastes.   Hulle het die verbondsark gedra.   Dawid 
het hulle egter teruggestuur omdat die verbondsark in Jerusalem moes bly.  Dit was 
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nie deel sy koningskap nie en kon nie as afweermiddel vir dreigende gevaar 
aangewend word nie.        

Dawid was baie terneergedruk.  Hy het geweet dat hierdie vlug op sy oudag God se 
straf op sy sondes was.  Nadat hy deur die Kidronspruit getrek het, het hy teen die 
hoogte van die Olyfberg opgeklim.  Dit was dieselfde pad wat Jesus later sou loop 
toe Hy deur Judas verraai is.  

Dawid het Husai, ŉ wyse man, na Jerusalem gestuur om die sake dop te hou.  Hy 
moes voorgee om Absalom te steun.  Dawid was veral versigtig vir Agitofel 
(Batseba se oupa), sy gewese raadgewer.  Husai moes sy raad probeer verydel.    
Dawid het tot by die Jordaanrivier getrek om asem te skep. 

Intussen het Absalom sonder slag of stoot Jerusalem binnegekom.  Husai het hom 
goed van sy taak gekwyt sodat Absalom hom vertrou het.  Agitofel het Absalom 
aangeraai om Dawid se byvroue vir hom te neem.  Dit sou die teken wees dat hy 
die nuwe koning was.  Absalom het egter ŉ vreemde ding gedoen en al 10 byvroue 
voor die oë van die volk op die paleis se dak onteer!     

Daarna het Agitofel hom aangeraai om Dawid met ŉ troepemag van 12,000 
agterna te sit.  Husai het egter hierdie raad verydel en twee priesterseuns na Dawid 
gestuur om hom oor die toedrag van sake in te lig.  Husai het Dawid aangeraai om 
ter wille van sy eie veiligheid noordwaarts te trek.  

Intussen het Absalom op Husai se aanbeveling in ŉ heel ander rigting getrek.   
Joab wou eerder by Dawid bly en Amasa as veldheer aangestel.    Daarna het 
Dawid sy manskappe laat monster, maar op aandrang van sy mense nie saam met 
hulle getrek nie.  Daarvoor was sy lewe net te kosbaar.  Daarbenewens wou hulle 
hom dit spaar om teen sy eie seun te veg.   

Absalom was aan die genade van Dawid se veldhere oorgelewer.  Dawid het hulle 
versoek om nie hard teen Absalom op te tree nie.  Hoe getuig dit nie van ŉ teer 
vaderhart nie!   Joab het hom nie daaraan gesteur nie en korte mette met hom 
gemaak deur drie spiese in sy hart te steek en hom deur tien wapendraers te laat 
doodslaan.   Daarmee was sy gepoogde greep op die troon gebreek.  

3.   Dawid rou oor Absalom 

Joab het ŉ Kusiet na Dawid gestuur om die nuus van Absalom se dood oor te dra.   
Ahimaäs, die seun van die priester Sadok, het Joab egter dringend versoek om hóm 
eerder te stuur.   Hy het geweet hoe ontsteld Dawid sou wees.   Toe hy by Dawid 
aankom en die nuus van die oorwinning meedeel, het Dawid dadelik na die 
welstand van Absalom verneem.  Toe Ahimaäs ŉ ontwykende antwoord gee, het 
die Kusiet daar aangekom en die tyding aan Dawid oorgedra.  Dawid was hewig 
ontstel en na sy bokamer gegaan om te treur.  Hy sou eerder in die plek van sy 
seun wou sterf.   
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Dawid het die dood van Absalom baie anders ervaar as die dood van sy eerste seun 
by Batseba.   Hy kon in laasgenoemde berus.  Op grond van sy geloof was daardie 
kindjie se siel gered (1 Kor.7:14).  Absalom se siel was verlore!  Absalom was aards 
gesind.  Sy poging om die koningskap te bekom, het van die verlore toestand van 
sy siel getuig.   Nou was dit te laat om die saak met God reg te maak!   Daarom dat 
Dawid gewens om eerder in Absalom se plek te kon sterf.   Dit sou Absalom die 
geleentheid gegee het om hom tot God te bekeer.   

Joab het Dawid op ŉ mooi manier berispe.  Sou dit miskien beter gewees het 
indien Absalom geleef en hulle almal dood was?   Hy het Dawid aangeraai om 
eerder in die poort te gaan sit en sy manskappe vir hul moed en trou te bedank.   
Dawid het sy raad gevolg, al was dit met ŉ stukkende hart oor sy verlore seun.   
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11 

DAWID SUKKEL OM DIE VOLK TE 

VERENIG 

II SAM 19:9-15; 20:1-22; 24 

1.   Die opstand van Seba 

Ná Absalom se dood was Israel baie verward.   Hulle was sonder ŉ koning en het 
met mekaar begin twis.  Dawid het vir Sadok en Abjatar na Juda gestuur om vrede 
te beding sodat hy na Jerusalem kon terugkeer.  Hy is by Gilgal deur Juda ontmoet 
waarna ŉ twis tussen die manne van Israel en Juda ontstaan het.   Juda het 
voorgegee dat Dawid hulle koning is.   

Toe die Israeliete by Dawid gaan kla het hy niks daaraan gedoen nie.  Hy kon in 
der waarheid nie.  Indien hy vir hulle sou sê het dat hy vir Sadok en Abjatar na 
Juda gestuur het, sou dit Israel verder omkrap. Twis het dus die moontlikheid van 
versoening verhinder.  Niemand was teen Dawid as koning nie.   Die probleem 
was dat beide partye hom vir hulself opgeëis het!   

Daarna het ŉ sekere Seba na vore gekom en gesê: “Ons het geen deel aan Dawid nie; 
elkeen na sy tente toe, o, Israel”.   Dit was die vonk by die kruit!   Hy was ŉ 
Benjaminiet en derhalwe uit die stam van Saul; een van die manne met ŉ 
sluimerende anti-Dawid gevoel.   Ten spyte daarvan dat hy ŉ deugniet was, het dit 
wat hy gesê het, byval gevind.  

Dawid het Amasa, die leërowerste, gevra om binne drie dae ŉ leër uit Juda op die 
been te bring.   Toe hy te lank wegbly, het Dawid vir Abisai met die soldate na 
Jerusalem gestuur om die opstand te onderdruk.   Amasa was ŉ neef van Joab.  
Nogtans het hulle mekaar gehaat.  Toe hy later opdaag, het Joab hom met ŉ 
swaard doodgesteek.  

Intussen het Seba na Abel-Bet-Maäga, die verste noordelike punt, gevlug waar die 
inwoners hom onthoof en sy kop vir Joab oor die muur gegooi het.   Daarmee was 
die opstand iets van die verlede.  Alhoewel die opstand nie so ernstig was nie, was 
dit ŉ aanduiding van ŉ dreigende skeuring tussen Israel en Juda.   Jerobeam sou 
later Seba se oproep herhaal (1 Kon.12:16).  
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2.   Die volkstelling 

God was kwaad vir Israel en het Dawid aangespoor om die hele bondsvolk te tel.   
Waarom God vir hulle kwaad was, word nie gesê nie.   Om ŉ suksesvolle sensus te 
hou, moes daar rus en vrede in die land wees.  Daar was nie.  Die uitslag het egter 
getoon dat Dawid die hoogtepunt van sy mag bereik het.   Die rede vir hierdie 
volkstelling was dat die voorbereidingswerk vir die bou van die tempel direk daarna 
gevolg het.  Alhoewel Salomo nog baie jonk was, was hy besmoontlik toe alreeds 
by die bouplanne betrek.   

Dis opvallend dat God weer toornig geword het.  Hy was steeds teleurgesteld in 
Israel wat in sulke groot getalle aan die opstand van Absalom deelgeneem het.   
Hierdie opstand was meer as net ŉ politieke gebeure.  God het Dawid as koning 
aangestel.  Gevolglik was Absalom se opstand ook ŉ opstand teen God en 
derhalwe ŉ verset teen die instelling van die teokratiese koningskap.   

Omdat Absalom ŉ ongelowige was, was sy opstand in der waarheid ŉ poging van 
Satan om God teen te staan.  Hy wou Israel van God vervreem.   Sulke verset het 
God kwaad gemaak soos die opstand van Korag, Datan en Abiram (Num.16) in 
die tyd van Moses.  Verset teen die gesalfde van die Here is ŉ verset teen God self!  

Omdat God die volk wou straf, het Hy Dawid as’t ware aangepor om hulle te tel.  
So ŉ telling was verkeerd.  Hoe die Here dit kon doen, is moeilik om te verstaan.  
Ons dink nie soos God dink nie.  Hy het egter met alles ŉ plan.  Hy het dan selfs 
Farao se hart verhard om sy Mag aan Israel te toon.  God het Satan selfs toegelaat 
om Job te teister.  

Toe Dawid aan Joab die opdrag gee om die volk te tel, het Joab beswaar gemaak.  
Hy het aangevoel dat dit verkeerd was.  ŉ Volkstelling is nie noodwendig verkeerd 
nie.  God het al self beveel dat dit gedoen word (Ex.30:12; Num.1:2).   Dit hang 
net af met watter gesindheid en doel dit gedoen word.   Joab het op die ou einde 
bra teësinnig Dawid se opdrag uitgevoer en ook nie almal getel nie.  Die opdrag het 
hom bly hinder (1 Kron.21:6).   Die bevolking van 1,3 miljoen was vir Dawid ŉ 
goeie aanduiding van sy moontlike militêre slaankrag.     

Toe Dawid die uitslag verneem, het ŉ skuldgevoel hom oorval.  Daarna hy God 
om genade gesmeek.   God het hom vergewe, maar nie die straf afgewend nie.  
Daarna het God ŉ profeet na Dawid gestuur oor die keuse van straf.   Daar was 
drie moontlikhede.  Sewe jaar hongersnood,  drie maande se vlug voor die vyand 
of drie dae se pes onder die volk.   Dawid moes kies, maar hy kon nie.  Hy het 
God gesmeek om nie in die hand van die vyand te val nie, maar eerder in dié van 
God self omdat Hy barmhartig is.   

Daarná het God pes onder die volk gestuur waarin 70,000 omgekom het.  Toe die 
strafengel van God by Jerusalem kom, het God hom gekeer.  Hy het op daardie 
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tydstip by die dorsvloer van Arauna gestaan waar Dawid hom kon sien - tussen 
hemel en aarde met sy ontblote swaard oor Jerusalem uitgestrek.  Wat ŉ toonbeeld 
van God se onafwendbare straf! 

Daarop het Dawid ontroerd tot God gebid en gepleit dat sy volk gespaar moes 
word.  Hy sou die skuld vir sy rekening neem.   Daarna het die profeet weer na 
Dawid gekom met die opdrag om ŉ altaar op die dorsvloer te bou.  Arauna wou 
die grond en vee aan die onderhandelaars skenk; sprekend van die eertydse 
Oosterse beleefdheid.   Dawid het dit egter vir 600 sikkels goud by hom gekoop en 
ŉ altaar daar laat bou.  Daarna het hy brandoffers vir God gebring waarna die 
plaag verdwyn het.   
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DIE BOEK I KONINGS 

1 

DIE EINDE VAN KONING DAWID 

I KON 1-2 

1.   Die sameswering van Adonia 

Dawid is waarlik gestraf vir sy sonde met Batseba en moord op Uria.  Alhoewel sy 
sonde vergewe is, het God onheil oor sy huis verwek.  Absalom se dood het Dawid 
diep geruk.  Dit was egter nie die einde van sy smarte nie.  ŉ Ander seun, Adonia, 
het ook na sy troon gryp.  Hy was die oudste oorblywende seun en volgens hom 
daarop geregtig.   Hy was egter bang dat hy dit nie sou kry nie en het ŉ 
sameswering geloods.    

Dawid was oud en kon nie meer langer regeer nie.   Sy ouderdom word treffend 
beskryf.   Toe hy nie warm kon word en komberse nie gehelp het nie, het sy 
hofdienaars hulle na ŉ natuurlike hulpmiddel aangewend; ŉ jongmeisie om hom 
warm te hou (Pred.4:11).   

Adonia het ŉ klomp waens en ruiters aangeskaf en 50 man voor hom laat uitloop 
om mense onder die indruk van sy waardigheid te bring.  Hy het selfs die guns van 
Joab en Abjatar, eertydse vertrouelinge van Dawid, gewen.   Waarom hulle hom 
ondersteun het, word nie gesê nie.   Dit was heelwaarskynlik persoonlik van aard.   
Joab en Dawid het dikwels gebots.   Die feit dat hy op die ou einde nie saggies met 
Absalom gewerk het nie, het juis op ŉ verswakking in sy verhouding met Dawid 
gedui.   Joab het dus voor ŉ keuse te staan gekom en verkeerd gekies!   

Adonia wou die staatsgreep tydens ŉ maaltyd laat plaasvind waarheen hy sy broers, 
wat almal jonger as hy was, genooi het om getuies van sy kroning te wees.  Joab en 
Abjatar is ook genooi, maar nie Natan nie.  Die plan was om Adonia tydens die 
feesmaal as koning uit te roep waarna hy Jerusalem sou binnery sonder om die 
inwoners ŉ keuse te laat.     

Dit sou egter nie gebeur nie.   Daarvoor het Natan gesorg.  Toe hy die feesgedruis 
hoor, het hy eers na Batseba en daarna na Dawid gegaan.   Natan het Batseba op 
die gevaar wat Adonia se opstand vir haar en haar seun se toekoms ingehou het 
gewys.   Hulle kon aan sy hand sterf!  Daarom het Batseba onmiddellik met Dawid 
gaan praat.  Hy het pas tevore gesweer dat Salomo koning sou word omdat God 
hom op die troon van Israel wou hê (1 Kron.28:5).   
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Dawid was helder van gees toe Natan en Batseba met hom gepraat het.   Hy het 
geweet wat om te doen en Salomo onmiddellik as koning aangestel.  Natan en 
Sadok moes Salomo by Gihon, ŉ waterbron naby Jerusalem, salf waarna hy op ŉ 
koninklike muil die stad moes inry (Ester 6:7,8).   

Sadok het die horing met olie gebring en in Gihon die ramshorings laat blaas en 
uitgeroep: Mag koning Salomo lewe! waarna hulle die stad binnegery het.  Die hele 
volk het by die feesgangers aangesluit en vrolik geraak.  Toe dit Adonia se ore 
bereik het, het hy besef dat Dawid hom voorgespring het.   Sy medepligtiges het uit 
vrees vir vervolging gevlug omdat ‘n sameswering teen die koning met die dood 
gestraf kon word!   Adonia het aan die horings van ŉ altaar gaan vashou en 
homself onder die versoenende genade van God gestel (Ex.21:14).  ŉ Offerdier se 
bloed is gereeld aan die horings gesmeer (Lev.4:25).  Hierdie bloed is selfs 
aangewend om geweldenaars te beskerm.    

Of die jong Salomo die altaar sou eerbiedig, was ŉ ope vraag.  Adonia wou die 
horings nie los alvorens Salomo gesweer het om hom nie dood te maak nie.   
Salomo het sy woord gehou en Adonia en sy makkers vermaan dat hulle op dun ys 
was.   Daar is later wel teen hulle opgetree.  

2.   Die betekenis van Dawid 

Dawid het geweet om lojaliteit te verkry en onordelikes in toom te hou.  Hy was ŉ 
gebore koning, maar nie sonder foute nie.  Hy was streng met sy volk, maar laks 
teenoor sommige van sy eie seuns.  Hy het soms swaar gesondig, maar ook diepe 
berou voor God gehad.  Hy was wellustig en tog ook vroom.  Petrus sien hom 
selfs as een van die aartsvaders (Hand.2:29). 

Dawid het nooit soos Saul teen die karakter van sy koningskap gesondig nie.  Hy 
was ŉ teokratiese koning wat God eerbiedig en na God se profete geluister het.  
Dawid het God liefgehad.  Die gevoel was wedersyds.  Daarom het God ter wille 
van hom aan talle konings van Juda genade bewys (1 Kon.11:36; 15:4; 2 Kon.8:19).  
Dawid was verhef tot 'n vors en gebieder van nasies. (Jes.55:4). 

Toe hy die twee stamme in sy nuwe koningstad verenig het, het Dawid van Israel ŉ 
staat gemaak. Hy het baie roem deur puik binnelandse organisasie en buitelandse 
verowerings verwerf.   Daarbenewens was hy ŉ puik administrateur en het talle 
kundige amptenare aangestel.  Dawid het sy leër in 12 afdelings van 24,000 man 
opgestel, elkeen met ŉ bevelvoerder.  Daarbenewens het hy skatmeesters na sy 
besittings laat omsien sodat hy aandag aan die godsdiens kon gee.  Hy het veral 
baie aandag aan die musikale aspek gegee en daarmee die grondslag vir 
tempelmusiek gelê.   
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3.  Dawid sterf 

Soos wat Moses nooit die beloofde land sou binnegaan nie, sou Dawid nooit die 
tempel sien nie.  Hy het aan die einde van sy lewe ŉ groot vergadering in Jerusalem 
belê waartydens hy plegtig verklaar het dat God sy seun Salomo op die troon wou 
hê om vir Hom ŉ tempel te bou.  Dawid het van sy eie goud en silwer as ŉ bydrae 
vir die tempel gegee.  Daarna het Dawid ŉ dankgebed voor die volk gedoen 
waarna hulle ŉ feestelike maal genuttig is.    

Dit was Salomo se kroningsfees waarna hy vir ŉ tweede keer koning gemaak is.  
Die eerste keer was by Gihon.  Terselfdertyd is Sadok ook tot sy priester gesalf.   
Abjatar kon na sy medepligtigheid aan die opstand van Adonia nie langer priester 
wees nie.   

Dawid het aan Salomo etlike bevele in sake Joab gegee.  Soos reeds vermeld was 
die verhouding tussen Dawid en Joab ná die dood van Absalom maar betreklik 
gespanne.  Hy was ŉ neef en vertroueling van Dawid wat hom nie net teen die 
vyande gehelp het nie, maar ook aan sy ryk help bou het.   Dawid kon Joab egter 
nie vir sy misdade straf nie en die aangeleentheid aan Salomo oorgelaat om na 
goeddunke te handel.    Dawid is kort hierna oorlede en in Jerusalem begrawe. 
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2 

SALOMO 
I KON 2:12-47; 3:4-15; 4:1-7, 20-34 

1.   Die koningskap van Salomo word bevestig 

God het Salomo as die derde koning van Israel bestem.  Sy troonsbestyging het 
egter nie sonder voorval plaasgevind nie.   Daar was ŉ paleisopstand.  Salomo het 
die opstandelinge egter genade betoon en hulle nie vervolg nie.  Sulke genade was 
egter baie gevaarlik omdat dit so maklik weer tot opstand kon lei.   Salomo moes 
op sy hoede wees!    

Toe Adonia vir Abisag as vrou gevra het, was Salomo agterdogtig.  Was dit dalk ŉ 
poging om ŉ greep op die troon te kry?  Wie die vrou van ŉ koning besit het, kon 
op die kroon aanspraak maak  (2 Sam.3:6,7;12:8).   Salomo wou egter geen kans 
waag nie en het Adonia laat teregstel.  Dieselfde lot het ook Joab wat Abner en 
Amasa koelbloedig vermoor het, getref.   Hy is deur Benaja by die altaar 
tereggestel.   Die altaar het slegs asiel aan mense gebied wat iemand per ongeluk 
doodgemaak het (strafbare manslag); nie aan moordenaars as sulks nie (Ex.21:14).  

Abjatar was ook ŉ medepligtige wat hom teen Dawid aan die kant van Adonia 
geskaar het.  Salomo het hom nie laat ombring nie, maar in sy tuisdorp Anatot 
onder huisarres geplaas.  Daarna het hy Simeï, die een wat Dawid gevloek het, tot 
Jerusalem laat inperk.  Hy is gedood toe hy die inperkingsvoorwaardes nie 
nagekom het nie.   Salomo se troon was nou veilig.    

2.   God verskyn aan Salomo by Gibeon 

Kort hierna het Salomo met ŉ gevolg in Gibeon gaan offer.  Die tent van 
samekoms met die koper brandofferaltaar was daar.    Salomo het ŉ duisend 
brandoffers gebring om die guns van God vir sy koningskap te soek.   Daarna het 
God in ŉ droom aan hom verskyn en gevra wat hy van Hom verlang het.  
Gedagtig aan sy jeug en sy moeilike taak, het hy God om wysheid gevra en verkry.  
Daarna is hy na Jerusalem waar hy uit dankbaarheid aan God geoffer het.  Die 
maaltyd wat daarop gevolg het, was ŉ luisterryke fees.  

3.   Salomo se mag en heerlikheid 

Salomo het van die Eufraat tot teenaan die land van die Filistyne en Egipte regeer. 
Alle onderhoriges het belasting aan hom betaal en hom al die dae van sy lewe 
gedien (2 Kron.9:26).  Hy het in dus in vrede regeer en is slegs teen die einde van 
sy lewe deur die koning van Damaskus asook Jerobeam teengestaan.  Dit was niks 
in vergelyking met Dawid se onrustige koningskap nie!  
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Salomo het goeie administrasie gehad.  Hy het twee nuwe ampte ingestel tewel 
hofmaarskalk (paleisadministrateur) en hoof oor die bestuurders 
(bestuursadministrateur).  Sy 12 bestuurders het elkeen ŉ distrik gehad wat vir elk 
ŉ maand per jaar vir die onderhoud van die koning en sy hele hofhouding 
verantwoordelik was.    

Salomo se harem het uit 700 vroue en 300 byvroue bestaan; heelwaarskynlik nie 
almal tegelyk nie, maar oor die jare heen.  ŉ Groot harem het van ŉ koning se mag 
en grootheid getuig.  Salomo het egter ŉ sagte plekkie vir ŉ sekere Egiptiese 
prinses gehad.   Sy was die dogter van een van die laaste faraos van die 21ste 
vorstehuis.  Hy het selfs vir haar ŉ afsonderlike huis laat bou.   

Salomo het baie spandabelrig geleef en ŉ luukse huis laat bou.  Dis die huis van die 
Libanonbos genoem.  Dit het uit vier rye seders bestaan wat die indruk van ŉ bos 
geskep het.   Dit het drie verdiepings elk met 15 kamers gehad.   Die bovertrekke is 
heelwaarskynlik gebruik om wapentuig in te berg (Jes.22:8).   Die troonsaal was op 
die grondvlak. 

Salomo het op sy vader se militêre organisasie voortgebou en besef hoe waardevol 
perde in oorlogvoering is.  Gevolglik het hy 1 400 waens en 12 000 perderuiters 
gehad en self in perde handel gedryf.  Oorblyfsels van sy perdestalle is by Megiddo 
te sien.  Ná die skeuring van die ryk het hierdie stalle die besitting van Israel se 
konings gebly.          

Salomo het die vestings Hasor, Megiddo, Geser, Millo laat bou en daarna 
Jerusalem versterk deur van Kanaänitiese en Israelitiese dwangarbeid gebruik te 
maak.   Salomo het ook ŉ handelsvloot met ŉ hawe by Eseon-Geber aan die 
Skelfsee gehad.   Die vaartuie is Tarsus skepe genoem omdat dit aanvanklik ŉ vaste 
roete na Tarsus gevolg het.  Hierdie Tarsus kon òf in Italië òf in Spanje gewees het.  
Dit was dieselfde plek waarheen Jona 200 jaar later gevlug het.   Alle groot skepe is 
destyds Tarsuskepe genoem.  

Die doel van Salomo se handelsvloot was om onder andere goud in die land Ofir 
te gaan haal.  Waar Ofir presies was, is nie seker nie.  Dit was heelwaarskynlik 
iewers in Afrika.  Dit kon selfs een of ander Arabiese land gewees het.   Fenisiërs 
het Salomo hiermee gehelp (2 Kron.8:17,18).  

Salomo se hoofbron van inkomste was handel en belasting, veral dié van 
skatpligtige konings.  Gevolglik het Salomo in weelde geleef en luukshede soos 
goue skilde en ŉ troon van ivoor met beelde van leeus op die trappe laat maak.  
Onder sy ingevoerde artikels was daar selfs ape en poue.  Uitheemse diere het 
destyds tot die waardigheid van ŉ Oosterse koning bygedra.  Uit opgrawings blyk 
dat Salomo se mense ook die kuns van kopersmeltery bemeester het.  Yster-en 
kopererts is in Gilead en Araba gemyn (Deut.8:9).   Araba was die streek tussen die 
Skelf- en Dooiesee en Edomitiese gebied - Esau se nageslag.   � 
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3 

DIE TEMPEL 
I KON 5-6; 8:1-11; 9:1-9; 10:1-13; 11:1-13, 41-43 

1.   Op die berg Moria 

Die tempel is op die berg Moria in Jerusalem gebou.   Salomo wou vir God ŉ 
sierlike huis bou en het twee konings gevra om vir hom hout uit Libanon te lewer.  
Hy het ook ŉ bevoegde ambagsman gehuur om vir hom godsdienstige voorwerpe 
van goud, silwer, koper en ander materiale te maak . Selfs heidene het help 
voorsien (Jes.60:5,11; 66:12).  Salomo het hulle met plaaslike produkte soos koring, 
gars, wyn en olyfolie betaal.  Sederbome is gekap en met vlotte na Jafo gebring 
waarvandaan dit deur 70,000 uitlandse lasdraers oorland na Jerusalem vervoer is.  
Die klippe is plaaslik uit sandsteen gekap. 

Die tempel was ŉ drieverdiepingstruktuur.  Dit was 60 el lank, 20 el breed en 30 el 
hoog met ŉ verdeling soos dié van die tabernakel in ’n hoof- en binnevertrek.   Dit 
was ryklik versier, maar, so anders as die heidentempels, sonder enige Godsbeeld 
omdat dit deur die Wet verbode was.  Tydens die bouery is geen geluid van hamers 
en kloubeitels gehoor nie omdat die stene reeds by die klipgroewe kant en klaar 
gemaak is.   Die mure was met sederhout bedek waarin snywerk van gerubs, 
palmbome en blomknoppe gemaak is.  Dis met goud oorgetrek sodat die tempel 
soos ŉ goue tempel gelyk het.   Die gerubs en palmbome het die tuin van Eden 
voorgestel.  

2.  Tempelvoorwerpe 

Salomo het ŉ altaar van koper gemaak, die see en tien waskomme.  Hierdie see was 
ŉ reuse, ronde waskom tien el in deursnee.  Die priesters het hierin gewas.   Die 
ander tien waskomme was vir die gereedskap van die brandoffer en is van wiele 
voorsien soos afspoelwaentjies.  Alles is versier.  Die see het bv. op 12 koperbeelde 
van beeste gerus.  Die koperaltaar was baie groot – 20 el lank en breed, en 10 el 
hoog, en het in die voorhof gestaan.  Salomo het 10 goue kandelare laat maak en in 
twee rye van vyf elk geplaas.  Daar was ook 10 tafels vir die toonbrode in die 
voorvertrek.  

Salomo het nie ŉ nuwe verbondsark laat maak nie, maar die oorspronklike een 
gebruik.  Hy het wel ŉ groot gerubs van olienhout met goud oorgetrek, laat maak 
en die ark onder die vlerke daarvan geplaas.  Op die ark se deksel is twee gerubs 
met hul gesigte na mekaar aangebring.  Daar was dus vier gerubs in die 
allerheiligste deel - simboliese bewakers van die huis van die Here.     
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3.  Die tempelinwyding 

Die inwyding van die tempel was ŉ groot plegtigheid.  Die hele volk was in 
stamverband teenwoordig.  Die hoogtepunt was toe die verbondsark uit Sion 
daarheen gebring is.  Moria lê net noord van Sion.  Dit was dus ŉ klein entjie na 
die tempel.  Voordat die verbondsark na die tempel oorgeplaas is, is daar geoffer 
waarna dit deur die priesters ingedra en onder die gerubs geplaas is.  Terwyl die 
Levitiese sangers gesing het, is die tempel, net soos met die inwyding van die 
tabernakel met ŉ wolk oordek (Ex.40:34).  Terwyl Salomo die woord gevoer het, 
het die heerlikheid van God het die tempel vervul.   

4.  Die Wysheid van Salomo 

Salomo is van jongs af as ŉ baie wyse man beskou (1 Kon.2:9).   Sy bede om 
wysheid was alreeds ŉ bewys van sy wysheid.  God het hom ook ‘n besondere 
insig in regsake gegee, meer as enige Oosterling (Arabiere en Edomiete) of 
Egiptenaar onder wie daar wyses was (Jer.49:7; Job.2:11).  Agur en Lemuel 
(Spr.30,31) was moontlik wyse Edomiete.   

Die Egiptenare was ook baie slim. Hulle ou literatuur bevat talle wysheidsgeskrifte.  
Salomo het egter almal oortref en 3 000 wysheidspreuke gedig waarvan 600 in die 
boek Spreuke bewaar gebly het.   Ongelukkig het niks van sy 1 050 liedere bewaar 
gebly nie. ŉ Goeie voorbeeld van sy regsinnigheid is in 1 Kon 3:16-28 te vind waar 
hy die natuurlike moederliefde die uitslag van ŉ regsaak laat bepaal het. 

5.  Die koningin van Skeba 

Salomo se besondere wysheid het ook buitelanders aan die praat gehad.   Die 
koningin van Skeba het selfs na Israel gereis om Salomo se wysheid met raaisels te 
beproef.  Oosterlinge was gek na raaisels (Rigt.14:12; Spr.1:6; Dan.5:12).  Dit het 
van speelse vernuf getuig asook die drang om die verborge dieptes van werklikhede 
aan die lig te bring.  Om ŉ raaisel te kon stel, moes die betrokke persoon self oor 
besondere wysheid beskik.  Salomo kon alles verklaar.  Nadat hy die koningin van 
Skeba al sy besittings gewys het, het sy verbysterd uitgeroep het dat sy nie eens die 
helfte daarvan verwag het nie.   Nadat geskenke uitgeruil is, is sy terug na haar land 
van herkoms.  

Niemand weet presies waar Skeba was nie.  Omdat hierdie koningin uit die geslag 
van Gam was, kon dit iewers in Afrika of selfs in Suid-Arabië gewees het.  Die 
hoofstad was heelwaarskynlik Marib.  Argeologiese opgrawings het getoon dat dit 
ŉ groot stad met groot waterwerke was wat deur middel van  ŉ waterskema ŉ 
vrugbare landstreek gevorm het.   Skeba se speseryhandel het veral tot die welvaart 
van hierdie koninkryk bygedra.   Soos wat die Fenisiërs meesterhandelaars in die 
Middellandse See was,  was die suidelike Arabiere dit in die Arabiese see. 
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Daar is baie legendes oor die besoek van die koningin van Skeba; elkeen met ŉ 
seksuele ondertoon.  Een legende lui dat Salomo ŉ seun, Menelik, by haar verwek 
het.  Hy het sy moeder opgevolg en koning van Ethiopië geword.   Hy het glo die 
verbondsark geroof en na sy land gebring waar dit, volgens oorlewering, van toe af 
in die geheim bewaar word.     

6.  Die einde van Salomo 

Salomo se regering staan as die goue eeu van Israel bekend.   Ongelukkig het Salomo 
later van God afvallig geword en deur sy spandabelrige, swierige lewensstyl die land 
swaar belas.   Dit het die volk kriewelrig gemaak en met sy dood amper tot 
uitbarsting gekom.   Benewens opstandigheid was daar ook natuurlike oorsake wat 
die land weens Salomo se geestelike afvalligheid geteister het.    

Salomo se afvalligheid was aan sy veelwywery te wyte.   Sy uitlandse vroue het hom 
afgode soos Astarte (Sidoniërs), Milkom (Amoniete) en Kamos (Moabiete) laat 
dien.   Salomo het selfs vir hulle hoogtes op ŉ berg oos van Jerusalem laat bou om 
aan hulle afgode te kon offer.     

Salomo se begin en einde verskil soos die dag van die nag!  Waar Dawid aan die 
einde van sy lewe geestelike hoogtepunte bereik het, het Salomo in die dieptes van 
afgodery versink.   Salomo was geen voorbeeld vir enige toekomstige koning nie.  
Dawid wel.  Dawid het gesterf met die wete dat sy ryk ŉ groot toekoms tegemoet 
sou gaan.   Salomo het gesterf met die wete dat sy ryk sou skeur! 

 

� 
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4 

DIE RYK SKEUR 
I KON 11:26-40; 12:1-25 

1.  Ontevredenheid met die koningshuis 

Ná die dood van Salomo het sy enigste wettige seun, Rehabeam, koning geword.  
In Juda was dit vanselfsprekend dat hy koning sou word, maar nie in die res van 
die land nie.  Israel het bv. nie aan sy kroningsfees in Sigem deelgeneem nie.   Israel 
was nie onwillig om onder hom te dien nie.  Hulle besware moes egter eers uit die 
weg geruim word.     

Hulle was beswaard oor die swaar belastings wat Salomo hulle opgelê het.  Hy was 
wel baie ryk, maar het sy volk nie daarin laat deel nie.   Die onderhoud van sy 
vroue het die staatskas behoorlik gedreineer!   Daarbenewens het hy hom nie aan 
die soberheid in geldbesteding gesteur wat deur die koningswet voorgeskryf was 
nie (Deut.17:16,17).  

Die werk en uitgawes aan die bou van die tempel was astronomiese bedrae.  
Daarbenewens het die handel- en garnisoenstede in die onderworpe lande die 
staatsfondse verder uitgeput.  Hiervoor is slawe (1 Kon.9:20,21) en Israeliete 
gebruik (1 Kon.5:13; 9:15).   

Die volk se ontevredenheid, veral t.o.v. die uitgawe aan die vreemde vroue, kan 
goed begryp word.  God het egter ook ŉ plan met hierdie volksontevredenheid 
gehad.  Die ryk moes skeur omdat Salomo nie na God geluister het nie (1 
Kon.11:11).    

2.  Jerobeam se optrede 

Die volk het na Jerobeam opgesien.   Hy was ŉ dapper Efraimiet en ŉ gewese 
amptenaar van Salomo.  Daarbenewens was hy ook ŉ goeie organiseerder.   
Salomo het sy leierseienskappe raakgesien en hom tydens herstelwerk aan Millo 
hoof van die dwangarbeiders gemaak.  Daar het hy die profeet Ahia ontmoet wat 
hom ingelig het dat God die koninkryk van Salomo gaan afskeur.  Jerobeam sou 10 
stamme en Rehabeam twee stamme kry.    

