
 

 

1 Maart Lees – Levitikus 24:16 
 

Moenie God se Naam verkeerd gebruik nie 

“Wie die Naam van die Here oneerbiedig gebruik, moet die 
doodstraf kry” (16) 

Ernstige sake hierdie! Dis g’n grap meer om te hoor hoe mense 
deesdae God se naam op ligsinnige maniere gebruik nie. Omtrent 
elke filmster en openbare persoonlikheid gebruik die Here se naam as 
‘n stopwoord. Ek wonder hoekom? Hoekom sê hulle nie iets soos: “O, 
my Muhammed,” of: “O, Boedha” nie? Ek weet nie, behalwe dat ek 
dink dat dit ‘n manier is hoe die wêreld hul minagting met God hardop 
probeer uitdruk as hulle sy naam so goedkoop gebruik. Nou ja, eintlik 
is die god waarna ongelowiges op dié manier verwys nie die God van 
die Woord nie, want mense wat sy naam sonder betekenis gebruik, 
weet nie regtig wie Hy is nie. Tog is dit geen verskoning vir hulle om 
aan te hou om sy Naam goedkoop te maak nie. 
God Self beskerm sy Naam. Gaan lees maar die Tien Gebooie, of ook 
hier in Levitikus 24, dan sien jy dat God dit glad nie vat dat mense 
ligsinnig van Hom, of oor Hom praat nie. In die dae van Levitikus was 
so ‘n oortreding die doodstraf werd. Wel, ons moet sorg dat die Here 
se Naam op ons lippe en in ons lewe geheilig word. Eweneens moet 
ons diegene wat ‘n bespotting van die Here maak ook op verskillende 
maniere waarsku dat hulle met vuur speel. Immers, dis inderdaad so 
dat mense op die voorstoep van ‘n lewende, ewige vuur speel 
wanneer God se Naam bespotlik gemaak word. Hoe dwaas om so 
iets aan te vang.  

 
 
GEBED:  Almagtige Vader, beskerm u heilige Naam  
 

Skriflesing vir vanaand   Lev 24:1-23   
   
 
 
 
 
 
 



 

 

2 Maart Lees – Levitikus 25:1-7 
 

Lees die Woord reg 

“... Maar die sewende jaar moet die hele land ‘n rustyd hê, ‘n 
sabbatjaar tot eer van die Here” (3) 

Nou die dag lees ek’n modderskermplakker wat sê: “The Bible says it, 
I believe it and that’s final.” Dit klink mooi, mits dit nie beteken dat ons 
elke teks in die Bybel op gesigwaarde probeer toepas op vandag se 
situasie nie. Vat maar die uitsprake oor die sabbatjaar hier in Levitikus 
25. Indien ons dit letterlik sou toepas, sonder om te vra wat dit vir die 
oorspronklike lesers gesê het, dan moet ons alle boere in ons land 
elke sewende jaar onder tug sit. Hierdie teks verbied immers boere 
om op die sewende jaar te plant en te oes. Nou hoekom laat ons dan 
vandag boere toe om elke jaar te plant sonder om Levitikus 25 letterlik 
toe te pas? Wel, omdat die regte vraag om eerder te vra die volgende 
is: Wat wou God vir Israel gesê het deur hierdie wet? Met ander 
woorde, watter beginsels en norme is onderliggend tot hierdie 
uitspraak wat vandag nog geldig is? 
Die antwoord op hierdie vraag is voor die hand liggend: God wou vir 
die Israeliete leer om nie hulle landbougrond uit te put nie. Omdat 
hulle nog nie geweet het van dinge soos roofbou en die behoorlike 
bemesting van landbougrond nie, wou die Here deur hierdie wet die 
grond beskerm teen uitputting en oorbenutting.Tekste soos Levitikus 
25 illustreer vir ons dat die regte vraag om aan Bybelstekste te stel, is 
om telkens te vra watter beginsels daar ter sprake is. Bybelse 
beginsels is tydloos. Dit geld vir alle tye, mense en situasies, terwyl 
gebruike tydbepaald is en aan spesifieke situasies gekoppel word. 

