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Tema: Hoe hanteer ek die druk van die tyd? Deur Geesvervuld te leef! 
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Sb 7-2: 1, 2  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Sb 12-4: 1, 2, 3  
Votum 
Seën 
Lofsang Lied 334: 1, 2, 3, 4 
Gebed  
 
Woorddiens  
Skriflesing: 1 Sameul 16 Teksverse: 1 Sam 16: 13 - 14  
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Sing Sb 8-3: 1 
Gebed D’Niel 
Liefdegawes 
Gebed vir Bediening na Buite 
Sing Sb 8-1: 1, 2 
Seën 
Amenlied Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs 
 
2019 het nou mooi spoed gevat en oral hoor jy hoe mense praat oor die geweldige druk wat 
hulle hierdie tyd van die jaar beleef! Ons almal ervaar op een of ander manier die druk wat 
die lewenseise op ons plaas. Die stres wat ons ervaar om binne 'n gegewe situasie alles 
te doen wat ons voel ons moet doen.  
 
Vir een kan dit wees dat jy eenvoudig te veel dinge het wat jy moet doen. Dat jy jou 
geroepe voel om alles te gee vir jou werk, jou gesin, jou skool, jou kerk en die gemeenskap 
waarbinne jy lewe. 'n Mens raak baie so baie dinge betrokke dat jy naderhand nie meer kan 
voorbly nie.  
 
Vir 'n ander kan dit wees dat die druk van een of ander beproewingsituasie vir jou te veel 
raak.  
 
Miskien het jy 'n baie veeleisende werkgewer wat eenvoudig ongenaakbare eise stel wat 
jy net nie meer kan nakom nie. 
 
Dalk worstel jy met een of ander innerlike geestelike probleem wat jou so van jou 
liggaamlike en emosionele kragte tap dat jy net nie kans sien om in die oggend op te staan 
en die lewe aan te durf nie. 
 
Wat dit ook al mag wees br. en sr.,- julle weet wat ek bedoel: ons voel die druk van die lewe 
aan ons eie lyf en dit kan 'n mens so maklik oorweldig. 'n Mens hoor dit in gesprekke 
tussen mense en jy sien dit ook op mense se gesigte - die moeë en vreugdelose 
uitdrukkings waarmee mense rondloop.  
 
Br. en sr. 'n mens sien ook die lelike gevolge van hierdie druk en die verkeerde hantering 
daarvan in mense se verhoudinge. Hoe gesinsverhoudinge onder geweldige spanninge 
verkeer en ook soms begin uitrafel. Hoe man en vrou mekaar aan die hare vlieg oor 
geringste huislike verskille, hoe ouers kinders afjak en kinders as gevolg van hulle eie stres 
hulleself onttrek en in 'n eie afgesonderde wêreld begin leef. Dikwels gebeur hierdie dinge 
omdat ons eenvoudig moeg is om te veg teen die druk van die eise wat ons lewensstyl van 
ons vereis. 
 
En nou is die vraag: Hoe moet ons hierdie probleem hanteer?  
 

Die Here leer ons vanaand dat ons die druk van die tyd moet hanteer deur Geesvervuld te 
leef! 

 
Geliefdes, in ons teksverse kry ons 'n ontmoeting van twee mense wie se lewens so 
totaal verskillend was omdat hulle innerlike lewens so totaal anders gelyk het. Hulle het 
hulle die lewenseise so totaal anders hanteer omdat hulle innerlike kragbronne so totaal 
anders georganiseerde en gevul was.  
 
Want sien, brs. en srs. die antwoord op die druk van die lewenseise, lê nie in die eerste 
plek in die herorganisering van jou uiterlike lewe nie, maar in die herorganisering en 
hervulling van jou innerlike lewe.  
Dit blyk baie duidelik uit die feit dat ons teksverse sê:  Die Gees van die Here het na 
Dawid se salwing kragtig in hom begin werk terwyl die Gees van die Here Saul gewyk 
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het. Die verskil tussen hierdie twee geroepe, besige en ywerige manne het in hulle 
binneste gelê en nie in die wyse waarop hulle hul lewe georganiseer het nie.  
 
Ons dink gewoonlik net mooi anders om as dinge druk begin gaan. Sodra ons die druk 
van die lewenseise ernstig begin ervaar dan wil ons ons uiterlike lewensomstandighede 
verander. Dan wil ek die druk program verander en verlig, of ek wil uit my onhoudbare 
gesinsituasie kom, of ek wil my werk bedank en 'n beter baas gaan soek.  
 
Baie keer begin ek ander mense of dinge blameer vir dit waarmee ek in my binneste  
worstel en maak ek myself wys dat as daardie dinge of mense net verander dan sal dit ook 
weer met my goed gaan. Saul se stryd met die onskuldige Dawid is 'n baie goeie voorbeeld 
hiervan.  
 