Ahia het die boodskap van God met ŉ voorbeeld opgevolg.  Hy het ŉ nuwe 
mantel in 12 stukke geskeur waarna Jerobeam 10 stukke moes kies.  Daarna het 
God hom die vertroosting gegee dat sy koningshuis en nageslag bestendig sou 
wees indien hulle in God se weë sou wandel. 
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Jerobeam het nie aan die verwagtinge voldoen nie en op die ou einde ŉ opstand 
teen Salomo gelei.  Hy het nie soos ŉ Dawid van ouds geduldig op die Here gewag 
nie.  Hy wou die troon met geweld gryp.  Toe Salomo hom wou doodmaak, het hy 
na Egipte gevlug.  Na Salomo se dood het die volk hom laat terugroep om vanuit 
Sigem die leiding te neem.  Dit het ŉ kraak in die volksgeheel gebring. 

3.  Rehabeam tree soos ŉ diktator op 

Rehabeam het die raad van die oudstes om bedagsaam met die volk te praat in die 
wind geslaan.  Hy het vertrouelinge om hom versamel om in sy mag en weelde te 
deel en die volk nog swaarder belas.  Sy woorde: “My pinkie is dikker as my vader se 
lendene” spreek van dwaasheid.   Salomo het sy volk met finansiële swepe gekasty; 
Rehabeam het dit met gesels gedoen!  

Die probleme wat dit veroorsaak het, het die volk uitmekaar laat spat.  Tien van die 
stamme het Jerobeam koning gemaak.  Rehabeam het dit nie verwag nie en 
onmiddellik ŉ poging aangewend om die volk van sienswyse te laat verander.  Hy 
het ŉ sekere Adoram na hulle gestuur, ‘n man wat tydens Dawid se regering hoof 
van die dwangarbeid was.  Rehabeam het gehoop dat hulle na hom sou luister.  
Hulle het hom egter gestenig.   Rehabeam wat dit op ‘n afstand aanskou het, moes 
vinnig met sy wa wegjaag om aan die woedende skare te ontkom!   

4.   Vyandskap tussen Juda en Israel 

Daar was van meet af aan vyandskap tussen Israel en Juda.  Rehabeam wou nie 
aanvaar dat die skeuring van die ryk God se straf was nie en het ŉ groot leër uit die 
stam van Juda en Benjamin op die been gebring om die volkseenheid te probeer 
herwin.  Aanvanklik is slegs die stam van Juda aan hom toegeken.  Benjamin het 
egter teenaan Juda gelê sodat dit onprakties was om Benjamin by die ander stamme 
te voeg.   Gevolglik het Benjamin by Juda aangesluit.  

God het ŉ sekere Semaja aangesê om met Rehabeam te gaan praat om nie teen sy 
broers (Israeliete) te veg nie.  Hy moes elke soldaat huis toe stuur omdat dit die 
saak van God was.  Rehabeam het geluister en sy soldate teruggestuur.   Dit het 
egter nie vrede tussen die twee ryke gebring nie.  Israel en Juda sou vir eeue lank 
vyande bly. 

� 
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5 

VYANDSKAP TUSSEN ISRAEL EN JUDA 
I KON 12:21-33; 13; 14:1-20 

1.  Rehabeam en Jerobeam versterk hul posisies 

Israel en Juda het hul onderskeie ryke versterk en vestings gebou waarin voedsel- 
en wapenvoorrade geberg is.  Die Leviete wat dwarsdeur die land stede en weivelde 
gehad het, het dit alles laat staan en na Juda getrek.  Talle burgers van Israel wat in 
die ware godsdiens volhard het, het Israel verlaat en hulle in Jerusalem gaan vestig.   
Jerobeam het in Sigem gaan woon.   

2 .  Goue kalwers 

Baie van Jerobeam se mense het na Jerusalem verhuis omdat die stad en die tempel 
hulle bekoor het.  Jerobeam het nie daarvan gehou nie en ŉ plan gemaak om dit te 
probeer stop.  Hulle moes nie langer vir godsdiensdoeleindes Jerusalem toe gaan 
nie.  Daarom het hy vir hulle twee goue bulkalwers laat maak om te aanbid.   Hy 
was nie verniet ŉ hele paar jaar in Egipte nie!   

Nadat hy die bulkalwers in Bet-el en in Dan laat opgerig het, het hy die volk 
aangesê om die bulle as die gode wat hulle uit Egipte laat optrek het te aanbid.  
Heidene het  bulle is as vrugbaarheid-simbole beskou.  Daarom is Baäl dikwels met 
horings op die voorkop uitgebeeld, en daarom het Jerobeam se nuwe godsdiens ŉ 
seksuele ondertoon gehad.   

Jerobeam het egter voorgegee dat dit nie nuwe gode was nie, maar dieselfde wat in 
Jerusalem vereer is.  Die goue bulle was niks anders as simbole van die ware 
godheid nie.  Nie almal was hiermee gediend nie.   Ahia het hom bv. hierteen 
verset (1 Kon.14:9; Hand.7:41) omdat dit ŉ oortreding van die tweede gebod was 
soos eeue tevore in die woestyn.  Wat was Jerobeam se doel met die afgode?  Hy 
wou sy ryk versterk deur godsdiens in diens van die politiek te plaas! 

Jerobeam het die plekke vir die afgodediens met voorbedagte rade gekies.   Bet-el 
was op die grens van Benjamin en Efraim, ongeveer 16 km. noord van Jerusalem.  
Hy wou Jerusalem tart!   Bet-el het ŉ ryk geskiedenis gehad.   Dit was die plek waar 
Abram ŉ altaar gebou het (Gen.12:8).   Later het God hier aan Jakob verskyn 
(Gen.35:7).   Dit was ook die plek waar die verbondsark in die tyd van die Rigters 
gestaan het (Rigt.20:27).  Dan het weer ŉ heiligdom gehad wat deur ŉ kleinseun 
van Moses bedien is (Rigt.18:30).   

Jerobeam het sy eiewillige godsdiens by ou heiligdomme aangeknoop en selfs 
manne wat nie uit die stam van Levi was nie priesters gemaak.  Daarna het hy die 



 - 133 -

normale feestye verander en sy eie ingestel.  Hy het die huttefees van die sewende 
na die agtste maand verskuif om die kloof tussen Israel en Juda groter te maak.  
Alles was daarop gemik om sy eie posisie te versterk.  

3.  God oordeel Jerobeam 

Wat vir Jerobeam die hoogtepunt van sy strewe was, was die einde van God se 
geduld met hom.  God het sy oordeel tydens ŉ feesgeleentheid met ŉ profesie 
deur ŉ onbekende man oor Jerobeam laat aankondig.   Dit sou tot in die fynste 
besonderheid in vervulling gaan (2 Kon.23:15-20).     

Jerobeam het hom nie aan die oordeelsaankondiging gesteur nie en met die fees 
voortgegaan.  Toe die onbekende profeet voorspel dat die altaar uitmekaar sou 
skeur, het die ontstelde Jerobeam sy hand bo die altaar geplaas en opdrag gegee dat 
die godsman gevang moes word.  Daarop het sy hand styf geword en die altaar 
geskeur!   

Toe dit gebeur, het Jerobeam besef dat God hom straf.  Daarom het hy die man 
gesmeek om tot God te bid om hom te genees.   In die uitdrukking jou God lê sy 
erkenning dat die onbekende man God se gestuurde was.   Daarna het hy gebid en 
is Jerobeam se hand genees.   Toe Jerobeam ŉ geskenk aan hom wou gee, het die 
man dit van die hand gewys en vertrek. 

4.  Die profeet van Bet-el 

In Bet-el was daar ŉ profeet wat nie met Jerobeam se handelswyse saamgestem het 
nie.  Toe hy van die onbekende man se optrede hoor, het hy hom met ŉ esel 
agternagesit en vir ete genooi.  Die man het dit van die hand gewys omdat God 
hom beveel het om by niemand te vertoef nie.  Toe die profeet voorgee dat God 
hom aangesê het om hom vir ete te nooi, het hy dit aanvaar en omgedraai.  

Tydens die ete het die Here met die ou profeet gepraat.  Sy gas was ongehoorsaam 
aan sy opdrag en sou gestraf word.  Hy sou sterf en nie by sy gesinslede begrawe 
word nie.  Dit was ŉ harde straf.  Wie nie by sy mense begrawe is nie, is as deel van 
die goddelose beskou (Gen.47:29,30; 50:25; Jes.53:9).   Met die terugtog is die 
ongehoorsame man deur ŉ leeu verskeur.  Waarom die profeet nie ook gestraf is 
nie, word nie gesê nie.   Dit gaan in hoofsaak oor God se straf oor Jerobeam; iets 
wat nie lig opgeneem moes word nie.   

5.  Abia, die seun van Jerobeam 

Rehabeam en Jerobeam het beide seuns met die naam Abia gehad.  Dit beteken die 
Here is my Vader.   Rehabeam se seun het hom as koning van Juda opgevolg terwyl 
Jerobeam s’n jonk oorlede is.  Toe lg. siek word, was Jerobeam baie bekommerd.  
Hy het aan die profeet Ahia se belofte dat hy koning oor Israel sou word gedink 
asook die voorwaarde – hy moes in God se weë wandel.   Jerobeam het besef dat 
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hy in gebreke gebly het om dit te doen en Ahia dringend moes sien.  Omdat hy 
bang was vir ŉ skrobbering, het hy sy vrou vermom en met geskenke na Ahia 
gestuur om te verneem wat met sy seun sou gebeur.  Die vermomming was 
onnodig want Ahia was blind.  Nogtans het God hom oor die besoek ingelig en 
hom ŉ boodskap vir haar gegee.   

Toe sy by hom kom, het hy die boodskap van God oorgedra.  Jerobeam se sonde 
het hom ingehaal.   God het hom uit onbeduidendheid tot koning verhoog, maar 
omdat hy ongehoorsaam was, sou hy gestraf word.   Sy huis sou so deur oproer en 
oorlog verswelg word, dat niks daarvan sou oorbly nie.  Daarmee het die blinde 
profeet meer as 200 jaar in die toekoms die Assiriese ballingskap (721v.C) gesien.  
Toe die vrou tuiskom, is die seun oorlede.     
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6 

ASA EN SY TYDGENOTE 
I KON 15:9-15-25;16:7; II KRON 14:9-15; 1 Kon 16:8-28; 

II KRON 16:12-14; 17:1; 18:1 
1.  Asa se hervorming 
Abia het sy vader Rehabeam as koning in Juda opgevolg en deur God se mag ŉ 
groot oorwinning oor Jerobeam (Israel) behaal.  Abia was egter nie ‘n gelowige nie.   
God het hom slegs ter wille van Dawid geseën.   Jerobeam is twee jaar nadat Asa 
vir Abia as koning in Juda opgevolg het oorlede.  Abia is egter jonk oorlede en 
deur sy jonger broer Asa opgevolg.  

Asa was ‘n gelowige soos Dawid en gedoen wat reg was.   Hy het vir 41 jaar regeer.  
Die eerste 10 jaar was rustig omdat Israel baie verswak was.  In hierdie tyd het Asa 
hom met godsdienstige en militêre aangeleenthede besig gehou.  Hy was ŉ 
hervormer en het al die vreemde altare en heidenhoogtes laat verwyder.  Daarna 
het hy tempelprostitute belet en afgode vernietig.  Op militêre gebied, het hy die 
land versterk deur vestings te bou;  ŉ verstandige ding om in tye van vrede te 
doen.   Hierdie voorsorgmaatreël sou die verwagte vrugte afwerp.         

2.  Asa verslaan die Kusiete 

Daarna het Serag, ŉ Kussiet, met ŉ miljoen krygers teen Juda opgetrek.  Wie hy 
was, is nie seker nie.  Hy het geen koninklike titel gedra nie.  Hy was 
heelwaarskynlik ŉ bendeleier wat ŉ klomp mense in die woestyn saamgesnoer het.  
Rowers het graag ryker gebiede vanuit hulle arm woongebiede aangeval.  

Serag het nuus gemaak toe hy Juda tot by Maresa binnegedring het.  Toe Asa die 
dood in die gesig staar, het hy God om hulp gebid waarna God die Kussiete in sy 
hand gegee het.  Daarna het Asa hulle agternagesit en met ŉ groot buit na 
Jerusalem teruggekeer.  

Hierdie oorwinning het vir ŉ geestelike oplewing in Juda gesorg.   Die prediking 
van Asarja het harte bereik waarná Asa sy hervormingsoptrede verskerp het.   Hy 
het uit die buit ŉ offerfees gehou waartydens 700 beeste en 7 000 kleinvee in 
Jerusalem geslag is.  Daarna het die volk opnuut trou aan God gesweer.  Elkeen 
wat geweier het, is doodgemaak (Deut.17:2-7).   Asa het selfs sy eie moeder wat 
afgode gedien het, laat opsluit.   Dit was in sy 15e regeringsjaar.   Juda was 
dankbaar vir die godsdienshernuwing en tevrede dat ŉ nuwe verbond met God 
aangegaan is.  
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3.   Nadab koning van Israel 

Jerobeam is twee jaar ná Asa se troonsbestyging oorlede waarna sy seun Nadab 
koning oor Israel geword het.   Hy was ŉ booswig en het met Juda oorlog gemaak.   
Intussen het die Filistyne weer op die toneel verskyn en die stad Gibbeton, die 
eiendom van die Leviete, verower.  Toe Nadab dit beleër het, het Baesa ŉ 
suksesvolle staatsgreep uitgevoer en Nadab vermoor.  Daarna het hy koning van 
Israel geword.   

Konings wat nie langs die normale weë die troon bestyg het nie, is wederregtelikes 
genoem.   Israel het ŉ hele paar van dié kalante gehad!   Die wederregtelikes het 
almal op dieselfde wyse te werk gegaan.  Hulle het die koningshuis van hul 
voorgangers vernietig.  God het egter Baesa gebruik om sy straf oor die huis van 
Jerobeam te voltrek.   

4.   Baesa koning van Israel 

Asa het twee jaar in Jerusalem regeer toe Baesa koning van Israel geword het.   
Baesa het ná Asa se hervormings teen Juda opgetrek omdat baie van sy mense uit 
Efraim en Manasse na Asa oorgeloop het.   Daarom het Baesa ‘n versperring by 
Rama (halfpad tussen Jerusalem en Bet-el) gebou om te verhoed dat mense oor die 
grens gaan.   

Daarna het Asa, om sy hand teen Israel te sterk, ŉ bondgenootskap met Benhadad 
die koning van Aram in Damaskus gesluit.  Aram was van oudsher vyandig teen 
Israel (1 Kon 11:25).   Toe Asa en sy nuwe bondgenoot Israel aanval, kon Baesa 
nie langer in Rama bly nie.  Asa het al die manne van Juda opgeroep en vestings in 
die land van Benjamin begin bou.  Hy sou die grens voortaan met die vestings by 
Geba en Mispa beheer (Jer.41:9).      

Hierdie bondgenootskap het nie God se goedkeuring weggedra nie.   Asa moes op 
God alleen vertrou het!   Daarom het die profeet Hanani hom ernstig berispe.  Asa 
sou buitendien met God se hulp Benhadad saam met Baesa verslaan het.   
Gelowiges moenie by ongelowiges hulp soek nie. God gee altyd oorwinning (Mt. 
6:33).   

Asa het God nie vertrou nie en op buitelandse verhoudings staat gemaak.   God 
sou Juda met oorloë straf.   Asa was onthuts en het nie Dawid se voorbeeld gevolg 
nie (1 Kron.21:8).  Hy het kwaad geword en die profeet laat opsluit.   ‘n Paar 
volksgenote wat sy optrede teenoor die man van God veroordeel het, het dit ook 
ontgeld!     

5.   Simri net vir een week koning 

God het Jehu, die seun van Hanani, met ŉ boodskap na Baesa gestuur.  Baesa was 
ŉ tugroede in God se hand om die huis van Jerobeam uit te roei.  Omdat hy nie 
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anders as Jerobeam opgetree het nie, is dieselfde oordeel oor sy huis aangekondig.   
Dit sou egter eers na sy dood voltrek word.   Sy seun, Ela, was minder as twee jaar 
lank koning toe hy deur Simri, ŉ strydwa-owerste gedood is.  Daarmee is die hele 
huis van Baesa uitgewis.   

Simri sou slegs een week lank koning wees.  Omri, die leëraanvoerder by Gibbeton, 
was die gewildste leier.  Sy leër het nie van Simri gehou nie.  Daarom het hulle 
Omri koning gemaak.  Daarna is hy na Tirsa om Simri aan te val.  Toe die stad 
beleër is en Simri besef dat sy klok gaan lui, het hy selfmoord gepleeg.  Hy het die 
laaste brug aan die brand gesteek en in die vlamme omgekom.   Hy wou nie in die 
hande van Omri val net om eerloos tereggestel te word nie.  

6.  Omri koning van Israel 

Omri was op daardie tydstip nie die onbestrede koning van Israel nie.  Die leër het 
hom koning gemaak.  Hy was niks meer as ŉ soldatekoning nie.  Een gedeelte van 
Israel het Omri gesteun terwyl ŉ ander deel ŉ onbekende met die naam van Tibni 
gesteun het.  Die Omri-groep was egter sterker.  Toe Tibni sterf, het Omri in die 
31e jaar van Asa die onbestrede koning van Israel geword.   Dit was vier jaar na 
Simri se dood.   

Omri sou 12 jaar lank regeer.  Hy was egter nie goed nie.   Hy het ŉ nuwe 
hoofstad, Samaria, aangelê omdat Sigem, die eerste hoofstad van Israel, moeilik 
verdedigbaar was.  Hy self het in Tirsa gebly.  Samaria is na Semer, die eienaar van 
die berg waarop die stad aangelê is, vernoem.  Omri het die grond van hom 
gekoop.  Alhoewel daar nie veel oor Omri gesê word nie, het hy hoë aansien aan 
Israel besorg.   Lank ná sy dood is daar nog na Israel as die land van Omri verwys.   

7.  Asa se dood 

Toe Omri oorlede is, is hy in Samaria begrawe.   Asa was toe ook al oud en het 
swaar geloop.   Hy het afvallig geraak deur God nie om genesing te nader nie, maar 
eerder al sy vertroue in die dokters van sy tyd te lê.  Ná sy dood het sy seun Josafat 
koning geword en 25 jaar oor Juda regeer.  In hierdie tyd het Agab koning van 
Israel geword.   Nadat Josafat met Agab se suster getroud is, het die vyandskap 
tussen Juda en Israel tot ŉ einde gekom.  Dit het ŉ era van samewerking ingelei 
waarop die OT in diepte ingaan.     

 

� 
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7 

ELIA TREE TEEN DIE AFGODSDIENS OP 
I KON 16:29-34; 17-18 

1.  Die regering van Agab 

Israel se afgodery het gemaak dat Elia teen sy koning moes optree.  Nadat Agab 
Isebel as vrou geneem het, het hy weer die Kanaänitiese kalwerdiens ingevoer.   Sy 
was die dogter van Et-Bäal, die koning van Sidon, ŉ Fenisiese gebied.   Et-Baäl het 
in Tirus gewoon nadat hy Hiram, ŉ bekende uit die dae van Dawid en Salomo, 
opgevolg het ( 1 Kon.5:1).   Die Fenisiërs het die Baäls so vurig aanbid, dat Fenisië 
die land van die Baäls genoem is.   

Agab se Fenisiese vrou het van meet af aan die septer in Israel geswaai.  Sy het selfs 
ŉ Baältempel in Samaria laat bou en so God geterg.  Daarna het Agab die stad 
Jerigo, waarop daar ŉ vervloeking gerus het, deur Hiël laat opbou (Jos.6:26).   
Hierdie ongehoorsaamheid het hom die lewe van twee van sy seuns gekos! 

2.  Elia tree sterk op 

Elia was van Tisbe in Gilead afkomstig.  Hy het by geleentheid vol van die Heilige 
Gees na Samaria vertrek om die Baäldienste teen te staan.   By sy aankoms het hy 
God se straf oor Israel se afvalligheid aangekondig.  Daar sou nie weer reën in die 
land val behalwe op sy bevel nie.  Daarna het hy by die spruit Krit gaan skuil waar 
God hom op ŉ wonderlike manier versorg het.  Kraaie het vir hom brood en vleis 
gebring!    

Elia was alleen met God.   Die bosse het vir hom skuiling gebied en die spruit het 
hom van water voorsien.  Hy moes vir God ŉ ding klaarmaak waarmee hy begin 
het.  Hy was soos Christus baie eeue later alleen met God omdat daar vir hom ŉ 
groot stryd voorgelê het.   Die kraaie was vir hom die duidelike bewys dat God met 
hom was en in sy daaglikse behoeftes voorsien het.  

3.  Elia in Sarfat 

Die volk se afvalligheid van God is daarna met hongersnood gestraf.  Toe dit nie 
reën nie en die spruit later ook opdroog, het Elia op God se bevel na ŉ weduwee 
in Sarfat gegaan.  Sy het hom water gegee, maar nie brood nie omdat sy net genoeg 
vir ŉ laaste ete vir haar en haar seun gehad het.    Op sy versekering dat die meel 
en die olie nie sou opraak totdat dit weer begin reën nie, het sy vir hom ŉ 
broodkoek gebak.   Sy het geglo en die hele tyd lank oorleef.         
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4.  Die seun van die weduwee 

Die wonder wat gebeur het, was geen waarborg dat niks verder met die weduwee 
sou gebeur nie.  Die seun was klein en het so siek geword dat hy oorlede is.   God 
se weë is soms baie vreemd.  Dit kan ook genadeloos voorkom.   Die gebroke 
weduwee wou soos ŉ Job van ouds weet of haar verlies as gevolg van God se straf 
op sonde is?   Elia het nie probeer verduidelik nie, maar die kind na die bokamer 
geneem en vir ŉ wonderwerk gebid.   God het hom verhoor en die kind se lewe 
teruggegee.    Die weduwee was oorstelp van vreugde en haar geloof het verdiep!  

5.  Elia voor Agab 

Die droogte het 3 jaar en 6 maande geduur (Luk.4:25; Jak.5:17).   Daar sou eers op 
Elia se woord weer reën in Israel val.  God het ten spyte van Agab se 
onbekeerlikheid reën gegee.  Hy is ŉ barmhartige God!    Die droogte was so erg, 
dat die koning self na gras vir sy diere gaan soek het.  Hy het Obadja, ŉ vroom 
man en toesighouer oor die paleis, met hom saamgeneem.  Obadja beteken dienaar 
van die Here.   Die feit dat hy in Agab se diens was, dui daarop dat Agab nie so 
dweepsiek soos sy vrou was wat selfs die profete van God laat uitgeroei het nie.   
Obadja het destyds 100 van hulle gered deur hulle in ŉ spelonk te versteek waar hy 
hulle met brood en water onderhou het.  

Agab en Obadja het op hul soektog afsonderlike weë ingeslaan.   Toe Obadja vir 
Elia teëkom, het Elia hom aangesê om Agab van sy teenwoordigheid te verwittig.   
Agab het op daardie tydstip Elia oral gesoek om hom dood te maak.  Obadja was 
egter bang om die berig te bring omdat Elia moontlik kon verdwyn en Agab vir 
Obadja leed kon aandoen.    

Nadat Elia gesweer het om op hulle te wag, het Obadja na Agab gegaan.   Toe 
Agab daarna vir Elia sien, het hy hom ŉ beroerder van Israel genoem en die skuld 
vir die droogte en hongersnood voor sy deur gelê.  Daarna het Elia aan hom die 
ware rede verstrek - Agab en sy huis was daarvoor verantwoordelik.  Hulle het dan 
God se gebooie verwerp en Hom geterg!    

Daarna het Elia die koning uitgedaag.   Agab moes met die hele Israel asook die 
450 Baälpofete by Karmel byeenkom om te sien wie se God die sterkste is.  
Karmel was ŉ losstaande bergland wat soos ŉ kaap in die Middellandse See inloop.   
Agab het in sy dwaasheid hierdie uitdaging aanvaar.          

6.   ŉ Skouspelagtige uitslag! 

Toe die volk by Karmel saamgetrek het, het Elia hulle oor hul ongeloof geroskam.  
Hulle moes ŉ baie duidelike keuse maak – òf God òf Baäl.   Israel se hart was 
darem nie heeltemal deur afgodery verower nie.  Nogtans het hulle nie daarteen 
beswaar gemaak nie; iets wat Elia nie kon begryp nie. Israel het die koning slaafs 
nagevolg en nie gedink nie - die pad van die minste weerstand.   
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Toe Elia tot die daad oorgaan, het hy alleen teen die 450 afgodspriesters te staan 
gekom.  Beide partye moes ŉ altaar bou en, sonder om vuur te maak, elkeen hul 
godheid aanroep om vuur uit die hemel op die altaar te laat daal.  Dit was vir Elia 
geen waagstuk nie, maar eerder ŉ geloofstuk (Mark.11:23).     

Die afgodspriesters was eerste aan die beurt.  Hulle het die hele dag gebid, rituele 
danse uitgevoer en rondgespring.   Alles tevergeefs!  Elia het selfs met hulle gespot 
en gesê dat hulle harder moes roep.  Hy was baie seker van sy saak.  Daarna het die 
afgodsdienaars hulle selfs verwond om Baäl te laat roer.  Weereens alles tevergeefs.  

Teen die tyd van die aandoffer was dit Elia se beurt.  Hy het ŉ altaar van 12 klippe 
(stamme) gebou, ŉ bul in stukke gesny en die altaar natgegooi.  Daarna het hy 
gebid, waarna God vuur uit die hemel laat daal het wat selfs die klippe van die 
altaar verteer het.   God het Israel oortuigend geantwoord!  

Daarna het Israel neergeval en hul geloof opnuut in God bely.  Elia het van die 
geleentheid gebruik gemaak, die priesters gegryp en na die Kisonspruit aan die voet 
van Karmel gebring waar hulle keelaf gesny is.  Dit was nie verkeerd in God se oog 
nie want Hy self het die doodstraf vir afgodery ingestel (Deut.17:5).   Daarna het 
dit in Israel begin reën.  

 

� 
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8 

ELIA EN ELISA 
I KON 19 

1.  Elia by die berg Horeb 

Nadat Agab tuisgekom en Isebel van die slagting van haar profete by die 
Kisonspruit verwittig het, was sy woedend.  Alhoewel Agab dit self aanskou het, 
het hy nie ingegryp en die booswigte probeer red nie.   Daarvoor was die volk net 
te oortuig van God se kragtige werking.   ŉ Verkeerde opdrag kon ŉ hewige stryd 
in der midde ontketen het.   Daarbenewens was Agab se hart nie werklik by 
afgodery nie.  Hy het die heidene slegs ter wille van sy vrou geduld.   Hy was 
uiteraard die een wat Elia se uitdaging aanvaar en die volk byeen laat kom het.   
Gevolglik het hy die uitslag aanvaar.   

Isebel het dit egter nie aanvaar nie en onmiddellik wraak gesweer.  Daarna het sy ŉ 
boodskapper na Elia gestuur om te sê dat hy binne 24 uur doodgemaak sou word.    
Sy wou hom dood hê ongeag die volk se agting vir hom.  Sy kon nie op Agab se 
samewerking staatmaak nie omdat hy Elia laat begaan het.   Daarom het sy Elia 
probeer bangmaak sodat hy kon vlug en hulle van hom ontslae sou wees.  

Elia het gevlug.   Hy was ook maar net ŉ mens en bang (Jak.5:17).  Tydens sy vlug 
in die woestyn het hy met God in gebed geworstel.   Hy het sy taak as afgehandel 
beskou.   Daarbenewens was sy liggaam uitgeput.  Hy het geglo dat die einde van 
sy lewenshoofstuk aangebreek het.    

2.   Elia onder die besembos 

Elia het saam met sy dienaar suidwaarts na Bersèba in Juda gevlug.   Daar het hy 
die dienaar agtergelaat en die woestyn ingegaan om alleen met God te wees.  Na ŉ 
dagreis het hy onder ŉ besembos gaan lê en gewens om te sterf.  Dit was ŉ 
ambivalensie.  Terwyl hy ter wille van sy lewe gevlug het, wou hy liewer sterf!   Die 
troostelose gedagte dat sy werk en stryd selfs tevergeefs kon wees as Isebel hom 
vind, het by hom bly spook.   Hy wou liewer slaap om nooit weer wakker te word 
nie.   

Die slaap het gekom, maar nie die dood nie.  In plaas van die doodsengel, het ŉ 
engel van God hom besoek (Hebr.1:14).  Hy moes opstaan en eet.  God het ŉ 
broodkoek voorsien wat op warm klippe gebak is en ŉ kruik met water.  Dit was 
die tweede keer dat God hom op ŉ wonderlike wyse van voedsel voorsien het.      

Vir Elia het daar ŉ baie lang pad voorgelê.   Daarom het die engel hom ŉ tweede 
maal beveel om te eet anders sou die pad vir hom te veel word.   Deur die krag van 
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hierdie dubbele maaltyd het hy 40 dae en 40 nagte tot by Horeb geloop.   Die tog 
van Bersèba tot by Horeb duur normaalweg nie so lank nie (Deut.1:2).  Dit spel 
een ding uit – hy was nie haastig nie.   Elia se reis was een van afsondering en 
selfondersoek.   

Hy het by Horeb in ŉ spelonk gaan bly waar God met hom gepraat en gevra het 
wat hy daar maak. Elia het self daarheen geloop.   God het hom nie daarheen 
ontbied nie.  Daarna het hy teenoor God gekla dat sy volk die wet van God verlaat 
het.  Daarom het hy na die God van die wet by die berg van die wet gaan soek (Ex 
3:1).  Hy het geglo dat hy God daar op ŉ besondere manier sou vind. Elia wou in 
die voetstappe van die ander profeet, Moses, staan aan wie hy sielsverwant gevoel 
het (Mt.17:3).   

In sy sielestryd het Elia besluit om na Horeb te gaan.   God se sorgsame genade 
was vir Elia genoeg.   By Horeb het God Elia eers sy hart laat uitstort waarna Hy 
hom beveel het om op die berg te klim, ongeveer dieselfde plek waar Hy 800 jaar 
tevore aan Moses verskyn het (Ex 33:21).   

Daar het God vir ŉ oomblik aan hom verskyn en verbygegaan.   Terwyl Elia in die 
spelonk geskuil het, is hierdie godsverskyning deur magtige verskynsels soos 
geweldige winde wat rotse versteur, ŉ aardbewing en vuur voorafgegaan.   God 
was nie daarin te vinde nie, maar wel in die vierde verskynsel – die sagte geruis van 
ŉ salige koelte.   

Elia het net soos ŉ Moses van ouds met sy gesig in sy mantel toegedraai uit die 
spelonk gekom (Ex.3:6).   Daarna het God hom opdrag gegee om drie salwings 
waar te neem.  Elia moes namens God drie aanstellings maak.  Ongeag Isebel se 
dreigemente, het God groot planne met Elia gehad!   

Die drie salwings was as volg:  Elia moes eerstens vir Hasael as koning oor Aram 
salf.  God het hierdie heidenkoning in die uitvoering van sy planne nodig gehad.   
Tweedens moes Elia vir Jehu as koning van Israel salf.   Derdens moes hy vir Elisa, 
die seun van Safat, in sy plek as profeet salf.                    

Wat wou God met hierdie gesalfdes doen?   Hulle was instrumente in sy hand om 
straf mee uit te deel.   Wie aan Hasael ontkom het, sou voor die swaard van Jehu 
val en wie van Jehu vrygekom het, sou Elisa doodmaak.    Gelukkig was dit nie net 
ŉ saak van wraak nie, maar ook van genade.  God sou die lewe van die 7 000 wat 
die knie nie voor Baäl gebuig het nie spaar.  Elia was dus nie al gelowige oor soos 
wat hy op ŉ stadium gedink het nie.  Kragtens die wonder van die uitverkiesing bly 
daar altyd ŉ oorblyfsel oor waarmee God verder werk (Rom.11:5).  Dis vandag 
nog waar! 
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3.  Elisa geroep 

Elia het by die derde opdrag begin en na Abel-Mehola, ŉ vrugbare vlakte suid van 
Bet San in die Jordaandal, vertrek waar Elisa geboer het.   Toe hy by hom 
verbykom waar hy besig was om te ploeg, het Elia sy mantel op hom gewerp.  Dit 
was dieselfde mantel waaraan hy altyd deur die mense as die profeet van God 
herken is (2 Kon 1:8).  Elia het Elisa geken en geweet dat hy opreg van hart was.   
Daarom het hy hom ook toegelaat om van sy ouers en knegte afskeid te neem 
(Luk.9:61,62).   Elisa se versoek het nie uit vertwyfeling gevloei nie.  Hy het selfs sy 
osse geslag en vir sy mense voorberei.  Daarmee het Elisa sy ou werk gelaat en met 
ŉ nuwe een begin.           
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9 

OORLOG TUSSEN  

AGAB EN BENHADAD 

I KON 20 

1.   Benhahad soek moeilikheid 

Verskeie Oosterse konings het die naam Benhadad gehad.  Die een van Aram was 
egter die verwaandste.   Die Arameërs was ’n talryke volk.  Sommige van die 
stamme het tot teenaan die Eufraat gewoon.    Die Grieke het hulle Siriërs genoem.  
Benhahad van Aram se gebied was noord-oos van Israel met Damaskus as 
hoofstad.  Tydens Dawid se regering was die Arameërs ŉ onderworpe volk (2 
Sam.8:5,6; 10:18).  Hulle het eers in die tyd van Salomo vir Israel ŉ redelike 
bedreiging begin word.  

Toe Agab koning van Israel geword het, het Benhadad ŉ leër teen hom op die 
been gebring en 32 bondskonings saam met hom slagveld toe geneem.  
Laasgenoemdes was eintlik stamhoofde wat soos konings oor elke Aramese stam 
regeer het.  Desondanks was hulle aan een sentrale regering in Damaskus 
onderworpe.   Benhadad het teen Samaria opgetrek en dit beleër.  Dit was die 
eerste beleg van hierdie stad wat deur Agab se vader, Omri, aangelê is.  

Terwyl Agab in Samaria vasgekeer was, het Benhadad boodskappers na hom 
gestuur en alles wat kosbaar was aanmatigend opgeëis; self sy vroue en kinders!  
Hulle is as besittings beskou en het gewoonlik ná ŉ nederlaag, slawe van die 
oorwinnaar geword.   Agab het besef dat die vyand gedug was en voorkomend baie 
toegeeflik opgetree.  Daarna het Benhadad nog meer vermetel opgetree.  Onder 
andere het hy Agab laat weet om nie die buit na hom te stuur nie omdat hy dit 
sommer self sou kom haal!  Daarna het Israel besluit om die Arameërs teen te 
staan.   