 
 
GEBED:  Heer leer my om u Woord met groot respek te 
bestudeer 
 

Skriflesing vir vanaand   Lev 25:8-55    
  



 

 

 

3 Maart  Lees – Levitikus 26:1-26 
 

Daar’s seën in gehoorsaamheid 
 
“Net vyf van julle soldate sal honderd op die loop jaag” (8) 
 
Kom jy geestelike krag kort? Smag jy ook na God se wil vir jou lewe?  
Wel, ons hemelse Vader stel sy spesiale krag en leiding tot beskikking 
van elkeen wat Hom hierom vra! Waarvoor wag jy nog? Bid en 
ontvang! Stel jou lewe oop vir die Gees se splinternuwe fees. Hy sal 
jou op die regte pad lei, op geen ander roete nie! Hy sal jou wys 
presies waar jy inpas binne die raamwerk van God se planne. Hy sal 
jou lei om jou kant te bring op elke plek waar God jou hier in 2006 wil 
gebruik.  
Reeds aan die Israeliete van ouds het God sy spesiale krag en 
teenwoordigheid beloof as hulle volhard op sy pad. Wel, God se 
beloftes en sy bystand is steeds in millennium drie beskikbaar. Nou 
nog waarborg die Here dat jy ‘n leër in sy Naam kan aandurf. En dat 
sy oorvloed jou tree vir tree sal vergesel as jy enduit op sy pad stap.  
Neem dag na dag jou plekkie laag voor Hom in. Wag in stilte op God.  

• Wag op die Here totdat alles in jou lewe om sy eer gaan, nie 
om joune nie. 

• Wag totdat God se grootheid jou baie klein laat wees.    
• Wag op die Here totdat die onrus binne-in jou hart plek maak 

vir hemelse vrede.  
• Wag totdat jy die innerlike versekering kry dat jy op die Here 

se koers is, nie op jou eie verdwaalpad nie. 
 
 
 

 
 
GEBED:  Wees saam met my, drie-enige Heer, sodat ek geen 
ander mag vrees nie 
 

Skriflesing vir vanaand:  Lev 27:1-34   
  



 

 

 

4 Maart  Lees Rigters 2:1-10 
 

‘n Godlose geslag binne een generasie 

“... Die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie” 
(10) 

Rigters, die boek waarby ons van vandag af vir ‘n wyle aansluit, vertel 
die verhaal van die Israeliete se verowering van Kanaän. Na Josua se 
dood was die volk in ‘n groot leierskapkrisis gedompel. Skielik het 
hulle teruggeval in hul ou, sondige weë. Een van die hartseerste 
tekste in die ganse Rigterboek, tref ons sommer al hier in 2:8-10 aan. 
Skaars was Josua van die toneel af, of ware godsdiens was ook van 
die toneel af. Nog erger, die volgende geslag het nie eens geweet van 
die groot dade van  die Here en hoe Hy hulle gered het nie. Wat ‘n 
tragedie! Daardie einste mense wat ‘n ruk tevore nog hard en mond 
aan Josua beloof het hulle sal die Here dien (Josua 24), se nageslag 
het totaal en al God-loos en goddeloos grootgeword.  
Is dit moontlik dat ‘n volk binne een geslag so goddeloos kan word? 
Ja, hier in Rigters 2 sien ons dit swart op wit. Dis maklik om die vinger 
beskuldigend na die volgende geslagte wys, na die jeug en die 
jongmense. Maar is dit werklik net hulle skuld? Nee, die vingers wys 
ook terug na die vorige geslag, na grootmense en oumense, soos 
daar in die tyd van Josua. Gaan lees gerus maar in Josua 24 hoe 
hierdie ouer leiers van die volk hart en mond beloof het hulle sal die 
Here dien, maar kort na Josua se dood, was al die vroom beloftes 
daarmee heen. Hoe gou raak ‘n volk nie verlam deur sonde nie. Keer 
dat dit vandag weer gebeur. Dra die Woord van God uit na jou familie 
toe. Laat jou kinders en kleinkinders God ook liefhê, soos jy! 