Ons soek dan die antwoord in uiterlike dinge in plaas daarvan om na binne te kyk en die 
antwoord te soek in die herorganisering en hervulling van ons innerlike lewe. In ons 
innerlike lewe -daar waar ons krag lê, waar ons perspektief gevorm word - daar moet 
ons die antwoord soek.  
En die antwoord lê daarin dat ons ons geestelike kragbron nl: die Heilige Gees 
verwaarloos! Dat ons die Heilige Gees in mindere of meerdere mate in ons werkend 
toelaat. 
 
Ek wil hierdie proses met 'n beeld vergelyk.( Wys skyfie 1) Ons innerlike lewe kan met 'n 
groot tenk vergelyk word. Hierdie tenk het aan die bokant een kraan en word daardeur 
van bo gevul deur die Heilige Gees wat aan ons geloofskrag, geloofsperspektief en 
geloofsmoed gee om die druk van die lewe te hanteer en kragvol op te tree. 
 
Aan die onderkant van hierdie tenk is 'n klomp krane  waarmee die lewe ons 
geestelike krag uittap.  
Daar is die kraan van my werk. Hierdie kraan word deesdae die grootste oopgedraai en my 
werksomstandighede dreineer my teen 'n geweldige tempo. Werkgewers stel eenvoudig net 
meer en meer eise. As ek nie meer moet werk nie, moet ek slimmer werk en die druk word 
net groter. 
Dan is daar die kraan van my gesinslewe.  Die skole eise deesdae ongelooflik baie van 
ouers en kinders. Daar eenvoudig net meer en meer wat gevra word om onderwys op 'n 
hoe standaard te hou. Om kinders groot te maak is baie harde werk.  
Daar is die kraan van my huwelik - ek moet ook my huweliksmaat liefhê en my verhouding 
daar uitbou - gewoonlik is hierdie kraantjie die kleinste gedraai en drup-drup dit maar uit in 
my verhouding. 
Daar is ook nog die kraan van my gemeenskapslewe. Die politieke, kulturele en finansiële 
wêreld het so geword dat al hoe meer dinge hier op plaaslike vlak gedoen moet word om 
hierdie dinge in stand te hou en dit verg betrokkenheid en tyd wat 'n mens daarvoor moet 
opoffer. 
Dan is daar ook die kraan van my gemeentelike lewe. Ook hier word meer en meer gevra 
omdat die rol van die kerk in ons omstandighede al hoe belangriker word om gelowiges te 
versterk en te motiveer.  
Vir ons jonger mense is die kraan van sport en ontspanning iets wat deesdae al hoe 
groter gedraai word omdat dit 'n uitlaatklep geword het juis om spanning en stres te help 
hanteer. 
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En so kan ons aangaan: en wat gebeur nou: sodra die rooi liggie van my tenk aandui dat 
my reserwes nou min begin word omdat al my krane vol oop is, dan wil ek begin toedraai. 
Ek wil my uiterlike omstandighede verander. Nou moet ek keuses ten opsigte van my 
lewe begin maak: Van hierdie krane aan die onderkant moet nou toegedraai word anders is 
ek netnou leeg en nutteloos.  
 
In plaas daarvan, brs en srs, om die kraan aan die bokant van die tenk groter oop te 
draai. Om te sorg dat die tenk gevul bly sodat ons kan voorsien aan alles en almal wat van 
ons wil tap.  
In die praktyk gebeur dit egter so: hoe besiger ek raak, hoe meer dinge ek wil en moet 
doen, hoe minder tyd maak ek in my daaglikse lewe om te sorg dat my geestelike tenk 
gevul bly. Die werk, die skool, en al die ander dinge word dan belangriker as my tyd saam 
met God waar ek deur my omgang met God - deur Woord en gebed - met die Heilige 
Gees gevul word om aan al die eise van die tyd te voldoen. Dit blyk baie duidelik dat die 
mate waarin Dawid en Saul met die Gees van God vervul was die verskil in hulle lewe 
gemaak het. 
 
Hoe moet ons dan te werk gaan? Uit hierdie geskiedenis blyk dit dat daar drie vrae is wat 
ons moet beantwoord om waarlik Geesvervuld ons roeping na te kom. 
 
Die eerste vraag is: Waarom is ek in hierdie lewe so betrokke by alles?  Of anders 
gevra: Waarom is ek in 'n sekere omstandigheid deur God geplaas?  
 
Kyk 'n mens na Saul dan kom 'n mens gou agter dat dit vir Saul om sy eie eer gegaan het. 
Sy opvoeding en agtergrond het hierin 'n belangrike rol gespeel. Hy kom uit 'n ryk en 
vername familie en het 'n voorkoms wat hy gebruik het om sy eie ego te streel. Twee keer 
openbaar Saul hierdie innerlike swakheid. In hf. 12 wil hy in sy haas om te gaan veg nie vir 
Sameul wag nie en ag hy homself belangrik genoeg om die priester se werk te doen. In hf. 
15 - nadat hy die bevel van die Here verontagsaam het en van die gebuite vee teruggebring 
het - pleit hy by Sameul om sy eer voor die volk te verdedig in plaas daarvan om opreg sy 
skuld te bely. Saul het geleef vir homself en dit het ook sy einde beteken. Daarom kon hy 
nie die druk van die lewenseise hanteer nie. Hy was om die verkeerde rede betrokke. 
Hy het nie op God vertrou en nie sy innerlike lewe gevul met die krag van die Gees 
nie, maar net sy eie eer gesoek!  
 