2.    Redding 

Net voor die geveg het ŉ profeet by Agab opgedaag en hom ingelig dat God aan 
hom die oorwinning sou gee sodat almal in Israel kon weet dat Hy die enigste God 
is.   Ofskoon Agab nie om hulp gevra het nie, was hy dankbaar vir die belofte en 
het eerste aangeval.  Sy manskappe het op die middaguur, toe niemand dit verwag 
het nie, die vyand aangeval waarna Benhadad se leër verslaan en hy gevlug het.   
Kort hierna het dieselfde profeet weer na Agab gekom en hom gewaarsku dat die 
vyand ŉ jaar later sou terugkeer om Samaria vir ŉ tweede keer aan te val.   
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3.    Die tweede stryd 

Die Arameërs het saam kajuitraad gehou en geglo dat Israel se gode berggode was.  
Daarom het hulle die oorwinning in die bergagtige deel van Samaria behaal.    
Indien hulle in ŉ vlakte aangeval kan word, sou die bordjies verhang word.  
Heidene het geen benul van God se alomteenwoordigheid nie.  Hulle afgode is 
gebiedsgebonde.    

Benhadad het destyds besluit om met die provinsiale konings weg te doen en hulle 
met goewerneurs te vervang.   Die konings het heelwaarskynlik te selfstandig na sy 
smaak opgetree sodat ŉ sentralisasie van die opperbevel nodig was.   Dit het tot ŉ 
hersamestelling van militêre mag gelei .   

ŉ Jaar later het die profeet Agab weer teen Benhadad kom waarsku.  Agab het 
God weereens nie om hulp gevra nie.  God het self by sy volk betrokke geraak 
omdat Hy nie wou hê dat Israel in die hand van heidene val wat Hom as ŉ 
berggod beledig het nie.   Hy sou hulle wys dat Hy oral is – op die berge, op die 
vlaktes, ja, oral!       

Hulle was sewe dae teenoor mekaar gelaer waarna die stryd begin en Israel 100,000 
vyandelike voetsoldate verslaan het.   Die oorblywende 27,000 man het na Afek 
gevlug waar die stadsmuur op hulle geval het.  God het sy eer op ŉ kragtige wyse 
gehandhaaf. 

Benhadad het saam met ŉ paar vlugtelinge van vertrek na vertrek gevlug.  Toe alles 
tevergeefs lyk het hy van sy dienaars uitgestuur om by Agab vir sy lewe te gaan 
pleit.   Agab was verras dat Benhadad nog geleef het en toe ŉ flater begaan.    In ŉ 
opwelling van ydele goedhartigheid het hy Benhadad as sy broer aangespreek en 
hom langs hom op die wa laat klim.  Dit was ongehoord en ŉ gruwel in die oë van 
God!   

4.  Die verbond tussen Agab en Benhadad 

Daarna het Benhadad met baie toegeeflike vredesaanbiedings vorendag gekom.  
Nie dat hy ‘n ander keuse gehad het nie!  Hy het beloof om selfs dit wat hy van 
Omri, Agab se vader, geroof het, persoonlik terug te besorg.   Daarna het 
Benhadad skotvry na Damaskus teruggekeer.   

5.  Agab doen verkeerd 

Agab het verkeerd teenoor sy vyand opgetree.  God het dit juis beskik dat die 
wrede Arameër as deel van God se straf teen die heidene in Agab se mag beland.   
Hoe durf Agab hom straffeloos laat gaan het?  God het dié fout op sinnebeeldige 
wyse onder Agab se aandag gebring deur ŉ profeteseun te gebruik wat hom soos ŉ 
oorlogsverwonde voorgedoen het.   Hy was kwansuis in die pekel en wou Agab 
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om raad vra.  Hy vertel hom toe dat hy ŉ krygsgevangene moes oppas, maar hom 
deur sy eie nalatigheid laat ontsnap het.   

Nadat Agab ŉ gepaste oordeel oor die agterlosige man uitgespreek het, het hy sy 
vermomming verwyder en God se oordeel oor Agab uitgespreek.   Omdat Agab sy 
vyand, strydig met God se uitdruklike opdrag, nie met die banvloek getref het nie, 
sou God daardie oordeel omkeer en op Israel laat neerkom!   Benhadad was 
eerstens nie Agab se vyand nie, maar God s’n.  Agab se geestelike afvalligheid het 
hom aan geloofsopmerksaamheid laat ontbreek.   

Agab is twee keer deur profete besoek wat oorwinnings aangekondig het.  Deels 
om hom uit sy moeilikheid te red, maar ook om die vyand te laat verstaan dat Hy 
die enigste ware God was.   Agab het dit nie verstaan nie en die oorwinning, wat hy 
as geskenk van God ontvang het, as’t ware in sy gesig teruggegooi.  Agab het egter 
geen berou oor sy sonde getoon nie en verbitterd na sy huis teruggekeer.  Hy het in 
eie reg opgetree en nie as ŉ koninklike dienaar van die ware Koning van Israel nie.  
Dit sou hom duur te staan kom!  
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10 

NABOD WORD VERMOOR 
I KON 21;22:1-40 

1.   Aanleiding tot moord 

Agab het in Samaria gebly.   Omdat dit in die somer baie warm in Samaria geword 
het, het Agab ook ŉ paleis op ŉ stuk erfgrond in Jisreël, noord van Samaria, gehad.   
Hierdie plaas was aan die voet van Gilboa waar Saul selfmoord gepleeg het.  Dit 
was ŉ vrugbare gebied wat tydens die verdeling van Kanaän aan Isaskar toegewys 
is.    

Agab se buurman Nabot was ŉ wingerdboer; ook op erfgrond.   Agab het sy 
druiweplaas begeer en kon maklik sy buurman laat onteien het.   Hy het dit egter 
nie gedoen nie en hom eerder ŉ aanbod daarvoor gemaak.  Nabot het sy aanbod 
egter van die hand gewys omdat dit erfgrond was.  Hy het baie waarde aan 
familiebesit geheg en geglo dat God dit so beskik het.   Agab was teleurgesteld 
maar het nie sy koninklike mag gebruik om hom te onteien nie.    Dit het hom 
egter nie verhoed om soos ŉ stout kind daaroor te tob nie.   

2.  Isebel se bose plan 

Isebel het besluit om sake nie daar te laat nie en ŉ plan beraam om Nabot se plaas 
te bekom.  Nadat sy met Agab se onwilligheid om sterk op te tree gespot het, het 
sy besluit om die konserwatiewe druiweboer ŉ les te leer.  Haar jarelange verblyf in 
Israel het haar met die gebruike van die volk vertroud gemaak sodat sy haar plan 
daarvolgens beraam het.   Sy sou twee valse getuies betaal om te getuig dat Nabot 
God en Agab gevloek het.   Wie die koning gevloek het, het God gevloek omdat 
hy as God se verteenwoordiger op aarde geag is (Spr.24:21).   So ŉ persoon is 
gewoonlik gestenig. 

Isebel het ŉ nasionale vasdag laat uitroep.  Vasdae het altyd oor baie ernstige sake 
gegaan wat soos ŉ alarm oor die land weerklink het.    Samuel het by geleentheid 
so ŉ vasdag oor Israel se sondes laat uitroep (1 Sam.7:6).   Vasdae is ook ten tye 
van oorlog, ramp of gevaar uitgeroep.  Mense was altyd gespanne oor die rede 
daarvoor.  Die oudstes van die volk het gewoonlik die aankondiging gedoen.   Dit 
het gewoonlik oor ŉ groot skuldlas of ergerlike sondaar onder die volk gehandel.     

Gevolglik het Isebel se oproep die inwoners van Jisreël onrustig gemaak.   Dat sy 
valse getuies gevind het, het van hulle vrees vir haar getuig.   Die wet van Moses 
het twee getuies vereis (Deut.17:6).   Nabot is op die voorpunt geplaas waar almal 
hom kon sien en twee skurke oorkant hom.  Nabot was kwansuis die rede vir die 
vasdag.  Beskuldigdes is gewoonlik uit die staanspoor verdink, veroordeel en 
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dadelik tereggestel soos dan ook met Nabot gebeur het.   Christus sou eeue later 
ook op grond van valse getuienis skuldig bevind en tereggestel word!  

3.   Die oordeel oor Agab en Isebel 

Toe Agab die wingerd in besit neem, het hy sy eie doodvonnis onderteken.  God 
het Elia gestuur toe hy die moordgrond gaan besigtig het en hom veroordeel.  
Honde sou sy bloed op dieselfde plek as dié van Nabot lek.   Met honde word 
rondloperhonde bedoel wat van aas en afval geleef het.  Agab se dood sou 
smadelik wees. 

Agab was hewig ontsteld oor die profeet se verdoemende oordeel en het hom 
daarna as sy vyand gebrandmerk.  Elia was alewig in sy bose pad!   Eers het Agab 
hom ŉ beroerder van Israel genoem en daarna sy vyand.   Elia het egter nog slegte 
nuus vir Agab gehad – God sou al die manlike lede van sy huis laat uitroei!   

Agab het homself lelik in die voet geskiet.   Hy het nou wel die begeerlike 
druiweplaas gekry, maar terselfdertyd God se oordeel oor hom en sy huis gehaal.   
Hy het Elia egter geen kwaad aangedoen nie, maar in ŉ bedrukte stemming berou 
getoon.   Die boetekleed wat hy aangetrek het, het God geval waarna Elia hom laat 
weet het dat hy self nie die oordeel sou beleef nie, maar wel sy seun.    

4.    Agab se laaste jare 

Die verhouding tussen Israel en Juda het baie verbeter - van vyandskap na 
vriendskap.  Josafat, die koning van Juda, het met Agab vrede gesluit waarna Agab 
hom aangespoor het om saam met hom Ramot te herower.  Ramot was aanvanklik 
een van die ses vrystede (Jos.20:8) en in die dae van Salomo die setel van een van 
sy 12 bestuurders (1 Kon.4:13).   Daarna het die Arameërs dit van Israel verower. 

Toe Josafat sy 400 beroepsprofete na die wil van God oor die aangeleentheid gevra 
het, het hulle hom laat weet dat dit God geval het.   Josafat was egter ongemaklik 
hiermee en het vir ŉ profeet in Israel gevra.  Die naam van Miga, seun van Jimla, is 
genoem.    Agab het niks van Miga gehou nie omdat hy by geleentheid teen Agab 
geprofeteer het waarna hy in die tronk gestop is.    

Desondanks is Miga ontbied.   Toe hy praat, het die beroepsprofete geweet dat hy 
ŉ ware profeet was omdat hy die koning nie na die mond gepraat het nie.   
Alhoewel Agab bang was om die waarheid te hoor, wou hy nogtans hoor wat God 
sê.   Daarna het Miga die boodskap van God onbevrees oorgedra - Israel is soos 
skape sonder ŉ herder op die berge verstrooi.   Die betekenis was duidelik - Israel 
sou geen oorwinning behaal nie en soos skape sonder ŉ herder (Agab) verstrooi 
word.   God se boodskap het Agab nie verhoed om sy eie kop te volg nie.   Josafat 
het slegs saamgegaan omdat hy Agab bystand beloof het. 
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Agab het besluit om hom soos ŉ gewone strydwa-soldaat te klee en Josafat die 
koninklike gevegsgewaad  te laat dra.  Wat Agab nie geweet het nie, was dat die 
koning van Aram, wat allermins vir die oorlog lus was, hom laat dophou en 
spesifiek geteiken het.   Tydens die geveg het ŉ Aramese boogskutter ŉ pyl 
afgeskiet sonder om te korrel.   God het beskik dat hierdie pyl Agab tussen die 
pantsers getref het.   Hy daardie nag weens bloedverlies dood.  

ŉ Strydwadrywer het die volgende oggend die lyk van Agab na Samaria geneem 
waar hy terstond begrawe is.   Na afloop van die begrafnis het hulle Agab se bloed 
wat die vorige dag op die strydwa gedrup het by ŉ dam gaan afwas.   Toe hulle by 
die wa kom, was honde besig om daaraan te lek soos voorspel is. 
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11 

JOSAFAT 
I KON 22:41-54;  II KRON 17;19:4-11; 20 

1.   Ingrypende hervormings 

Josafat was ŉ gelowige.   Nogtans het hy nie die hoogtes waar daar geoffer is, 
afgeskaf nie.   Daar was twee soorte hoogtes – dié van die Kanaäniete en dié van 
Israel.  2 Kron.17:6 meld dat Josafat die hoogtes en heilige boomstamme laat 
verwyder het omdat Baäl daar aanbid is.   Israel se hoogtes is selfs voor die bou 
van die tempel gebruik (1 Kon.3:2).  Samuel was veral bedag daarop dat geen 
heidense gebruike by hierdie hoogte-offers ingesluip het nie (1 Sam.9:13,19,25).   
Ná die tempelbou het Israel egter aangehou om op die hoogtes te offer.  Ten spyte 
van die gevaar dat dit met heidense elemente vermeng kon raak, het Josafat dit laat 
voortgaan.   

2.   Onderwys en regspraak 

Josafat het ŉ godsdienshervorming in Juda gebring en sy onderdane in die wet laat 
onderrig.   Dit was die eerste en enigste keer in die geskiedenis dat sulke onderrig 
van stapel gestuur is.  Esra het dit ook later onderneem (Esra 7:10).  God het sulke 
onderrig hoog geag (Lev.10:11; Deut. 4:14; 33:10).  Josafat het ŉ aantal kundiges 
uitgestuur om wetsonderrig (boeke van Moses) in al die stede van Juda te gee.   Dit 
het Juda se geestelike peil aansienlik verhoog waarna Josafat ŉ kosbare 
regsbeginsel in werking gestel het: “Kyk wat julle doen, want julle spreek nie vir die mens, 
maar vir God, die reg!  Hy is by julle in regspraak!”  (2 Kron.19). 

3.  Die voorspoed van Josafat 

Omdat Josafat in die weë van Dawid gewandel het, het God hom geseën.   Hy het 
hom so goed van sy taak gekwyt, dat mense hom met geskenke oorlaai het.   Die 
plaaslike owerhede het sy gesag eerbiedig.   Omdat hy baie dapper krygers gehad 
het, het hy selfs buitelandse agting geniet.   God het ook gesorg dat die 
omringende nasies Juda met rus gelaat het.  Selfs die Filistyne en Arabiere het vir 
Josafat geskenke gebring.  Geen wonder dat Agab in hom ŉ goeie bondgenoot in 
sy stryd teen Aram gesien het nie.   Josafat moes egter nooit hierdie 
bondgenootskap aanvaar het nie.  God het hom later gestraf deur die Moabiete en 
Ammoniete teen hom te laat optrek.          

4.   Josafat roep ŉ vasdag uit 

Toe Josafat berig van die vyandige opmars ontvang het hy ŉ vasdag uitgeroep 
sodat die volk hul voor God kon verootmoedig.  Die vyand het in groot getalle van 
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anderkant die Dooie See af opgetrek en was al by Engedi oppad na Jerusalem toe!   
Josafat was baie bang.  Hy het nie uitsluitlik op sy krygshelde vertrou nie.  
Gevolglik het hy die regte ding gedoen toe hy God met ŉ vasdag geraadpleeg het.   

Nadat die volk in groot getalle by die tempel byeengekom het, het Josafat tot God 
gebid en Hom as die God van die vaders en Heerser oor al die koninkryke van die 
aarde aangespreek.   Hy het sterk op die verbond gepleit en God die vriend van 
Abraham genoem.  God het sy gebed dadelik verhoor deur sy Gees op Jahasiël, ŉ 
Leviet, te laat kom en Josafat te laat weet dat hy hom nie verder moes bekommer 
nie.   Die veiligheid en toekoms van Juda was nie langer sy saak nie, maar God s’n.  
Juda sou nie eens die wapen opneem nie, maar die verbysterende redding van God 
aanskou (Ps.91).   Daarna het Josafat en die volk God geloof en geprys.    

5.     God red! 

Juda het op God vertrou en die volgende dag die vyand tegemoet getrek.  Toe 
Josafat sangers in gewyde gewade opgestel het, het God ŉ gees van verwarring 
onder die vyand gestuur sodat hulle mekaar uitgewis het soos op die dag van 
Midean (Rigt.7).  Dit het Juda drie dae lank geneem om die buit in te samel.  Op 
die vierde dag het hulle God geloof en die plek Lofdal genoem.  Daarna is hulle 
terug na Jerusalem en reguit na die tempel toe.  God het immers hulle stryd gestry 
en sy verbond gehou.  Hy het nie toegelaat dat die vyand Juda uit die besitting wat 
Hy vir hulle gegee het, verdryf nie! 

6.   Die vaart na Ofir 

Die Rooisee word in die suide van Israel met die Indiese Oseaan verbind.  Vroeë 
seevaarders het hiervandaan teen die kus van Afrika afgevaar om handel te dryf, 
veral met die land Ofir wat vir sy goud bekend was.  Israel het die hawens van Elat 
en Eseon-Geber aan die Golf van Akaba vir Salomo se vloot aangelê.   Om dit te 
kon doen, moes Israel seggenskap oor Edom hê soos in die dae van  Salomo en 
Josafat.   Josafat het Edom destyds deur ŉ landvoog laat regeer. 

Josafat wou by geleentheid goud in Ofir gaan haal en ŉ hele aantal Tarsus-skepe 
vir hierdie doel laat bou.  Tarsus was in die weste (Spanje).  Tarsus-skepe was 
spesiaal ontwerpte vaartuievir lang seevaarte.  Josafat se skepe is heelwaarskynlik 
deur Fenisiërs gebou.  Hulle was nie net goeie seevaarders nie, maar ook ervare 
skeepsbouers.   Hulle het byvoorbeeld al Salomo se skepe vir hom gebou.   

Josafat was nie so ŉ begeesterde seeman soos Salomo nie.  Nadat hy met Ahasia ŉ 
bondgenootskap gesluit het, het ŉ onbekende profeet, Eliëser, ŉ boodskap van 
God aan hom gebring.   Sy seehandel sou misluk. Kort hierna het die skepe net 
buite die hawens gestrand!  Die kapteins het heelwaarskynlik op ŉ noordewind 
gewag toe God ŉ sterk suidewind laat opkom het.   Dit het die skepe teen die kus 
gedryf en laat vergaan.   Toe Ahasia nuwe skepe wou laat bou, het Josafat kop 
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uitgetrek.   Hy het besef dat ŉ samewerking met goddeloses geen voorspoed 
gebring het nie.   Juda het geen bondgenootskap nodig gehad nie.   God was groot 
genoeg om haar van al haar vyande te verlos en liefdevol genoeg om in al haar 
stoflike behoeftes te voorsien.  
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DIE BOEK II KONINGS 

1 

AHASIA EN JORAM KONINGS VAN 

ISRAEL 

II KON 1& 3 

1.  Ahasia ŉ bose koning 

Ná Agab se dood het sy seun Ahasia, wat net twee jaar regeer het, koning geword.  
Hy was goddeloos en het die Baäl- en kalwerdiens bevorder.  Die meeste stede het 
hul eie Baäl gehad, elkeen met ŉ eienaam gehad.  Ahasia het dienaars na Ekron, ŉ 
Filistynse stad, gestuur om ŉ godspraak (orakel) te verkry.  Hierdie stads-Baäl is 
Baäl-Sebub (ook Sebul) genoem; die Beëlsebul van die NT  (Mt.12:24).   

Ahasia het ernstig seer gekry toe hy deur die venster van sy bokamer geval het.  ŉ 
Bokamer was gewoonlik op die plat dak waarvandaan ŉ goeie uitsig verkry kon 
word en koelte verskaf het.  Die val het gesondheidsprobleme veroorsaak waarteen 
die medici nie opgewasse was nie.  Daarom het Ahasia dienaars na Baäl-Sebub vir 
raad gestuur.  Sebub beteken steekvlieë.  Hy is as ŉ natuurgod met mag oor insekte 
vereer.     

2.    Die sending na Ekron 

God het die sending na Ekron veroordeel en Elia gestuur om straf oor hulle aan te 
kondig.   Waarom het hulle na Ekron gegaan?   Was daar dan geen God in Israel 
nie?   Ahasia sou nie gesond word nie, maar sterf.  Elia se woorde het die dienaars 
so diep getref, dat hulle na Samaria teruggekeer het om Ahasia daarvan te vertel.  
Ahasia het aan hul beskrywing besef dat dit dieselfde profeet was wat sy vader 
teengestaan het (1 Kon.18:17; 21:20).  

Agab het hom destyds geen leed aangedoen nie.  Ahasia, daarenteen, het ŉ 
gesantskap gestuur om Elia te gaan haal.   Nadat Elia met hulle gepraat het, het 
hulle soos die eerste gesantskap na Samaria teruggekeer.  Daarna het Ahasia nog ŉ 
gesantskap gestuur.  Hulle was so onder die indruk van Elia se goddelike gawe, dat 
hulle hom gesmeek het om saam met hulle te gaan.   Nadat ŉ engel met hom 
gepraat het, het hy saam met hulle gegaan.   Hy het geen doekies omgedraai nie, die 
sonde by die naam genoem en God se straf oor die koning aangekondig.   Ahasia is 
kort hierna oorlede waarna sy broer Joram koning geword het omdat Ahasia geen 
seun gehad het nie.          
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3.    Joram 

Joram was ŉ kalwerdiensaanhanger, maar nie ŉ Baäl-aanbidder nie.  Hy het die 
klippilaar wat sy vader vir Baäl laat maak het, verwyder.   Daarna het Moab in 
opstand gekom.  Hulle het hul alreeds in die tyd van Agab van Israel begin 
vervreem.  Moab was skaapwêreld en koning Mesa ŉ vernuftige skaapboer.  
Omdat Moab aan Israel onderworpe was, moes Mesa elke jaar 100,000 lammers en 
die wol van 100,000 ramme as belasting betaal.   Dit was baie onbillik.   

Toe Mesa geen verdere belasting aan Israel betaal het nie, het Joram sy leër 
gemonster om met Mesa af te reken.   Hy het bodes na Josafat gestuur om by hom 
aan te sluit en sy geledere te versterk.  Josafat het die uitnodiging aangeneem omdat 
Moab ook vir Juda ŉ bedreiging was.     

4.    Drie konings trek op 

Die twee konings het deur die woestyn van Edom opgetrek om Moab van die 
suide af aan te val.  Edom was aan Juda onderworpe en is gedwing om saam te veg.  
Na sewe dae was hulle water op.  Sulke aanvalstogte is gewoonlik ná die 
winterreëns geloods wanneer daar voldoende water in die omgewing was.   Hierdie 
keer was daar nie.   Hulle was ver van hulle huis en vlak voor die vyand en dit 
sonder water!   Toe Joram moedeloos was en wou tou opgooi, het Josafat gevra of 
daar nie dalk ŉ profeet onder hulle was nie, waarna Elisa se naam genoem is.    

Toe die konings voor Elisa staan, was hy so kwaad, dat hy nie eers na Joram wou 
kyk nie.  Hy het hulle slegs ter wille van Josafat aangehoor.   Elisa was heilig 
ontstoke oor Joram se goddelose regering en ŉ siterspeler laat haal om sy 
gemoedstoestand te laat bedaar.   Terwyl die man op die siter gespeel het, het Elisa 
geprofeteer dat daar geen reën sou val nie, maar dat die dal wel vol water sou word.  
God sou die vyand in hulle hand gee.  Elisa het die konings opdrag gegee om hard 
teen die vyand op te tree.  Elke boom moes afgekap en alle waterbronne toegestop 
word.  Daarbenewens moes die landbougrond vol klippe gestrooi word.   

5.   Moab word oorwin 

Die oorwinning het vroeg die volgende oggend teen die tyd dat die priesters die 
môre-offer gebring het, plaasgevind.  Eertydse tydsaanduidings is volgens 
godsdienshandelinge aangedui.   Die gate wat gegrawe is, was vol water sodat die 
manne kon drink.  God het voor hulle oë ŉ wonder gedoen!   

Die Moabiete het hulself lelik misgis toe hulle op die aanvallers afgestorm het.   
Die weerkaatsing van die rooidag op die water het vir hulle soos bloed gelyk.   
Hulle het gedink dat die konings mekaar getakel en verslaan het.   Hulle het hul 
fout te laat agtergekom!  
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6.  ŉ Menseoffer 

In sy nood het Mesa sy volwasse eersgebore seun op die stadsmuur as brandoffer 
geoffer.  Hy wou die afgod Kamos oorreed om die oorwinning aan Moab te gee.  
Die kroonprins het hom heelwaarskynlik vrywillig as offer aangebied.   Dit was ŉ 
gruwel in God se oë.   Daarom het daar ŉ groot toorn oor Israel gekom waarna hulle 
na hul eie land toe is.   

Die uitdrukking groot toorn word dikwels in die Ou Testament gebruik om ŉ toorn 
van die Here aan te dui (Num.1:53; 18:5; Jos.9:20).  God het menseoffers streng 
verbied (Lev.18:21; 20:3).   Dis as ŉ ontheiliging van sy Naam beskou.   Maar 
waarom was Hy vir Israel kwaad terwyl Moab die skuldige party was?   God se 
toorn was so groot, dat Israel ook daarvan ervaar het.   Hulle het hierdie gruwel 
ervaar soos wat God dit ervaar het en Moab met veragting verlaat.  
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2 

JORAM KONING VAN JUDA 
II KON 8:16-29; II KRON 21,22 

1.  Twee swaers 

Daar was nie net een Joram nie, maar twee; een in Israel en die ander in Juda.   Toe 
Ahasia, die seun van Agab, sonder ŉ seun sterf, het sy broer Joram koning van 
Israel geword.   Ná Josafat se dood het sy seun, ook ŉ Joram, koning van Juda 
geword.   Hy was goddeloos en het die Baäldienste in Juda hervestig.   Sy 
naamgenoot in Israel het weer die Baäldienste afgeskaf.    

Die skrywer van Kronieke teken afgodsdiens as geestelike hoerery aan.  Dit 
herinner sterk aan die prostitusie wat in die Baäldiens bedryf is.  Die agtergrond 
van hierdie uitdrukking is interessant.  Die verhouding tussen God en sy volk is 
telkens met die verhouding tussen ŉ huwelikspaar vergelyk (Eseg.16:8).  Dit kom 
veral in die boek Hosea sterk na vore.   Wanneer Israel ander gode gedien het, was 
sy soos ŉ losbandige vrou.      

Die rede vir Joram se goddeloosheid was aan sy huwelik met Atalia, die dogter van 
Omri, te wyte.  Die twee Jorams was dus swaers.   Atalia het ŉ bose invloed op 
haar man gehad net soos haar ma op haar pa.   In Jerusalem was daar naas die 
tempel ook ŉ Baältempel met priesters (2 Kon.11:18).  Dis heelwaarskynlik deur 
Atalia laat oprig.  Wat Isebel in Samaria gedoen het, het Atalia in Jerusalem gedoen 
(1 Kon.16:32). 

2.   Broedermoord 

Joram se goddeloosheid het tot moord op sy broers gelei.  Joram was die oudste.   
Sy vader het hom die koningskap belowe en groot geskenke aan die ander seuns 
gegee.   Joram het hulle egter nie vertrou nie en as ŉ bedreiging vir sy toekoms 
beskou.   Daarom het hy almal laat vermoor. 

Uit die brief wat Elia vir hom geskryf het, kan afgelei word dat sy broers teen die 
Baäldiens gekant was en die gees van hul oorlede vader geadem het.  Daarom het 
Elia hom laat weet dat sy vermoorde broers beter af was as hy.   Isebel het selfs die 
priesters van God laat doodmaak!            

Die moord op sy broers sou vir Joram bittere gevolge hê.   Was dit nie vir God se 
genade nie, was dit die einde van Juda.  Daarvoor was die oortreding groot genoeg!   
God het egter ter wille van die verbond wat Hy met Dawid gesluit het Juda nie 
vernietig nie.  Hy het Dawid beloof om vir hom en sy nageslag altyd ŉ lamp te gee 
(1 Kon.11:36; 15:4).   
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In Oosterse huise het daar altyd snags lampe gebrand.  Dit was die teken van lewe.  
As dit uitgeblus was, was dit ŉ teken van ŉ ramp of die dood (Job.18:6; 21:17).  
God het Dawid beloof om sy huis altyd lewend te hou, ŉ belofte wat in Christus 
vervul is (Jes.9).   Joram sou egter nie God se straf vryspring nie.   

3.  Die Edomiete raak van Juda afvallig 

God het Juda gestraf.  Hy het Edom van Juda afvallig laat word waarna hulle self ŉ 
koning aangestel het.  Juda se mag was aan die kwyn.  In die opstand wat gevolg 
het, het Joram ter noue nood aan die dood ontkom en ontsnap.  God se genade 
moet ook hierin gesien word.  God het ter wille van Dawid nie toegelaat dat die 
vyand die koning van Juda in die hande kry nie.  Juda se oorlog teen Edom was ŉ 
groot mislukking.  Edom kon, tot en met die afhandeling van die Kroniekboek, 
nooit weer tot onderhorigheid gedwing word nie. 

4.   Die Filistyne en Arabiere stroop Juda 

Daarna het Libna, ŉ onderhorige stad teenaan die Filistynse gebied, van Juda 
afvallig geword waarna Filistyne en Arabiere strooptogte op Juda uitgevoer het.  
Hulle was so suksesvol dat hulle selfs Jerusalem binnegeval en die paleis geplunder 
het.   Hulle het die inhoud van die paleis asook die koning se seuns en vroue 
weggevoer.   Net sy jongste seun, Joahas, het oorgebly.    Die wiel het vir Joram 
gedraai!   Hy wat sy broers vermoor het, moes toekyk hoedat al sy seuns, op een 
na, weggevoer word.   God sou sy belofte van ŉ brandende lamp gestand doen.    

5.  Elia se brief 

Joram het ŉ goddelike waarskuwing by wyse van ŉ brief van Elia, wat toe alreeds 
in die hemel opgeneem is, ontvang.   Elia het profeties vooruitgesien wat met Juda 
sou gebeur en het kort voor sy opname ŉ brief aan Joram geskryf wat later aan 
hom oorhandig is.   Hy is op sy sonde gewys nl. afgodery.  Hy sou God se straf 
voel!    Terwyl Juda geplunder is, het Joram so siek geword, dat sy ingewande 
uitgepeul het.  Hy is kort hierna dood sonder dat ŉ traan oor hom gestort is.   Hy 
is nie eens in die grafte van die konings begrawe nie.  Nog minder is daar wierook 
vir hom gebrand.  

6.    Joahas volg Joram op 

Joahas was die enigste oorlewende seun en het sy vader opgevolg.  Hy was net so 
goddeloos soos sy pa en het slegs vir een jaar in Juda regeer.   Met Atalia as moeder 
en raadgeefster, was hy van moederskoot af met die Baäldiens vertroud en het dit 
heelwaarskynlik ook bevorder.  Hy het saam met sy oom Joram van Israel teen 
Aram saamgespan.  Dit sou Joram se twaalfde en laaste jaar op die troon van Israel 
wees.  Beide van hulle is tydens ŉ staatsgreep deur Jehu om die lewe gebring.  Dit 
was een van die keerpunte in die Bondsvolk se geskiedenis.   � 
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3 

ELIA EN ELISA 
II KON 2; 4:1-37 

1.   Elia word in die hemel opgeneem 

Elia het Elisa op God se bevel as sy opvolger aangewys.  Alhoewel Elisa sy dienaar 
was, het Elia grotendeels alleen opgetree.  Op pad na Gilgal was hulle vir die eerste 
en laaste keer saam.   Hierdie Gilgal was nie die stad by die Jordaan nie, maar een 
noord van Bet-el, naby Silo.  God het die doel van hul  reis nie vooraf bekend 
gemaak nie.   Dit was te groot.  Elia sou ten hemele vaar! 

Elia wou aanvanklik alleen gaan en Elisa gevra om te bly.   Elisa het egter gesweer 
om hom hierdie keer nie te verlaat nie.  Elia het daarin berus.  Gevolglik het hulle 
saam in Bet-el aangekom en profeteseuns teëgekom wat deur God oor die 
komende gebeure ingelig was.   Elisa het hulle egter gevra om eers daaroor te swyg.  

Daarna het hulle ook in Jerigo profeteseuns teëgekom wat van die komende 
gebeure bewus was.  Ook hulle is versoek om daaroor te swyg.   Toe Elia hom 
weer probeer oorreed het om terug te gaan, het Elisa hom dieselfde antwoord 
gegee.  Daarna het 50 van die profeteseuns hulle tot by die Jordaanrivier op ŉ 
afstand gevolg en gesien hoe Elia sy mantel oprol en die water daarmee slaan.  Die 
water het oopgemaak sodat die twee profete, net soos ŉ Moses en Josua van ouds, 
op droë grond deurgeloop het.   Daarna het die profete uit hul gesigsveld verdwyn.  

Beide het geweet wat sou gebeur, maar het geswyg.   Toe Elia die saak aanraak, het 
hy hom gevra wat hy vir oulaas vir Elisa kon doen.   Elia het geweet dat daar ŉ 
moeilike toekoms op sy opvolger gewag het.   Hy het dit self nie aldag maklik 
gehad nie.  Sou Elisa dit kon hanteer?  Elisa het die erns van die saak besef en Elia 
om ŉ dubbele deel van sy gees gebid.   Elia moes hom soos ŉ oudste seun 
behandel wat altyd ŉ dubbele deel van sy vader ontvang het (Deut.21:17).   

Elia was vir Elisa soos ŉ vader.  Daarom het hy hom om ŉ geestelike 
eersgeboortereg gevra ten einde sy profetiese taak te vergemaklik.   Dit sou vir 
Elisa soveel beteken om van die ou profeet se geesteskrag te kon erf.  Wat dit vir 
Elia moeilik gemaak het, was dat dit oor geestesgoedere gegaan het.  Hy het 
uiteraard nie daaroor beskik nie.  Net God alleen.   

Daarop het Elia aan Elisa gesê dat God hom ŉ teken sou gee. As Elisa hom 
persoonlik sou sien wegvaar, sou dit ŉ bevestiging van die geestelike erfenis wees.  
Andersins nie.  Elia het God aan ŉ teken gebind; ŉ bewys van die noue kontak 
wat daar tussen hom en God was.   Elisa wou baie graag daar wees, maar Elia wou 
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hom nie met sy laaste en grootste ervaring van God daar hê nie.  Dit was deel sy 
persoonlikheid.   Hy het Elisa nie in sy persoonlike lewe toegelaat nie (Jak.5:17).         

Met Elia se hemelvaart het God aan Elisa die teken gegee.  Hy sou ŉ dubbele deel 
geesteskrag ontvang en ŉ volwaardige opvolger wees.  Terwyl hulle saam geloop 
en praat het, het ŉ wa en perde van vuur skeiding tussen hulle gemaak en Elia in ŉ 
storm in die hemel opgeneem.   Die ou stryder is as’t ware met militêre eer deur sy 
Koning teruggeroep.  Hy was immers die profeet van storm en vuur en is met 
dieselfde verskynsels hemel toe.  Baie eeue later sou die Heilige Gees met dieselfde 
verskynsels, stormwind en vuur, uitgestort word. 

