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Tema: God se eer bring ons terug na Hom in ware aanbidding en dankbaarheid!  

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens  

Lied 241:1, 2  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Lied 163: 1 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 146 - 1: 1, 3, 6 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Sing: Ps 51 - 2: 3 

Die Wet - fokus op eerste gebod 

HK vraag 94 en 95 

Sing Ps. 51 - 2: 4, 5 

Gebed  

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Skyfie 1- kaart 

Skriflesing uit “Die Bybel 2020” Vertaling: 1 Sameul 7: 2 - 12  

Sing: Ps 102 - 1: 1, 9 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Liefdegawe 

Sing Ps 40 - 1: 3, 4 

Seën 

Amenlied: Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

 

Onthou julle nog die woorde van die volk toe die ark van die Here teruggekeer het na 

Israel en die Here 70 mense van Betsemes laat sterf het? Hulle het uitgeroep: “Wie 

kan voor hierdie heilige God, die Here, staande bly?” Die volk was oorweldig deur die 

eer van die Here! Dis waarom hulle die ark na Kirjat-Jearim gestuur het en daar het 

dit nou vir 20 jaar gestaan!  

 

Wat het in hierdie 20 jaar gebeur?   

Die volk se hartsgesindheid teenoor die Here het verander! En het dit gebeur omdat 

die Here sy eer in hulle midde gehandhaaf het. Daardie eer wat so geweldige indruk 

op die volk gemaak het.  

 

Hoe het die Here dit gedoen? Die Here het twee dinge gebruik om die volk na Hom 

toe terug te bring! Die eerste waarop ons moet let, is die beproewing deur die Filistyne! 

Na die oorwinning van die Filistyne by Ebenhaezer waartydens Eli en sy twee seuns 

gesterf het, was die volk steeds aan die mag en gesag van die Filistyne onderwerp! 

Hierdie verdrukking deur die Filistyne was vir Israel ŉ baie swaar beproewing en het 

hulle in hulle geloof na die Here laat terugkom!  

 

Geliefdes, ons weet mos dat die Here op hierdie manier in die lewe van sy kinders 

werk. Hy laat beproewinge oor ons kom sodat ons weer opnuut kan besef wie die Here 

is en wat Hy doen! Jakobus en Petrus herinner ons hieraan in hulle skrywes in die 

Nuwe Testament. Ons lees in Jakobus 1 en in 1 Petrus 1 dat ons bly moet wees as 

die Here beproewing in ons lewe bring, want dit louter ons geloof! Dat laat ons ons eie 

swakheid en onvermoe besef en na die Here toe draai. Beproewing bring ons sonde 

aan die lig en leer ons om weer die Here te soek en Hom te vertrou!  

Net so het die Here die Filistyne beproewing in Israel se lewe gebruik!  

  

Maar daar het nog iets in hierdie 20 jaar gebeur! Die Here het sy eer laat herstel deur 

Sameul! Die gehoorsame en toegewyde priester-profeet het die wet van die Here en 

die wil van die Here in hierdie tyd aan die volk bekend gemaak. Die Here het sy Woord 

weer laat hoor en gebruik om die volk tot inkeer te bring! In die laaste dae van Eli en 

in die tyd van sy twee seuns, het die Woord van die Here verdwyn uit Israel, nou praat 

die Here weer hard en duidelik met sy volk: Hulle weet nou wie die Here is en wat Hy 

van hulle verwag!  

 

En daarom lees ons in vers 2: Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg!  

 

Geliefde br en sr, die Here leer ons vanmore dat Hy sy eer gebruik om ons na Hom 

toe terug te bring in ware aanbidding en dankbaarheid! Dit is wat ons vanmore moet 

besef met hierdie prediking en hierop moet ek en jy ook vanmore reageer!  
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Want om na die Here toe terug te keer, vra ernstige selfondersoek! Dit vra dat ek en 

jy ons motiewe baie duidelik moet verstaan! Keer Israel nie net nou weer terug na die 

Here om die beproewing van die Filistyne van hulle af te weer nie? Is hierdie soeke 

na die Here regtig om sy eer ontwil of om hulle ontwil? Gaan dit om God se eer of om 

hulle voorspoed?    

 

Dis waarom Sameul baie ernstig die volk in vers 3 vermaan en sê: As julle met julle 

hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde, 

ook die Astartes! Rig julle hart op die Here en dien Hom alleen...”  

 

Dis verstommend nê? Die volk wil die Here dien, maar baie van hulle het nog beeldjies 

van Baal en Astarte in hulle huise! Baal en Astarte was afgode wat deur baie van die 

Kanaanitiese volke aanbid is. (Wys skyfie 2) Baal was die manlik vrugbaarheidsgod 

wat met ŉ bul afgebeeld is en Astarte (skyfie 3) was die vroulike vrugbaarheidsgodin 

wat saam met Baal aanbid is.  