 
 
GEBED:  God, ek wy my hele familie vandag aan U 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 2:11-3:6    
  



 

 

 

5 Maart Lees – Rigters 3:1-11 
 

Slaag vandag die toets 

“Die Gees van die Here was op hom en hy het oor Israel 
geregeer” (10) 

Die lewe is propvol toetse. Om elke hoek en draai moet ons keuses 
maak tussen reg en verkeerd, tussen dit wat die Here verheerlik en dit 
wat net tot ons eie voordeel strek. So was dit nog altyd, en so sal dit 
tot op die laaste dag hier op aarde bly. Vra mar vir die Israeliete daar 
in die tyd van die Rigters. Die Here het gesorg dat die omringende 
volke hulle met rus laat. Dit was egter ‘n toets vir die Israeliete om te 
sien of hulle in ‘n tyd van vrede en voorspoed ook op die Here se pad 
sou volhard. Nodeloos om te sê, hulle het die toets met vlieënde 
vaandels gedruip. Kort voor lank het hulle ondertrou met ander volke 
en dié se gode begin dien.  
Omdat die Israeliete in sonde geleef het, het God geen ander keuse 
gehad nie as om hulle oor te gee aan die vyand. Toe hulle in die knyp 
was, het hulle skielik weer onthou om te bid. Toe het God ‘n 
Geesvervulde leier genaamd Otniël aan hulle gegee om hulle te bevry 
van hul vyande en om hulle op die regte pad te hou.  
Tot vandag toe is dit so maklik om God se hand te los as dit goed 
gaan. Dan gaan ons baie gerieflik op ons eie aan. Wanneer die 
onweeerswolke egter begin saampak, dan begin ons skielik bid. Dan 
moet die wonderwerke begin gebeur. Wel, God wil nie hê dat ons 
Hom op dié manier dien nie. Ons geloof mag nie net die noodwiel van 
ons lewe wees nie, maar die stuurwiel! Is dit waar van jou dat jou 
geloof die kragbron van jou lewe is, of nie? 

 
 
GEBED:  Laat my geloof in U die kragbron van my lewe wees 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 3:12-31   
  
  



 

 

 

6 Maart Lees – Rigters 4:1-23 
 

Soek die vrou, of die man! 

“... jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie: die Here sal vir 
Sisera aan ‘n vrou uitlewer” (9) 

Toe gee die Here ‘n spesiale leier aan Israel. Nee wag, laat ek dit reg 
sê: ‘n leidster, Debora! Wat ‘n leiersfiguur was sy nie - ‘n profetes wat 
God se wil bekend gemaak het. Wie het gesê vroue kan nie spesiale 
leiersposisies beklee nie?  
Die Franse het ‘n spreekwoord wat sê dat as daar ‘n probleem is, dan 
moet jy ‘n vrou loop soek. Wel, die boek Rigters sou dit anders wou 
stel – as jy ‘n oplossing soek in ‘n tyd van krisis, soek dan ‘n vrou! 
Nee, soek sommer twee. Ja, Debora was die vrou wat die regte 
profetiese woorde gespreek het wat vir Barak, die aanvoerder van 
Israel se soldate, aangevuur het om hul vyand, Sisera, aan te val en 
te oorwin. Maar Debora het ook vir Barak gesê dat ‘n tweede vrou die 
rede sou wees vir Sisera se dood, soos wat die res van Rigters 4 vir 
ons vertel.  
Die Here gebruik natuurlik nie net mans in sy diens nie. Nee, mans en 
vroue is ewe belangrik in God se diens. So skryf Paulus duisende jare 
later in Galasiërs 3:28 as hy sê dat Christus alle grense tussen mans 
en vroue uit die pad kom vat het.  
Gebruik elke kans wat die lewe bied om tot eer van God te leef. 
Moenie dink dat dit net ander mans, of ander vroue, is wat die Here se 
werk moet doen nie. Nee, gryp jy die kans vandag met albei hande 
aan. Loop op sy pad. Hoor wat die Here se wil is en volg dit 
onverskrokke na.  
 

 
 
GEBED:  Here God, gebruik my ook soos wat U wil 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 5:1-31  
 
  



 

 

 

7 Maart Lees – Rigters 6:1-21 
 

Dalk een van die Here se helde? 

