Sing vooraf staande: Psalm 126:2, 3 (p. 622)
2

Groot was u daad, en ons is bly. / U het gered, en ons in vry!
Maar, HEER, u gunsvolk sit nou weer / in droefnis en ellende neer.
Wil in u trou ons nooit begewe, / maar wend ons lot, laat ons herlewe,
soos waterstrome∩in Suiderland / die veld laat juig na sonnebrand.
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Wie wenend, onder leed en smaad, / die korrels uitstrooi van die saad,
sal in die hoggehalmde graan / eerlang verblyd die sekel slaan.
Al wenend saai hy oor die akker; / maar vrolik word sy saaigraan wakker.
En eind’lik dra sy nyw’re hand / die volle gerwe van die land.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 135:1, 3 (p. 655)
1

Prys die Naam van onse HEER! / Hef tesaam die lofsang aan!
Loof sy goedheid, gee Hom eer, / al wie in sy voorhof staan!
Loof Hom by die heugenis / van sy Naam wat lieflik is.

3

In die hoogte sit die HEER; / daar doen Hy wat Hom behaag;
Hy stuur sy bevele neer, / en sy wil geskied omlaag.
See en aarde luister stil, / met die dieptes, na sy wil.

Gebed
Psalm 139:11, 12 (p. 676)
11

Sou ek nie haat van ganser hart / wie in hul hoogheid U wil tart?
Sou ek my nie met afsku keer / van die wat teen U opstaan, HEER?
Ek smaad – omdat hul U gesmaad het; / ek haat – omdat hul U gehaat het.

12

Deurgrond, o HEER, en ken die swart, / verborge dieptes van my hart;
of diep in my, waar U kan lees, / ’n skadelike weg mog wees.
En lei voortaan my wank’le skrede / tog op die weg van eewge vrede.

Skriflesing: 1 Samuel 15:1-35
Kernverse: 1 Samuel 15:10-11
En die woord van die HERE het tot Samuel gekom en gesê: Ek het berou gekry dat
Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en my woorde
nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die H ERE
aangeroep.
(1 Samuel 15:10-11 AFR53)
Tema:

Is die Here hard en ongevoelig?

Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, kinders dink soms dat wanneer Pa en Ma ferm
maar tog regverdig optree wanneer hulle die kinders tug, hulle ouers hard en ongevoelig is. Soms
sal kinders self so ver gaan om te dink dat Pa en Ma hulle dan nie liefhet nie. Kinders dink so oor
hulle ouers omdat kinders nog nie kan of wil verstaan hoe ernstig die ding is wat hulle verkeerd
gedoen het waaroor hulle ouers hulle so streng tug nie.
Die ongeluk is dat dit nie net kinders is wat so oor hulle aardse ouers dink nie. Mense oor die
algemeen dink baie maal ook so van die Here. Omdat mense nie graag van hulle sonde en ellende
wil hoor nie, maar eerder wil hoor hoe lief die Here hulle het en wat Hy alles doen sodat hulle
suksesvol in die lewe kan wees, soek hulle die predikers wat hulle in hulle selfbeeld kan opbou.
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Wanneer daar oor sonde gepreek word en van die Here se regverdige oordeel oor die sonde, bly
mense eerder weg of soek ŉ ander kerk wat na hulle smaak is.
Dit is sekerlik waar dat daar mense is wat die regverdigheid van die Here oorbeklemtoon sodat dit
naderhand lyk asof die Here net ŉ kwaai God is wat die heeltyd raas. Wie die heeltyd net dit van die
Here hoor, sal nie meer heilige eerbied vir Hom hê nie, maar bang wees vir Hom. Tog is dit nie hoe
die Here Homself aan ons in sy Woord openbaar nie. Ons hoor in die Bybel dat God ook ŉ God van
liefde en barmhartigheid is. Daar is vir die Here nie groter vreugde as om sy mense rondom Hom te
hê terwyl hulle Hom eer en gehoorsaam en vertrou nie. En die Here doen werklik alles wat nodig is
sodat sy mense so naby Hom kan leef. Mag die Heilige Gees ons vanaand lei om uit hierdie tragiese
geskiedenis van Saul agter te kom of die Here werklik so hard en ongevoelig is as wat mense van
Hom dink.
Broers, susters en kinders, in ons deurlees van die Here se geskiedenis met sy volk en veral met
Saul, het ons nou al ons bedenkinge oor Saul gekry. Om die waarheid te sê, wanneer ons die naam
Saul hoor, dink ons onwillekeurig aan die ou wat vir Dawid agtervolg het omdat hy jaloers was op
hom. Vir ons het Saul ŉ baie swak karakter teenoor die indruk wat ons van Dawid het. Hierdie
bedenkinge wat ons oor Saul het, is verseker nie onregverdig nie.
Tot waar ons tans al gekom het in die Here se geskiedenis met Saul het ons bevestiging gekry vir
ons bedenkinge oor hom. Sommer met die eerste ontmoeting van Saul in die negende hoofstuk van
1 Samuel het dit al geblyk dat Saul nie regtig in ŉ lewende verhouding met die Here lewe nie. In sy
en sy slaaf se gesprek met mekaar kom ŉ mens agter dat hy nie eers vir Samuel, die man van God,
ken nie, en hulle albei het die gedagte dat Samuel soos ŉ waarsêer optree en betaal moet word.
In die twee hoofstukke voor hierdie een het ons groter krake in die mondering van Saul opgemerk.
Hy vertrou nie op die Here nie, want hy kon en wou nie die volle sewe dae vir Samuel by Gilgal wag
nie. Terwyl die Filistyne die volk ekonomies verdruk en heeltyd hulle militêre mag ten toon stel, doen
Saul niks nie, alhoewel hy die koning is wat die volk wou hê om hulle oorloë te voer. Tog wil Saul
graag die eer kry wanneer die vyand van Israel oorwin word. Verder wil hy ook hê dat sy woord tot
die letter toe uitgevoer moet word deur ander mense. Hy was selfs bereid om sy eie seun dood te
maak daaroor.
As ons so ŉ swak indruk van Saul het, en ons is maar sondige mense net soos hy, watter indruk het
ons alwetende God van Hom gehad? Die Here het inderdaad geweet dat Saul nie in ŉ lewende
verhouding met Hom lewe nie. Die Here het ook geweet dat Saul hom nie tot Hom, die Here, sou
bekeer nie. Maar dit het die Here nooit daarvan weerhou om alles te doen wat nodig is sodat Saul