Elia het verwonderd en oorbluf deur die skouspel na God uitgeroep.  Johannes die 
Doper, die voorloper van Christus, sou eeue later in die krag en gees van Elia 
verskyn (Luk.1:17).  Elia sou baie eeue na sy hemelvaart weer op aarde verskyn - 
op die berg van verheerliking saam met Moses (Mt.17) om die profete te 
verteenwoordig.  Moses het die wet verteenwoordig. 

Toe Elisa die ou profeet nie meer kon sien nie, het hy, ontsteld deur die gebeure, 
sy klere geskeur.  By sy terugkeer het hy die mantel van Elia op die grond sien lê en 
dit vir hom geneem (Jes.61:10).  Dit was alreeds vroeër op sy skouers (1 
Kon.19:19).  Toe hy by die Jordaan kom, het hy die water weer met die mantel 
gekloof.  Die gees van Elia was waarlik op hom!  

2.    Slegte water word bruikbaar 

Elisa het vir ŉ tyd lank in Jerigo vertoef.   In daardie tyd het die water so sleg 
geword dat die boere daaronder gely en die oeste verswak het.   Die inwoners het 
van Elisa se optredes verneem en by hom gepleit om iets aan die situasie te doen.  
Hulle het nie soos die mense van Bet-el die profete van God geminag nie.  Elisa 
het vir ŉ nuwe skottel met sout gevra en dit in die bron gegooi waarna die water 
bruikbaar geword het.    

3.   God straf die spotters 

Van Jerigo af is Elisa na Bet-el waar jong seuns met hom gespot het.  Hulle het, 
soos die res van die inwoners, geen agting vir God of sy gesante gehad nie.   Hulle 
het Elisa kaalkop genoem; nie dat hy noodwendig bles was nie.  Dit was eerder ŉ 
woord van minagting.  Hulle opmerking gaan op, dui daarop dat hul kennis van Elia 
se hemelvaart gehad het.   God het twee beerwyfies uit ŉ bos laat kom wat 42 van 
die kinders doodgebyt het.   Daarna is Elisa na Karmel, ŉ omgewing wat hom 
sterk aan Elia herinner het.  Daar het God hom vir sy groot taak versterk waarna 
hy na sy huis in Samaria vertrek het (2 Kon.5:9). 
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4.   Die vol kanne 

Toe een van die profeteseuns oorlede is, het sy weduwee in stoflike nood beland.   
ŉ Skuldeiser het selfs twee van haar kinders as slawe geneem.  In haar nood het sy 
na Elisa gegaan en die ongevoeligheid van die skuldeiser teenoor die godsvrug van 
haar oorlede man bekla.  Sulke liefdelose eise was algemeen (Amos 2:6; 8:6).   

Die vrou het bitter min besit.   Slegs ŉ klein bietjie olie in ŉ fles.  Daarop het Elisa 
haar aangesê om baie kanne te gaan leen en dit uit die flessie vol te maak.  Dit het 
geloof gevra!  Die olie in die kanne het nie opgeraak nie.  Sy is selfs aangesê om 
daarvan te verkoop en haar skuld te betaal.   In teenstelling met die ongevoeligheid 
van die skuldeiser, was God barmhartig. 

5.  Die ryk vrou van Sunem 

In Sunem was daar ‘n ryk egpaar wat vir Elisa ŉ bokamer laat bou het sodat hy 
tydens sy reise daar kon oorbly.   By geleentheid het hy sy dienaar, Gehasi, met 
hom saamgeneem.  Elisa wou as blyk van waardering graag iets vir hulle doen en 
met Gehasi daaroor gepraat.   Die weldoeners het nie ŉ seun gehad nie en die man 
was al oud.   In ŉ voorsegging het God vir Elisa laat weet dat sy ŉ seun sou baar.   
Sy was egter, net soos ‘n Sara van oud, baie skepties oor die belofte.    

Die voorsegging het in vervulling gegaan toe ŉ seuntjie vir hulle gebore is.  Toe die 
knapie groter was, het hy saam met sy pa gaan oes en sonsteek opgedoen.  Hy het 
sonder sy pa se medewete tuis gesterf.   Daarna het die ontstelde vrou Elisa in 
Karmel gaan sien.  Omdat God hom dit nie te kenne gegee het nie, het hy van 
geen sout of water geweet nie.   Daarom het hy Gehasi in der haas gestuur om sy 
staf op die kind se gesig neer te sit; die sigbare teken van God se teenwoordigheid 
in die aangesig van die dood.   Die vrou wou egter nie saam met Gehasi gaan nie.  
Toe hy terugkeer met die nuus dat die kind nie wakker word nie, is Elisa vinnig 
daarheen.  Hy het in ‘n gebedsworsteling oor die kind gaan lê waarna die seuntjie 
lewend geword het.     
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4 

NAÄMAN WORD GENEES 
II KON 5 

1.  ŉ Klein getuie in ŉ groot huis 

Israel het nooit goeie verhoudinge met Aram gehad nie al het hulle soms teen 
vyande saamgespan.  

Ná Agab se dood het Hahadeser, die koning van Aram, Israel nie aangeval nie 
omdat hy hulle in sy stryd teen die Assiriërs nodig gehad het. Tydens ŉ strooptog 
het van die Arameërs wel ŉ Joodse dogtertjie weggevoer en haar aan Naäman as 
slavin gegee.  Hy was ŉ gesiene man wat na ŉ skitterende oorwinning oor die 
Assiriërs naam gemaak het.  

God het nie net oor Israel se toekoms gewaak nie, maar ook ander volke se 
lotgevalle bestuur.  In hierdie val was dit die Arameërs.   God heers op alle 
slagvelde!   Assirië was ŉ opkomende mag wat deur God in toom gehou is totdat 
Hy hulle as tugroede teen Israel gebruik het.    

God het aan Naäman groot oorwinnings gegee omdat Hy van hom ŉ gelowige 
wou maak.   Daarna het Hy hom melaats gemaak sodat hy die saligmakende 
getuienis van ŉ klein dogtertjie sou aanhoor.  Om na Elisa te kon gaan, moes 
Naäman ŉ brief van sy koning aan koning Joram van Israel besorg.    

Dat hierdie brief nie persoonlik aan Elisa nie, maar aan Joram gerig was, blyk uit 
die eertydse eenheid tussen staat en godsdiens in die Ooste.  Alles het om die 
persoon van die koning gedraai.  Hadadeser het Elisa as ŉ ondergeskikte beskou 
wat moes reageer indien die koning sy vingers geklap het.  Daarom is Joram gevra 
om Naäman se melaatsheid weg te neem.  Hadadeser het ook geskenke aan die 
profeet en almal wat by die genesing betrokke sou wees, saamgestuur.    

2.  Die wondergenesing 

Die brief het Joram hewig ontstel.   Was hy dan God wat gesondheid of siekte gee?   
Die nuus het vinnig deur Israel versprei en ook Elisa se ore bereik.   Daarna het hy 
Joram versoek om die man na hom te stuur.   Toe Naäman by Elisa opdaag, het hy 
hom nie verwerdig om van die wa af te klim nie.  Elisa het ook nie na hom toe 
uitgegaan nie.   

Gevolglik het dienaars oor en weer boodskappe gedra.  Naäman het homself te 
vernaam beskou om in die profeet se huis te kom.   Elisa daarenteen wou ook nie 
voor ŉ heiden kruip nie.   Gevolglik het die profeet hom laat weet om hom sewe 
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maal in die Jordaan te was.  Dit sou hom genees; ŉ eenvoudige bevel met ŉ 
duidelike toesegging.  

Naäman was onthuts toe die profeet nie na hom toe wou uitkom nie.   Hy het 
gehoop dat die profeet ten minste ŉ nederige houding sou inneem en sekere rituele 
sou uitvoer ten einde die genesing te bewerkstellig.   Elisa het inteendeel geen 
kennis van die heiden se waardigheid geneem nie.  Naäman was ook nie gediend 
met die geneesmiddel nie - die Jordaan van alle riviere!  Die riviere van Aram was 
syns insiens baie beter. 

Naäman het egter besef dat as hy iets van Elisa se God wou hê, hy sy opdrag moes 
volg.   Dis maar hoe geloofsgehoorsaamheid werk!  Naäman het vererg omgedraai 
en weggery.  Op pad terug na Aram moes hulle oor die Jordaanrivier gaan.  Hier 
het een van sy dienaars hom oortuig om Elisa se raad te volg waarna hy genees is.  
Naäman het besef dat dit nie die Jordaan nie, maar God was wat die genesing 
gebring het.     

3.   ŉ Nuwe mens 

Daarna het Naäman omgedraai en teenoor Elisa erken dat die God van Israel die 
ware God is.  God het uit die mond van ŉ Arameër lof en erkenning ontvang.  
Toe hy ŉ geskenk wou aanbied, het Elisa dit geweier.  Hy het die gawe van God 
gratis ontvang en gratis teruggegee (Mt.10:8).   God se gawes word nie verkoop nie.   
Naäman het toe belowe om nooit weer aan afgode te offer nie.  

Daarna het hy van Elisa grond gevra, soveel as wat ŉ paar muile kon dra.  Hy wou 
dit na Damaskus neem om ŉ altaar vir God daarop te bou.  Hy het God aan die 
grondgebied van Israel verbind.  Dit dui op die noue verband tussen God en 
grond.   In die Bybel word grond dikwels as ŉ erfdeel van God beskryf (1 Sam.26:19).  
Gelowiges weet dat hulle land ŉ gawe van God is.       

Naäman het egter nog ŉ probleem gehad.  Omdat hy die koning se regterhand was 
en oral met hom moes saamgaan, was dit ook sy taak om sy koning na die afgod 
Rimmon (ook Hadad genoem) te neem om daar te bid.   Dit blyk dat Hadadeser se 
gesondheid nie goed was nie en dat hy op Naäman geleun het.   Gevolglik was 
Naäman genoodsaak om saam met die koning te buig.    

Wat moes hy nou doen?   Pligsversuim kon hom sy lewe kos!  Daarom het hy Elisa 
gevra of die Here hom dit sou vergewe?   Hy sou dit sonder toewyding doen soos 
een wat daartoe geding is.   Die vrag grond was nie nodig nie omdat God 
alomteenwoordig is en voor ŉ afgod mag ‘n gelowige die knie nie buig nie.  Al wat 
Elisa vir hom gesê het, was om in vrede te gaan.  God sou hom help! 
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4.   Gehasi word melaats 

Gehasi was nie ‘n voorbeeldige gelowige nie.  Hy was bemoeisiek, eersugtig en 
geldgierig.  Ná die vertrek van Naäman het die versoeking hom oorval.   Elisa het 
die ryk Arameër laat weggaan sonder om ‘n geskenk van hom aan te neem.   
Gehasi het hom agternasit en met ŉ leuen silwer en twee stelle klere gekry.  Dit 
was vir Elisa ‘n beginselsaak om geen geskenk van Naäman aan te neem nie.  
Daarom is Elisa se eer gekend toe Gehasi wel iets van Naäman aangeneem het.  

Naäman was dankbaar om iets kon gee.   Hy het Gehasi selfs meer as die verlangde 
items gegee.  Daarna het Gehasi die geskenke weggesteek.   Toe Elisa hom vra 
vanwaar hy kom, is Gehasi die kans gebied om sy sonde te bely.   Hy hét egter nie, 
en voorgegee dat hy nêrens was nie.  Daarna het Gehasi geskok ontdek dat Elisa 
van alles geweet het.  Hy was immers ŉ profeet.  Daarna het Gehasi melaats 
geword; hy en sy hele nageslag.  Hy het in die dodelike slagyster van selfverryking 
getrap waarteen die Bybel dikwels waarsku (1 Tim.6:9,10).    
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5 

GOD VERLOS WONDERBAARLIK 
II KON 6,7 

1.   ŉ Byl dryf op water 

Toe die blyplek van die profeteseuns in Jerigo te klein word, het hulle ‘n paar bome 
by die Jordaanrivier gaan afkap om dit te vergroot.  Hulle was sterk genoeg om self 
die werk te doen (2 Kon.2:16).  Elisa is gevra om saam te gaan.  Toe een van die 
profeteseuns se byl breek en die kop in die water val, was hy in die verknorsing.  
Dit was ‘n geleende byl!   Elisa het nadergekom, ŉ stok afgesny en dit in die rigting 
van die byl gegooi waarna die byl op die water gedryf het.  God gee selfs in 
daaglikse klein dingetjies uitkoms!    

2.   God gryp in 

Toe daar weer oorlog tussen Israel en Aram kom, het God ingegryp.  Toe die 
koning van Aram en sy offisiere plan gemaak het om Israel goed op hulle baadjie te 
gee, het God dit aan Elisa meegedeel waarna hy die koning ingelig het.   Die 
Aramese planne is telkens so verydel, dat die koning selfs verraad in eie geledere 
vermoed het.   Nadat ŉ offisier hom meegedeel het dat dit nie so was nie, maar 
dinge skeef geloop het omdat Elisa in Israel was, het die koning besluit om hom te 
laat vang.  Elisa was daardie tydstip in Dotan tuis.   Die Arameërs het die dorpie 
met ŉ groot leër omsingel waarna Elisa sy dienaar gerus gestel het dat die vyand in 
die minderheid was.   

Elisa het in die onsigbare wêreld van God gesien, iets wat by sy dienaar ontbreek 
het.  Nadat Elisa vir ŉ openheid van sy geestesoog gebid het, het die dienaar dit 
ook gesien.  Daar was ŉ magdom van waens en perde van vuur rondom hulle.   
God staan sy kinders met ŉ hemelse leërmag by (Ps.38:8; 91:11,12; Mt.26:53)!    

Daarna het God die vyand met blindheid getref waarna Elisa hulle in die stad 
gebring het. God maak nie net gelowiges se oë oop soos in Elisa se dienaar se geval 
nie; Hy maak ook ongelowiges se oë toe soos wat met die Arameërs gebeur het!   
Toe die koning van Israel by Elisa wou hoor of hy die Arameërs maar kon 
doodmaak, het Elisa dit nie net afgekeur nie, maar die vyand van kos voorsien en 
na Aram laat terugkeer.  Daarmee het die koning van Israel die naam behou dat die 
konings van Israel genadige konings was (1 Kon.20:31). 

3.   Samaria word beleër en verlos 

Kort daarna het Benhadad, die koning van Aram na Samaria opgetrek om dit te 
beleër.  Dit was nie dieselfde Benhadad wat Agab laat vrykom nie, maar ŉ latere 
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een.  Die naam van die Israelitiese koning word nie genoem nie.   Dit was 
heelwaarskynlik Joram.   Dit het nie hier oor militêre welslae gegaan nie, maar oor 
God wat ŉ ongehoorsame volk genadig was.  

Elisa was weereens in die spervuur.  Die eerste keer wou die koning van Aram 
hom doodmaak en daarna selfs sy eie koning.  God het dit egter verhoed.  As 
gevolg van die langdurige vyandelike belering van Samaria, was daar hongersnood 
en is lewensmiddele teen buitensporige pryse verkoop.    

Terwyl die koning by geleentheid op die muur geloop het, het ŉ vrou na hom om 
hulp geroep.  Hy het verwytend geantwoord dat as God haar nie wou help nie, hoe 
kon hy?   Dis toe dat die vrou hom van haar en haar buurvrou se voorneme vertel 
het om hul seuntjies te slag en te eet.  Sy het haar belofte nagekom, maar nie haar 
buurvrou nie.  Die koning moes regspraak lewer.  Dit was ŉ ergerlike sonde en so 
eie aan godsdiensverval (Lev.26:29; Deut.28:53).  Daarna het die koning gesweer 
om Elisa dood te maak omdat dit sy skuld was dat God nie wou help nie.  Elisa het 
alles met sy geestesoor gehoor.   

Kort hierna het ŉ boodskapper by hom opgedaag met die berig dat Joram op sy 
drumpel staan.   Joram het geaarsel om sy voorneme te voltrek en beken dat die 
onheil wat sy volk getref het, God se straf op hul sonde was.  Ná hierdie 
bekentenis het Elisa God se verlossing oor Israel aangekondig. 

Daarna het die toneel na vier melaatses in die poort verskuif.   Hulle het honger 
gely omdat mense nie kos gehad het om aan hulle af te staan nie.  Melaatses is uit 
die samelewing buitekant die poorte verdryf en het van aalmoese geleef.  Toe die 
vier melaatses teen wil en dank kos by die Arameërs gaan bedel het, was daar geen 
spoor van die vyand nie. God het die vyand die gedruis van ŉ groot leërmag laat 
hoor wat hulle paniekbevange laat vlug het (7:6).  Die melaatses het van hulle 
voorrade geëet en van die buit geneem.  Hulle kon egter nie oor die verlossing van 
God swyg nie en het Joram daarvan laat weet.    

Joram was egter op sy hoede en bang dat dit ŉ strik kon wees.  Gevolglik het hy 
verkenners vooruit gestuur wat klere en ander voorwerpe langs die pad gevind het; 
ŉ bewys dat die vyand hals-oor-kop gevlug het!   Daarna het die volk die 
vyandslaer geplunder.  Van die buit is, soos Elisa voorspel het, billik in die stad 
verkoop.  In die gedrang is die adjudant wat met Elisa se woorde gespot het, 
doodgetrap soos Elisa voorspel het.   God het die Israeliete verlos deur die vyand 
ŉ gerug te laat hoor waarna ŉ gees van verskrikking hulle beetgepak het.  God het 
menige verlossingswonders verrig deur op die vyand se gehoor- en gesigsvermoë in 
te werk.   In hierdie geval het Hy mense iets laat hoor wat daar nie was nie! 
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6 

JEHU KONING VAN ISRAEL 
II KON 8, 9 

1.   ŉ Vrou kry haar eiendom terug 

By geleentheid het Elisa die seun van ŉ Sunamitiese vrou uit die dood opgewek.  
Sy en haar man het hom dikwels herberg verskaf.   Kort na haar man se dood het 
daar hongersnood in die land gekom en het Elisa haar aangeraai om vir ‘n tyd lank 
in die land van die Filistyne te gaan woon waar daar volop kos was (Rigt.15:5).   
Daar word nie gesê dat die hongersnood weens droogte was nie.  Oorlog, 
strooptogte en sprinkane het ook hongersnode veroorsaak.   

Hoe sy haar eiendom verloor het, word nie gesê nie.  Eiendom wat vir ‘n lang 
tydperk alleen gelaat is, het staatseiendom geword.   Toe sy later terugkeer, moes sy 
ŉ beroep op die koning doen om haar eiendom en die opbrengs van haar grond 
terug te kry.      

Sy moes alles self reël omdat haar seun nie oud genoeg was om dit te doen nie.  
Die OT maak dikwels van die ongunstige omstandighede waarin weduwees en 
wese hulle bevind het melding.  Hulle is dikwels te na gekom (Ex.22:22; 
Deut.10:18; Job.22:9).   

Toe sy by die koning kom, was hy juis met Gehasi in gesprek.  Al was hy melaats, 
wou hy nogtans alleen met hom oor Elisa praat.  Net toe hy oor die opwekking 
van die seun praat, het die vrou haar by die koning aangemeld, haar verhaal vertel 
en haar eiendom teruggekry. 

2.      Elisa in Damaskus 

Benhadad was die koning van die Arameërs wat Samaria wou beleër.  God het 
hom egter verhoed. Toe Elisa in Damaskus kom, het Benhahad ernstig siek 
geword.  Omdat daar handelsverkeer tussen Samaria en Damaskus was, het Elisa 
ook van sy siekte verneem (1 Kon.20:34).   Hy was juis in Damaskus om ŉ laaste 
opdrag van Elia uit te voer - hy moes Hasael as koning salf (1 Kon.19:15).     

Toe Benhadad verneem dat Elisa in die stad was, het hy Hasael met ŉ geskenk na 
hom gestuur om te verneem of hy moontlik gesond sal word.  Die profeet was ŉ 
bekende persoon in Damaskus, veral na die genesing van Naäman.   Elisa het die 
geskenk geweier en vir die gesantskap gesê dat Benhadad nie sou herstel nie.  Elisa 
het ŉ toekomsgesig van die ontsettende kwaad wat Hasael die Israeliete sou 
aandoen, ontvang en dit beween.    
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Toe Elisa aan Hasael sê dat God hom koning van die Arameërs gaan maak, het hy 
dit geglo, maar niks daarvan aan Benhadad gesê nie.   Hy het gelieg en gesê dat hy 
gesond sal word.   As Benhadad die waarheid moes weet, sou hy hom doodgemaak 
het.  Hasael was haastig om koning te word.  Hy het nie op God gewag nie, maar 
Benhadad in sy bed vermoor.       

3.   ŉ Staatsgreep 

Op daardie tydstip was Joram, ŉ seun van Agab, in Israel op die troon.  Hy is in 
die stryd om Ramot gewond en het na Jisreël, die buiteverblyf van die konings van 
Israel, gegaan om te herstel.  Terwyl Ahasia van Juda hom daar besoek het, het 
Jehu, ŉ leërowerste van Joram, ŉ staatsgreep in Israel uitgevoer en die troon 
bekom.  Dit was egter nie die eerste militêre staatsgreep nie.  Omri het ook een 
uitgevoer (1 Kon.16:16).  Daarna het Elisa hom, as ŉ laaste opdrag van Elia, as 
koning gaan salf (1 Kon.19:16).   Jehu was ŉ gesiene man. 

Elisa het nie self die salwing gedoen nie, maar een van sy profeteseuns gestuur om 
die taak te verrig.  God het Jehu self as koning aangewys en sodoende God se 
bemoeienis met die tienstammeryk hernu.  Dit sou egter hul laaste kans wees.   
Voordat die profeet vertrek het, het hy geprofeteer dat Jehu die huis van Agab sou 
verwoes.     

4.   Jehu as koning gehuldig. 

Omdat Jehu onopsigtelik as koning gesalf is, het hy nie teenoor sy manskappe 
daaroor gepraat nie. 

Hy was nie seker hoe hulle sou optree nie.   Toe hulle na die optrede van die 
profeet uitvra, het Jehu met die waarheid uitgekom waarna almal hom geesdriftig 
gehuldig het.   Jehu was, net soos Omri, ŉ soldatekoning.  

5.   God se oordeel word voltrek 

Jehu se geheime salwing moes tot ŉ openlike kroning lei.   In sy voortvarendheid 
het Jehu nie op God se leiding gewag nie, maar homself gekroon.   Hy is met 
soldate na Jisreël waar Joram aangesterk het.  Toe Joram hom vra of hy in vrede 
gekom het, het hy geantwoord dat daar weens Isebel se verknogtheid aan Baäldiens 
geen vrede in Israel kan wees nie.   In ŉ land van hoerery en towery is daar geen 
sprake van vrede nie!   

Hoerery en towery is eie aan die heidendom.  Jehu was ŉ felle teenstander van die 
Baäldiens en voorstander van die diens aan God.    Toe Joram wou vlug, het Jehu 
hom met ŉ pyl doodgeskiet en sy lyk op die eertydse grond van Nabot laat gooi.  
God se oordeel oor Agab is aan Joram sy seun voltrek (1 Kon.21:29).   Uit 2 
Kon.9:25-26 kan afgelei word dat Agab ook Nabot se seuns laat vermoor het om 
die erfgrond te bekom!      
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6.    Die dood van Ahasia 

Toe Ahasia gewond is, het hy na Megiddo gevlug om van Joram se plaaslike 
bevelhebber hulp te bekom.   Joram se agtervolgers het hom egter ingehaal en 
doodgemaak.   Ahasia was net so goddeloos soos die koningshuis van Israel.  
Daarom het sy dood saam met die oordeel oor die huis van Agab geval.   Jehu het 
hom laat doodmaak omdat hy ŉ afgodsdienaar en gevaar vir Juda was. 

7.  Die dood van Isebel 

Toe Jehu in Jisrëel by die paleis kom, was Isebel, die koninginmoeder, ongeveer 60 
jaar oud.  Daarna het hy haar deur hofdienaars by die venster laat uitgooi sodat sy 
gesterf het.  Hulle het haar net so gelos en gaan eet.  Nadat hulle klaar was, het 
hulle gaan kyk waar sy was.   Hulle het net haar kopbeen, voete en handpalms 
gevind soos wat die honde haar opgevreet het.  Dit was die voltrekking van die 
oordeel wat vroeër oor haar uitgespreek is!   
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7 

DIE KONINGSKAP  

EN EINDE VAN  

JEHU 

II KON 10-11:1-3 

1.  Samaria gee oor 

Ten tye van Jehu se sameswering het Agab 70 volwasse seuns in Samaria gehad.  
Jehu het briewe aan verskeie owerhede in Samaria geskryf en voorgestel dat hulle 
een van hierdie seuns as koning moes kies omdat hulle in ŉ vesting met wapens, 
strydwaens en perde was.   Hy het slegs ŉ handjievol manskappe by hom gehad.  
Alhoewel dit baie ridderlik geklink het, was dit eintlik ŉ uitdaging.  Twee konings 
kon nie eens teen Jehu standhou nie!  Gevolglik het die owerhede in Samaria 
eerder aan Jehu trou gesweer en hom ŉ vrye hand gegee om na goeddunke te 
handel.  Daarna het Jehu ŉ brief aan hulle geskryf waarin hy hulle versoek het om 
as blyke van gehoorsaamheid die hoofde van die familie (Agab se seuns) die 
volgende oggend na hom in Jisreël te stuur.  

Wat het hy met hoofde bedoel?  Was dit die aanvoerders van die koninklike familie 
of die koppe van die 70 seuns?   Jehu was doelbewus dubbelsinnig waarna die 
owerhede dit letterlik opgeneem het.   Die 70 seuns van Agab is onthoof en hul 
koppe na Jehu gestuur het.  Toe die volk dit sien, was hulle ontsteld en bang vir 
bloedskuld.  Daarna het Jehu hul gerus gestel.   Die owerhede het hom kwansuis 
verkeerd verstaan.  Desnieteenstaande was hy tevrede met die verloop van die 
omstandighede.  God se oordeel is oor die huis van Agab voltrek.   

Daarna het Jehu alle oorblywendes van die huis van Agab wat in Jisreël was, laat 
doodmaak.  Daar kon dus geen aanspraakmakers op die troon wees nie.  Baesa het 
dieselfde ding met die koningshuis van Jerobeam gedoen (1 Kon.15:29) en Simri 
met dié van Baesa (1 Kon.16:11).  Dit was ŉ baie algemene optrede ná ŉ 
staatsgreep.  

2.   Twee ontmoetings 

Ná hierdie moorde het die poorte van Samaria vir Jehu oopgestaan.  Op pad 
daarheen het hy twee ontmoetings gehad.   Die eerste ontmoeting was met die 
broers van Ahasia, die koning van Juda.  Met broers word nie letterlik bloedfamilie 
bedoel nie.  Dit kon in elk geval nie Ahasia se eie broers gewees het nie omdat 
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hulle op daardie tydstip toe alreeds deur die Filistyne en Arabiere weggevoer is  (2 
Kron.21:17).  Gevolglik dui hierdie uitdrukking op koninklike familie.  Die 
familielede was onbewus van hul koning se dood en is deur Jehu se manskappe 
opgespoor en doodgemaak.   Dit was dan ook die einde aan die vriendskap tussen 
Israel en Juda.      

Jehu se tweede ontmoeting was met Jonadab, die seun van Regab.  Jer.35 noem sy 
nakomelinge Regabiete.   Hulle was ŉ eienaardige groep mense wat geen huise 
gebou het en geen wyn gedrink het nie.  Daarbenewens het hulle ook nie gesaai, 
wingerde geplant of grond besit nie.   Hulle moes lewenslank in tente woon en ŉ 
nomadiese bestaan voer.  Jonadab het Israel se kultuur as ŉ uitvloeisel van die 
Baäldiens beskou.   

Jonadab se kultuurvyandige lewensbeskouing het Jehu geensins aangestaan nie. 
Beslis nie sy drankverbod nie!   Jonadab het hom egter versigtig oor sy 
geestesingesteldheid gepols waarna hul mekaar die hand gegee het.  Daarna het 
Jehu hom op die wa laat klim om meer van sy ywer vir God te wete te kom.         

3.  Die Baäldiens word uitgeroei 

Jehu het die Baäldiens verafsku en uitgeroei soos wat Jonadab heelwaarskynlik 
voorgestel het.  Hy het die mense van Samaria byeen laat kom en hulle verseker dat 
hy Baäl beter as Agab sou dien en ŉ fees tot eer van die afgod aangekondig.  Al die 
profete en priesters van Baäl moes dit in formele drag in die afgodstempel bywoon.  
Wie weier, sou doodgemaak word.   Toe sy soldate ŉ teken van Jehu kry, is al die 
afgodsdienaars doodgemaak en die heidentempel verwoes.  

4.  Atalia koningin van Juda 

Toe Atalia, die dogter van Isebel en moeder van Ahasia, van haar seun se dood 
verneem, het sy die hele koninklike geslag van Juda insluitende haar eie 
kleinkinders laat doodmaak.  Sy was wreder as Isebel!   Waarom?   Net om haar eie 
posisie te handhaaf!   Sy het, net soos haar moeder, ŉ sterk persoonlikheid gehad 
en na haar man, Joram, se dood die gebiedster in Jerusalem geword.   Sy het egter 
nie haar volk se belange nie, maar eerder haar eie bevorder!  

God het egter verhoed dat haar planne slaag.   Onthou dat Christus uit die huis van 
Dawid gebore sou word.  Die konings van Juda was dus sy voorvaders (Mt.1:6-11).   
Indien Atalia in haar doel sou slaag, sou die huis van Dawid uitgeroei word.   Met 
haar optrede het Satan sy hand na die Messias probeer uitsteek.  God het dit nie 
toegelaat nie! 

Ahasia het nog ŉ suster, Joseba, gehad.  Sy was met ŉ priester getroud.   Dit blyk 
dat Atalia net die manlike nakomelinge van die koning van Juda laat vermoor het.   
Joseba het ŉ seuntjie van Ahasia ontvoer en hom saam met sy soogmoeder 
weggesteek.   Nadat die gevaar verby is, het sy klein Joas by haar in die tempel 
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geneem waar daar ŉ paar huise vir sekere mense was (Jer.35:4; 36:10).   Atalia het 
ses jaar lank oor Juda regeer.   Joas is vir die volle tydperk weggesteek.  

5.   Die halfhartigheid en dood van Jehu 

Jehu het 28 jaar lank oor Israel regeer.  Die Bybel sê nie veel oor hierdie tyd nie.  
Jehu het wel die Baäldienste vernietig, maar nie die kalwerdiens nie.  Die Baäldiens 
het die kalwerdiens op die agtergrond gedruk.  Met die regering van Jehu het dit 
weer sterk na vore gekom.  Jehu het weens sy optrede teen die huis van Agab die 
goddelike voorsegging ontvang dat sy seuns vir vier geslagte op die troon van Israel 
sou wees.  Hy het God maar halfhartig gedien.   Sy halfhartige ywer het ŉ 
spreekwoordelike uitdrukking geword.  As iemand se ywer nie juis prysenswaardig 
is nie, word dit ŉ Jehusywer genoem.    

Sy ywer en optrede het meer oor sy eie eer en posisie as om God gegaan.   Dit was 
dan ook die rede vir die handhawing van die kalwerdiens.   Israel moes 
godsdiensneutraal wees.  Jehu was, net soos Jerobeam, bang dat Israel deur die 
tempeldiens bekoor kon word en eerder sou opsien.  

Kort hierna het God die grondgebied van Israel begin inkort deur die hele Oos-
Jordaanland ná ŉ oorlog aan Hasael, die koning van Aram, te gee.  Die verlies aan 
grondbesit was ŉ straf.  Die verhaal van Jehu eindig met die berig van sy dood.   
Hy was toe al in sy sewentigerjare.  Hy is in Samaria begrawe waarna sy seun 
Joahas koning geword het. 
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8 

JOAS KONING VAN JUDA 
II KON 11:4-21; 12; II KRON 23-24 

1.  Joas word koning 

Joas, ŉ seun van Ahasia, is vir ses jaar deur sy tante Joseba en haar man, die 
priester Jojadja, weggesteek.   Daarna het Jojadja die kind na vore gebring om 
koning te word.   Dit het moed gekos omdat Atalia nog regeer het en hewige 
teenstand van haar verwag moes word.  Dit was ŉ geloofsdaad waarin hy die steun 
van die Leviete en die meeste van die familiehoofde in Juda gehad het.  Die 
familiehoofde het hom gesteun omdat hulle die Dawidshuis in ere herstel wou hê.  
Die Leviete het hom weer ondersteun omdat hulle teen Atalia en haar 
Baälaanbidding gekant was. 

Ter voorbereiding van die staatsgreep, het Jojadja offisiere van twee militêre groepe 
na hom laat kom - die Kariërs en die hardlopers.   Eersgenoemdes was huursoldate 
wat in diens van Atalia was.  Dawid het ook huursoldate gehad tewel die Kreti en 
die Pleti asook Gittiete (2 Sam.15:19).  Die Kariërs het onder die offisiere van Juda 
gedien.    Die hardlopers was lyfwagte (1 Kon.14:27).  Toe die twee groepe by 
Jojadja kom en hy die seun aan hulle wys, het hulle besluit om vir hom te veg. 

Die staatsgreep is vir ŉ feesgeleentheid beplan waartydens al die familiehoofde en 
Leviete in Jerusalem byeen was.   Dit sou in die tempel uitgevoer word omdat dit 
die veiligste plek was.   Atalia het mos geen belang by die tempel gehad nie!   
Daarbenewens was die tempel net noord van die paleis en gevolglik naby.   

Die owerstes het Jojadja se strategie gevolg.  Op die spesifieke Sabbat het die 
paleiswag by die tempelwag aangesluit en ŉ wag om Joas gevorm.  Daarná is hy 
uitgebring, op ŉ verhoog geplaas en tot koning gesalf.   Hy het ŉ kroon op sy kop 
en die Getuienis om sy nek gehad; ŉ afskrif van die Tien Gebooie (Ex.32:15).  
Daarna het mense van alle kante na hom gestroom, hande geklap en uitgeroep: 
“Mag die koning lewe!”    

Toe Atalia die gejuig hoor, het sy ondersoek ingestel en die seuntjie-koning 
waarvan sy niks geweet het, vir die eerste keer gesien.  Daarop het sy haar mense 
van verraad beskuldig; dieselfde woorde as haar broers sewe jaar tevore (2 
Kon.9:23).   Jojadja het haar laat vang en doodgemaak, waarna die huis van Omri 
tot ŉ einde gekom het.   

Hierna het Jojadja twee verbonde gesluit.   Die eerste was tussen die koning en die 
volk met God en die tweede tussen die koning en die volk soos destyds met die 
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salwing van Dawid (2 Sam.5:3).  Dit het alles op die tempelterrein plaasgevind.  
Toe is Jojadja en die mense na die paleis waar hulle Joas op die troon laat sit het.   