“Die Here is by jou, dapper man” (12) 

Dit was ‘n droewige tyd in Israel se geskiedenis. Die Midianiete het 
hulle land geplunder. Toe die mense by die Here gaan hulp soek, het 
Hy ‘n nuwe leier opgerig: Gideon! Maar Gideon was aanvanklik nie die 
dapperste ou nie. Toe die engel by hom aankom waar hy in die dorp 
Ofra wegkruip en hom as ‘n held groet, het Gideon ongelowig hierop 
reageer. Geen groot belydenisse het daardie dag oor Gideon se lippe 
gestroom nie. Inteendeel. Hy het sommer padlangs vir die engel gesê 
dat die Here hulle in die steek gelaat het. Hyself glo eintlik nie meer in 
die Here nie.  
Wanneer die Here met jou praat, al is jy kleingelowig, steur Hy Hom 
nie aan jou verskonings nie. Gideon se ongeloof word daarom vinnig 
van die tafel gevee as die Here vir hom sê om met sy hemelse krag 
die Israelietete te gaan bevry (vers 14). Ja, as die Here iemand gekies 
het vir ‘n taak, help verskonings net mooi niks - nie eens goeie 
verskonings, soos Gideon s’n nie. Dan is jy ‘n nuwe held, al kruip jy 
weg. Dan is jy ‘n kryger in die hemelse weermag omdat die Here 
vorentoe kyk na die eindpunt waarheen Hy met jou oppad is, nie na 
hier en nou waar Hy jou in die donker kom uithaal nie. Kortom, die 
Here noem jou vandag dit waar Hy jou eendag wil hê. Hy spreek 
daarom vandag ‘n woord van lewe oor jou uit. Hy noem jou nou al ‘n 
dapper held, want dis wat jy binnekort gaan wees, soos ‘n Gideon van 
ouds. 

 
 
GEBED:  Christus, maak my vandag al een van u dapper helde 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 6:22-40   
  
  



 

 

 

8 Maart Lees – Rigters 7:1-15 
 

Die Here se helde doen verstommend min 

“Ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het... 
(7) 

Gideon, die nuwe held in God se aardse weermag, moes Israel van 
die Midianiete bevry wat ‘n leër wat 135,000 soldate in die veld kon 
stoot (Rigters 8:10). By En-Garod het hy sy manne bymekaar gebring- 
32,000 van hulle. Toe beveel die Here dat al die banges padgee. ‘n 
Hele 22,000 soldate het padgegee. Nou was die oorwig van die 
Midianiete: 1 teen 13,5! Steeds was die Here nie tevrede nie.  
Die Here het sy elite gevegseenheid teen die Midianiete self 
uitgesoek. God se keuse het geval op hoe hulle water drink. Die 300 
mans wat water met hulle hand opgeskep het, was God se keuse. 
Nou was die Midianiete se oorwig 1 teen 450! 
Die spesiale taakmag wat die Here vir Gideon uitgesoek het, se 
wapens was fakkels en trompette. Ek weet nie van jou nie, maar ek 
sou vreesbevange gewees het as ek gehoor het ek moet 135,000 
soldate aandurf met trompette en fakkels. Tog is daardie nag ‘n 
oorwinning behaal in God se Naam. Sy mense het hulle grond 
teruggekry.  
Die Here se helde hoef nie te veel te doen as hulle volgens sy 
instruksies veg nie. Al klink die hemelse opdragte soms vreemd - 
wanneer sy krygers gehoorsaam is, is die oorwinning altyd in sig; ook 
in 2006! Selfs al is die oormag reusagtig, wanneer God by jou is, dan 
is jy altyd aan die wenkant. Vertrou daarom op Hom deur dik en dun. 