Hierdie afgode is aanbid in die geloof dat hulle voorspoed sal bring in die boerdery 

van die volk. Dat hulle die veetroppe goed sal laat aanteel en dat hulle oeste groot sal 

wees!  

 

Israel wil terugkom na die Here, hulle wil die Here weer dien, maar nie met hulle hele 

hart nie! Hulle wil ook nog vashou aan hierdie afgode en so die Here onteer! Dis 

waarom God ons met die heel eerste gebod van die 10 Gebooie leer: jy mag naas my 

geen ander gode het nie! Ek alleen is God! Die ware en die enigste God! Wanneer jy 

my dien, mag jy nie nog ŉ Baal- of ŉ Astartebeeldjie êrens in jou huis hou waarop jy 

jou vertroue stel nie!  

 

Brs en srs, is dit nie ook dikwels waar van ons nie? Dat ons die Here dien, maar nog 

êrens ander dinge het waarop ons ons hoop en vertroue stel? As ek net hierdie 

saketransaksie kan deurhaak of as ek net daardie werk met daardie salaris kan kry, 

dan is my kop deur! Of die boer wat sê: as my oes vanjaar net soveel kan oplewer, sal 

ons Ok wees.  

 

Miskien is dit nie Mammon wat jy so saam met die Here wil dien nie, maar dalk koester 

ek of jy een of ander sonde, terwyl ons met alle oortuiging maak asof ons die Here 

met ons hele hart dien!  

 

Dalk dra jy in jou hart een of ander wrok teenoor iemand!  Net gister het ek iemand 

hoor sê: ek haat my eks-vrou! Dat ons met haat of vergelding in ons rondloop oor so 

baie dinge wat in ons lewe of in die land verkeerd gaan. Dat ons mense haat en 

verafsku en dan kom sit ons ewe vroom in die erediens – so asof die Here nie daarvan 

weet nie!  

 

Of dalk koester ek of jy een of ander heimelike sonde waarvan niemand weet nie en 

ons dink die Here weet dit ook nie! Dalk koester ons kleingeloof teenoor die Here 
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omdat ons dink die Here kan ons nie regtig help nie! Dalk koester ek en jy die sonde 

van intense bekommernis oor baie dinge! Dinge waaroor ons snags wakker lê omdat 

ons nie glo die Here in staat is om ons te help of om ons omstandighede te verander 

nie! Kommer omdat ek glo dat alles eintlik in my hande is?  

 

Om hierdie rede, br en sr, omdat Sameul en die Here weet dat ons hele hart dikwels 

nie by die Here is nie, roep Sameul die volk in Mispa bymekaar vir ŉ volksvergadering. 

Daar moes die volk hulle sonde van halwe harte voor die Here bely! Dat hulle die Here 

wil dien maar tog nog afgodsbeeldtjies in hulle huise en harte koester!  

 

Simbolies neem Sameul water en gooi dit uit op die grond as simbool van hoe die volk 

hulle hele hart voor die Here uitstort en hulle sondes erken en bely! Hulle het ook 

gevas om daarmee hulle erns en toewyding aan die Here te toon! En Sameul het hulle 

met die Woord van die Here bedien! 

 

Geliefdes, wanneer ek en jy voor die Heilige God, ons Vader, staan, en ons wil in 

verhouding met Hom leef, moet ons van harte ons sondes ken en dit bely! Om voor 

God in sy heiligheid en eer te leef, beteken dat ons nie met halwe harte Hom kan dien 

nie! Want dan onteer ons Hom! Dan oortree ons die eerste gebod!  

 

Ons kan nie maar net in oppervlakkige godsdienste of kerklike handelinge en rituele 

verval en dink ons kan die Here so tevrede stel nie! Hy soek my en jou hele hart! Hy 

soek suiwer motiewe – motiewe op Hom gerig en nie motiewe op my en my voorspoed 

gerig nie!  

 

Kom ons erken en bely ook vanmore voor die Here ons eie afgode en ons eie sonde, 

en bid dat die Here dit uit ons lewe wegneem!  

 

Hoe word ons sonde en halwe harte van ons weggeneem? Deur die offerlam wat 

Sameul vir die Here offer en die gebed wat Hy namens die volk bid! Hiermee wys 

Sameul – sonder dat hy dit daardie dag besef het - na Jesus Christus ons Here! Die 

offerlam wat God self slag sodat ons gered kan word! Christus wat soos Sameul 

namens ons en vir ons by God intree! Jesus wat in ons plek gestraf word sodat ons 

sonde en ons halwe harte weggeneem kan word en ons in ware aanbidding voor God 

kan leef!  