Die volk het die tempel van Baal in Jerusalem afgebreek en Mattan, die 
volksvreemde afgodspriester, voor die altaar doodgemaak.  Hierdie tempel is 
heelwaarskynlik deur Joram en Atalia opgerig.  Ook al die heidensimbole is 
stukkend geslaan en die Baäldiens in Jerusalem uitgeroei.  

2.   Joas se optrede 

Joas sou 40 jaar lank in Juda regeer.   Hy het aanvanklik goed begin en gedoen wat 
God van hom verwag het.   Jojadja het hom onderrig omdat hy as kind baie leiding 
nodig gehad het.  Jojadja was sy mentor en is ook Beregja genoem.  Toe Joas ouer 
word, het hy vir hom twee vroue geneem en kinders verwek sodat die huis van 
Dawid weer nakomelinge gehad het.   

Sy grootste taak was die herstelwerk aan die tempel wat hy aan sekere priesters 
opgedra het.  Toe hulle sloer, het hy hulle tot verantwoording geroep en afgedank.  
Die werk het hy aan ander gegee wat dit afgehandel het.   Die nodige fondse is 
deur ŉ spesiale insameling verkry.   

Toe Jojadja op die rype ouderdom van 130 jaar sterf, het Joas ŉ ander 
lewensrigting ingeslaan wat God nie tevrede gestel het nie.  Jojadja was die laaste 
van die OT manne wat so oud geword het.  Hy was ongeveer 100 jaar oud toe die 
staatsgreep uitgevoer is!   

Ná sy dood het sommige van die owerstes van Juda na Joas gekom en hom met 
vleitaal en ander dinge begin beïnvloed.  Hy het nie ŉ sterk persoonlikheid gehad 
nie en het hulle voorstel om die Baäldiens weer in te stel aanvaar.   Daarom het 
God kwaad geword en ŉ paar profete gebruik om hulle te waarsku.  Sagaria, die 
seun van Jojadja, het die sterkste teen hulle opgetree maar die booswigte het hom 
gegryp en gestenig.   

Die toenemende goddeloosheid in Juda was erg, maar die ergste was dat hulle dit 
op Joas se bevel gedoen het!   Hoe kon hy die seun van die priester wat hom op die 
troon van Juda geplaas het laat vermoor en dit in die voorhof van die tempel waar 
niemand gedood mag word nie!   Atalia is ten minste eers van die tempel af 
weggelei alvorens sy gedood is.  Met Sagaria was daar nie eens tyd om dit te doen 
nie!   Christus verwys hierna in Mt.23:35.   Die sterwende Sagaria het God om 
vergelding gebid.                

3.   God straf Joas 

Joas het nie skotvry daarvan afgekom nie.  God sou deeglik met hom afreken.  
God het, soos so dikwels in die verlede, die vyand as tugroede gebruik.   Hy het 
Aram teen Joas laat optrek.   Hierdie betreklik klein leër het ŉ groot oorwinning 
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behaal en baie buit na Damaskus weggevoer.  Sagaria se gebed is baie vinnig 
verhoor!  

Hasael was die koning van Aram en het die hele Oos-Jordaanstreek van Israel 
afgeneem.  Hy was eintlik na die Filistyne oppad toe hy deur God gelei is om Juda 
te straf.   Hy was al baie oud en aan die einde van sy jare.  Alhoewel Juda baie 
sterker as Aram was, het hulle ŉ lelike nederlaag gelei waarna Joas hom tempel- en 
paleisskatte aangebied het net om weg te trek.   

Uit Kronieke kan afgelei word dat Joas in die skermutseling gewond is.  Hy het 
egter ook vyande in eie kring gehad het.  Twee van sy eie mense het hom kort 
hierna vermoor.  Die volk was so teleurgesteld in hom dat hulle hom nie eens by 
die konings begrawe het nie.  Joas het soos ŉ Simson van ouds ŉ baie goeie begin, 
maar ŉ droewige einde gehad.  Na hom het sy seun Amasia koning van Juda 
geword.   

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 175 -

9 

JOAHAS EN JOAS KONINGS VAN JUDA 
II KON 13-14:16 

1.  ŉ Goddelose lewenshouding 

Terwyl Joas koning van Juda was, het Joahas sy vader Jehu as koning van Israel 
opgevolg.  Hy was goddeloos en ŉ aanhanger van die kalwerdiens, die sonde van 
Jerobeam, Israel se eerste koning ná die skeuring van die ryk.   Dit het tot 
sinkretisme gelei; die vermenging van meer as een godsdiens.   

Dan was daar ook die heilige boomstamme, ŉ ander vorm van Baäldiens wat net 
so ŉ gruwel in die oë van God was.   Desondanks al die gruwels het Joahas, toe 
God hom straf, om genade gesmeek en genade ontvang.   Hy is die enigste koning 
van die tienstammeryk wat verhoring op sy gebede verkry het.  

2.  Die vernedering van Israel 

Joahas het egter in sy sonde volhard waarna God hom gestraf het deur Israel aan 
die Arameërs te onderwerp.   Hasael en sy seun Benhadad het hulle so verswak, dat 
daar net 50 perderuiters en 10 strydwaens in Israel oorgebly het.   Vergelyk dit met 
die groot leër wat Agab in die veld ontplooi het!  Hasael was ŉ tugroede in God se 
hand waarmee hy Israel gestraf het.  God het Hasael eers die Oos-Jordaanland laat 
afneem en daarna die Wes Jordaanstreek laat lamlê.   Desondanks sou Hasael self 
nie die toorn van God ontglip nie (Amos 1:3,4).   

In sake Joahas se gebedsverhoring lees ons dat God aan Israel ŉ verlosser gegee 
het (2 Kon.13:5,6).  Sy naam word egter nie genoem nie.  Ons weet dat ŉ Assiriese 
koning, Adad-Nirari III, destyds etlike veldtogte geloods het.   Hy het Damaskus 
aangeval en die Arameërs swaar verliese laat ly.  Dit het vir Israel verligting gebring.   
God bewerk selfs deur die vyand verlossing!   

Israel se ongehoorsaamheid het hulle egter baie duur te staan gekom.  Die Assiriërs 
het baie skatte van hulle weggeneem.   Daarna het die Assiriërs ŉ tyd lank 
weggetrek sodat Joahas weer van sy verlore gebied kon herwin.  Israel het haar 
egter nie bekeer nie, maar in haar sonde volhard.      
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3.  Joahas word opgevolg 

Joahas het net 17 jaar regeer waarna hy deur sy seun Joas opgevolg is.   Op daardie 
stadium was daar ook ŉ Joas op die troon van Juda, die seun wat deur sy tante 
weggesteek is en op sewe jarige ouderdom koning van Juda geword het.  Toe Joas 
(Israel) koning geword het, was die regeertyd van die Joas in Juda feitlik om.   Hy is 
deur sy seun Amasia opgevolg wat 29 jaar in Jerusalem regeer het.   Die twee Joase 
was dus vir 15 jaar tydgenote.  Hulle het egter nie met mekaar oor die weg gekom 
nie en was later selfs in ŉ oorlog gewikkel.  

4.  Joas by die sterfbed van Elisa 

Joas het volhard in die sonde van sy voorgangers - ŉ droewige refrein.   Die 
enigste ligpunt was sy gehegtheid aan Elisa.   Op daardie stadium was die profeet al 
baie oud.  Hy het in die dae van Agab op die toneel verskyn en in tye van oorlog as 
raadgewer van God opgetree.  Nadat Joas koning geword en van Elisa se siekte 
verneem het, het hy hom gaan besoek.        

Elisa het op sinnebeeldige wyse voorspel dat God Israel uit die hand van die 
Arameërs sou verlos.  ŉ Venster is oopgemaak waarna Joas ŉ pyl na die Ooste, in 
die rigting van Aram, moes skiet terwyl Elisa se hande op syne was.  Daarmee het 
die ou profeet te kenne gegee dat God deur die hande van Joas ŉ oorwinning sou 
gee.   

Joas het die opdrag gekry om die vyand in Afek geheel en al uit te wis.   Om hom 
te toets, het Elisa hom beveel om met die pylkoker op die grond te slaan.  Toe Joas 
na drie keer ophou, het Elisa kwaad geword.   Dit was te gou.  Joas moes vyf of ses 
maal daarmee op die grond geslaan het!    Kort hierna is Elisa oorlede.  

5.  Die gebeente van Elisa 

Net hierna is daar weer ŉ begrafnis naby Elisa se graf gehou.  Die begrafnisgangers 
het egter laat spaander toe ŉ Moabitiese strooptogbende op hulle afgekom het.   
Hulle het die liggaam van die oorledene in die naaste graf gegooi.  Dit was dié van 
Elisa.   Toe hierdie liggaam met dié van Elisa in aanraking gekom het, het die 
oorledene lewendig geword en uit die graf gegaan!   Die dood heers nie onbeperk 
nie (2 Tim.1:10; Openb.20:12-14).  Die graf van Elisa wys heen op ŉ ander graf 
wat baie eeue later ook nie die dood kon hou nie! 

6.  Joas verslaan Benhadad drie maal 

Hasael, die koning van Aram, was Israel se grootste vyand.  God het Hasael egter 
gebruik om Joahas mee te straf.  God het ter wille van sy verbond met Abraham, 
Isak en Jakob Israel egter nie verwerp nie.  Daarom het Hy haar in genade 
aangesien en Joas drie oorwinnings oor Benhadad laat behaal.   Benhadad het sy 
vader Hasael na sy dood opgevolg.   
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7.  Joas word deur Amasia uitgedaag 

Op daardie tydstip was Joas van Israel en Amasia van Juda al vir etlike jare konings 
van hul onderskeie lande.  Beide het roemryke oorwinnings oor hul vyande behaal.  
Daarna het hulle mekaar vir geen rede nie tot oorlog uitgedaag.  Amasia het die 
eerste skuif gemaak waarna Joas hom ŉ verwaande distel genoem het (Rigt.9:8-15).  
Hy het nie geluister nie en die geveg begin.     

Hulle het mekaar 25 km wes van Jerusalem by Bet-Semes (grondgebied van Juda) 
ontmoet.   Juda is verslaan en sy koning gevange geneem; die eerste keer dat so iets 
met ŉ koning uit die huis van Dawid gebeur het!   Om hom verder te verneder, het 
Joas hom na Jerusalem laat bring, die stad beroof en ŉ deel van die westelike muur 
laat afbreek sodat dit na Israel se kant toe oopgelê het.   Dit was ŉ skandteken vir 
Juda! 

Joas het al die silwer en die goud in die tempel en die paleis geneem.  Daarna het 
hy met ŉ klomp krygsgevangenes na Samaria teruggekeer.  Hulle moes as waarborg 
dien dat Amasia die verpligtinge wat hom opgelê is, nakom.   Hyself was 
heelwaarskynlik losgelaat.   Kort hierna is Joas oorlede en het sy seun, Jerobeam II, 
koning geword. 
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AMASIA KONING VAN JUDA 
II KON 14; II KRON 25 

1.   Sy lewenshouding 

Amasia het aanvanklik gunstig van sy voorgangers verskil en gedoen wat reg was in 
die oë van God.   Die res van sy lewe toon dat hy God nie met ŉ volkome hart 
gedien het nie.  Hy het nie die hoogtes afgeskaf nie; nie dat dit hom as sulks anders 
sou gemaak het nie.  Asa en Josafat wat wel soos Dawid gewandel het, het dit ook 
nie gedoen nie.  Alhoewel die hoogtes in naam as ŉ diens aan God gehou is, was 
dit heidens van oorsprong.   Dit was sinkretisties en ŉ vermenging met die 
Baälgodsdiens.   Dat gelowiges dit geduld het, moet as ŉ gebrek aan Skrifinsig 
toegeskryf word.  Hiskia was die eerste koning wat werklik daarmee weggedoen 
het.        

Sy vader Joas was so ongewild, dat hy nie eens in die graf van die konings begrawe 
is nadat hy vermoor is nie.  Sake was dus nie pluis toe Amasia koning van Juda 
geword het nie.  Hy moes versigtig wees om nie die moordenaars van sy vader 
tereg te stel nie.  Hulle het almal buitelandse vroue gehad wat ŉ diplomatieke 
herrie kon ontketen.   Nadat hy sy posisie versterk het, het hy hulle wel tereggestel, 
maar hulle kinders se lewens gespaar.  Amasia het volgens die Wet van Moses 
opgetree (Deut.24:16).  Hierdie voorskrif was vir die gewone strafreg bedoel en nie 
vir Godsgerigtes soos in Num.16 en Josua 7 nie. 

2.   Amasia verslaan die Edomiete 

Edom was ŉ gedugte vyand wat die Bondsvolk dikwels probleme besorg het.  
Daarom moes Amasia hulle onderwerp.  Tydens die regering van Joram het hulle 
van Juda afvallig geword.  Die besit van Edom was belangrik met die oog op 
seehandel.   Amasia het ŉ leër van 300,000 man byeen gebring terwyl Edom ŉ 
skamele 10,000 man kon monster.  Daarna het Amasia nog 100,000 soldate by 
Israel vir 100 talente silwer gehuur.  Hieruit blyk dat Israel ná die oorlog met 
Hasael goed herstel het. 

Net toe Amasia vir Edom wou aanval, het ŉ man van God hom gevra om nie die 
Israeliete slagveld toe te neem nie.  God was nie met Israel nie omdat hulle 
goddeloos geleef het.   God het Hom wel in die tyd van Joahas oor Israel ontferm 
en aan hulle die oorwinning oor die Arameërs gegee, maar dit was ter wille van sy 
verbond met Israel.   Daarna het hulle met hul bose lewens voortgegaan. Israel was 
dus ŉ ongewenste bondgenoot vir Juda wat die Here nog gevrees het. 
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Op Amasia se vraag wat hy met die reeds uitbetaalde soldy moes doen, het die man 
van God geantwoord dat God hom baie meer sou gee.   Daarna het Amasia die 
huursoldate teruggestuur.  Hulle was baie kwaad omdat hulle hul aandeel van die 
buit gemis het en ŉ plundertog in sekere stede van Juda uitgevoer.  

3.  Amasia vereer die gode van Edom 

Ná die oorwinning oor Edom het Amasia die eerste gebod oortree en aan die gode 
van Edom geoffer.  Hy het die afgodsbeelde as buit uit Seïr saamgebring; iets wat 
die heidene as ŉ groot verlies beskou het.  Vlugtende volke het altyd probeer om 
hul afgode met hulle saam te neem. 

Amasia het die Edomitiese afgode vereer omdat hy bang was om hulle in sy besit 
te hê.  Hulle kon moontlik kwaai wees en bose dinge oor hom laat kom.  Gevolglik 
het hy probeer paai deur hulle te vereer.  Dit was die kersie op die koek van sy 
oppervlakkige godsdiens!  Alvorens God hom gestraf het, het Hy nog ŉ profeet na 
hom gestuur om hom op sy dwaasheid te wys.  Hy het afgode vereer wat nie eers 
hul eie aanbidders uit die hand van Juda kon red nie!   

Amasia wou nie na die profeet luister nie.  Hy het hom sommer in die rede geval 
en gesê dat hy sy raad en bemoeienis nie nodig gehad het nie.   Amasia het selfs ŉ 
bedekte bedreiging na sy kant gemik toe hy van die dood van die profeet Sagaria 
melding gemaak het wat ter wille van sy getuienis teen sy vader, Joas, doodgemaak 
is.   

Hieruit blyk dat Amasia in staat was om dieselfde ding met hierdie profeet te doen.  
Hy was maar net soos sy vader.  Die appel val nie ver van die boom af nie!  Daarop 
het die profeet hom geantwoord dat hy die doodvonnis oor sy eie koningskap 
onderteken het; iets wat in die daaropvolgende oorlog teen Israel voltrek sou word.            

4.  Die einde van Amasia 

Ná hierdie nederlaag teen Israel het Amasia nog 15 jaar geleef.   Daar staan geleef en 
nie regeer nie.  Dis in Konings sowel as Kronieke opgeteken.   Amasia is 
heelwaarskynlik van sy koninklike mag onthef of heeltemal in die skadu geplaas ten 
einde owerstes oor die land te laat regeer.  Dit was in elk geval roemlose jare vir 
hom.  Gerugte van ŉ sameswering het hom na Lagis, ŉ belangrike vesting, laat 
vlug.   Miskien het hy gehoop dat die bevelvoerder hom sou kon beskerm.   

Sy vyande was egter so gedug, dat hulle hom daar gaan soek en doodgemaak het.  
Amasia is dus net soos sy vader Joas, vermoor.   Sy begrafnis was egter meer 
eervol.  Hy is op ŉ perdewa na Jerusalem gebring waarna hy by sy vaders begrawe 
is.   Daarna is Ussia, ŉ seun van Amasia koning gemaak.  Hy was slegs 16 jaar oud.   
Die boek Konings noem hom Asarja.    

� 
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USSIA EN JOTAM KONINGS VAN ISRAEL 
II KON 14:23-15:7 

1.   Ussia 

Ussia was soos sy vader ŉ goeie koning.   Dis ook van Joas gesê.  Tog word gesê 
dat hulle nie soos Dawid was nie.  Al drie het ten spyt van ŉ regte lewenskoers 
ernstig gesondig.   Joas het byvoorbeeld  ŉ profeet doodgemaak, Amasia het die 
afgode vereer en Ussia het inbreuk op die regte van die priesters gemaak en nie die 
hoogtes afgeskaf nie.   Ussia se voorspoed was aan die leiding van ŉ sekere Sagaria 
wat godsdiensonderrig gegee het te danke.  Solank as wat hy na Sagaria geluister 
het, het God hom geseën.   Toe Ussia hom verlaat, het dinge onmiddellik skeef 
begin loop. 

Ussia het Elat laat opbou.   Dit was Juda se enigste hawestad in die tyd toe Edom 
aan Juda onderworpe was.  Salomo het sy vloot daarvandaan na Ofir gestuur om 
goud en ander kosbaarhede te gaan haal (1 Kon.9:26-28).   Toe Edom in die tyd 
van Joram (Juda) afvallig geword het, het Juda se seehandel tot ŉ stilstand gekom.  
Dis eers ná Amasia se oorwinning oor die Edomiete hervat.  

Daarbenewens het Ussia die Filistyne wat weer moeilikheid gesoek het, se stede 
aangeval en die vyandelike leër onskadelik gestel.  Daarna het hy Jerusalem met 
torings versterk en ŉ leër van 307,500 man versamel wat selfs sy kuddes en 
landerye bewaak het.  Hy het selfs oor die nuutste wapentuig beskik naamlik 
werpmasjiene (katapulte).   Ussia het tot in Egipte aansien geniet.  

2.   Ussia se sonde 

Ussia se gewildheid het hom hoogmoedig gemaak.  Hy het hom selfs priesterlike 
waardigheid in die tempel toegeëien deur self te offer, iets wat alleenlik vir die 
seuns van Aäron bestem was (Ex.30:7; Lev.10:1).   Die 80 priesters onder leiding 
van die hoofpriester Asarja was nie met sy magsoorskreiding gediend nie en het 
hom heftig teengestaan.  Toe Ussia nie na hom wou luister nie, het God hom met 
melaatsheid getref.   Hy het as die mees onreine mens in die tempel gestaan.   Toe 
die priesters hom uitjaag, is hy baie kwaad daar weg.  Ussia was tot en met sy dood 
melaats.   

Daarna het sy seun Jotam koning geword.  Ussia het 52 jaar regeer en is nie in die 
koninklike grafkelder begrawe nie, maar op die terrein waar die graf van Asa was.   
Die sterfjaar van Ussia was ook die jaar van die roeping van Jesaja (Jes.1:1).   Uit 
Amos 1:1 blyk dat daar ŉ hewige aardbewing in daardie omgewing plaasgevind het 
wat baie mense uit die gebied laat vlug het (Sag.14:5).    
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3.   Jotam 

Alhoewel Jotam reeds voor sy vader se dood begin regeer het, het hy eers na sy 
dood volwaardig koning geword.   Hy was ŉ goeie koning in die oë van God en 
het nie afwykings getoon nie.  Die volk het egter nog steeds op die hoogtes 
geoffer, iets wat hulle van die Kananiete oorgeneem het.  Jotam was net soos sy 
vader ŉ bouer en het die groot werke van sy vader voorgesit.  Hy het byvoorbeeld 
Jerusalem met forte omring.  Daarna het hy oorlog teen die Ammoniete gevoer en 
hulle oorwin waarna hulle vir drie jaar lank swaar belastings aan hom betaal het.  
Jotam het ook Judese gesag oor Edom gehandhaaf. 
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JEROBEAM II: KONING VAN ISRAEL 
II KON 14, 15 

1.   Sy lewenshouding 

Tydens die regerings van Amasia en Ussia in Juda, was Jerobeam II koning in 
Israel.  Hy was die seun van Joas en het 41 jaar lank regeer.  Hy was net so 
goddeloos soos sy naamgenoot, die seun van Nebat, wat ná Salomo se dood 
koning van Israel geword het.  Laasgenoemde het die kalwerdiens in Bet-El en 
Dan ingestel.   Jerobeam II het daaraan meegedoen.  God het sy afkeur deur die 
profeet Amos bekend gemaak  (Amos 3:13; 4:4; 5:5).  Toe hy na Bet-el is om God 
se straf aan te kondig, het die priester van Bet-el hom weggejaag en die koning van 
sy optrede verwittig. 

Jerobeam II het groot oorwinnings behaal wat sy ryk aansienlik groter gemaak het.  
God was genadig oor ŉ sondige volk!  Hy het dikwels aan goddelose konings guns 
betoon soos tydens die regering van Joahas toe die Arameërs Israel baie las gegee 
het (2 Kon.13:4,5).   Hierdie guns was uitsluitlik weens sy verbond met Abraham, 
Isak en Jakob.   Juda het weer God se guns weens God se verbond met Dawid 
geniet.    

Die Here wou Israel nog nie na reg tug nie (2 Kon.13:23).  In die tyd van Jerobeam 
II het Hy selfs sy guns vir ŉ derde keer aan Israel bewys toe hulle ŉ welvaart soos 
dié tydens die regering van Salomo beleef het.   In hierdie tyd het Amos en Hosea 
die volk ernstig aangespreek en op hulle baie sondes gewys.   Israel wou egter nie 
luister nie en die oordeel van God onafwendbaar gemaak.  

Hosea het selfs op God se bevel ŉ straatvrou as vrou geneem.  Dis hoe die 
verhouding tussen God en Israel gelyk het!   Israel se afvalligheid was soos 
owerspel in God se oë.   Almal wat die profeet se huwelik aanskou het, moes 
daarin die volk se egbreuk met God waarneem.   God se verbond was soos ŉ 
huweliksband (Eseg.16:8).   In die NT word dié beeld van die gemeente as die 
bruid van Christus gebruik (Openb.21:9).  

2.   Amos 

Amos was ŉ skaapboer uit Tekoa in Juda en het ook met wildevye geboer.   God 
het hom in die tyd van Jerobeam II na Israel gestuur om in Bet-el teen die 
kalwerdiens te profeteer en in Samaria teen die volk se maatskaplike vergrype.  
Israel het baie ryk mense gehad wat armes verdruk het.   Hulle het selfs regslui 
omgekoop om die regsspraak te verydel.   Dit was ŉ gruwel in God se oë en moes 
aangespreek word!      
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3.   Hosea 

Hosea was ŉ jonger tydgenoot van Amos.  Sy prediking was veral teen die 
ontrouheid van Israel aan God gemik.  Waar Amos maatskaplike onreg 
aangespreek het, het Hosea God se soeklig op hul geestelike afvalligheid laat val. 

4.   Jona 

Jona het ook in die tyd van Jerobeam II geleef en was bekend as die profeet wat 
teen sy sin na die heidene (Nineve) gegaan het.   Hy het langs moeilike weë 
uiteindelik by hulle uitgekom en teen sy verwagting die regte reaksie gekry.   In 
Jona se optrede sien ons die godsdiensgeslotenheid van die Bondsvolk baie 
duidelik.   Israel moes leer dat hulle nie alleen in God se genade gedeel het nie.  
Daar is selfs vir heidene genade!   
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DIE OPVOLGERS VAN JEROBEAM II 
II KON 15:8-26; 16; II KRON 28 

1.  Sagaria en Sallum konings oor Israel 

Ná die dood van Jerobeam II het sy seun Sagaria koning van Israel geword.  Hy 
was net so goddeloos soos sy vader.   Die kalwerdiens was op daardie tydstip al so 
stewig in die Tienstammeryk gevestig, dat dit nie uitgeroei kon word nie.  Sagaria 
het slegs ses maande regeer waarna hy deur Sallum vermoor is.    

Hiermee het die koningshuis van Jehu tot ŉ einde gekom.  Vyf konings het 
altesaam ŉ eeu lank op hierdie troon regeer.   Daarmee het God sy belofte aan 
Jehu, dat sy seuns tot in die vierde geslag op die troon van Israel sou wees, 
nagekom.   Hulle was egter almal goddeloos sodat God se lankmoedigheid tot ŉ 
einde gekom het.   Israel sou nog verder verval en uiteindelik in ballingskap gaan 
(Hos.8:4) 

Sagaria se moordenaar het slegs een maand regeer waarna hy deur ene Menahem 
vermoor is. Koningsmoorde was destyds aan die orde van die dag.   Hosea het dit 
ook voorspel (Hos.7:7; 13:11).  Twee van Israel se koningshuise (Jerobeam I en 
Jehu) was deur God geroep en het ryke beloftes van Hom ontvang.   Ander 
konings was indringers, geweldenaars en boos.  God se toorn was van die begin af 
op hulle.    

2.  Menahem koning oor Israel 

Menahem was uitsonderlik wreed.  Hy het nie net Sallum vermoor nie, maar 
daarna ook ŉ hele stad verdelg.  Toe Tifsag, wat in die omgewing van Tirsal was, 
nie met Menahem wou saamwerk nie, is dit verwoes.  Tydens sy koningskap het 
die Assiriërs weer op die toneel verskyn en Israel aangeval. Menahem het egter die 
vrede met ŉ geskenk van 1000 talente silwer gekoop.  Daarna het die vyand hom 
met rus gelaat.  Menahem het vir 10 jaar regeer waarna hy aan natuurlike oorsake 
oorlede is.  Sy seun Pekahia het hom opgevolg.   

Pekahia was ook goddeloos en het slegs twee jaar lank regeer alvorens hy deur sy 
adjudant, Peka, in sy paleis vermoor is.   Peka het 50 manne van Gilead vir die 
staatsgreep gebruik omdat hy teen Israel se vriendskap met Assirië gekant was.   
Agas was die koning van Juda toe Peka het koning van Israel geword het.   Agas 
het sy vader Jotam opgevolg.   
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3.  Peka van Israel en Agas van Juda 

Peka sowel as Agas was goddeloos.  Agas het die Baäldiens laat herleef en selfs van 
sy seuns vir Molog laat offer.   Dit was ŉ Kanaänitiese gruwel (Deutr.12:31; 18:10).  
God het dit streng verbied (Lev.18:21; 20:2-5).   Die plek waar Agas en latere 
konings hierdie offer gebring het, was in die dal van Hinnom (Ge-Hinnom).  
Jeremia noem dit Moorddal (Jer.7:32).   

Christus gebruik hierdie woord gehenna vir die hel (Mt.5:29); ŉ vervorming van Ge-
Hinnom.   Agas het hom nooit bekeer nie, selfs nie in moeilike omstandighede nie.  
Hoe groter sy benoudheid, hoe meer het hy gesondig.   Juda het in ongekende 
afvalligheid versink.    

4.  Oorlog tussen Peka en Agas 

Peka het om een of ander rede na Jerusalem opgetrek om teen Juda te veg.  Hy is 
deur Resin, die koning van Aram, bygestaan.   Dit het heelwaarskynlik met Juda se 
vriendskap met Assirië te doen gehad.  Ironies genoeg het Aram, wat maar altyd 
vyandig teenoor Israel was, hierdie keer met haar saamgespan terwyl Israel en Juda 
wat altyd vriende was, vyande geword het! 

Agas het swaar verliese in hierdie oorlog gely.  Resin het Elat verower waarna Juda 
dit nooit weer sou herwin nie.  Resin het Agas verslaan en baie krygsgevangenes na 
Damaskus weggevoer.  Peka het ook sy slag geslaan en op een dag 120,000 man 
gedood.  Daarna het hy 200,000 vroue en kinders as gevangenes weggevoer en 
slawe van hulle gemaak.  God het Agas in Resin se hand gegee.  

5.   Die profeet Oded 

Toe Israel met die gevangenes uit Juda in Samaria aangekom het, het die profeet 
Oded hul tegemoetgegaan en gesê dat hulle die gevangenes moes terugstuur.   
Oded het gesê dat die oorwinning nie deur eie mag was nie, maar God wat Juda 
gestraf het.  Israel het onder Juda gemoor met ŉ woede wat ten hemel geskreeu 
het.   Dit was genoeg.   Die krygsgevangenes moes nie verder leed aangedoen word 
nie.   Israel was sonder ontferming; God wel!  Juda is immers ook sy volk.  Oded 
se woorde het ingang gevind waarna die krygsgevangenes versorg en 
onvoorwaardelik teruggestuur is. 

6.  Assirië maak opgang 

Assirië het as ŉ wêreldmag groot opgang gemaak.  Tiglat-Pileser III was die 
koning.  Hy het Damaskus verower en die inwoners in ballingskap weggevoer.  Dit 
het gebeur nadat Agas hom as dienaar van Assirië aangebied het.  Hy het by Tiglat-
Pileser III  gepleit om hom uit die hand van die koning van Aram te verlos.   
Daarna het Tiglat-Pileser III teen Israel opgetrek en die hele noordelike deel 
verower en baie van die mense in ballingskap weggevoer.   
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Toe Tiglat-Pileser III ŉ koninklike setel in Damaskus gevestig het, het Agas 
daarheen vertrek om sy helper te gaan vereer.  Dit was destyds die gebruik om 
voor die oppermag te kruip.  Alhoewel Agas nie in ŉ oorlog verslaan is nie, het hy 
tog voor die Assiriër gaan kruip. 

Terwyl hy in Damaskus was, het Agas ŉ besonder mooi altaar gesien.  Hy het ŉ 
skets met al die nodige besonderhede laat maak en na die priester Uria (in Juda) 
laat stuur om ŉ soortgelyke altaar te laat maak.   Toe hy uit Damaskus terugkeer, 
was dit gereed waarna hy self daarop geoffer het.  Dit was ongehoord omdat slegs 
priesters daarop geregtig was.   Die plek waar die altaar gestaan het, het Agas egter 
nie aangestaan nie waarna dit verskuif is om die altaar van God te oorskadu!         

As ondergeskikte (vasaal) van Assirië moes Agas swaar belasting betaal.  Daarvoor 
het Agas die tempel geplunder en moes hy die vernedering as ŉ onderdanige 
verdra.   Hy het tot sy dood toe as onderhorige regeer, waarna hy deur sy seun 
Hiskia as koning opgevolg is. 
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14 

DIE EINDE VAN DIE TIENSTAMMERYK 
II KON 17 

1.  Hosea die laaste koning van Israel 

Hosea was die laaste koning van Israel alvorens die volk na Assirië in ballingskap 
weggevoer is.  Hy was net so goddeloos soos die meeste van sy voorgangers.   Hy 
het die troon as moordenaar bestyg nadat hy Peka vermoor het.  Wat die rede vir 
hierdie opstand was, word nie vermeld nie.  Dit het heelwaarskynlik iets met die 
internasionale politiek van daardie tyd te doen gehad.  Mense was òf teen òf vír die 
Assiriese magsuitbreiding.    

Peka was teen enige onderdanigheid aan Assirië gekant en Hosea daarvoor.    
Tiglat-Pileser III skryf in sy annale dat hy Hosea as koning oor Israel aangestel het.   
Dis miskien ŉ bietjie aangedik!  Desondanks bevestig dit die feit dat hy met Hosea 
gediend was.   Dit het Hosea egter baie duur te staan gekom!      

2.  Samaria val 

Toe Tiglat-Pileser III oorlede is, is hy deur sy seun Salmaneser opgevolg.   Hosea 
het ŉ groot kans gevat en sy belasting aan Assirië gestaak en gehoop dat die nuwe 
koning nie die magsposisie van sy vader sou handhaaf nie.  Hosea het sy fout 
agtergekom toe Salmaneser teen hom opgetrek en hom weereens onderwerp het.    

Hosea het na verloop van tyd weer die belasting gestaak toe hy ŉ bondgenootskap 
met So, die koning van Egipte probeer sluit het.  Toe dit misluk, het Salmaneser 
Israel binnegeval en Samaria beleër.   Samaria het twee maal tevore ŉ vyandelike 
beleg suksesvol kom weerstaan (1 Kon.20:1; 2 Kon.6:24).  Nie hierdie keer nie.  
God het geen verlossing gebied nie.  Ná ŉ beleëring van drie jaar is Samaria in 
721vC deur die nuwe koning Sargon ingeneem en is Israel as krygsgevangenes na 
Assirië weggevoer.    

3.  Oorsake van die wegvoering 

Israel is om twee redes in ballingskap weggevoer.  Eerstens het Assirië groot 
militêre aansien deur verowerings verwerf; iets waarteen Israel nie opgewasse was 
nie.   Tweedens het Israel teen God gesondig.  Hulle het die eerste gebod willens 
en wetens oortree en nie na die waarskuwings van die profete van God geluister 
nie.   God het hulle gestraf deur die hele geslag tot niet te laat gaan.   
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4.  Ná die wegvoering 

Israel is egter nie huidjie en muidjie weggevoer nie.  Sargon skryf in sy annale dat sy 
buit uit 50 strydwaens en 27,290 gevangenes bestaan het.   Daar het dus hier en 
daar mense in die landstreek agtergebly (al die armes en onbeduidendes) en is 
Samaritane genoem – mense van Samaria.   Hierdie naam het toe nog nie die 
negatiewe betekenis gehad wat dit in die tyd van die Nuwe Testament verkry het 
nie.   

Sargon het mense uit sy verowerde lande in die ontvolkte gebied laat woon.  Israel 
was nie die enigste volk wat in krygsgevangeneskap gegaan het nie.  Assirië het dit 
ook met al die ander verowerde volke gedoen.  Deur hierdie deportasiepolitiek is die 
ryk vergroot en is nasionale gevoelens uitgewis.  Mense moes niks anders as nuwe 
ryksburgers wees nie.   Alexander die Grote het dit ook later probeer en klaaglik 
misluk.   

Omdat die nuwe landsbewoners God nie gevrees het nie, het hulle Hom nie met 
offers of feeste vereer nie.   Die heidene het graag aan hulle afgode geoffer omdat 
hulle geglo het dat daar ŉ band tussen hulle en die gode van die land was.  God het 
hulle egter met ŉ leeuplaag gestraf waartydens baie van die heidene omgekom het.   