tog in ŉ lewende verhouding met Hom kon begin lewe nie. En hierdie hardvogtige houding van Saul
bedroef die Here. Kom ons kyk met hoeveel sorg en geduld die Here te werk gaan wanneer Hy met
sy sondige mense werk.
Die Here het vir Samuel na Saul gestuur om sy volgende opdrag aan Saul te gee. Heel eerste laat
die Here Saul baie goed verstaan dat dit Hy is wat hom gekies het om as koning in Israel op te tree.
Die Here gebruik sy Verbondsnaam wanneer Hy dit vir Saul sê. Saul moet weet dat die HERE, die
God wat sy verbond met Israel gesluit het en met elke seun bevestig het in die besnydenis, sy God
is. En hierdie HERE wil hê dat Saul sy kind sal wees deur Hom te gehoorsaam en Hom te dien.
Alhoewel Saul nou al een keer moedswillig en vol van homself die Here nie gehoorsaam het nie,
waarvan ons in 1 Samuel 13 gelees het, laat die Here dit steeds nie maar net so bly nie. Hy doen
alles sodat Saul kan hoor en verstaan wat sy intensies met hom is. Omdat die Here wil hê dat Saul
Hom gehoorsaam sal dien, sê die Here duidelik:
luister dan nou na die stem van die woorde van die HERE.
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(1 Samuel 15:1 AFR53)
Daar moet by Saul geen twyfel wees oor hoe die Here wil hê dat hy Hom moet dien nie.
Daarby spel die Here ook nog uit hoe Saul sy God moet gehoorsaam. By Gilgal het Saul destyds so
amper die Here gehoorsaam deur die sewe dae enduit vir Samuel te wag. Maar om net amper lank
genoeg op die Here te wag en net amper voluit gehoorsaam te wees is egter nie goed genoeg nie.
Tot sy ontsteltenis moes Saul dit hoor by die man van God. ŉ Mens kan nie die Here wil
gehoorsaam en dien op die maniere wat jy dink aanvaarbaar sal wees nie. Saul het homself die
werk van die priester aangematig omdat hy gedink het as hy die offer aan die Here bring, sal die
Here outomaties hom sommer help in die oorlog teen die Filistyne.
Oor hierdie dwase optrede en omdat Saul as koning meer gehoorsaam aan die Here moes wees,
want hy moet ook ŉ voorganger vir die volk wees sodat hulle hom kan volg in gehoorsaamheid en
vertroue in die Here, het die Here sy besluit oor Saul bekend gemaak. As hy op die Here bly vertrou
het en gehoorsaam gebly het aan die Here se bevel, sou die Here sy koningskap oor Israel vir altyd
bevestig het. Nou sal sy koningskap egter nie voortduur nie. Niemand uit Saul se nageslag sal deur
die Here as koning in Israel bevestig word nie.
Wanneer die Here dan nou weer aan Saul ŉ opdrag gee met die herinnering aan die besondere
band wat die Here met hom het, is dit inderwaarheid nog ŉ geleentheid waarin Saul homself kan
betoon as ŉ gehoorsame en getroue dienskneg van die Here. Ons kan aanneem dat hierdie nie
maar net die tweede geleentheid is wat die Here aan Saul gegee het na die gebeure by Gilgal nie.
lank die tydperk is wat verloop het tussen 1 Samuel 13 en 1 Samuel 15 word nie vir ons geopenbaar
nie. Maar ons kan aan-vaar dat hierdie geleentheid een van baie was wat die Here aan Saul gegee
het sodat hy kon wys dat hy hom bekeer het en gehoorsaam aan die Here wil lewe. Die Here is
geduldig en lankmoedig. Hy verwerp en verstoot nie met die eerste oortreding nie. Hy gee
genadetyd, bekeringstyd, tyd om te besin. Het Saul van hierdie tyd gebruik gemaak om hom tot die
Here te bekeer? Of draai die lewe nog vir hom net om homself soos wat ons in die vorige twee
hoofstukke agtergekom het?
Saul kry met hierdie opdrag nie net nog ŉ geleentheid om homself as ŉ gehoorsame en getroue
dienskneg van die Here te betoon nie. Met hierdie opdrag wat die Here aan Saul gee, is daar
immers ook onderrig in opgesluit. Die Amalekiete het eeue gelede die Here vertoorn met hulle
optrede teenoor Israel. In hierdie eeue wat verbygegaan het, het die Here geleentheid tot besinning
