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Skrifgedeelte: Genesis 49:1-2, 5-7 

Teksverse: Genesis 49:5-7 

Tema: Bekeer! En beleef die genade om God te mag dien! 

In 1984 het die musiekgroep Queen een van hulle grootste treffers bekend gestel - I want to break 

free. Hierdie lied het in Suid-Amerika `n tipe vryheidslied geword. Die groep self sing in die lied dat 

selfs God weet dat hulle uit wil breek en vry wil wees. Ironies genoeg, in hierdie groep se soeke na 

vryheid laster hulle in werklikheid teen God en word hulle al hoe meer gebind aan sonde.  Hulle 

soeke na vryheid vang hulle al hoe meer vas. Die mensdom se soeke na vryheid vang ons al hoe 

meer vas en maak ons al hoe meer gebind. 

Dit is ook nie net Queen wat hierdie soeke na vryheid begin het nie. Dit is `n soektog só oud soos die 

mensdom self.  In hierdie gedeelte waarna ons geluister het, hoor ons maar slegs die resultaat van 

Simeon en Levi se soeke na vryheid - hulle word gebind aan die seën wat hulle pa Jakob hulle toesê. 

`n Seën wat in werklikheid `n vloek is. Kom ons gaan kyk na die lewensgeskiedenis van Simeon en 

Levi en ons vra onsself dan drie vrae: wat leer ons van God in hierdie lewensgeskiedenis? Wat vra dit 

van ons? Wat is die gevolg? 

Wat leer ons van God in hierdie lewensgeskiedenis? 

Wat ons van God leer in hierdie lewensgeskiedenis van Simeon en Levi is dat God onbeskryflike 

genade het vir iemand wat sy vryheid in God soek. God het onbeskryflike genade vir iemand wat sy 

vryheid in God soek. Ons leer dit op hierdie manier: 

Jakob sê in vers 5 dat Simeon en Levi broers is of die een is soos die ander. Hiermee verwys Jakob nie 

net na die feit dat hulle dieselfde ma, Lea, gehad het nie, maar in die besonder na hulle gesindheid 

en ingesteldheid oor die lewe. Ons hoor in Genesis 37, waar Josef as `n slaaf verkoop word, dat 

Simeon en Levi die twee is wat die leiding neem en wat hulle pa bedrieg deur `n bokkie dood te 

maak en Josef se klere daarmee te besmeer, sodat dit sal lyk asof `n leeu hom verskeur het.  

En reeds in Genesis 34 hoor ons die verskriklike verhaal waar Simeon en Levi gegaan het en die dorp 

Sigem se mans vermoor het omdat een van die mans in die dorp hulle suster Dina verkrag het. 

Simeon en Levi wil vry wees om te doen wat hulle wil. Hulle luister nie na hulle pa wat hulle wou 

keer om Sigem se mense dood te maak nie. Hulle wil doen wat hulle dink goed is en hulle wil leef 

soos hulle wil leef.  

Hierdie houding van Simeon en Levi is só verskriklik vir Jakob dat hy in hierdie gedeelte sê dat hulle 

uitmekaar gejaag sal word tussen die stamme van Israel. Van hierdie twee broers sal daar nie veel 

oorbly nie. En wanneer ons gaan kyk wat met hierdie twee stamme gebeur het tydens en na die 

uittog uit Egipte, dan sien ons dit. By Simeon word dit baie duidelik, want met die eerste volkstelling 

in Numeri 1 was hulle omtrent 59 000 mans en in Numeri 26 was hulle net meer as 22 000 mans. 

Ook wanneer Moses die volk die laaste keer seën in Deuteronomium 33, word Simeon nie eers 

genoem nie en wanneer hulle die beloofde land intrek kry Simeon nie hulle eie gebied nie, maar net 

`n paar stede in die gebied van Juda. 
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Met Levi is dit ietwat anders. Ons hoor dat God vir Moses in Numeri 1 sê dat die stam Levi nie getel 

moet word nie en dat hulle nie as deel van soldate van Israel gereken mag word nie, omdat hulle 

diens moet doen in die tabernakel. Wanneer Moses in Deuteronomium 33 die volk seën, ontvang 

Levi `n besonderse seën waarin hulle die opdrag kry om die ander stamme van Israel te leer oor die 

Here. En ons hoor dat ook die stam Levi nie `n eie grondgebied kry nie, maar dat hulle regdeur Israel 

versprei word met een doel: om die volk te leer van die Here! 

Daar staan in soveel woorde dat hulle nie meer `n eie erfenis gaan hê nie, maar dat God hulle erfdeel 

sal wees! Alhoewel Jakob geen genade vir hierdie seuns van hom gehad het nie, bewys God 

onbeskryflike genade aan Levi. As mens mooi luister na die woorde van Genesis 49:7 dan hoor ons 

amper hoe Jakob vir Simeon en Levi dood wens, maar dit is God wat ingryp en onbeskryflike genade 

bewys vir Levi, terwyl Simeon sy verdiende loon kry. 