Toe hulle by die koning daaroor gaan kla het, het hulle gemeen dat die leeuaanvalle 
weens ŉ onkunde oor die verpligtinge teenoor die God van die nuwe gebied was.  
Daarom het Sargon een van die weggevoerde priesters laat haal om hulle touwys te 
maak.   Hierdie priester was, nodeloos om te sê, ŉ kalwerdiensaanhanger en het in 
Bet-el gaan woon; die hoofsentrum van kalwerdiens.  Daarmee het die sonde van 
Jerobeam voortgeduur.   

Daar word niks van God se reaksie hierop melding gemaak nie.  Hy kan ook in sy 
toorn swyg (Jes.57:11).   Hierdie toedrag van sake het ŉ godsdiensverwarring 
geskep.  Sommige het afgode aanbid en ander die Here (2 Kon.17:32,33).   God 
was kwaad daaroor omdat Hy juis ŉ verbond met Israel gesluit en wette gegee het 
wat dit allermins toegelaat het.   As Israel nie hulle alles vir Hom wou gee nie, wou 
Hy niks van hulle hê nie!  

Die skrywer begin in 2 Kon 17:34 met die beoordeling van die tragiese situasie 
deur te sê dat dit die straf van God is omdat Israel die Here nie meer gevrees het 
nie.   Die vermenging van godsdienste (sinkretisme) het die diens aan God 
waardeloos gemaak.   Daarvoor was Israel uitsluitlik te blameer.   Die skrywer wys 
op die wet en die gebod wat God met sy volk gesluit het.   God het nie hier met 
die gemengde bevolking gepraat nie, maar met die agtergeblewenes van sy volk.  Al 
het hulle ook saam met heidene gewoon, het Hy hulle nog steeds aan die hand van 
die wet beoordeel.  Sinkretisme is kenmerkend van vreemde nasies wat gedwing 
word om saam te woon!    � 
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15 

HISKIA KONING VAN JUDA 
II KON 18-20 

1.   Sy lewenshouding 

Ná die dood van Agas het sy seun Hiskia koning van Juda geword.  Hy was ŉ 
gelowige en een van die beste konings wat Juda ooit gehad het.   Hy het nie van 
God se weë afgewyk nie en die Wet onderhou.   Hiskia was werklik ŉ teokratiese 
koning en het as hervormer opgetree toe hy die tempel wat sy vader toegesluit het 
weer oopgesluit en die erediens herstel het.   Daarbenewens het hy ook die 
verbond met God hernuwe, die pasga gevier en die afgodshoogtes afgeskaf 
(Deut.12:2).   Hiskia se hele optrede het van godsdienssuiwering getuig.  Die 
profeet Miga het hom die nodige leiding gegee (Miga 1:5, Jer.26:18). 

Hiskia se optrede was ŉ hoogtepunt in die geskiedenis van Juda.  Net toe mense 
gedink het dat dit neusie verby met Juda was, het God aan hulle die beste koning 
ooit gegee.  Sy hele lewe het van ‘n liefde vir God getuig, selfs tydens sy siekte en 
Assirië se aanval op Jerusalem.  God het hom baie voorspoedig gemaak.  

2.  Politieke bedrywighede van Hiskia 

Hiskia het hierdie vyandelike aanval verwag omdat Assirië van krag tot krag gegaan 
het.  Sy wou haar mag van die Middellandse See tot by die Persiese Golf en Egipte 
uitbrei.  Gevolglik moes kleiner lande tussen oorlog of  ŉ gewillige onderwerping 
aan haar kies.   Die meeste het hulle onderwerp en swaar belaste vasaalstate 
geword.   Israel en Juda kon nie neutraal bly nie, maar het ook ŉ keuse maak.   
Israel was beurtelings vír en dan weer téén Assiriese oorheersing.  

In die dae van Agas was Juda ten gunste van Assiriese oorheersing.   Agas het self 
Assirië se hulp teen Peka en Resin ingeroep.  Daarmee het hy die vyand by sy ryk 
betrek.   Juda was dus onderhorig toe Hiskia koning geword het.  Hy het in 
opstand teen die vreemde oorheersing gekom en die Assiriese koning nie verder 
gedien nie.   Die Filistyne het ook voor dieselfde keuse te staan gekom.  Omdat 
hulle sy buurvolk was, was dit vir Hiskia belangrik waar hulle met die Assiriërs 
gestaan het.  Bure wat die vyand ter wille is, is gevaarlike bure!   Met die Filistyne 
was dit dan ook so.   Daarom het Hiskia hulle verslaan. 

3.    Juda word binnegeval 

Toe Hiskia hom met die internasionale politiek van sy tyd inmeng, het Jesaja hom 
gewaarsku om hom daarvan te weerhou.  Hy is later selfs bestraf toe hy 
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hoogmoedig geword het (2 Kron.32:25).   Daarna het Sanherib van Assirië Juda 
binnegeval.  Hy was ‘n tugroede in God se hand (Jes.10:5).    

Sanherib het by Lagis, wes van Jerusalem, laer opgeslaan en ŉ swaarbewapende 
leër na Jerusalem gestuur.   Hiskia het die poorte van die stad laat sluit en drie 
gesante na die Assiriërs gestuur om uit te vind wat hulle gepla het.   Hulle het 
Hiskia laat weet dat Juda tevergeefs weerstand gaan bied.  Indien hulle oorgee, sou 
hulle ŉ goeie toekoms in ŉ ander land geniet.   Deportasiepolitiek het juis die 
einde van Israel beteken!      

Die Assiriërs het nie geskroom om God se eer aan te rand nie.   Die koning se 
segsman (rabsake) het Juda aangeraai om nie op God te vertrou nie omdat Hiskia 
glo God se hoogtes en altare vernietig het.   Die Assiriërs het dus van Hiskia se 
hervorming geweet en geglo dat hy God eerder kwaad gemaak het.  Wat ŉ 
vergissing!    Die segsman het geglo dat as die gode van die ander nasies Juda nie 
van Assirië kon red nie, God dit nog minder kon doen.  Daarmee is God se eer op 
die spel geplaas.  Hiskia het selfs Sanherib se lastering op skrif ontvang!  

4.    Die optrede van Jesaja 

Hiskia het hierdie brief voor God gelê en boodskappers na Jesaja gestuur.   Hy het 
die profeet goed geken wat alreeds in die tyd van sy vader opgetree het.   Jesaja het 
God se antwoord gereed gehad.  Hiskia moes nie vir Sanherib bang wees nie.   
God het Sanherib ŉ gerug laat glo waarna hy dadelik na Assirië teruggekeer het.  
Daar is hy tydens ŉ afgodsfees deur twee van sy seuns vermoor waarna ŉ ander 
seun, Esar-Haddon, in sy plek koning geword het. 

5.   Die nederlaag van die Assiriërs 

Terwyl die Assiriese magte Jerusalem beleër het, het ‘n engel van God in een nag al 
185,000 van hulle omgebring.   Hoe dit gebeur het, word nie gesê nie.   Dit kan 
wees dat God ‘n pes-epidemie onder die Assiriërs gebring het.  Dit het al tevore 
gebeur toe koning Dawid ‘n volks-telling gehou het (1 Kron.21:15).    Hierdie ramp 
het egter in een nag plaasgevind! 

6.   Hiskia se siekte 

Hiskia het in die helfte van sy regeringsjare baie siek geword.   God het hom egter 
genees waarna hy 15 jaar geleef het.  Hierdie siekte het hom voor die verlossing uit 
die mag van Assirië getref.  Die Bybel volg nie ŉ strak chronologiese lyn nie.   
Terwyl die koninkryk van Israel deur die Assiriërs vernietig is, was daar vir Juda ŉ 
toekoms omdat God sy belofte aan Dawid gehou het.  Hiskia het as gelowige aan 
hierdie belofte vasgehou.    

Toe hy die dood in die gesig staar, het God Jesaja met ŉ boodskap na hom gestuur 
dat hy nie gesond sou word nie en sy sake in orde moes begin kry.  Sy opvolger, 
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Manasse, wat 12 jaar oud was toe hy koning geword het, was toe nog nie eens 
gebore nie.   Opvolging was dus ŉ groot probleem.  

Hiskia het hierop reageer soos dit ŉ gelowige betaam - hy het gebid!   Hy was nog 
betreklik jonk en wou nog lank lewe.  Daarom het hy God om herstel van sy 
gesondheid gebid.   Hiskia het God en sy volk getrou gedien.  God het sy gebed 
onmiddellik verhoor.  Hy sou 15 jaar by Hiskia se lewe voeg.   Dit sou goeie jare 
wees waarin Hiskia die verlossing uit die mag van die Assiriërs sou sien.  

Hiskia was verstom en het vir  ŉ teken van bevestiging gevra.   Die skaduwee sou 
op die sonwyser terugbeweeg!   Hierdie teken het by die wonder in sy lewe gepas; 
die verlenging van sy lewe.   Hierdie wonder vergelyk ook met dié van Jos.10.        
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16 

MANASSE, AMON EN JOSIA  

KONINGS VAN JUDA 

II KON 21-22 

1. Manasse 

Manasse en Amon was goddeloos.  Manasse het byvoorbeeld die 
godsdienshervorming wat Hiskia geloods het, ongedaan gemaak en die Baäldiens 
heringestel.  So ook heilige boomstamme en hoogtes.   Manasse het selfs Agab in 
goddeloosheid oortref (1 Kon.16:31-33).  Hy het hom voor die son, maan en sterre 
neergebuig en hulle aanbid.   Uit 2 Kon.23 kan afgelei word dat Agas alreeds 
daarmee begin het.   Dit kom oorspronklik uit Babel en is astraalgodsdiens genoem.  
God het dit streng verbied (Deut.4:19; 17:3). 

Manasse het altare vir die verering van die hemelliggame gebou en in die voorhowe 
van die tempel geplaas.   Daarbenewens het hy sy eie seun vir Molog geoffer soos 
Agas ook gedoen het  (2 Kron.28:3).  Hy het met goëlery, verklaring van 
voortekens, dodebesweerders en waarsêers omgegaan.  Hy het alles gedoen wat 
God verbied het.   Desondanks het hy die langste van Juda se konings regeer – 55 
jaar. 

Die Bybel maak min van Manasse se lang regeringstyd melding.   In hierdie tyd het 
hy baie onskuldige bloed vergiet, soveel so dat dit Jerusalem spreekwoordelik van 
hoek tot kant gevul het!   Baie van die profete en volksgenote wat hom vermaan 
het, is om die lewe gebring.   Hulle was heelwaarskynlik die slagoffers waarvan 
Christus in Mt.23:37 melding maak.   Kronieke vertel meer van hierdie bloedige 
stuk geskiedenis. 

Omdat Manasse nie na die profete wou luister nie, het God die Assiriërs as 
tugroede gebruik om Juda te straf.   Hulle het hom ná ŉ skermutseling gevang en 
in kettings na Babel gebring.   In sy benoudheid het hy God om genade gesmeek, 
waarna God ingegryp en Manasse na Jerusalem laat terugkeer het.   Daarna het 
Manasse alle afgodiese instellings verwyder. 

1. Assirië gaan van krag tot krag 

Tydens die regering van Manasse, het die Assiriese ryk van krag tot krag gegaan.  
Esar-Haddon en Assurbanipal was konings in hierdie tyd.   Hulle het selfs Egipte 
verower, alhoewel nie vir lank nie.   Hulle moes by Jerusalem verbygaan om Egipte 
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die stryd aan te sê, maar Juda in vrede gelaat omdat Manasse die stad aansienlik 
versterk het. 

2. Amon 

Ná Manasse se dood het sy seun Amon koning van Juda geword.   Amon het slegs 
twee jaar regeer waarna hy deur sy eie dienaars doodgemaak is.   Die rede hiervoor 
word nie genoem nie.   Daarna het die volk die moordenaars gegryp en hulle almal 
doodgemaak.   Hulle was heelwaarskynlik ŉ kliek.  Die volk se optrede kan as ŉ 
gehegtheid aan die huis van Dawid gesien word.  Amon is in die tuin van Ussia te 
ruste gelê waar Manasse ook begrawe is. 

3. Josia 

Die volk het Josia in die plek van Amon koning gemaak.   Hy was slegs agt jaar 
oud en is deur kundiges bygestaan.   Toe Josia 16 jaar oud was, het hy hom tot 
God bekeer.   Hy sou vir die res van sy lewe doen wat vir God reg was.  Voor hom 
was daar geen koning soos hy nie.  Hy het die weg van sy vader Dawid bewandel 
en nie links of regs daarvan afgewyk nie.   Josia het volgens die wet van Moses 
regeer en selfs bo sy oupa (Hiskia) uitgeblink! 

5.     Die hervormer 

Josia was ŉ hervormer soos sy oupa.   In die 12e jaar van sy regering het hy begin 
om Juda te reinig deur die hoogtes, heilige boomstamme, sonpilare, vreemde altare 
en beelde te vernietig.    Hy het selfs die gruis van die gemaalde beelde oor die 
grafte van diegene wat aan hulle geoffer het, laat strooi!   Daarna het hy ook die 
beendere van die priesters laat opgrawe en verbrand.   

Josia het sy hervormingswerk selfs na die eertydse gebied van die ou 
tienstammeryk uitgebrei.  Sy oupa het Israel destyds met min welslae probeer 
bekeer (2 Kron.30:1,10,11).   Josia kon dit beter doen omdat die Assiriese mag 
begin kwyn het.   Josia het heelwaarskynlik geglo dat die tienstammeryk herstel kon 
word.  

In die 18de jaar van sy regering het hy met reiniging en herstelwerk aan die tempel 
begin.  Dit was ŉ groot taak omdat die verontreiniging groot van omvang was.  
Die Baäldiens moes in die geheel vernietig word.   Josia het die beeld van Asjera 
wat Manasse in die tempel geplaas het, in die Kidronvallei verbrand.   Daarna is al 
die afgodspriesters doodgemaak en is tempelprostitusie verban.   Benewens talle 
ander streng optredes in sy eie land, het Josia ook afgodstekens in die stede van 
Samaria vernietig en afgodspriesters uitgeroei. 
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6.   Die wetboek word gevind 

Tydens die opruiming van die tempel is die wetboek van God gevind.  Hierdie 
fonds het Josia verder aangespoor om streng teen afgodery op te tree.   Hy het die 
voorskrifte van die wetboek met die gedrag van sy voorgangers vergelyk en besef 
dat God baie kwaad vir Juda moes wees.   Hy het ŉ kommissie na die profetes 
Hulda gestuur om te verneem of  God hulle nog genadig kon wees.   Sy het hulle 
meegedeel dat God inderdaad kwaad was en Juda gaan straf.   Dit sou eers ná Josia 
se dood plaasvind. 

Daarna het Josia al die oudstes van Juda by die tempel byeen laat kom en die 
wetboek aan hulle laat voorlees.   Hy het by hierdie geleentheid ook die verbond 
met God hernuwe.   Daarna het die volk besluit om die voorskrifte van die 
wetboek na te volg en God se gebooie te bewaar.   Dit was die begin van die 
uitroei van afgodery.     

Toe het Josia die pasga laat vier.   Dit was die grootste viering daarvan sedert die 
dae van die Rigters.   Die plan en uitvoering van die pasga het hoofsaaklik van die 
koning uitgegaan.   Hy het die priesters aangespoor en versterk omdat hulle, net 
soos in die dae van Hiskia, nie meer so toegewyd soos die Leviete was nie (2 
Kron.29:34).   Die offerdiere het uit Josia se kudde gekom.   Hierna het die fees 
van die ongesuurde brode gevolg. 

7.   Die dood van Josia 

Josia het 31 jaar lank in Jerusalem regeer en was maar ‘n skamele 39 jaar oud toe hy 
in ŉ skermutseling met farao Nego gedood is.   Die oorsaak van die oorlog word 
nie vermeld nie.   Nego was heelwaarskynlik oppad na Assirië toe Josia hom wou 
verhoed om verder te gaan.   Hy het Josia egter vooraf gewaarsku om hom nie teen 
te staan nie waarna Josia by Megiddo gedood is.   Daarna is hy in die graf van sy 
voorsate in Jerusalem begrawe.  Die tyd was ryp vir die vervulling van die profetes 
Hulda se woorde!  
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17 

DIE EINDE VAN JUDA 
II KON 23-25 

1.   Joahas koning van Juda 

Josia het vier seuns gehad.   Alhoewel Sallum nie die oudste was nie, het hy koning 
word en die troonnaam Joahas aangeneem.  Hierdie naam kom ook by Israel se 
konings voor.   Die volk het hom koning gemaak omdat hy die anti-Egiptiese 
politiek van Josia sou laat voortduur.   Nego het nie daarvan gehou nie en Joahas 
laat vang en hom na sy hoofkwartier in Ribla, tussen Hamat en Damaskus, gebring.  

Daarna het Nego vir Aljakim, ‘n ouer broer van Joahas, koning van Juda gemaak.   
Nego het die mag gehad om die koningskap van Joahas ter syde kon stel en ‘n 
ander man koning te maak.  Daarna het hy Juda ‘n swaar boete opgelê.  Alhoewel 
Joahas maar kort regeer het, word daar gesê dat hy goddeloos was.     

2.   Jojakim koning van Juda 

Nego het die naam van sy vasaal na Jojakim verander.   Hy was 11 jaar lank aan 
Egipte onderdanig en het in Jerusalem regeer totdat Nebukadneser vir Nego 
verslaan het.   Jojakim se eerste taak was om die boete bymekaar te maak.  In plaas 
van tempel- en paleisskatte te gebruik, het hy ‘n grondbelasting op al sy burgers 
gehef om die boete mee te betaal. 

Nadat Nego verslaan is, het Nebukadneser mag oor Sirië en Palestina verkry.  
Jojakim sou drie jaar lank aan hom onderdanig wees.  Nebukadneser het hom egter 
nie goed behandel nie en by geleentheid in koperkettings saam met ‘n klomp 
tempelskatte na Babel laat bring.   Hy het toe alreeds ‘n hele klompie jong Judese 
manne na Babel weggevoer.  Daniël was onder hulle (Dan.1 :1-6). 

Jojakim is later vrygelaat en het drie jaar later kans gesien om teen Nebukadneser in 
opstand te kom.  Hierdie opstand het heelwaarskynlik verband gehou met die 
ander opstande wat Nebukadneser in sy ryk die hoof moes bied.   In hierdie tyd is 
Juda deur bendes geteister.   Hulle was ‘n tugroede in God se hand; alles die gevolg 
van Manasse se onheilige lewenswandel.  Daarna het Nebukadneser opgetrek en 
Jerusalem beleër.   

Jeremia was die vernaamste profeet in hierdie tyd.   Jojakim het nie na hom 
geluister nie en hom selfs met die dood gedreig.  Uria, ‘n ander profeet, het na 
Egipte gevlug toe Jojakim hom probeer doodmaak het.   Hy is egter agtervolg en 
vermoor.   Toe die gesproke woord nie meer help nie, het God aan Jojakim ‘n 
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geskrewe woord gestuur.   Toe die boekrol aan Jojakim voorgelees is, het hy dit 
stukkend gesny en in die vuur gegooi. 

Kort hierna is Jojakim oorlede.  Van sy dood word niks gesê nie.  Hy het egter nie 
‘n eervolle begrafnis gehad nie, maar ‘n eselsbegrafnis.  So ‘n persoon is nie 
begrawe nie, maar buite die stadspoorte laat lê om soos ‘n karkas te vergaan.   
Daarna het sy seun Jojagin koning geword.   

3.   Jojagin koning van Juda 

Jojagin het baie kort regeer.  Toe hy koning word, was Jerusalem alreeds deur 
Nebukadneser beleër.   Jojagin het ná ŉ bietjie meer as drie maande oorgegee 
waarna hy en 10,000 van die room van die land na Babel weggevoer is.   Dit was 
die begin van die ballingskap.   Esegiël was onder die ballinge.  Daniël was toe 
alreeds weggevoer.  Nebukadneser het al die skatte van die paleis en tempel geroof.   
Dit het al die goud wat Salomo vir die tempel gebruik het, ingesluit ( Jer.27:18-22).  
Jerusalem is egter nie verwoes nie.  Nebukadneser het al die arm mense in die stad 
laat agterbly en Sedekia koning oor hulle gemaak. 

Toe Nebukadneser 37 jaar later deur sy seun Evil-Merodag opgevolg is, het dié 
Jojagin uit die tronk vrygelaat en hom ŉ lewenslange pensioen betaal.  Tydens 
opgrawings wat baie jare gelede in Irak gemaak is, is die kleitablette gevind waarop 
die lewensmiddele wat vir Jojagin en sy vyf seuns bestem is, beskryf is.  

Omdat Jojagin op ŉ ouderdom van 18 jaar weggevoer is, kan aanvaar word dat al 
sy seuns in ballingskap gebore is.   Hy was dus nie in eensame opsluiting nie!   Hy 
en sy huishouding was heelwaarskynlik iewers in gebiedsarres.  Josef, die aardse 
vader van Christus, is volgens Mt.1 ‘n afstammeling van Jojagin.            

4.   Sedekia die laaste koning van Juda 

Sedekia was ŉ oom van Jojagin en as Mattanja gebore.   Nebukadneser het sy 
naam na Sedekia verander.   Sy moeder was Hamutal, ŉ vrou met ŉ sterk 
persoonlikheid.  Esegiël noem haar selfs ŉ leeuwyfie!    Sy was met Josia getroud.   
Sebudda, die moeder van Jojakim, was Josia se ander vrou; ŉ stammoeder van 
Christus.    

Sedekia was goddeloos.   Esegiël beskryf sy bose optrede in harde woorde.   Hy 
was egter ŉ swak karakter wat by geleentheid selfs vir Jeremia uit die tronk laat 
haal om hom raad te vra.  Daarna het hy die profeet met die dood gedreig indien 
hy daarvan sou praat!   Alhoewel Nebukadneser met Sedekia ŉ verbond gesluit het, 
het Sedekia later teen hom in opstand gekom.  Hy was die jong leeu uit Juda van 
wie Jakob geprofeteer het (Gen.49:9).   Christus is ook later die Leeu van Juda 
genoem (Openb.5:5).   
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In die vierde jaar van sy regering het die gesante van vyf konings (Edom, Moab, 
Ammon, Tirus en Sidon) Sedekia besoek.   Hulle wou almal van Babel vrykom in 
ŉ tyd toe Babel binnelandse moeilikheid ondervind het.   Valse profete het ŉ 
komende bevryding begin verkondig waarna Jeremia hulle tereggewys het dat hulle 
lieg.  

Van die buitelandse gesante se planne het daarna niks gekom nie.   Nebukadneser 
het van die valse profete onder die ballinge gehoor en hulle swaar gestraf 
(Jer.29:21-23).   Daarna het Sedekia ŉ paar gesante na Babel gestuur om die koning 
van sy trou te verseker.   Hy was moontlik self daar (Jer.51:59).  

Intussen het daar in Jerusalem ŉ gees van opstandigheid ontstaan wat Sedekia 
meegevoer het.  Jeremia het hom gewaarsku om hom nie teen Babel te verset nie.  
Sedekia het nie geluister nie.  Daarna het Nebukadneser besluit om eens en vir 
altyd met Juda af te reken en Jerusalem beleër.  Toe Egipte ook in opstand kom, 
het Nebukadneser die beleg eers onderbreek en met Egipte gaan afreken.  Daarná 
is die beleg teen Juda hervat.     

Jerusalem was in groot ellende toe daar hongersnood kom en ŉ pes-epidemie 
uitbreek (Jer.19:9; 38:2; Eseg.4:16; Klaagl.4:8,10).   Lyke het in die strate bly lê 
sonder dat dit begrawe is.  Toe die Babiloniërs deurbreek, het Sedekia en sy 
bevelhebbers gevlug.    God het hom egter in die hand van Babel oorgegee en sy 
hele leër verstrooi (Eseg.12:13).  

Hierna is Sedekia na Nebukadneser in Ribla gebring om gevonnis te word.  Hy is 
egter nie doodgemaak nie, maar moes aanskou hoe sy seuns voor hom geslag 
word.   Sedekia was self net 32 jaar oud.  Gevolglik was sy kinders maar klein.  Die 
slagting was die laaste ding wat Sedekia ooit sou sien omdat sy oë daarna uitgesteek 
is en hy in die tronk gegooi is waar hy later dood is.     

Nebukadneser het ook die mense van Juda vir hul opstand laat boet.  Al die 
hooggeplaastes is in Ribla tereggestel en die res in ballingskap weggevoer.   Hierdie 
tweede wegvoering het in die 18de jaar van Nebukadneser plaasgevind.   Jeremia 
was aanvanklik onder hulle, maar is spoedig vrygelaat (Jer.39). 

Toe het die Babiloniërs al die tempelskatte geroof.   Dit was so baie, dat dit nie 
geweeg kon word nie!   Ook die tempel en al die groot huise van Jerusalem is 
verwoes.  Om alles te bekroon, is die stadsmure ook omgegooi waarna die 
koninkryk van Juda tot ŉ einde gekom het.                     
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DIE BOEK JEREMIA    

1 

PROFETE TYDENS DIE LAASTE JARE 

VAN DIE RYK VAN JUDA (1) 

JEREMIA 1 

1. Die vernaamste profeet 

Jeremia was die vernaamste profeet in die laaste jare van Juda.   In sy boek is daar 
geskiedkundige feite wat nie in Konings of Kronieke vermeld word nie.   Sy pa, 
Hilkia, was ŉ priester in Anatot waar hy ook grond besit het.   Jeremia is in die dae 
van Josia tot profeet geroep en was ŉ oujongkêrel (Jer. 16:2).   Hy was so besorg 
oor die afvalligheid van sy volk dat hy by geleentheid soos ŉ Job van ouds sy 
geboortedag verwens het (Jer.20:14-18).  Hy wou egter nie aan God ongehoorsaam 
wees nie (Jer.20:9).  

In die dae van Josia het Jeremia teen die afgodery van sy tyd gepreek.  Dit was voor 
die groot hervorming.   Daar het egter nog baie sondes oorgebly soos egbreuk, 
bedrog, afpersing en skynheiligheid.   Toe Jojakim koning word, het hy die 
hervorming van sy voorganger ongedaan gemaak en die afgodery weer 
teruggebring.   Dit het Jeremia moedeloos gemaak (Jer.25:3).   Toe het God hom 
beveel om sy prediking op ŉ boekrol te laat skryf.    Toe dit aan Jojakim voorgelees 
is, het hy dit verbrand.   Net daarna het die koning van Babel teen Juda opgetrek.  

2.     Die Regabiete 

Die Regabiete was onder die vlugtelinge wat in Jerusalem skuiling teen die 
Babiloniërs gaan soek het.   Hulle was gelowiges (2 Kon.10:15).   Hul voorvader 
Jonadab het sy nageslag in tente laat woon en beveel om hulle van drank te 
weerhou.  Hy het dit uit reaksie teen die kultuurlewe van destyds gedoen.   Jonadab 
het dit as ŉ bedreiging vir hulle geloofslewe geag.   Toe Jeremia hulle op bevel van 
God wyn aangebied het, het hulle geweier om dit te drink (Jer. 35:1,2,6).   Daarom 
het God kwaad vir hulle geword.   Hulle het hul voorvader se woord bo sy opdrag 
gehoorsaam.   Let op Petrus se soortgelyke ervaring in Joppe (Hand 11).  

3. Jeremia se lewe word bedreig 

Toe Jeremia met sy oordeelsaankondiging voortgaan, het die volk in opstand teen 
hom gekom.  Hulle wou hom selfs doodmaak!    Jeremia was hewig ontsteld en het 
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God gevra om hulle te straf (Jer.18:17-23).   Pashur, ‘n hooggeplaaste 
tempeldienaar, het Jeremia laat vang en hom laat slaan.   Daarna het hy hom in die 
blok laat sit.  Dit was ‘n pynlike ervaring vir iemand wat pas lyfstraf toegedien is.   
Toe Jeremia die volgende dag vrygelaat is, het hy ‘n oordeel oor Pashur 
aangekondig.    

4.  Jeremia bly nie stil nie 

Jeremia het nie stilgebly nie, maar aanhou waarsku.  Die mense het niks daarvan 
gehou nie en al hoe vyandiger teen hom opgetree.  Jeremia was in ŉ hewige stryd 
met valse profete gewikkel.   Hulle het ŉ verlossing uit die Babiloniese mag 
voorspel, iets wat veral deur die besoek van buitelandse gesante aangevuur is 
(Jer.27,28).  Hulle wou gesamentlik teen Babilon opstaan.  

Omdat dit nie God se wil was nie, het Jeremia stroppe en jukke laat maak en dit in 
die openbaar om sy nek gesit; sinnebeeld vir die ballingskap wat Juda sou tref.   
Een van die valse profete, Hananja, het die juk afgeneem, voor die oë van die volk 
stukkend gebreek en verkondig dat God die vyandelike juk oor Juda net so sou 
verbreek.  Dit was lynreg teen Jeremia se profesie!   

God het ŉ boodskap vir die valse profeet gehad – Jeremia moes ysterjukke laat 
maak as teken van die harde onderwerping wat Juda aan die hand van 
Nebukadneser sou smaak.   Daarna het Jeremia aan Hananja gesê dat hy dieselfde 
jaar sou sterf.   Dit het dan ook gebeur.    

Valse profete het onder die ballinge valse hoop geskep.   Dit het Jeremia genoop 
om ŉ brief aan die ballinge te skryf om nie na die valse profete te luister nie.  Juda 
sou vir 70 jaar in ballingskap verkeer.   Dit was die straf van God.  Daarom moes 
hulle maar vir hulle in Babel huise bou en tuine aanlê. 

Daarna is Jeremia weer aangehou toe die poortwagters gemeen het dat hy na die 
Babiloniërs wou oorloop.   Terwyl Jeremia in die kelder van die huis van Jonatan, 
die skrywer, aangehou is, het Sedekia hom in die geheim laat haal en om raad 
gevra.   Die oordeel van God was onafwendbaar.   

5.   In die voorhof 

Daarna is Jeremia in die voorhof van die paleis aangehou waar hy ŉ beperkte 
vryheid van beweging geniet het (Jer.37:21).   Hy het sy volksgenote aangeraai om 
aan Nebukadneser oor te gee ten einde die lewe te behou.  Wie dit nie wou doen 
nie, sou sterf (Jer. 38:2,3).   Die volksleiers het geglo dat Jeremia die volk se laaste 
bietjie moed gebreek het en sy dood geëis.  Sedekia het hulle hul sin gegee en 
Jeremia in ŉ leë waterput laat gooi om te sterf.  Nadat ŉ Kusiet by Sedekia vir sy 
lewe kom pleit het, is hy weer uitgehaal en na die voorhof verskuif.   
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Toe Sedekia hom weer om raad vra, het Jeremia dieselfde antwoord gehad – 
Babilon sou Juda in ballingskap wegvoer.  Indien Sedekia vrywillig na 
Nebukadneser uitgaan, sou hy leef en Jerusalem nie vernietig word nie.   Sedekia 
was egter te bang vir sy krygsowerstes en het gevolglik daarteen besluit.  Daarna 
het die Babiloniërs die stad binnegeval en Jeremia vrygelaat sonder om hom leed 
aan te doen.  Blykbaar was hulle spioenasiediens so goed dat hulle alles van die 
profeet geweet het.  Daarna is Jeremia Egipte toe waar hy tot sy dood onder die 
Jode wat daar gewoon het, geprofeteer het.         
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DIE BOEKE SEFANJA, NAHUM EN 

OBADJA    

1 

PROFETE TYDENS DIE LAASTE JARE 

VAN DIE RYK VAN JUDA (2) 

SEFANJA 1, OBADJA 1, NAHUM 1 

1. Sefanja 

Sefanja was ŉ tydgenoot van Jeremia en het ook onder koning Josia begin 
profeteer.   Hy het sterk teen die Baäldiens asook die verering van hemelliggame 
geprofeteer.    Sefanja het dus alreeds voor die groot hervorming van Josia begin 
optree.   Sefanja se voorsate word tot in die vierde geslag genoem.   Sy pa was 
Kusi, sy oupa Gedalja, sy oupagrootjie Amarja en sy oorgrootjie Hiskia.   Daar 
word nie koning Hiskia gesê nie.   Hierdie Hiskia was dus nie die goeie koning van 
Juda nie, maar ŉ ander een.   Sefanja was nie van koninklike afkoms nie, maar het 
met groot vrymoedigheid teen konings en prinse gepreek (Sef.1:8,3:3).     

Sefanja het die oordeel van God met die uitdrukking die dag van die Here begin 
verkondig.   Gevolglik het hy nie net oordeel oor heidene aangekondig nie, maar 
ook oor Juda!   Die heidene word selfs by die naam genoem - Filistyne, Moabiete, 
Amoniete en die Kusiete.   Daarbenewens het Sefanja ook die val van Nineve 
(Assiriërs) aangekondig.     

Sefanja het gesê dat die Here Jerusalem met lanterns sou deursoek om alle 
goddeloses te ontmasker. Op daardie stadium het dit alreeds ellendig met 
Jerusalem gegaan (Sef.3:1-4).  Sy profesie eindig met ŉ heilsaankondiging van 
universele aard - God sal nie vir altyd kwaad wees nie.  Hy sou op ŉ stadium 
ingryp en aan die Bondsvolk rein lippe gee waarna hulle God sal aanroep en 
Jerusalem God sal loof.       

2.   Nahum 

Nahum was ook ŉ tydgenoot van Sefanja en het ook oor die val van Nineve 
geprofeteer.   Sy hele profetiese geskrif is hieraan gewy.  Nineve was eeue lank die 
hoofstad van die Assiriese Ryk.  Oordeelsaankondigings oor stede het uiteraard ŉ 
oordeel oor die hele volk beteken.  As ŉ oordeel oor Jerusalem aangekondig is, is 
die volk Juda bedoel en oor Samaria is Israel bedoel.    
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Nahum het ook die val van Thebe geprofeteer.   Dit was ŉ baie groot koningstad 
in die suide van Egipte aan die Nyl en is ook No-Amon genoem.   Dit het 100 
poorte gehad.   Egipte was altyd ŉ bedreiging vir wêreldvrede omdat die Egiptiese 
konings na wêreldheerskappy gesmag het.  Met Egipte so naby aan hulle, het die 
Bondsvolk dikwels ongemaklik geleef.   Wanneer Nahum die val van die Egiptiese 
mag aankondig, sien hy in ŉ profetiese blik hoe ŉ boodskapper met die 
vreugdeboodskap oor die berge aangehardloop kom.        