 
 
GEBED:  Maak my vreesloos, al is die oormag voor my hoe 
groot. 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 7:16-25   
  
  



 

 

 

9 Maart Lees – Rigters 9:42-57 
 

Leef jou lewe sonder spyt of verwyt 

“So het God die onreg gestraf wat Abimelek sy pa aangedoen 
het...” (56) 

Abimelek, ‘n seun van Gideon by ‘n slavin, het op ‘n slinkse manier 
die mag bekom na Gideon se dood. Daarna het hy sy 70 broers laat 
vermoor. Net Jotam, die jongste, het weggekom. Vir ‘n lang ruk het 
Abimelek ‘n skrikbewind gevoer, totdat hy op ‘n dag in Tebes deur ‘n 
klip verbrysel is wat ‘n vrou op hom afgegooi het vanuit ‘n toring. So 
het God die onreg gestraf wat hy aan sy broers aangedoen het. 
Miljoene mense bring vandag hulle lewe sinneloos deur. ‘n Keer of 
wat het ek al by iemand se sterfbed gestaan. Weet jy, niemand het 
ooit vir my gesê hulle is spyt dat hulle nie harder gewerk het nie. Nee, 
almal wou graag nog tyd saam met die Here en hulle geliefdes 
deurbring. ‘n Nieu-Seelandse vriend wat een keer op ‘n vliegtuig was 
waarvan twee motore ingegee het, vertel vir my dat die kaptein vir die 
passasiers op daardie stadium gesê het dat hulle hul selfone mag 
aanskakel om hulle geliefdes te skakel. Let wel, nie hulle makelaars, 
bankiers, of selfs die begrafnisondernemer nie. Nee, wanneer mense 
se lewe aan ‘n draadjie hang, dan gaan hulle harte uit na hulle 
geliefdes toe. Dan bid hulle. Dan wen liefde! Die lewe gaan so gou 
verby. Moenie die paar lewensjare wat jy op aarde het deur jou 
vingers laat val nie. Wat help dinge soos geldgierigheid en 
magsbeheptheid jou as jy die mense die naaste aan jou verloor? Die 
ergste van alles: wat help dit jou as jy vir God ook verloor omdat jy te 
besig is vir Hom? Dan het jy letterlik alles verloor!..  

 
 
GEBED:  Leer my om my lewensdae reg te gebruik 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 9:1-41     
  



 

 

 

10 Maart Lees – Rigters 11:30-40 
 

Moenie te gou verkeerde beloftes maak nie 

“...ek sal hom as brandoffer offer” (31) 

Die verhaal van Jefta hier in Rigters 11 het ‘n kinkel in die kabel wat 
ekself nie te mooi verstaan nie. Dit vertel hoedat hy ‘n gelofte aan die 
Here gemaak het om die eerste persoon wat hy raakloop as 
brandoffer aan Hom te offer indien God aan hom ‘n oorwinning oor die 
Ammoniete sou besorg. Toe loop hy sy dogter eerste raak. Nadat hy 
haar twee maande uitstel gegee het om afskeid te neem van haar 
vriendinne het hy haar toe aan God geoffer.  
Hoe gemaak met hierdie teks? Ek weet nie so mooi nie, want God het 
nooit menslike offers begeer nie. In Miga 6 lees ons byvoorbeeld 
uitdruklik dat God nie menslike offers verlang nie. Nee, Hy vra 
toewyding en gehoorsaamheid. Anders gestel: God is net op soek na 
lewende offers, na lewende mense wat Hom van harte dien. 
Vroeër het God wel vir Abraham getoets met die opdrag om Isak te 
offer, maar dit het nooit fisies gebeur nie. God het immers ‘n afsku 
gehad in die menslike offers wat sommige Israeliete aan die afgod 
Moleg gebring het. Veral kinderoffers aan hierdie afgod was baie 
gewild in daardie tyd. Miskien spruit die offer van Jefta dan voort uit sy 
kontak met buurvolke wat geglo het mens offer jou allerbeste vir die 
gode. Uiteraard is menslike offers, veral eie familielede, die 
kosbaarste besittings wat jy gehad het om te offer. Maar dit was 
onnodig. Dit was ‘n oorhaastige belofte. Moenie in dieselfde slagyster 
trap om oorhaastige beloftes aan God te maak nie.  