en bekering gegee, maar daar was geen bekering nie. Die Here se genade en geduld is groot, maar
dit kanselleer nie sy regverdigheid en heiligheid nie. Hy voltrek die vonnis soos Hy gesê het indien
daar geen bekering is nie. Sal Saul die genade wat die Here teenoor hom bewys raaksien en nou vir
die Here luister? Hy het mos nou al een keer oor sy ongehoorsaamheid gestruikel. Ter wille van sy
volk wil die Here hê dat Saul ŉ goeie gehoorsame koning sal wees.
Wie is die Amalekiete en wat het hulle gedoen, kan jy vra, want die oordeel wat die Here oor hulle
gaan voltrek, is verskriklik. Die Amalekiete is die nageslag van Elifas, die seun van Esau. Hulle het
aan die suidekant van die beloofde land gewoon. Toe Israel maar skaars deur die Rooi See getrek
het, het die Amalekiete by Refidim uitgetrek om teen Israel te veg. Die Here sê dit is wat Amalek
gedoen het:
Dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan jou gedoen het, hoe hy jou
op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou, verslaan het
terwyl jy moeg en mat was, en hy God nie gevrees het nie. (Deuteronomium 25:17-18
AFR53)
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Die Amalekiete het laakbaar opgetree. En hulle het dit gedoen sonder dat Israel hulle daartoe
uitgelok het. Net oor geweld en afguns en hebsug het hulle dit gedoen. God haat dit wanneer die
sterkes in hierdie wêreld die swakkes uitbuit, veral wanneer die swakkes sy volk is. Daarom het die
Here nou aan Saul die opdrag gee om sy vonnis oor die Amalekiete te gaan voltrek.
ŉ Mens kan vra: Maar hoekom hou die Here dit so lank met sulke boosaardige mense uit? Daar is
twee dinge wat die Here ons hier wil leer. Die Here is inderdaad baie genadig. Hy voltrek sy vonnis
nie oor iemand voordat die maat van daardie mens se sonde vol geword het nie. So het die Here al
vir Abraham gesê in Genesis 15. Saul en ons moet ook leer dat die Here baie geduldig is met
sondaars. Hy gee kans en tyd vir bekering. Hy roep en praat mooi met ons. Maar wanneer mense
met hulle sonde aanhou, word die maat van hulle sonde net al voller, sodat die Here nie meer die
straf sal uitstel nie.
Die tweede ding wat geleer moet word, is dat tyd nie die sonde voor die oë van die Here uitwis nie.
Onder mense gebeur dit dat sonde oor ŉ tyd vervaag en ons vergeet daarvan en uiteindelik vergewe
ons ook. Voor die Here kan tyd nie sonde wegneem nie. Net die bloed wat Christus aan die kruis
gestort het, wis sonde uit voor God. Ons moenie maar van ons sondes vergeet en dink God gaan
ook daarvan vergeet en later maar vergewe nie. Die enigste rede waarom God ons sondes vir ons
sal vergewe, is omdat Christus duur daarvoor betaal het. Die enigste manier wat ons deel kan kry
aan hierdie vergifnis, is wanneer ons onder leiding van die Heilige Gees ons skuld voor God bely
terwyl ons ons toevlug neem tot Christus, ons Borg en ons Middelaar.
Het Saul die genade van die Here leer ken? Het hy al geleer om sy toevlug tot die troue
Verbondsgod te neem by wie daar alleen vergifnis is? Onderwerp hy hom nou voluit aan die Heilige
Gees?
ŉ Mens kan sê dat Saul se aansien by Israel weer herstel is na die laagtepunt by Gilgal toe die
manskappe gedros het. En dit is om dié rede dat soveel as twee honderd en tien duisend
manskappe reageer wanneer Saul hulle oproep vir hierdie opdrag van die Here. Saul se aansien is
egter nie al rede nie. Dit is immers die Here wat aan Saul die opdrag gee en die Here wil hê dat Saul
hierdie opdrag suksesvol sal afhandel. Suksesvol beteken dat Saul sy vertroue voluit in die Here sal
stel en Hom voluit sal dien deur elke letter van die opdrag uit te voer. Dit is dus eerder oor wat die
Here met Saul wil doen dat daar so baie manskappe by hom in Telaim vergader het.