3.  Obadja 

Obadja was ook ŉ tydgenoot van Jeremia, maar het eers teen die einde van Jeremia 
se optrede op die toneel verskyn.    Sy profesie was uitsluitlik teen Edom, die 
grondgebied van Esau, gerig.   God het hom gestuur om straf oor die Edomiete 
aan te kondig.    Hulle het hulle in die nood van Jerusalem verlustig!   Toe die 
koning van Babel na ŉ beleg Jerusalem ingeneem het, het die Edomiete diegene 
wat uit Jerusalem ontsnap het gevang en aan die Babiloniërs uitgelewer.   Hierdie 
leedvermaak het die straf van God verdien.   
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DIE BOEKE PSALMS EN ESÉGIËL    

DIE BALLINGSKAP 

1 

KRYGSGEVANGENESKAP 

PS 137, ESEG 2-4 

1. Die lewe van die Jode tydens die ballingskap 

Die getal Jode wat na Babilon weggevoer was, was eintlik nie baie groot nie.   
Tydens die eerste wegvoering onder koning Jojagin is 10,000-18000 weggevoer (2 
Kon 24:14,16).   Vir die ander wegvoerings word ŉ getal van 4,600 aangegee 
(Jer.52:28-30).   Na berekening is nie meer as  50,000 Jode in die geheel weggevoer 
nie; hoofsaaklik net die vernaamstes en aansienlikes.  

ŉ Deel van hulle het in Tel-Abib by die Kebarivier, suid van die hoofstad Babel, 
gaan woon waar hulle ŉ georganiseerde leefwyse gehandhaaf het.   Esegiël het selfs 
ŉ huis gehad waar hy die oudstes ontvang het (Eseg.8:1).   Van die ander ballinge 
het huise en tuine gehad omdat hulle besef het dat hulle lank daar sou bly nadat 
Jeremia aan hulle geskryf het (Jer.29:5).  Van die ballinge het selfs die 
handelswêreld betree.  

Hulle het groot aanpassings gemaak en baie verdriet ervaar (Ps.137).   Hulle was in 
ŉ geestelike krisis omdat die meeste van hulle geglo het dat God hulle op die laaste 
nippertjie sou verlos omdat hulle sy volk was (Jer.5:12; 13:21; 21:2).  God het hulle 
egter nie verlos nie en Jerusalem laat verwoes.  Toe hulle in Babel kom, het hulle 
gesien hoe hul oorwinnaars hul afgode vir die oorwinning oor Juda prys.  Dit het 
sommige laat twyfel of hul God werklik die Magtige is! 

Esegiël het hulle deur sy prediking verseker dat hul wegvoering nie die gevolg van 
ŉ swakheid by God is nie, maar eerder sy straf op hulle sondes.  Hy sou hulle egter 
nie verlaat nie en op sy tyd verlos.   Dit het die ballinge gerus gestel en in die geloof 
laat volhard.   Hulle kon egter nie offer of ŉ tempel besoek nie; iets wat ŉ groot 
leemte gelaat het.   Maar hulle het nie in afgodery verval nie.   Die Sabbat, 
besnydenis en rituele van die reinheidswette is streng onderhou.  Dit het daartoe 
bygedra dat die ballinge hulle identiteit bewaar het.  
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2. Die tydsduur van die ballingskap 

Die tydsduur van die ballingskap word algemeen op 70 jaar bereken.  Dis nie ŉ 
presiese getal nie.  Die groot wegvoering het in 597vC plaasgevind.  Die 
wegvoering van Daniël en ander jong Joodse seuns behoort selfs tot ŉ vroeëre 
wegvoering.   Die tweede wegvoering was tydens die val van Jerusalem in 586vC, 
wat as die werklike begin van die ballingskap beskou word.  Die terugkeer het in 
538vC plaasgevind nadat Kores, die Pers, die vorige jaar die Babiloniese Ryk 
verower en die Jode na hul land laat terugkeer het.  Die 70 jaar wat in Jer.25 en 29 
genoem word, dui eerder op die duur van die Babiloniese Ryk.  Die ballinge het die 
val daarvan aanskou.  

Nebukadneser het 47 jaar lank regeer.  Ná sy dood het die ryk begin verswak.   Sy 
seun Evil-Merodag het moeilikheid met die priesters van Mardoek veroorsaak en is 
kort daarna vermoor.  Ná hom het ŉ skoonseun van Nebukadneser vir ŉ paar jaar 
regeer en daarna Nabonidus wat die maan aanbid het.  Dit het hom met die 
priesters van Mardoek laat bots.   Hy het veiligheidshalwe in selfopgelegde 
ballingskap in Arabië gaan woon en sy seun Belsasar koning van Babilon gemaak.    

In hierdie tyd het die Perse, wat ŉ betreklike jong volk was, baie sterk na vore 
begin kom. Kores, hul eerste koning, het Medië onderwerp en hom daarna op 
Babel begin toespits.  Die Babiloniërs het in der haas by Egipte hulp gaan soek, 
maar was nie teen Kores opgewasse nie.   Hy het beide onderwerp.  Dit het die 
ballinge opgewonde gemaak.   Die profesieë van Jesaja (40-46) het begin sin maak - 
God sou Kores gebruik om hulle vry te maak!  

3. Die profeet Esegiël 

Esegiël was net soos Jeremia van priesterlike afkoms en onder die groep wat saam 
met koning Jojagin weggevoer is wat in Tel Abib gaan woon het.   Dit was vóór die 
verwoesting van Jerusalem.  Die stad is tydens die regering van Sedekia verwoes 
nadat hy teen Babel in opstand gekom het.   Sedekia is gevang en na Babel gebring 
waar sy kinders voor hom geslag is alvorens sy oë uitgesteek is.   

Alvorens dit gebeur het, het Esegiël hom laat waarsku om hom te bekeer en nie 
teen Babel in opstand te kom nie.  Sedekia het egter nie geluister nie en met sy 
gruwels voortgegaan.   Hy het nie besef dat God vir oulaas met Juda gepraat het 
nie!  

Alhoewel Esegiël in Babel was, was hy gedurig in die gees met Jerusalem en sy volk 
besig.  God het die omvang van Juda se sondes in ŉ visioen aan hom getoon 
(Eseg.8-11).  So ook die straf wat op hul sonde sou volg.   Nadat Jerusalem 
verwoes is, het Esegiël in opdrag van God met heilsprediking begin om die ballinge 
te bemoedig. 
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Die heidene het die ramp (ballingskap) wat oor die Bondsvolk gekom het as ŉ 
swakheid van God gesien.  Hy was nie in staat om sy volk teen die afgode van 
Assirië en Babel te beskerm nie.   Vir die heidene was godsdiens onder andere ook 
ŉ kragspel.   Die volk wie se god die sterkste is, het die oorlog laat wen.  Daarom is 
daar ná afloop van oorwinnings godsdienstige feeste gevier.     

Esegiël se heilsprediking het uit twee dele bestaan.  God sou die afgodedienaars 
wat gedink het dat Hy nie sy volk kon red nie, eerstens verkeerd bewys.   Hulle was 
per slot van sake niks nie; slegs tugroedes in sy Hand.  Alles is aan God 
onderworpe; die goeie en die slegte.  Daarom het Hy op sy tyd ingegryp en die 
Bondsvolk so herstel, dat die nasies besef het dat Hy ingegryp en sy volk gered het.   
Tweedens sou Hy sy volk geestelik herstel deur hulle ŉ nuwe hart en gees te gee 
(Eseg.36:26).    

Hierdie heilsprofesieë het ŉ hoogtepunt in die groot visioen van hoofstuk 40-48 
gevind.  God het aan Esegiël ŉ herstelde volk rondom ŉ nuwe tempel getoon.   
Gevolglik het die jong profeet baie geesdriftig aan die ballinge ŉ nuwe toekoms 
verkondig.   Dit was nie neusie verby met die Juda nie.  ŉ Nuwe toekoms het vir 
hulle voorgelê.  God sou hulle nie vir ewig tug nie.  Daar het vir hulle ŉ nuwe lewe 
voorgelê! 
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DIE BOEK DANIËL 

1 

DANIËL IN BABEL 

DAN 1-2 

1.  Daniël aan die koninklike hof 

Daniël is gedurende die regering van Jojakim saam met ŉ aantal jong seuns van 
edele afkoms na Babel weggevoer (2 Kron.36:5,6).  Nebukadneser het ŉ paar van 
hulle as paleisdienaars laat oplei onder wie Daniël, Hananja, Misael en Asarja was.   
Hy het hulle name laat verander en aangesê om van sy kos en drank te gebruik.   
Hierdie opdrag het die vier jongmans teen die bors gestuit omdat hulle gelowiges 
was en die voedsel en drank aan afgode gewy is.   

Daniël en sy vriende het hulle voorgeneem om nie daarvan te nuttig nie en trou 
aan God te bly. Al was die dinge waaraan hulle getrou was aan die uitwendige kant 
van die godsdiens, het hul weiering om aan afgodiese voedsel en drank deel te hê, 
hul geestelik versterk en tot besondere godsvrug gelei. 

Die vergunning van ŉ proeftyd om net groente en water te gebruik, het goeie 
gevolge gehad.  Hulle was baie gesonder as die ander ballinge wat wel van die 
koning se voedsel gebruik het. Omdat hulle aan God getrou was, het Hy hulle met 
uitsonderlike verstand geseën sodat hulle slimmer as al die ander was.  Dit het aan 
hulle ŉ ereplek aan die koninklike hof besorg. 

2. Nebukadneser se droom 

Daniël en sy vriende het ŉ groot indruk op die geleerdes en towenaars gemaak toe 
hy die droom van Nebukadneser verklaar het.  Nadat Nebukadneser die droom 
gehad het, wou hy by sy towenaars weet wat die droom en die uitleg daarvan was 
en het hulle selfs met die dood gedreig.  Net voordat hulle tereggestel is, het Daniël 
aan Ariog, die teregstellingsbeampte, ŉ slim antwoord gegee wat die teregstelling 
uitgestel en die lewe van die wyse manne gespaar het.  God het aan Daniël die 
droom bekend gemaak.  

Daarna het Daniël voor Nebukadneser verskyn en die droom met sy uitleg aan 
hom bekend gemaak.   Dit was geen droom in die ware sin van die woord nie, 
maar ŉ Goddelike openbaring.  Die Babiloniese ryk het met die koningskap van 
Nebukadneser het  ŉ hoogtepunt bereik.  Ná hom sou daar iets gebeur wat die 
verloop van sake en die bestemming van die wêreld sou bepaal.    
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Die skrikwekkende beeld wat Nebukadneser in sy droom gesien het, het die 
geskiedenis van die wêreld volgens sy tydvakke voorgestel.  Die hoof was van 
goud.  Dit was Nebukadneser self.  Die bors van silwer stel ander koninkryke voor.  
Die buikgedeelte was van koper, die bene van yster en die voete gedeeltelik van 
yster en klei wat nie wou meng nie.  Die wêreldse magte was dus aan die kwyn!    

Sonder die toedoen van mense het iets van buite af gekom; ŉ klip wat die beeld 
getref en verbrysel het sodat dit in sy geheel verdyn het asof dit nooit was nie.  Die 
klip self het die hele aarde vervul.  God sou ’n ander koninkryk verwek wat 
onvernietigbaar was en al die ander koninkryke vernietig.  Dit sou vir ewig staan 
omdat dit geheel en al anders as die aardse koninkryke sou wees.  Dit was die 
koninkryk van God wat ŉ einde aan alle aardse glorie sou maak en oor almal 
triomfeer. 

Daarna het Nebukadneser aan Daniël eer bewys en hom oor die provinsie Babel 
aangestel.  Daarbenewens is hy ook hoof oor die wyse manne gemaak en het sy 
metgeselle almal goeie poste bekom.  Hyself het aan die koninklike hof gebly.              

3. Die goue beeld 

Daarna het Nebukadneser, gedagtig aan die beeld van sy droom, ŉ reusagtige goue 
beeld laat maak.   Met die inwyding daarvan moes al die teenwoordige 
hoogwaardigheidsbekleërs op ŉ sekere teken die beeld aanbid.  Wie geweier het, is 
in die brandende vuuroond gegooi.   Hierdie oond was bo oop sodat veroordeeldes 
binne ingegooi kon word.   Onder was ŉ ysterhek (deur) sodat mense binne-in kon 
sien.   

Toe Daniël se drie vriende die bevel oortree is hulle by die koning aangekla.   
Omdat hulle hooggeplaaste amptenare was, het haat en jaloesie ŉ groot rol in die 
aanklag gespeel.  Daniël was om een of ander rede nie teenwoordig nie.  Sy drie 
vriende is tot verantwoording geroep waarna hulle volstrek geweier het om voor 
die beeld te kniel.   

Die trou van hierdie drie jong manne aan God het Nebukadneser woedend gemaak 
waarna hy die oond tot sewe maal warmer laat maak het.   Die hitte was so 
geweldig dat dit die teregstellingbeamptes wat die drie gelowiges in die oond moes 
gooi, doodgebrand het!   Dis juis hier waar die wonderwerk begin het.  Die drie 
gelowiges val lewend in die oond en stap daarin rond sonder om dood te brand!   
Hulle was nie eens meer geboei nie.  Dan merk Nebukadneser ŉ vierde man by 
hulle op wat soos ŉ godeseun lyk.   

Hierna het die verbaasde koning hulle na buite geroep en die hand van God in 
hierdie skouspel erken.  Nou was hulle weer net drie.  Die engel was weg - die 
sigbare teken van God se bemoeienis met getroue diensknegte.  Hy was alreeds by 
hulle nog voordat Nebukadneser hom gewaar het!   God kon sonder die 
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tussenkoms van ŉ engel die reddingsdaad uitgevoer het, maar Hy wou nie.  Hy 
wou die manne in die teenwoordigheid van die engel gerusstel.  God is nooit ver 
van gelowiges in hul nood nie.  By nadere ondersoek het geblyk dat hulle geen 
letsel gehad het nie en selfs nie eens na rook geruik het nie! 

Soos met die uitleg van die vorige droom, was Nebukadneser weereens met die 
gelowige ballinge beïndruk.  Hy het selfs ‘n opdrag gegee dat God vereer moes 
word.  Almal wat geweier het, sou hul lewens verloor en van hul huis ŉ mishoop 
gemaak word.   
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2 

DANIËL BEPROEF 
DAN 4-6 

1.  Nebukadneser se droom van die groot boom 

In hierdie geskiedenis is Nebukadneser self aan die woord en vertel watter tekens 
en wonders God aan hom gedoen het.  Hy het ‘n droom gehad van ‘n groot boom 
vol vrugte wat die mensdom voed en skaduplek vir diere het.  Toe het ‘n hemelse 
bode beveel dat dit afgekap moet word sodat net die penwortel oorbly.   

Daniël het vir hom hierdie droom soos volg verklaar: Die boom is die koning 
onder wie se heerskappy almal gestaan het.  Die boom wat omgekap word, is die  
koning wat verwerp sal word en as strafmaatreël van God saam met die diere in die 
veld wees.   Daar is egter een ligpunt: Die penwortel sal bewaar word – die 
koningshuis sal voortgaan.   

Nebukadneser het geen dank teenoor Daniël uitgespreek soos tydens die vorige 
uitleg nie.  Dit was uiteraard nie bemoedigend nie.  Nogtans het Daniël iets gesê, ‘n 
waarskuwing en raadgewing:  Nebukadneser moes met sy sondes breek sodat daar 
uitkoms kon wees.  Hier word die suiwere Evangelie van bekering verkondig!   
Nebukadneser se lewe was vol sonde en onreg, eieroem en glorie sonder om aan 
die krygsgevangenes genade te bewys.  God sou hom besoek! 

Nebukdneser het nie na hierdie raad geluister nie en alles het hom getref.  God het 
hom 12 maande lank tyd gegee.  Hy was so vol van sy eiewaan dat hy nie wou 
insien dat God aan hom die koningskap gegee het nie.  Hy sou kranksinnig word 
en dit sou hom ontneem word!   In hierdie waansin wat oor hom gekom het, het 
hy gedink dat hy ‘n bees is en het plante soos die beeste geëet.       

Gevolglik het sy mense hom verstoot.   Na ‘n ruk het sy verstand weer teruggekeer 
waarna hy tot bekering gekom en God geloof en geprys het. 

2.  Beltsasar en Belsasar 

Beltsasar is die Babiloniese naam van Daniël.  Belsasar het later op die troon van 
Babel gekom nadat Nebukadneser se seun, Evil-Merodag en daarna sy skoonseun, 
Nergal-Sareser, en ook sy seun Nabonidus (drie kort na mekaar), nie die mag in 
Babel kon handhaaf nie.  Belsasar was die laaste koning van die ryk.  Nebukadneser 
het meer as 40 jaar regeer.  Dit was die glansperiode van Babilon as wêreldheerser.   

Intussen het ‘n jong volk in die Ooste mag begin verwerf – die Perse.  Hulle 
voorlopers was die Meders, wat saam met Babel die Assiriese ryk vernietig het.  
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Hulle is egter met die rykswording in die ryk van Kores, die Pers, opgeneem, ‘n ryk 
wat as die Medo-Persiese ryk bekend gestaan het.   Kores wou eerstens Babel 
verslaan, maar het eers vir Croesus van Lidië verslaan omdat Babel hierdie koning 
om ‘n bondgenootskap genader het.  

Intussen het Babel ‘n nuwe koning gekry – Nabonidus, wat vanuit ‘n self 
opgelegde ballingskap in Arabië regeer het.  Sy seun Belsasar was met die regering 
in Babel belas.   Nadat Nabonidus in die hande van Kores geval het, het Belsasar 
nog ‘n tyd lank uitgehou.  Hy het selfs feesgevier terwyl die stad aangeval is.  
Daniël het die skrif aan die muur uitgelê en daardie selfde nag is Belsasar deur die 
Perse gedood.  Dit was die einde van die eens magtige Babiloniese ryk.  

Alhoewel Belsasar nie ‘n seun van Nebukadneser was nie, word hy in Dan.5:2 so 
genoem.  Dit beteken dat hy uit die nageslag van Nebukadneser was.  Baie konings 
is byvoorbeeld seun van Dawid genoem, bedoelende uit die nageslag van Dawid.  
Alhoewel Saul die eerste koning van Israel was, word die troon van Israel altyd met 
Dawid verbind.  So ook die troon van Babel met Nebukadneser.      

3.  Babel 

Toe die Perse die wêreldmag bekom het, het die stad Babel nie dadelik verdwyn 
nie, al was sy glansperiode verby.   Die eerste Persiese konings het dit nog steeds as 
woonplek gebruik.  Dit het een van die sewe wonders van die ou wêreld gehuisves 
– die hangende tuine.  Koning Xexes het Babel egter vernietig.  Alexander die 
Grote wou dit weer as hoofstad van sy ryk opbou, maar dis ná sy vroeë dood 
gestaak.  Dis nooit weer opgebou nie.   

Babel het ‘n simboliese betekenis van alles wat teen God is (Openb.18:2).  Ná die 
sondvloed is die bou van die toring van Babel die eerste teken van openlike 
opstand teen God.   Van Genesis tot Openbaring het dit geen gunstige betekenis 
nie en dui op die ryk van Satan. 

4.   Daniël en Darius 

Darius is ‘n bekende Persiese koningsnaam.  Daar was drie met hierdie naam.  Die 
eerste Darius word ook verskeie kere in die boek Esra genoem en het vir 37 jaar 
regeer.  Sy seun Xerxes het hom opgevolg.  Hy is ook Ahasveros genoem van wie 
daar in die boek Ester gelees word.   Die eerste Darius word ook die Meder genoem 
en was die seun van nog ‘n Ahasveros.   Hy is deur Kores as koning oor Babilon 
aangestel (Dan.9:1).  Hy het 120 landvoogde oor Babilon aangestel om noukeurig 
belasting in te vorder en die saak van Kores te dien.   

Honder en twining was 'n groot aantal landvoogde vir so ‘n klein grondgebied.  
Sodoende kon die grondgebied behoorlik gefynkam word.  As ‘n wet eenmaal 
uitgevaardig is, was dit onherroeplik – die wet van Meders en Perse.  Die 120 
landvoogde het aan drie ministers verantwoording gedoen.  Daniël was een van 



 - 211 -

hulle.  Darius het heelwaarskynlik van sy verdienste te hore gekom en hom in 
hierdie verantwoordelike pos aangestel.   

Toe hy bo al die ander uitblink, het Darius dit oorweeg om hom bo almal oor die 
hele koninkryk aan te stel.  Dit het afguns teen hom laat ontwaak sodat die ander 
teen hom ‘n aanklag gesoek het.  Met betrekking tot sy ampswerk kon hulle nie ‘n 
vinger op hom lê nie.   

Daarna het hulle ‘n ander plan gemaak en sy godsdiens geteiken deur die koning te 
verlei om ‘n nuwe gebod uit te vaardig dat elkeen wat gedurende 30 dae ‘n ander 
god as die koning aanbid in die leeukuil gegooi sou word.   Dit het Darius geval en 
sy ego getreel.   

Daniël was gewoond om drie maal per dag openlik tot God te bid.  Hierdie gebod 
was uiteraard bindend.  Gevolglik was hy voor ‘n keuse van lewe of dood!   Hy het 
geweier om die gebod te gehoorsaam en is tot Darius se ontsteltenis in die leeukuil 
gegooi waar hy deur God se genade oorleef en die aanklaers daarna almal 
doodgemaak is nadat hul listige plan aan die dag gekom het.   

Daniël het nooit na Israel teruggekeer nie.   Hy was baie voorspoedig aan die 
Persiese hof en was tot in die derde jaar van Kores profeties werksaam.   Gevolglik 
was hy ongeveer 60 jaar in diens van heidense konings en het heelwaarskynlik in 
Babel gesterf. 
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DIE BOEK ESRA    

DIE TERUGKEER UIT BALLINGSKAP 

1 

KORES 

ESRA 1, 2:68-3:13 

1.  Die edik van Kores 

Esra begin waar Kronieke eindig en melding maak van die edik van Kores wat die 
Jode in Babilon en Assirië toegelaat het om na hul land terug te keer.   Die 70 jaar 
wat God die Babiloniese ryk toegelaat het om wêreldheerser te wees, was verby en 
die Perse baie anders as die vorige twee wêreldheersers. 

God het aan Kores groot oorwinnings gegee om die stigter van die Persiese ryk te 
word.  Dit was alles ter wille van Israel (Jes.45:1-8).   Kores het dan ook erken dat 
God al die koninkryke van die aarde aan hom gegee het en die opdrag om vir Hom 
ŉ huis in Jerusalem te bou.  Ná die wrede regering van die vorige twee wêreldryke 
het God van Kores ŉ vredevors en herder gemaak (Jes.44:28).   Dit sê egter nie dat 
hy ŉ gelowige was nie.  Wat hy vir die Jode gedoen het, het hy ook vir Babel 
gedoen deur hul afgodsdiens te herstel.  Sy seun het weer die Egiptiese godsdiens 
en ŉ tempel herstel.   Kores wou seker maak dat die gode van die onderskeie lande 
hom goedgesind was.  

Sy oproep dat die Jode na hul land kon terugkeer, het ook vir die ou 
Tienstammeryk (Israel) gegeld.  Assirië was uiteraard deel van die nuwe Persiese 
ryk (2 Kon.17:6).   Kores het die Babiloniërs selfs aangemoedig om die Jode met 
silwer, goud en goedere vir die bou van die tempel in Jerusalem te help.  Tydens 
die uittog uit Egipte het Egiptenare ook kosbaarhede aan die Israeliete gegee.    

2.  Die eerste bereidwilliges 

Alvorens die Jode vertrek het, het Kores die tempelskatte wat Nebukadneser uit 
Jerusalem laat wegvoer het, aan die Jode terugbesorg.   Dis amptelik gedoen toe die 
skatmeester van Babel dit aan Sesbassar, die goewerneur van Juda, oorhandig het – 
5,400 stukke in getal!  Ten spyte van hul nuutgevonde vryheid, was die Jode steeds 
Persiese onderdane.   

Binne die bestek van vyf maande het duisende Jode uit Babel en Assirië in 
Jerusalem aangekom en is die kinders van Israel genoem.   Die families wat 
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teruggekeer het, word in Esra 2 en Nehemia 7 genoem.  Daar het in totaal 42,360 
teruggekeer.  Daarbenewens was daar ook 7,376 slawe en slavinne asook duisende 
kamele, perde, muile en donkies.      

3.  Die brandofferaltaar word gebou 

In die sewende maand Tisri het ŉ aantal godsdienstige plegtighede in Jerusalem 
plaasgevind.   Die 10de dag was die groot versoeningsdag en van die 15de tot die 
22ste dag is die huttefees gevier.  Aanvanklik was niks in Jerusalem vir ŉ fees in 
plek nie.  Daarom het Serubbabel en Jesua by die belangrikste ding begin – die 
herstel van die brandofferaltaar.   

Jesua was die seun van Josadak, die hoëpriester, wat met die ballingskap na Babel 
weggevoer is (1 Kron.16:15).  Hy het later as hoëpriester onder die teruggekeerdes 
opgetree en word in Hagai Josua genoem.  Serubbabel was die seun van Sealtiël en 
kleinseun van koning Jojagin wat tydens die tweede wegvoering Babel toe is.   Die 
nuwe leiers was dus ŉ priester- en koningseun. 

Toe die eerste dag van die sewende maand aanbreek, het die kinders van Israel 
soggens en saans begin offer en het die herinstelling van die erediens 'n aanvang 
geneem.  Daarna het die Jode die huttefees sonder ŉ tempel gevier.   

In Esra 3:3 word ŉ verdere rede vir die bou van die altaar genoem – die vyandige 
gesindheid van die omringende volke.   Hulle word in 2 Kon.17:24 by die naam 
genoem en het later met die agtergeblewe Israeliete ondertrou om ŉ nuwe volk, die 
Samaritane, te vorm.  Hulle was egter goddeloos (Esra 9:1).   Ná die ballingskap 
het daar spanning tussen die Samaritane en die terugkerendes ontstaan wat hul 
oorspronklike eiendom (huise en landerye) opgeëis het.  Die Jode was egter bang 
vir die Samaritane en het hul toevlug tot die Here geneem.  

4.    Die fondament van die tweede tempel word gelê 

Nadat die brandofferaltaar herstel is, is die erediens weer hervat.   Die bou van die 
tempel was volgende aan die beurt.   Die fondament kon betreklik maklik uit die 
puin van die eerste tempel gebou word.  Die hout vir skrynwerk moes egter uit 
Fenisië ingevoer word.  En daarvoor het Kores ook die nodige toestemming gegee.  

Die bou van die tempel is onder leiding van Serubbabel, Jesua en die Leviete 
aangepak en die lê van die fondament feestelik gevier.  Priesters in ampsgewade het 
op trompette geblaas soos tydens die vervoer van die verbondsark na die tent wat 
Dawid laat inrig het (1 Kron.15:24).  

Tydens hierdie plegtigheid was die ouer garde wat die eerste tempel geken het, so 
ontroer, dat hulle hardop gehuil het.  Hulle weeklag en die vreugdegeroep van die 
jongeres kon baie ver weg gehoor word.  � 
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2 

DIE TEMPEL WORD VOLTOOI 
ESRA 4-6 

1.   Die tempelbou word vertraag 

Met die bou van die tempel het daar by Serubbabel mense aangekom wat die 
wenkbroue laat lig het.   Hulle was afstammelinge van die mense wat ná die 
wegvoering van Israel in ballingskap deur die koning van Assirië in Samaria 
gevestig is en afgode gedien het (2 Kon.17).   Gevolglik was dit vreemd dat hulle 
met die tempel wou help.  Hulle het egter aangevoer dat hulle God gedien het.  Dit 
kan in ŉ sinkretistiese sin waar wees – Hy was net nog ŉ god by hulle versameling!    

Die geskiedskrywer sê in Esra 4:5 dat hulle die Jode nie goedgesind was nie.  Wat 
hierdie mense beweeg het om hulp aan te bied, was aanvanklik nie seker nie.  Uit 
hul latere optrede blyk dit afguns te wees.  Die Samaritane was nie gediend met die 
Jode se terugkeer nie omdat daar vir hulle plek ingeruim moes word.  En dit het 
spanning gebring.  Die Jode het egter die steun van Kores gehad waaraan die 
Samaritane niks kon doen nie.  Daarom wou hulle met hulle saamwerk om nie 
verstoot te wees nie.   

Nadat Serubbabel die saak met Jesua en die belanghebbende familiehoofde 
bepreek het, is die Samaritane se aanbod van die hand gewys.   Sodoende is die 
Joodse godsdiens van sinkretisme bewaar.  Daarna het die Samaritane die Jode 
teengestaan en hulle probeer verhinder om die tempel te bou.  Een van die 
metodes wat hulle gebruik het, was om van die invloedryke Jode om te koop.   Dit 
was so suksesvol dat daar op ŉ stadium nie verder aan die tempel gebou is nie.  Dit 
blyk dat selfs Kores oorreed is om die Jode te verhinder om verder te bou, waarna 
die bouery lank stilgestaan het.  Dis eers in die tweede jaar van Darius, Kores se 
opvolger, hervat. 

2. Die tempel word voltooi 

Kores het 10 jaar na die verowering van Babel gesneuwel en is deur sy seun 
Cambyses opgevolg.  Toe hy agt jaar later oorlede is, het daar ŉ groot verdeeldheid 
in die Persiese ryk geheers.  Na baie stryd en spanning het Darius die nuwe koning 
van Persië geword. 

Haggai en Sagaria het in hierdie moeilike tyd onder die Jode begin optree en hulle 
aangemoedig om die tempel te bou.  Hulle het egter moeilikheid van ŉ sekere 
Tattenai, die goewerneur wes van die Eufraat, ondervind.   Terwyl die Jode besig 
was om te bou, het hy en sy sekretaris die bouperseel besoek en navraag oor die 
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opdrag om die tempel te bou gedoen.  Tattenai was oor ŉ baie groter gebied as 
Sesbassar aangestel en was by magte om die navraag te laat doen.   

Toe die Jode antwoord dat Kores die opdrag gegee het, het Tattenai navraag oor 
die opdrag by Darius laat doen.  Op Darius se navraag is ŉ skrifrol met die opskrif 
Oorkonde gevind waarin die bevel van Kores opgeteken was.   Hy het selfs 
voorskrifte vir die bouwerk gegee – die hoogte, breedte asook die fondse wat uit 
die staatskas moes kom.   So ook die tempelskatte wat Nebukadneser gebuit het en 
teruggegee moes word.  

Hierdie Oorkonde het bewys dat die Jode reg opgetree het waarop Darius die bevel 
van Kores gehandhaaf het.  Dit was immers die wet van Meders en Perse!   
Tattenai moes die bouwerk laat voortgaan en die onkoste uit die staatskas voorsien, 
selfs die offerdiere, ander offermateriaal, koring, sout, wyn en olie. 

Darius het nie ŉ stokkie daarvoor probeer steek nie omdat hy God wou paai en 
sorg dat die Jode vir hom en sy seuns bid.  Hy het dus sy eiebelang gesoek.  In al 
die ander tempels in sy ryk is daar vir hom gebid.  Dit moes ook in Jerusalem 
gedoen word.   God het hierdie versugting egter gebruik om sy Tempel weer op te 
rig (Jes.60:10).   Darius sou baie streng teen elke koning en volk wat die godshuis in 
Jerusalem probeer verwoes, optree.  Gevolglik het die goewerneur sorgvuldig 
volgens Darius se opdragte gehandel en het die Jode so goed gevorder, dat die 
tempel in die sesde jaar van Darius gereed was om ingewy te word. 

Die inwyding is feestelik gevier.  Omdat daar nie noemenswaardige rykdom was 
nie, is daar baie minder offers as tydens die inwyding van die eerste tempel gebring.   
Tydens die inwyding is 12 bokke as sondoffer geslag; een vir elke stam.  Dit as 
sulks bevestig ook dat die ballinge uit Assirië na hul oorspronklike grondgebied 
teruggekeer het.  

3.  Die paasfeesviering 

Die tempel is gedurende die laaste maand van daardie betrokke jaar ingewy.  Op 
die daaropvolgende veertiende dag van die eerste maand is die paasfees in die nuwe 
tempel gehou.  Benewens die kinders van Israel  is elkeen wat hom van die 
onheiligheid van die plaaslike bevolking afgesonder het, ook toegelaat om aan die 
paasfees deel te neem.   Enkelinge wat hul van die heidendom afgekeer en tot God 
bekeer het, is in die geestelike gemeenskap opgeneem.    

Ná die paasfees is die fees van die ongesuurde brode gevier en sewe dae lank met 
blydskap geniet (Ex.12:15).  Esra 6:22 noem Darius die koning van Assirië menende 
dat hy die Assiriese mag bekom het.  Darius was inderdaad koning oor dié gebied.  
Om sy Koninkryk op aarde te bevorder, laat God selfs konings sekere besluite 
neem.  Hy bestier alles (Spr.21:1).   
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4.   Haggai 

Haggai het in die tweede jaar van Darius in Jerusalem begin profeteer.  Die 
teruggekeerde Jode het moeilik aan die tempel gebou.   Omdat hulle met verdeelde 
aandag gewerk het, was hulle nie baie ywerig nie.   Gevolglik het hulle meer moeite 
met hul eie huise gedoen.  Daarom het God hulle met ŉ droogte gestraf.  Haggai 
het die volk egter bemoedig om die tempel te voltooi, waarna Serubbabel en Jesua 
moed geskep en dit klaar gemaak het.   

5.   Sagaria 

Sagaria was ŉ tydgenoot van Haggai en het ná hom begin profeteer.  Hy het die 
volk ook tot die voltooiing van die tempel opgewek.   Wat hierdie profeet bekend 
maak, is die gesigte wat hy van God ontvang het – agt in een nag!  God het in 
diepsinnige beelde aan hom die toekoms van Israel getoon.   
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DIE BOEK ESTER    

1 

ESTER 

ESTER 1-3 

1.   Die begin van Ahasveros 

Nadat Darius deur sy seun Ahasveros (Xerxes) opgevolg is, het dié ŉ veldtog na 
Egipte onderneem en deur Palestina getrek.   Daar het die teenstanders van die 
Jode na hom gekom en teen die opbou van Jerusalem beswaar gemaak.     Hy het 
na hulle geluister en beveel om alle werk aan die stad onmiddellik te staak.   
Ahasveros was bang dat ŉ sterk Jerusalem haar by Egipte kon skaar.    Gevolglik 
was die Jode se eerste ervaring met hom glad nie goed nie. 