 
 
GEBED:  Laat my manier van leef ‘n offer aan U wees, Here 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 11:1-29   
    
  



 

 

 

11 Maart Lees – Rigters 14:1-20 
 

Hemelse gawes moet reg gebruik word 

“Uit ‘n eter kom daar iets te ete, uit ‘n sterke kom daar iets 
soets” (14) 

As jy die naam Simson hoor, dan dink jy aan spiere en krag. Ja, hy 
was die groot kragreus onder al God se helde, die man met die baie 
spiere wat die Filistyne keer op keer met kaal hande oorwin het. Selfs 
leeus was nie vir hom ‘n bedreiging nie, omdat hy op ‘n dag een 
vreesloos doodgemaak het. Praat van krag! Tog het Simson ‘n paar 
swakpunte in sy mondering gehad. Sy achilles hiel was sy voorliefde 
vir Filistynse meisies. Toe hy met een trou, het hy tydens die onthaal 
‘n raaisel aan die jongmans gestel wat hulle nie kon beantwoord nie. 
Sy nuwe bruid het die antwoord egter uit hom uit getorrintg na sewe 
dae. Woedend is Simson toe daar weg na Askelon waar hy 30 mans 
doodgemaak het en hul klere as geskenke aan die gaste gegee het. 
Hyself is hierna terug na sy pa toe terwyl sy jong bruid aan die 
strooijonker as vrou gegee is. 

Dis wonderlik as die Here buitengewone gawes aan sy kinders gee, 
maar die gevaar is altyd dat gelowiges sulke gawes misbruik. Kyk 
maar na Simson. Hy het sy krag dikwels tot sy eie voordeel op 
homself uitgemors. Sy ontembare gees het gemaak dat hy nie regtig 
voor God gebuig het soos wat hy moes nie. Moenie dieselfde doen 
nie. Gebruik jou Godgegewe talente om Hom alleen te eer. Moenie 
die soeklig ooit na jouself toe verskuif nie. Dis diefstal! Dis om by God 
te steel. Dis om hemelse eer te vat wat jou nie toekom nie. 

 

   
 
GEBED:  Dankie Here vir al my talente. Laat ek U verheerlik 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 13:1-25    
  



 

 

 

12 Maart Lees – Rigters 15:1-20 
 

Die regte Antwoord vir die verkeerde mense 

Maar die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak...” (14) 

Simson se lewe was vinnig, gewelddadig en selfsugtig. Meeste van sy 
oorwinnings oor die Filistyne is eintlik behaal terwyl hy sy persoonlike 
vendettas geveg het. Sy stormagtige huwelik met ‘n Filistynse meisie 
was die groot doring in die vlees. Een geveg na die ander het gevolg, 
totdat dit oorgeloop het in ‘n stryd tussen twee volke. Om die Israeliete 
uit die prentjie te probeer kry, het Simson later ingestem om 
uitgelewer te word aan die Filistyne. Maar hy het kort voor lank die 
toue gebreek waarmee hy vasgemaak is en ‘n duisend Filistyne met ‘n 
kakabeen van ‘n dooie esel doodgeslaan. Praat van ‘n gevaarlike 
man! 
Soos wat ons gister gesien het, het Simson nie aldag mooi op die 
Here se pad geloop nie. Tog het dit nie sy spesiale gawes 
geneutraliseer nie. God neem nie elke slag sy kinders se talente en 
gawes van hulle af weg as hulle dit verkeerd gebruik nie. Kyk maar na 
Simson. Sy kragmisbruik om persoonlike vetes op te los, het nie 
meteens ‘n einde aan sy groot krag gebring nie. 
Sorg dat jy jou gawes aanwend tot eer van God en tot eer van ander. 
Moenie dink dat die blote feit dat jy in die Here se Naam sekere dinge 
doen ‘n teken van hemelse goedkeuring is dat jy dit reg gebruik nie.  
Ondersoek jou eie hart. Gaan kyk ook wat sê die Bybel. Maak van jou 
kant af seker dat daar nie selfsugtige motiewe in jou binneste rondlê 
wanneer jy die Here se werk doen nie. 