Gehoorsaam aan die Here het Saul die manskappe bymekaargeroep en afgetrek na die stad van
Amalek. Met die gawes wat die Here aan hom gegee het, voer hy sy planne uit. Hy gebruik sy
militêre kennis en ondervinding vir hierdie taak wat die Here hom opdra. Saul tree met presisie op.
Hy storm nie in omdat die Here Amalek in sy hand gee met die banvloek nie. Omdat hy verneem het
dat daar Keniete tussen die Amalekiete woon, gee hy geleentheid dat die Keniete tussen die
Amalekiete uit kan padgee.
Die Keniete was afstammelinge van Jetro, Moses se skoonpa (Rigters 1:16). Saul tree met wysheid
en barmhartigheid op as hy die Keniete nie saam met die Amalekiete om die lewe bring nie. Tot hier
toe wil ŉ mens sê: Mooi so, Saul, hou so aan.
As Saul dan begin om die Here se vonnis oor die Amalekiete te voltrek, wil ŉ mens rustig raak, want
dit lyk asof Saul tog tot inkeer gekom het. Dit lyk asof hy die Here gehoorsaam gaan dien soos wat
hy beveel is. Maar dan kom die teleurstelling. Die hele volk van Amalek, man en vrou, kind en
suigeling, is deur Saul doodgemaak soos die Here beveel het – almal behalwe koning Agag. Hom
het Saul lewendig gevang.
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En wat koning Saul gedoen het, daarin het sy manskappe hom gevolg. Aangesien Saul die koning
nie doodgemaak het nie, het die manskappe al die diere van waarde – die bestes en die naasbestes
– nie doodgemaak nie. Hulle wou dit nie met die banvloek tref nie. Maar al die veragtelike en
vervalle vee het hulle wel met die banvloek getref.
Wat ŉ teleurstelling? Saul het sowaar nie geleer nie. Hy is weer net amper voluit gehoorsaam aan
die Here. En om net amper voluit gehoorsaam te wees aan die Here, weet ons mos nou al, is nie
goed genoeg nie.
Saul het toe in die tyd wat verbygegaan het sedert die gebeure by Gilgal en daarna nog nie geleer
om sy eie trots in sy sak te steek nie. Dit gaan vir hom steeds oor homself. Hy wil nie vir Agag
doodmaak nie, maar hy wil hom as ŉ trofee in sy paleis aanhou. Saul se manskappe verlustig hulle
in die buit wat hulle uit hierdie oorlog gekry het. In Saul se woorde wanneer Samuel hom die
volgende dag ontmoet, kan ŉ mens bykans die vreugde en blydskap in sy stem hoor. Die
manskappe is vrolik, want nou kan hulle offers aan die Here bring van die beste wat hulle gebuit het.
En dan hoef hulle nie hulle eie diere aan die Here te offer nie. En Saul was nie lank tevore nie so
daarop gesteld dat sy woord tot op die letter uitgevoer moet word, maar die Here se bevel wil hy nie
tot op die letter uitvoer nie.
Wanneer ons vir ŉ oomblik terugstaan van hierdie gebeure af en die geheel bekyk, moet ons onsself
afvra: Wat getuig Saul en sy manskappe van die Here wanneer hulle so optree nadat hulle die Here
se oordeel moes gaan voltrek het? Saul en sy manskappe se optrede skep die indruk dat die Here
Hom daarin verlustig om sy oordeel oor die sondaar te voltrek. Dit is presies hierdie beeld wat baie
mense van die Here het – die Here kry lekker om mense hel toe te stuur wat nie vir Hom wil luister
nie. Maar is dit die waarheid?
Nee! Dit is nie die waarheid nie. Hoor wat sê die Here vir Samuel in die nag nadat Saul so amper die
Here voluit gehoorsaam het:
Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en
my woorde nie uitgevoer nie. (1 Samuel 15:11 AFR53)
Samuel was totaal onbewus van Saul se ongehoorsaamheid. Die Here het hom daarvan vertel in ŉ
openbaring. Dit gaan in die eerste plek nie oor wat Saul gedoen het nie, al-hoewel dit belangrik is.
Die Here sê heel eerste wat Saul se optrede aan Hom gedoen het.
Die Here het berou gekry dat Hy vir Saul koning gemaak het. As die Here sê dat Hy berou gekry het,
is dit nie dieselfde as wanneer ons mense berou kry nie. Ons mense kry berou wanneer ons tot die