 

Wie Christus aan die kruis so sonder eer en heerlikheid in sy naaktheid sien hang, 

weet dat ek en jy ook naak voor God staan! Dat ons halwe harte en sonde oop en 

bloot voor die Here is en dat ons dit moet bely en ons daarvan bekeer! Ter wille van 

Christus kan en mag ons nie oppervlakkig met die Here omgaan – so asof dit eintlik 

maar net om ons gaan nie! 
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Op grond van offerlam wat Sameul aan die Here offer, red die Here die Israeliete 

daardie dag van die Filistyne. Die Here verwar hulle met donderweer en die Israeliete 

kon hulle verslaan! 

Op grond van Christus se offer vir my en jou, red God ons van die dood, van die 

gevolge van ons halfhartigheid en vergewe Hy ons ons sonde! Bely dit voor die Here! 

Stort jou hart soos water uit – en God sal jou vergewe!  

 

Geliefdes, nou kan ons die volk antwoord wanneer hulle vra: wie kan voor hierdie 

heilige God bly staan? Wie kan voor God bly staan? Hulle wat hulle sonde bely en 

God om vergifnis vra! Hulle wat hulle afgode uit die huis haal en die Here met hulle 

hele hart dien! Hulle mag voor God bly staan!  

 

En hierdie redding en genade van God bring by ons diepe en opregte dankbaarheid! 

Die Heilige Gees bewerk dan ware dankbaarheid in ons lewe! Na die geveg en nadat 

God in sy eer herstel is in die oë van die volk, neem Sameul ŉ klip en rig dit soos ŉ 

monument op! ŉ Klip om die volk te herinner aan wat God gedoen het! Hy noem die 

klip: Ebenhaezer! Dit beteken: tot hiertoe het die Here ons gehelp!  

 

Brs en srs, hoekom dink julle noem Sameul daardie gedenkmomument “Ebenhaezer”? 

Want nou het God dit wat by die plek Ebenhaezer gebeur het, reggestel! In daardie 

eerste geveg by Ebenhaezer was die volk bang vir die Filistyne maar hulle stel hulle 

hoop op die ark! Kom ons bring die ark sodat die ark ons kan red! Hulle verloor en die 

Filistyne wen.  

 

Nou hier by Mispa was die volk weer bang, maar nou vra hulle dat die Here hulle moet 

red! Hulle harte en hulle geloof is nou waar en eg! Nie die ark nie, maar die Heilige 

God van Israel, hulle moet red! Hulle wen en die Filistyne verloor!  

Want die volk het God met hulle hele hart vertrou!  

 

Geliefdes, God se eer werk vandag nog net so in ons lewe! Ek en jy staan steeds voor 

die Heilige van Israel. Hy werk deur beproewinge, Hy werk deur die verkondiging van 

Christus! Deur Christus het God my en jou na Hom teruggebring in ware aanbidding 

en dankbaarheid!  

Bely jou sonde eerlik voor die Here en hou op om jou vertroue op ander dinge te stel 

en sondes in jou lewe te koester! Bely dit voor die Here en smeek om vergifnis ter wille 

van Christus! Hy sal jou red en jou in ware aanbidding voor God stel!  

 

En onthou dan altyd in dankbaarheid – Ebenhaezer – tot hiertoe het die Here het my 

gered! Nou leef ek vir Hom!  

 

Geliefdes, ek sluit af met ŉ laaste toepassing!  

Dis Kersfees – ja, nie ŉ fees wat in die Bybel voorgeskryf is nie en nie werklik die 

letterlike dag van Jesus se geboorte nie! Maar tog ŉ geleentheid om in die geloof ter 
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reageer! Dat ons as gelowiges na Kersfees kyk en vir mekaar sê: Kersfees is soos die 

monument wat Samuel opgerig het – Kersfees is ons Ebenhaezer!  

 

Kersfees herinner ons dat God ons deur Jesus Christus gered het! Kersfees sê: tot 

hier toe het DIE HERE ons gehelp! Dit gaan oor die eer van die Here! Moet daarom 

nie laat Kersfees vir jou en jou familie in  ŉ oppervlakkige fees van geskenke en kos 

en heerlike familiekuiers verval nie! Dit is nie waaroor dit gaan nie!  

 

Kersfees herinner jou aan ŉ Heilige God wat jou gered het! Laat Kersfees jou herinner 

om jou hart te ondersoek! Maak Kersfees die tyd om oor dié vraag na te dink: hoekom 

dien ek die Here? Gaan dit oor Hom of oor my?  

Het ek dalk nog ŉ afgodsbeeldjie in my huis of koester ek ŉ sonde terwyl ek die Here 

so opppervlakkig dien? Maak hierdie Kerstyd ŉ tyd van sondebelydenis, van gebed 

en terugkeer na die Here, na ŉ tyd van vasgryp en op die Here alleen vertrou! 

 

 ŉ Tyd van diepe dankbaarheid dat Hy jou na Hom terugbring en dat jy die Here alleen 

mag dien!  

 

Maak Kersfees ŉ tyd om teenoor mense – ook ongelowiges – te getuig en te sê vir my 

se Kersfees:  tot hiertoe het die Here my gehelp!  

 

Amen 