Dit word ook duidelik as Sameul die seuns van Isai deurkyk om te sien wie moet koning 
word. Daar sê die Here baie duidelik dat Hy nie in die eerste plek kyk na 'n mens se 
gawes nie, maar na jou innerlike gesteldheid en motivering.  
  
Dawid – die onaansienlike – die skaapwagter word deur die Here geroep en ook met die 
Gees toegerus vir sy taak. Roeping om God te dien is die enigste ware rede waarom 'n 
gelowige in sekere dinge betrokke raak of deur die Here in sekere omstandighede geplaas 
word. Deur sy dood en opstanding het die Here Jesus Koning van ons lewe geword en 
ons geroep om Hom op alle terreine van die lewe te dien. Net soos Sameul vir Dawid 
gesalf het wat die simboliese daad van aanwysing en toerusting was net so het God ons 
met die Gees van Christus gesalf om ons toe te rus vir ons roeping in hierdie lewe en 
die ewige lewe.  
 
Saul was ook gesalf maar sy eie eer het belangriker geword as sy roeping van God – 
dis waarom God besluit om die Gees van Saul weg te neem!  
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Broeder en suster: om die druk van jou lewenseise te hanteer moet jy dus eerstens na 
binne kyk en vra: waarom doen ek hierdie dinge? En as jy jou motiewe suiwer kan ontleed 
en kan sorg dat dit om jou dienswerk vir God gaan dan alleen sal jy in staat wees om die 
druk te hanteer. 

 
Die tweede vraag is: Wat is my verantwoordelikheid? Natuurlik moet ons ook met 
verantwoordelikheid oordeel wat ons moet doen en nie moet doen nie. Dit was ook Saul se 
probleem - hy het homself meer toegedeel as wat die Here hom toegedeel het en hy het 
ook nie met verantwoordelikheid opgetree nie. Dit blyk baie duidelik uit die feit dat hy twee 
keer die opdragte van die Here doelbewus oortree het en homself daarna 
verontskuldig het.  
 
Ons moet met verantwoordelikheid oordeel oor ons betrokkenheid en ons insette. As 
'n mens oorlaai is dan moet jy jou prioriteite vasstel en slegs dit doen wat jy onder 
leiding van die Here as jou verantwoordelikhede beskou. As 'n mens se motiewe reg is 
dan sien jy ook gou jou prioriteite reg. En dan kan jy jou tyd en krag bestee waar die Here 
jou wil gebruik en nie waar jy die Here wil gebruik nie.  
 
Die laaste vraag is: Hoe kom ek my roeping en verantwoordelikheid na? Deur te sorg 
dat ek myself na bo oop hou sodat God my deur sy Gees kan lei. Van kleins af het 
Dawid sy vertroue onwrikbaar in God gestel en God het hom nooit teleurgestel nie. Dit is 
ook die getuienis wat Saul se manne oor hom gee: Die Here is by Hom.  
 
Brs. en srs. Die Here kan net by ons wees as ons by die Here is. Die tyd wat jy elke 
dag  met God moet deurbring is onverhandelbaar. Want alleen deur met God besig te 
wees in Woord, gebed en bepeinsing kan jy deur die Heilige Gees innerlik perspektief 
kry, weer geroepe voel en die geestelike krag kry wat jou innerlik vul en sterk maak 
sodat jy die druk van daardie dag of die volgende dag kan hanteer.  
 
Bid dan ook in besonder dat God jou deur sy Gees sal lei. Vra ook die Heilige Gees 
om jou te dra.  
Die wonderlike van die Gees se innerlike krag is dit wat ons in Romeine 8 lees nl. dat 
wanneer ons so moeg en moedeloos word dat ons nie meer weet wat om te bid nie, dan 
bid die Heilige Gees vir ons en versterk Hy ons sodat ons kan aangaan. 
 
Ja, brs. en srs, die druk van die lewenseise raak ons almal op een of ander manier, maar 
ons moet dit op die regte manier hanteer. Kom ons kyk na binne en na Bo! Sorg dat ons 
tenk vol bly sodat ons met die regte gesindheid - die van geroepenheid - en met 
verantwoordelikheid ons taak kan verrig omdat ons dit deur die krag van die Gees 
doen. Hy was die groot verskil tussen Dawid en Saul en Hy maak die groot verskil in 
my lewe. 
 
Amen. 
 
 