Daar is een groot verskil tussen Simeon en Levi en juis dit is wat veroorsaak het dat God vir Levi 

genade bewys het. Levi het opgehou om sy vryheid op ander plekke en in ander persone te soek en 

hy het sy vryheid in die Here gevind. Daarteenoor het Simeon aan gegaan om sy vryheid in ander 

plekke en persone te soek. Ons hoor in Numeri 25 dat een van die manne uit die stam van Simeon 

die voorbok was om die volk by Sittim te probeer verlei om `n afgod te dien en dat hy daarvoor 

doodgemaak is. 

Daarteenoor hoor ons dat dit Moses, `n man uit die stam Levi, is wat woedend word oor die goue 

kalf wat aanbid word en wat met alles in hom dit haat wanneer die volk hulle vryheid en redding in 

ander gode en plekke soek as in God. Juis daarom dat God onbeskryflike genade bewys vir mense 

wat hulle vryheid in Hom soek. 

Wat vra dit van ons? 

As ons egter dan hoor dat God só genade bewys wanneer ons ons vryheid in Hom soek, wat vra dit 

van ons? As God ons sy genade só aanbied, wat moet ons reaksie daarop wees? Eenvoudig gestel: 

maak seker, my broer en suster, dat jy jou vryheid in God soek en nie in ander dinge nie. Ons kan dit 

nog eenvoudiger stel: bekeer jou! Om te bekeer is nie net om op te hou om die verkeerde te doen 

nie, maar om op te hou om die verkeerde te doen en dan die regte te begin doen!  

Anders gestel: waneer ons ons vryheid in enige iets anders buite God en buite Jesus Christus soek, 

draai ons onsself vas.  Ons loop onsself vas aan die gevolge van verkeerde optrede en gedagtes en 

ons raak al hoe meer gebind aan `n skuld gevoel. As ons egter bekeer, dan draai ons om en soek ons 

vryheid in Jesus Christus - Hy is die Weg en die Waarheid en die Lewe. Dan begin ek aktief soek na 

wat die Here wil hê ek moet doen en ek doen dit. 

Die feit dat God só ernstig daaroor is dat vryheid net in Hom is, beteken dat sy eer en hoe ons Hom 

eer vir Hom die belangrikste is. Met ander woorde, God het jou nie op aarde geplaas om gelukkig te 

wees nie, maar om vry te wees deurdat jy Hom eer en sy Naam groot maak.  

Wanneer ons nou Nagmaal gaan gebruik, vier ons God se Naam. Weer-en-weer wanneer ons die 

Nagmaal vier, loof en prys ons God.  Ons eer Hom en maak sy Naam groot omdat dit Hy is wat ons in 

werklikheid vry gemaak het. Die ewige lewe saam met God: watter groter vorm van vryheid is daar 

in die heelal? Wanneer ons Nagmaal vier, dan dink ons daaraan en word ons opgeroep om ons 

vryheid in God en ons lewe buite onsself in Christus te soek. 
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Wat is die gevolg? 

Maar wanneer ons dan ons vryheid só in God soek, wat is die gevolg? Wat gebeur of verander 

wanneer ek myself só oorgee aan God? As ek my lewe buite myself in Christus soek, hoe leef ek dan 

hierdie vryheid? Ek doen dit deurdat die Heilige Gees my salf tot `n koning, profeet en `n priester 

(die werk wat die Leviete gedoen het). Die gevolg van die vryheid in God deur Jesus Christus is dat 

die Heilige Gees in my werk en my laat werk. Dit is die Heilige Gees wat my toerus om met vreugde 

God te dien as koning, profeet en priester. 

Ek ontvang die genade om God te kan dien deurdat ek as koning heers oor my ou neiging om my 

vryheid op ander plekke en in ander persone te soek. Ook heers ek as koning oor die omgewing 

waarin God my geplaas het, deurdat alles só gebruik en bestuur dat God daardeur geëer word. Soos 

Adam en Eva die opdrag gekry het om die tuin van Eden te kultiveer, só kultiveer ek my lewenstuin 

tot eer van die Here. 

Ek ontvang die genade om God te kan dien deurdat ek as profeet getuig van die goedheid en die 

vryheid wat ek in Jesus Christus gevind het. Om `n profeet in diens van God te wees of om `n getuie 

van Jesus Christus te wees, is nie iets wat ek doen nie. Dit is iets wat ek reeds is! Ek is sout en lig. Ek 

is getuie. Ek is profeet - dit is nog meer deel van my identiteit as wat my velkleur en my taal is. As 

profeet stuur die Heilige Gees jou om te getuig van God en van die vryheid wat daar net in Jesus 

Christus te vind is. 

Maar ek ontvang ook die genade om God te kan dien as priester deurdat ek in die gemeente my 

gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lidmate gebruik. Ek doen 

priesterswerk wanneer ek saam met lidmate `n pad stap en wanneer ons mekaar in liefde by die 

waarheid hou en só in alle opsigte na Christus toe groei. Ons doen priesterswerk en beleef die 

genade van God wanneer ons saam bid en vir mekaar bid. 

Wanneer jy bekeer, wanneer jy jou vryheid in Jesus Christus soek, beleef jy die wonderlike genade 

om God te mag en kan dien, ten spyte van jou verlede. I want to break free...maar net om God te 

ken, te dien en te eer. 

Amen 