besef kom dat ons die Here bedroef het met ons sonde. Wanneer ons berou kry oor ons sondes
kom ons tot inkeer en bekeer ons onsself tot die Here.
As die Here berou kry, is dit nie omdat Hy verkeerd gedoen het nie. Al God se werk is reg en
regverdig. Hy maak nooit ŉ fout sodat Hy later daaroor jammer of selfs spyt moet wees nie. Met
hierdie woorde sê die Here vir ons in menslike taal wat in sy hart aangaan sodat ons Hom beter kan
ken. Die Here is hartseer en bedroef omdat Saul volhard het met sy ongehoorsaamheid. As die Here
sê dat Hy berou gekry het, beklemtoon Hy nogeens dat Hy ernstig was met sy bedoeling om ŉ
lewende verhouding tussen Hom en Saul te hê. Nadat die Here alles gedoen het wat nodig was, het
Saul steeds besluit om nie die Here te gehoorsaam nie. Saul het afvallig geword van die Here omdat
hy nie die bevel van die Here getrou uitgevoer het nie.
Die Here verlekker Hom beslis nie in die oordeel wat Hy voltrek en moet voltrek nie. Die Here is nie
hard en ongevoelig soos mense van Hom wil dink nie. Hy is die God wat die ellende wat mense oor
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hulleself bring Hom aantrek sodat Hy self hartseer word en teleurgesteld is omdat sy mense nie vir
Hom wil luister en Hom wil glo nie.
Samuel, die man van God, wat naby die Here geleef het, het dadelik die belewenis in homself ervaar
van wat in God se hart aan die gang is. Samuel was kwaad, teleurgesteld en ontsteld. Die man wat
die Here gekies het om koning in Israel te wees het die Here bedroef met sy hardnekkige volharding
in ongehoorsaamheid. En Samuel het die hele nag deur gebid om uitkoms. Hierdie uitkoms het te
doen met ŉ uitkoms vir Saul uit sy sonde uit, ŉ uitkoms vir die volk uit hulle sonde uit, ŉ uitkoms
sodat die Here werklik geëer word vir wie Hy werklik is. Hy bid dat die Here iemand mag gee wat
Hom werklik sal gehoorsaam en Hom van harte tevrede sal stel.
Die Here het inderdaad uitkoms gegee. Hierdie uitkoms het gekom maar nie in die persoon van
Dawid nie, want hy het ook die Here bedroef met sy ongehoorsaamheid. Die uitkoms het gekom in
die nakomeling van Dawid, Jesus Christus, die Seun van God wat gebore is uit die huis van Dawid.
Hy het sy Vader voluit gehoorsaam en gedien. Hy het dieselfde hart as sy Vader wanneer dit kom by
die oordeel oor die sonde. Ons hoor dit wanneer Lukas vir ons skryf wat gebeur het toe Jesus met
die intog in Jerusalem die stad voor Hom gesien het.
Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil en gesê: “As jy
vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal
dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle
kante beleër. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in
jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God
gekom het om jou te red, nie besef het nie.” (Lukas 19:41-44 AFR83)
Hierdie is beslis nie die woorde van ŉ ongevoelige en harde God nie. Dit is die woorde van die God
wat self die pyn beleef van die ellende wat mense oor hulleself gebring het. Mag die Heilige Gees
ons so sensitief maak dat ons hart saam met die Here se hart sal bloei wanneer die sonde in ons sy
kop uitsteek. Mag ons saam met die Here treur oor die ellende wat die sonde en sondige mense in
God se goeie skepping aangerig het. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word (Matteus
5:4 AFR53), sê ons Here Jesus.
Amen!
Slotgebed
Skrifberyming 11-3:1, 2 (16:1, 2)
1

Salig die wat arm van gees is / en van God hul wysheid leer,
want die koninkryk der heemle / is hul erfdeel, sê die Heer.

2

Salig die wat kwyn in droefheid, / in hul weedom troosteloos,
want hul droefheid word tot vreugde / as die Heer hul hart vertroos.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
Ds Coen Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
14 Julie 2013

6