2.   Ahasveros se fees 

In die derde jaar van sy regering het Ahasveros ŉ groot ete vir sy dienaars in die 
vesting Susan laat voorberei.   Sy magsgebied het op daardie stadium tot in Afrika 
gestrek.   Toe hy Egipte onderwerp het, het die suidelike grens van die Persies ryk 
tot teenaan Kus gestrek!    Tydens hierdie fees wou Ahasveros dat koningin Vasti 
voor sy gaste verskyn sodat hulle haar skoonheid kon bewonder.   Toe sy weier, 
was Ahasveros baie kwaad en het in sy radeloosheid sy raadsmanne om hulp gevra.   
Die woordvoerder het hom op die verreikende gevolge van Vasti se optrede gewys 
- alle vroue sou hul mans voortaan ongehoorsaam wees.    As die koningin dit kon 
doen, waarom nie hulle nie?     Daarna het Ahasveros haar van haar status 
ontneem en ŉ bevelskrif uitgevaardig dat elke man in sy huis baas moes wees. 

3. Ester word koningin 

‘n Nuwe koningin moes gekies word.  Die koning kon enige dogter van ‘n 
onderdaan as vrou neem.   Gevolglik is al die hubare meisies in Susan 
byeengemaak, so ook Ester, ‘n Joodse meisie wie se regte naam Hadassa was.   Sy 
was ‘n weeskind wat deur haar neef Mordegai opgepas is.   Hulle het in Susan 
gewoon en was uit ‘n familie wat nie na Jerusalem teruggekeer het nie.  

Omdat Ester baie mooi was, is sy deur die koninklike beampte saam met baie 
ander meisies in die vrouehuis (harem) laat opneem.   Die besorgde Mordegai is 
elke dag daarheen om na haar welstand te verneem en boodskappe na haar te 
stuur.    Hy het Ester aangeraai om nie te sê dat sy van Joodse afkoms was nie.    
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Toe dit haar beurt was om Ahasveros te ontmoet, het sy sy voete onder hom 
uitgeslaan en koningin in Vasti se plek geword.           

4. Mordegai in die poort van die koning 

Mordegai was oral op die toneel.   Toe Ester in die harem beland was hy maar elke 
dag in die omgewing.    Toe sy koningin word,  het hy in die poort van die koning 
gaan sit om te weet wat elke dag met haar gebeur.    Hier was baie voetverkeer en 
die koning se dienaars druk besig was met hul daaglikse pligte.   Gevolglik kon 
hulle hom presies sê wat met Ester aangaan.   Dit was juis in hierdie poort waar 
Mordegai van die plan van twee van Ahasveros se drumpelwagters te hore gekom 
het om hom te vermoor.    Nadat hy Ester daarvan laat weet het, het sy Ahasveros 
in kennis gestel waarna die twee belhamels tereggestel is.  

5.        Haman die koning se gunsteling 

Oosterse konings het dikwels gunstelinge met groot invloed op die koningshuis en 
staat gehad.   Herodotus beskryf Ahasveros as ŉ ligsinnige, wispelturige karakter.   
Dit stem nogal met die OT ooreen.   Ahasveros het Haman byvoorbeeld sonder 
enige goeie rede begunstig.   Hy het die koning graag na die mond gepraat en graag 
gevlei.    Later het Ahasveros bevel gegee dat al sy onderdane Haman soos ŉ 
koning moes eerbiedig (1 Kron.29:20; 2 Sam.14:4). 

Mordegai het botweg geweier om hom te eerbiedig en hom openlik teen Haman se 
gunsbejag verset.   Dit het Haman se bloed laat kook waarna hy besluit het om al 
die Jode in Persië te laat verdelg.   Hy moes net ŉ geldige rede en geleentheid vind.    
Daarna het hy na die priesters en towenaars gegaan wat die lot op die 13e van die 
12e maand gewerp het.   Dit was die maand van die Joodse paasfees waartydens die 
verlossing uit Egipte gevier is.   Dit was in die 12e jaar van Ahasveros se regering 
en Ester se vyfde jaar as koningin.            

Ahasveros het in ŉ onbewaakte oomblik aan Haman toestemming verleen om sy 
bose plan uit te voer sonder om na die betrokke volk te vra.   Al wat Ahasveros 
geweet het, was dat dit ŉ volk was wat hul eie wette hoër as syne geag het.   
Haman het voorgegee dat hierdie hele volk die koning se wet oortree het, terwyl 
net een skuldig was.    Haman kon egter na goeddunke handel.   Ahasveros het 
hom selfs sy seëlring gegee om die nodige lasbriewe mee te bekragtig.  

Hierin het geskryf gestaan dat al die Jode op een dag verdelg moes word.   
Hardlopers (Persiese poswese) het die bevel in alle rigtings versprei sodat die 
mense hulle kon gereedmaak om die Jode op die spesifieke dag om die lewe te 
bring.   As vergoeding kon hulle die Jode se besittings vir hulself neem.  

Die stad Susan het eerste van die bevelskrif gehoor.   Dit het nie net onder die Jode 
verwarring laat ontstaan nie, maar ook onder die ander inwoners.   Die Jode het ŉ 
besondere plek in die samelewing beklee; waarom moes hulle uitgedelg word?   



 - 219 -

Terwyl die despotiese willekeur van Ahasveros groot beroering onder die volk 
gebring het, het hy en Haman gesit en drink!  
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2 

ESTER RED HAAR VOLK 
ESTER 4-8; 9:1-5, 10:1-3 

1.  Ester moet praat 

Die Jode was hewig ontsteld en het rouklede (saq) aangetrek.   Daarna het hulle in 
sak en as gaan sit.   Saq was ŉ growwe materiaal waarvan rouklede gemaak is.   
Mordegai het ook een aangehad en het met as op sy kop deur die stad geloop en 
hardop geweeklaag.   Toe hy by die haremhuis kom, het hy boodskappers na Ester 
laat stuur om vir haar volk by die koning in te tree.   

Ester was aanvanklik onwillig omdat sy 30 dae laas ŉ bed met die koning gedeel 
het.  Sy het dit as ŉ baie ongunstige teken beskou.   Indien sy hom ongevraagd sou 
nader, kon dit haar dood beteken mits hy sy septer na haar uitsteek.   Toe het 
Mordegai weer ŉ boodskap na Ester gestuur en haar laat weet dat sy dit buitendien 
nie sou oorleef nie.   Al was sy koningin was sy Joods.   Al uitweg was om met 
Ahasveros te praat!     

Ester het toe ingestem om met die koning te praat al sou dit haar lewe kos.   Net 
God kon haar red!  Daarom het sy Mordegai gevra om al die Jode in Susan drie dae 
lank te laat vas ten einde genade van God vir haar volk te verkry.   Daarna het sy 
na Ahasveros met die bekende woorde “As ek omkom, dan kom ek om” ingegaan.   Sy 
het haar lewe vir haar volk op die spel geplaas.     

Toe die koning haar in die voorhof sien, het hy sy septer na haar uitgesteek en met 
die gebruiklike oordrywing bemoedig (Mark 6:23).     Ester het haar versoek nie 
onmiddellik aan hom gerig nie, maar gewag dat Haman teenwoordig was.   Sy wou 
hom met haar beskuldiging oorrompel sodat hy nie met mooipratery kon wegkom 
nie.    Daarom het sy hom en Ahasveros vir ete genooi.   Tydens hierdie ete het 
Ahasveros haar na haar versugting gevra.    Hy het geweet dat daar meer agter die 
uitnodiging as ŉ blote ete gesit het.    Ester het egter gehuiwer en Ahasveros gevra 
om die volgende dag weer by haar te kom eet en Haman weer saam te bring 
waarna sy haar versoek aan hom bekend sou maak.  

Haman was in sy skik om weer uitgenooi te word.   Dit het sy eersug gestreel.   Hy 
was ook baie nuuskierig om te weet wat op Ester op die hart gehad het.   Alles het 
in sy guns verloop.   Al wat hom gehinder het, was die oneerbiedige Jood wat in 
die poort van die koning gesit en nie vir hom opgestaan het nie.   Hy moes iets met 
Mordegai doen!    Sy vrou het ŉ plan gehad; Haman moes ŉ galg laat maak en die 
koning toestemming vra om Mordegai daaraan op te hang.   Die galg is toe 
gemaak.     
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1.  ‘n Eer word omgekeer 

Daardie nag kon die koning nie slaap nie waarna hy vir hom uit die kronieke 
(dagverslae) laat voorlees het.   Daarin het hy van die sameswering van Bigtan en 
Teres wat deur Mordegai oopgevlek is, te hore gekom en besluit om Mordegai te 
vereer.   Toe Haman die volgende dag by kom, het Ahasveros hom gevra wat hy 
met ŉ man moes doen wat die koning groot guns bewys het?    Haman het gedink 
dat hý die man was aan wie Ahasveros hierdie guns wou bewys en alles opgenoem 
wat hy vir wat hy vir homself wou hê - ŉ koninklike kleed, ŉ perd met 'n kroon op 
en ŉ uitroeper wat sy goeie daad besing.   Eintlik het Haman na die eer van die 
koning self gestreef!   

Toe die koning hom aansê om Mordegai so te laat vereer, was Haman bitter 
ontsteld.  Maar omdat dit ŉ bevel van die koning was, kon hy dit nie weier nie en 
moes hy ook sy bose voornemens laat vaar.    So is Haman bekaf na die ete waar 
Ahasveros op Ester se versoek gewag het.   Ester het met eerbied en volle oorgawe 
vir haar en haar volk se lewe gepleit sonder dat Ahasveros geweet het watter volk 
ter sprake was.   Ester het hom laat verstaan dat dit ŉ ramp sou afgee indien hy 
hierdie volk sou uitdelg.    Ahasveros het na haar geluister en besef het dat iemand 
agter dié bose plan gesit het – Haman.   Daarna het ŉ hofdienaar hom ingelig oor 
die galg wat Haman vir Mordegai laat maak het en is Haman veroordeel om aan 
dieselfde galg te sterf!   

 3.      Ester en Mordegai se teenmaatreëls 

Die besittings van ŉ tereggestelde het outomaties aan die koning behoort.   
Daarom kon Ahasveros Haman se huis aan Ester gee wat die beheer daarvan aan 
Mordegai oorgedra het.   Nadat sy Ahasveros vertel het dat Mordegai haar oom 
was, het Ahasveros die seëlring wat hy van Haman weggeneem het aan Mordegai 
gegee en hom in sy hofhouding aangestel.  

Desondanks het die gevaar nie verdwyn nie.  Toe Ahasveros gevra is om die 
verdelgingsbevel tersyde te stel, kon hy nie doen nie omdat dit ŉ wet van Meders 
en Perse was.   Hy het dit aan Ester en Mordegai oorgelaat om ŉ oplossing te vind.   
Die eerste bevel kon nie herroep word nie, maar met die magtiging wat Mordegai 
ontvang het, het Ahasveros ŉ tweede bevel uitgevaardig waarin die Jode toegelaat 
is om hulle teen die aanvallers te verweer.   Dit sou laasgenoemdes tweemaal laat 
dink omdat hulle self ook kon omkom!   Desondanks het 500 vyande in Susan en 
75,000 landswyd omgekom waarna die Jode in Persië met rus gelaat is.   

4.   Die betekenis van Ester 

Ester is die laaste boek in die OT wat oor die geskiedenis van die Jode in 
ballingskap handel.   Esra en Nehemia handel oor die terugkeer.   Alhoewel die 
Jode ŉ vernederde volk was, vertel die boek Ester ŉ wonderlike verhaal van hoe 
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God oor sy volk in ŉ vreemde land gewaak het.   Hy het hulle selfs gehelp om hul 
haters te oorweldig.   Dat ŉ Joodse meisie uit die stam van Benjamin koningin van 
Persië geword het en haar oom tweede in rang onder die koning, is en bly ŉ 
wonder van God!   En met hierdie glanspunt eindig die geskiedenis van die Jode in 
Persië.   

Alhoewel die Naam van God nie in Ester voorkom nie, is dit vol van sy almagtige 
beskikking.   Hy beskik alles, selfs die slapelose nag waarin Ahasveros die kronieke 
laat voorlees het.   So ook die dwarsboming van die bose plan van Haman, ŉ 
werktuig in die hand van Satan.   God het sy volk gestraf, maar hulle nie laat 
vernietig nie!   Dat Mordegai op die stoel van Haman gaan sit het, verkondig die 
oorwinning van God oor Satan.   Ester beteken ster.    En hoe het hierdie jong vrou 
nie in haar volk se donkerste uur geskitter nie!   
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TERUG BY ESRA    

1 

DIE JODE ONDER ARTASASTA 

ESRA 7; 8:18-36; 9; 10:1-17 

1. Esra word na Jerusalem gestuur 

Nadat Ahasveros in 464vC vermoor is, het sy seun Artasasta (Artaxerxes) koning 
van Persië geword en vir 40 jaar regeer.    In die sewende jaar van sy regering het 
Esra uit Babel na Jerusalem verhuis.  Hy was ŉ afstammeling van Aäron en dus uit 
die hoëpriesterlike geslag.  In Esra se geslagsregister kom daar dan ook name van 
talle bekende hoëpriesters soos Sadok, uit die tyd van Dawid (2 Sam.8), Hilkia uit 
die tyd van koning Josia (2 Kon.22) en Seraja uit die tyd van Nebukadneser (2 
Kon.25) voor.  

Alhoewel Esra amptelik na Jerusalem gestuur is, was dit sy hartsbegeerte om terug 
te gaan.  Gedagtig daaraan dat Artasasta ŉ paar jaar tevore nie so welwillend 
teenoor die Jode was nie, het Esra hierdie opdrag as ŉ goddelike beskikking gesien.  
Artasasta het tevore ŉ waarskuwingsbrief van ene Rehum ontvang wat hom teen 
die opbou van Jerusalem gewaarsku het omdat die Jode ŉ opstandige volk was wat 
besmoontlik teen sy heerskappy kon opstaan (Esra 4:8,12).  Rehum het Artasasta 
aangeraai om die kroniekboek te lees en homself daarvan te vergewis.  

Maar waar het Artasasta aan hierdie kroniekboek gekom?   Die OT konings was 
sterk op bewaring ingestel en het ŉ argief in die tempel gehad.   Sommige van die 
skrywers en geleerdes het selfs in die tempel gebly.   Veroweraars het geweet dat 
sulke argivalia waardevol was en dit dikwels gebuit, nie om te vernietig nie, maar 
om dit te lees en hulle van die volk en sy geskiedenis te vergewis.   

Artasasta het na Rehum geluister en Jerusalem nie verder laat opbou nie.   Hy het 
genoeg probleme van sy eie gehad, veral met die Grieke.   Daarbenewens was die 
Egiptenare ook in opstand en moes hy oral vure doodslaan.  ŉ Sterk vesting soos 
Jerusalem kon net nog probleme gee en daarvoor het hy nie kans gesien nie.  

Artasasta se gesindheidsverandering jeens Esra was ŉ werking van God.   Esra het 
egter geen opdrag ontvang om die mure van Jerusalem te herbou nie, slegs die 
tempel waarvoor hy silwer en goud vir die aankoop van offerdiere saamgeneem 
het.    Artasasta het soos Darius die guns van God probeer bekom (Esra 6:10).   
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In die aanbevelingsbrief wat hy vir Esra gegee het om aan die owerhede in 
Jerusalem te oorhandig, is Esra se taak duidelik uiteen gesit.   Ahasveros wou hê 
dat die landstreek rustig moes raak en het geglo dat dit net moontlik was indien dit 
volgens die wet van God geregeer word.    Esra moes toesien dat dit gedoen word.    

Die ongeveer 10,000 Jode wat saam met Esra gegaan het, het die geledere van die 
teruggekeerde Jode aansienlik versterk.   Dit was basies ŉ tweede terugkeer.   
Alvorens hulle vertrek het, het Esra hulle by Ahawa, een van die 
besproeiingskanale in Babilon, byeen laat kom om te vas en vir ŉ voorspoedige 
reis te bid.   Esra het nie vir gewapende Persiese begeleiding gevra nie omdat hy 
geglo het dat God se hand oor hulle sou wees.   

God het hul gebede verhoor.   Ná ŉ reis van vyf maande het hulle in Jerusalem 
aangekom en aan God geoffer.  Daar is onder andere 12 bulle geoffer - vir die hele 
Israel wat teruggekeer het.  Daarna is Ahasveros se bevelskrifte in sake die bou van 
die tempel en die hervatting van die Joodse godsdiens aan die owerhede oorhandig 
wat dit met groot vreugde ontvang het.   Die koms van Esra en sy reisgenote was 
vir die godsdiens en volkslewe van Israel van onskatbare waarde.   

2.   Die werk van Esra in Jerusalem 

Nadat Esra en sy mense hul in Jerusalem gevestig het, het ontstellende berigte sy 
ore bereik.   Baie van die Jode het die Wet van Moses geminag en hulle nie van die 
heidene in die landstreek afgesonder nie, maar met hulle ondertrou - selfs van die 
priesters!   God het sulke vermenging streng verbied (Ex.34:15;16; Deut.7:3).   Toe 
Esra dit hoor, was hy so ontsteld dat hy sy klere geskeur en van sy hare uitgepluk 
het.   Toe het hy skudbelydenis gedoen en vir die volk by God ingetree.   

Esra het baie ernstig met die volksowerstes en daarna ook met die volk gepraat.  Sy 
aangrypende woorde het hulle trane laat stort.   Daarna het hulle by monde van 
Seganja beloof om die vreemde vroue weg te stuur en Esra gevra om hulle te help.   
Die bywoning van die volksvergadering is verpligtend gemaak.   Almal wat nie 
binne drie dae in Jerusalem was nie, se besittings sou vernietig word en hyself uit 
die vergadering van die terugkerende Jode geban word.   Gevolglik was almal daar.  

Esra het die volk op hul sonde gewys en ŉ skuldbelydenis voor God geëis.   
Daarbenewens moes hulle hul van die heidenvolke in hul midde afsonder en die 
vreemde vroue onmiddellik wegstuur.   Dit was nie maklik nie.   Nogtans was die 
suiwerheid van die heilige geslag so ŉ ernstige saak, dat dit nie anders as deur die 
wegstuur van die vreemde vroue herstel kon word nie.   

Hierdie onverbiddelike eis kon baie maklik in ŉ hewige onderlinge stryd ontketen 
het.   Esra se hervormingsywer het egter so ŉ inpak op die Jode gehad, dat hulle 
daartoe ingestem het.   Die wegstuur van die vreemde vroue is nie deur elke man 
self hanteer nie, maar amptelik en op las van ŉ kommissie van familiehoofde 
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waarvan Esra die voorsitter was.   Dit was immers ŉ saak wat die hele volk geraak 
het en waarmee Esra volgens die wet van God moes handel.   Dit het die 
kommissie drie maande geneem om die volk van die heidendom te reinig.      
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DIE BOEK NEHEMIA    

1 

NEHEMIA 

NEHEMIA 1-2, 4-5 

1.   Nehemia kom in Jerusalem aan 

Artasasta het 20 jaar in Persië regeer toe hy vir Nehemia, ‘n hooggeplaaste Jood, na 
Jerusalem gestuur het.   Esra was toe alreeds 13 jaar in Jerusalem woonagtig.    Van 
Nehemia word daar geen geslagsregister opgeteken nie, slegs sy pa se naam.    
Nehemia het nie ballinge saamgevat nie, maar alleen Jerusalem toe gereis.   Hy was 
Artasasta se skinker en gevolglik ‘n vertroueling van hom  (Gen.40:1).  
Daarbenewens was hy ‘n patriot, vroom en opreg.   

Nehemia het van sy broer Hanani wat hom by geleentheid besoek het, verneem dat 
dit met die Jode in Jerusalem sleg gegaan het.    Nehemia kon dit nie glo nie omdat 
Esra daar was.   Dit het egter oor die mure van Jerusalem gegaan wat nie opgebou 
is nie.   Alle pogings het misluk omdat die vyande dit wat opgebou is telkens weer 
verwoes het.  

Esra kon ook nie toesien dat die mure opgebou word nie omdat hy ŉ Skrifgeleerde 
was en sy volle aandag aan die geestelike suiwering van die volk gewy het.    Ná 
Nehemia se aankoms in Jerusalem het hy egter met hom saamgestem dat alleen 
God ŉ ommekeer in die verloop van sake kon bring en dat die Jode hulle tot 
gebed en verootmoediging voor God moes wend.     

Die verdriet van sy volk het Nehemia so aangegryp dat Artasasta dit op sy gesig 
kon lees.   Omdat Artasasta baie simpatiek was, het Nehemia sy hart teenoor hom 
uitgestort waarna Artasasta hom verlof gegee het om vir ŉ tyd lank Jerusalem toe 
te gaan.    Artasasta het aan Nehemia twee briewe gegee; een vir vrygeleide (tipe 
van paspoort) en een aan die koninklike houtvester in Juda om die nodige hout vir 
die herbou van die poorte te verskaf.   

Nehemia het die hand van God baie duidelik hierin gesien.   Artasasta kon 
ongenaakbaar wees en hom geen vergunning verleen nie.   Net die teenoorgestelde 
het gebeur - die koning se hart was soos waterstrome in God se hand wat dit na 
God se voorneme gelei het.   So het Nehemia in Jerusalem aangekom waar hy op 
bevel van die koning as goewerneur aangestel is.   

 



 - 227 -

2.  Nehemia bou die mure en poorte van Jerusalem op 

Nehemia was drie dae in Jerusalem toe hy een nag ‘n verkeningstog onderneem 
het.   Hy wou nie hê dat iemand hom moes sien nie.   Die vyandiges was juis 
ongelukkig oor sy aankoms en het vermoed dat hy iets in die mou voer.   Hulle was 
van die volke wat ná die ballingskap daar gevestig is.   Met die Jode se terugkeer uit 
die ballingskappe is hulle uit die Joodse gemeenskap uitgesluit.   Hulle is in die tyd 
van Nehemia deur Sanballat, Tobia en ‘n Arabier met die naam Gesem aangevoer.    

Sanballat was ‘n baie invloedryke man en die Jode vyandiggesind.    Sy naam is ‘n 
verhebreeuse Babiloniese naam.   Hy was egter van Bet-Horon in Efraim en 
derhalwe van Israelitiese afkoms.    Hy het hom egter met die vyandiges 
vereenselwig en die naam Sanballat “krag van die maangod” aangeneem.    Uit baie ou 
papiri wat op Olifanteiland in die Nyl gevind is, blyk dat Sanballat die stadhouer 
(burgemeester) van Samaria was en derhalwe oor ‘n gewapende mag kon beskik 
het.   

Sanballat se dogter was met ‘n kleinseun van die hoëpriester Eljasib getroud.   
Eljasib was egter ‘n geesgenoot van Nehemia.   Sanballat se handlanger, Tobia, was 
‘n Ammonitiese kneg en Gesem‘n Arabier.   Hy was heelwaarskynlik die 
goewerneur van die Persiese ryk se Arabiese provinsies.   Nehemia het dus baie 
sterk teenstanders gehad. 

Tydens sy nagtelike verkenningstog het Nehemia die verwoeste mure gesien en 
met die Joodse leiers gaan praat om dit weer op te rig.   Toe hy hulle van God se 
beskikking met sy sending vertel, het hulle geesdriftig ingestem om die mure op te 
bou.   Sanballat, Tobia en Gesem het hulle egter gespot en verdag probeer maak 
deur soos Rehum te sê dat hulle met die opbou van die mure teen Artasasta in 
opstand wou kom.     

Rehum het intussen tot ander insigte gekom en Nehemia se voorneme gesteun.  
Dit het sy saak soveel sterker gemaak.    Nehemia het vas op God vertrou en aan 
sy teenstanders gesê dat God hulle sou help.   Hy het nie geskroom om aan 
Sanballat en sy makkers te sê dat hulle geen reg op Jerusalem gehad het nie.  
Serubbabel het soortgelyke woorde teenoor die Samaritane geuiter toe hulle hom 
aan die tempel wou help bou.   Die Jode moes eksklusief godsdienstig wees.    

So het die Jode dan met 42 bouspanne ywerig aan die stadsmure begin bou.  Dit 
het 52 dae geneem om te voltooi.   Daarna het Jerusalem weer mure gehad en is 
die poorte ingesit.   Die bouery het moeilik gegaan omdat daar met die een hand 
gebou en met die ander hand verdedig moes word.   Die vyande wou Jerusalem 
ontwrig.  Daarom het Nehemia wagposte opgestel en sy volk gedurig bemoedig. 

God het die plan van die vyand verydel waarna hulle Nehemia in ŉ lokval by die 
dal Ono onder die voorwendsel dat hulle met hom wou onderhandel probeer 
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vastrek het.   Nehemia het hulle telkens laat weet dat hy te besig was om met hulle 
te praat.    Daarna het hulle hom weer begin belaster en gesê dat hy priesters 
aanstel om koning van Jerusalem te word.    Nehemia het dit egter as versinsels 
afgemaak, die mure voltooi en die poorte ingesit.   Toe is die stad deeglik gegrendel 
en kon die inwoners veilig daar bly.   

Omdat Jerusalem maar betreklik yl bevolk was, het baie van die terugkerende Jode 
hulle daar gevestig.    Dit was nodig sodat Jerusalem haarself teen vyande kon 
verskans.   Gevolglik is die oprigting van die stadsmure plegtig ingewy en met 
offerbloed en reinigingswater seremonieel gereinig.   Daarna het twee kore verskeie 
dankliedere gesing en op musiekinstrumente gespeel.   Mense van gemengde bloed 
is nie toegelaat om aan die daaropvolgende volksvergadering deel te neem nie.  

3.  Uitbuiting 

Intussen het daar klagtes ingekom, veral van die vroue, dat baie van die Jode onder 
armoede, honger en gebrek gebuk gegaan het.   Die werk aan die mure was nie 
loonarbeid nie, maar vrywillig verrig.   Dit het vir sekeres voedselgebrek gebring.   
Mense wat niks besit het en baie kinders gehad het, het verhonger terwyl diegene 
wat iets besit het, dit moes verpand om kos mee te koop.   Weens ŉ mislukte oes 
was koring betreklik skaars.   Daarbenewens is die Jode ook swaar belas.  Alhoewel 
hulle terug in Israel was, moes hulle nog steeds aan die Persiese koning belasting 
betaal.  

Die skerp onderskeidslyne tussen arm en ryk het bitterheid onder die Jode 
veroorsaak.   Baie van die rykes het die pandgeld so verhoog dat hulle van die 
pandgoedere bekom het.  Dit het die posisie van die armes aansienlik laat versleg 
en rykes die oorhand laat kry.   Dieselfde ding het in die dae van die konings 
gebeur (Jes.5:8; Amos 2:8).   Seuns en dogters is as slawe afgestaan en grond het in 
die besit van rykes gekom wat nie ŉ flenter vir hul arm volksgenote omgegee nie! 

Was hulle dan nie almal ballinge nie?   Het God hulle dan nie almal vrygemaak nie?  
Waarom het hulle nou slawe van mekaar gemaak?   Veral hulle dogters wat deur 
hul besitters as byvroue geag is en voorwerpe van die bevrediging van hul wellus 
geword het.   Dit was ‘n Oosterse gebruik waarteen slawe geen verweer gehad het 
nie! 

Toe Nehemia hiervan hoor, was hy uiters verontwaardig en het ‘n groot 
volksvergadering belê.   Hy het die uitbuiters tereggewys en beveel dat al die 
pandgoedere aan die regmatige eienaars teruggegee moes word.   Daarna het daar 
rus onder die Jode gekom.           

 

� 
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2 

NEHEMIA SUKSESVOL 
NEHEMIA 8-9  

1.   Die samekoms by die waterpoort 

Nadat die mure van Jerusalem opgebou is, is ŉ groot volksvergadering op die 
eerste van die sewende maand gehou waartydens die volk soos een man op die 
plein voor die waterpoort byeen gekom het.   Esra het na vore gekom en op ŉ 
houtverhoog gaan staan waarna hy vir hulle van vroegdag tot die middag toe uit die 
wet van Moses voorgelees het.   Terwyl die volk eerbiedig na hom geluister het, het 
Leviete tussen die volk beweeg om aan hulle die woorde van Esra te verduidelik.  
Hulle het basies die Hebreeus in Aramees, die taal van die volk, vertaal.  

Hierdie voorlesing het so ŉ diep indruk op die volk gemaak dat hulle skuldbewus 
gehuil het.   Esra en Nehemia het die volk egter versoek om eerder bly te wees en 
fees te vier omdat dit ŉ dag was wat vir God heilig was.   Om bedroef te wees, het 
nie daarby gepas nie.  Dit het die Jode se  gemoedstemming laat omswaai.  

2. Die huttefees 

By nadere ondersoek van die wet, is gevind dat die kinders van Israel op ŉ fees wat 
op die sewende maand gehou is, in tydelike hutte moes woon (Lev.23:39-43; 
Deut.6:13-15).   Gevolglik het die Jode dit in ere herstel en ŉ verskeidenheid van 
boomtakke gaan haal om hutte van te maak en dit op hul erwe, dakke en selfs in 
die tempelvoorhowe opgerig.  Tydens hierdie fees het Esra daagliks uit die 
wetboek gelees waarna ŉ vuuroffer aan God gebring is (Lev.23:36).   Sedert hierdie 
tyd het die huttefees ŉ groot plek in die Joodse godsdiens verkry (Joh.7) – ŉ 
danksegging vir die terugkeer uit die ballingskap. 

3.   Vas- en biddag 

Die huttefees het van die 15de tot die 22ste dag van die sewende maand geduur.  
Daarna het die volk twee dae later uit vrye wil sondebelydenis gedoen.  Hulle het 
gevas, rouklere aangetrek en as teken van droefheid oor sonde grond op die hoof 
gegooi.   Vir ŉ kwart van die tyd is uit die wetboek gelees, waarna ŉ kwart aan 
gebed en skuldbelydenis afgestaan is.    

Hulle het God ook vir al sy weldade ten spyte van Israel se afvalligheid geloof.   Hy 
kon dat die oorwinnaars hulle vernietig het soos byna in Persië tydens die bewind 
van Ahasveros gebeur het!   Tydens die fees is daar ook om algehele vrywording 
gebid.   Die Jode was wel terug in hul eie vaderland, maar heidene het nog steeds 
na willekeur oor hulle geheers.   Dit het ŉ sug na vryheid laat onstaan.  
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 4.    ŉ Vaste verbond 

Esra het groot invloed op die Jode gehad en hulle met eedswering plegtig verplig 
om met God te wandel.   Dit was ŉ vaste verbond en is op skrif gestel en met die 
seëls van owerstes Leviete en priesters bekragtig.   Dit was ŉ opregte 
verbondsvernuwing soos deur Jojadja plegtig onderneem is (2 Kron.23:16).    Sulke 
vernuwings is ook in die tyd van Hiskia (2 Kron.29:10) en Josia (2 Kron.34:31) 
geloods.   Dat hierdie verbonde later met nuwes vervang is, dui daarop dat dit nie 
lank geduur het nie.    Nehemia het as goewerneur eerste geteken.   Daarna die 
Leviete, priesters en volkshoofde.   Die volgende beloftes is afgelê: 

• Ondertrouery met volksvreemdes sou gestaak word;  

• die Sabbat sou voortaan streng onderhou word; 

•  tempelbelasting sou vir die instandhouding van die erediens ingesamel 
word; 

•  so ook tiendes en die hout vir die brandoffer.    

5.   Nehemia se tweede verblyf in Jerusalem 

Ná 12 jaar in Jerusalem het Nehemia na Persië teruggekeer.  Hy was net tydelik na 
Jerusalem gestuur (Neh.2:6).   Sy hart het egter in Jerusalem agtergebly.   Na ŉ ruk 
het hy weer toestemming gekry om na Jerusalem terug te gaan waar ŉ 
onaangename taak op hom gewag het.   In sy afwesigheid het Tobia, een van sy 
teenstanders, ŉ kamer in die voorhowe van die tempel vir sy koopmanswerk laat 
inrig vanwaar hy handel gedryf het.    Nehemia was bitter ontstel daaroor en het 
die goed uit die kamer laat gooi.  Daarna het hy ook van ander ongerymdhede 
verneem.   Die bewaring van die tiendes en die versorging van die Leviete en 
sangers wat goed gereël was, is so verwaarloos dat hulle die tempeldiens verlaat het 
en mense onwillig was om dankoffers te gee.   Die vaste verbond was baie duidelik 
vergete! 

Daarbenewens het mense op die Sabbat wyn gemaak en koring na Jerusalem 
vervoer.  Vis en allerlei koopware was op Sabbatte in Jerusalem te koop.   
Gevolglik het Nehemia die poorte vir die volle duur van die Sabbat laat sluit sodat 
geen handel gedryf kon word nie en die Leviete as poortwagters aangestel.   
Poortwag was gewoonlik ŉ verdedigingsaangeleentheid maar in hierdie geval het 
dit ŉ godsdienstige saak geword.   

6.  Nehemia werk afvalligheid teen 

Die Jode was ‘n ongehoorsame volk.   Ten spyte van Esra se streng maatreëls, het 
hulle nog steeds met volksvreemdes getrou.   Toe Nehemia hoor hoe die kinders 
op straat ander tale as Aramees praat, was hy hewig onsteld.   Waar kon hulle 
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anders daaraan kom as aan die knie van volksvreemde moeders?   Nehemia was 
onthuts want taal behoort ook tot die suiwerheid van die volkslewe!   Daarna het 
Nehemia hardhandig teen sekere mense opgetree.   Hy het hulle geslaan en hulle 
hare uitgepluk!    Daarna het hy die volk met die woorde van Deut.7:3 laat besweer.   
Hy het ook gesê dat as Salomo nie eens teen die volksvreemde vroue opgewasse 
was nie, hoe sou gewone mense dit regkry?      

Esra en Nehemia het baie gedoen om die volkslewe van die teruggekeerde ballinge 
volgens die Woord van God, by name die wet van Moses te rig.   Dit was die regte 
uitgangspunt en pad na geestelike herstel.  Hulle was instrumente in God se hand 
en is deur die volk geag.   
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DIE BOEK MALEÁGI    
Maleagi is die laaste boek in die OT en het heelwat later as Haggai en Sagaria 
opgetree.   Die tempeldiens was byvoorbeeld toe alreeds herstel.     

God het Maleagi geroep om Israel oor hul traagheid met die tempeldiens aan te 
spreek.   Mense het al hoe minder kerktoe gekom.   

Verder moes hy hulle ook oor dieselfde sonde aanspreek waarteen Esra en 
Nehemia gestry het - gemengde huwelike en versuim om dankoffers te gee.  

Hy sluit egter op ‘n positiewe noot af en voorspel dat die Messias na Wie se koms 
die Jode eeue uitgesien het, aan die kom was en dat hy ‘n profeet as wegbereider 
sou gebruik,  een wat soos ‘n Elia van ouds in ‘n tyd van groot geestelike verval sou 
optree.   En hierdie profeet was Johannes die Doper (Luk.1:17).    

So begin die Nuwe Testament dan met die vervulling van die laaste belofte van die 
Ou Testament.     
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