 
 
GEBED:  Toets my hart, o God 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 16:1-22   
  
  



 

 

  

13 Maart Lees – Rigters 16:23-31 
 

Laat die Here jou lei 

“Here my God dink tog aan my!” (28) 

Toe struikel Simson vir oulaas op ‘n groot manier! Weer eens was dit 
‘n Filistynse vrou se skuld. Delila was haar naam. Sy het na ‘n lang 
gekarring aan hom die geheim van sy groot krag ontdek. Toe is hy 
deur die Filistyne gevang. Om alles te kroon, is sy oë uitgesteek. 
Later, toe die Filistyne ‘n fees tot eer van hul god Dagon gehou het, is 
Simson nadergebring sodat hulle met hom kon spot. Wat ‘n hartseer 
situasie om die groot man van God so magteloos in die afgodstempel 
van die heidene te sien. Wat ‘n kontradiksie! 
Simson kon die vernedering nie uitstaan nie. Daarom het hy tussen 
twee pilare gaan staan en gebid om krag. Hierna het hy die pilare 
omgetrek. Die hele tempel het ineengestort. Hy en duisende mense 
daarbinne is op slag dood.  
Die tragiese van Simson se lewe is dat hy sy kanse telkens deur sy 
vingers laat val het. Nee, dis nog meer tragies dat ons hom eintlik net 
hierdie een keer aan die einde van sy lewe hoor bid. Vanaf sy 
geboorte tot hier kort voor sy dood het hy geweet dat daar ‘n spesiale 
roeping van God op sy lewe is, maar nooit hoor ons hom bid nie. Nee, 
dit was altyd net hyself en sy eie eer wat saakgemaak het. Leer uit 
hierdie groot man se foute. Maak seker dat jou lewe in afhanklikheid 
van God geleef word. Moenie jou lewe biddeloos deurbring nie. Toets 
al jou paaie en lewenskeuses aan God se Woord. Volg sy leiding na. 
Wees ‘n held so reg na sy hart.  

 
 
GEBED: Here, lei my in u weë. Hou my in u hand 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 17:1-13   
  
  



 

 

 

14 Maart Lees – Rigters 18:1-10 
 

Stel jou vertroue in God  

“Die Here is by julle op julle reis” (6) 

In Rigters 17-18 lees ons die vreemde verhaal van ‘n man genaamd 
Miga en sy eie priester wat in die Efraimsberge gebly het. Uiteindelik 
het die priester ook aan vreemdelinge wat daar aangekom het 
profetiese woorde bekendgemaak, wat daartoe gelei het dat hy 
uiteindelik sy meester, Miga, verlaat het.  
Profete in die Bybelse tyd was bekendmakers van God se wil. Nee, 
hulle was glad nie toekomsvoorspellers of waarseërs nie. Allermins. 
Sulke praktyke was regdeur Israel se geskiedenis verbode. Heidense 
waarseërs wat onsigbare magte probeer manipuleer het om spesiale 
kennis oor die toekoms te bekom, was in stryd met God se wil.  
Moenie vandag jou heil of hoop soek by mense wat sê dat hulle die 
toekoms kan voorspel, of wat beweer dat hulle met mense aan die 
ander kant van die graf kontak het nie. Dis ‘n mosie van wantroue in 
God. Deur self jou toekoms te probeer manipuleer deur by sulke tipe 
mense jou hulp te gaan soek, is om daardeur te sê dat jy God nie 
vertrou om dit vir jou uit te sorteer nie.  
Bly naby aan God. Vertrou Hom met elke vandag. Stel jou hele lewe 
in sy hand, dan kan jy elke nuwe dag, ja, jou ganse toekoms, met die 
grootste vertroue binnegaan. Loop asseblief op God se pad, nie op 
die paaie wat ander mense op vreemde maniere vir jou probeer bou 
nie. Of die wankelrige paaie wat jyself probeer bou deur jou eie 
kleingeloof nie.  
  

 
 
GEBED:  Here Jesus, hou my toekoms in u hand 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 18:11-31   
  
  



 

 

 

15 Maart Lees – Rigters 19:1-20:2 
 

Los die res, soek God 

“Toe het al die Israeliete.. bymekaargekom in die 
teenwoordigheid van die Here” (1) 

As jy ernstig is oor jou verhouding met die Here, dan moet jy dit tog 
oorweeg om vandag een van jou heel kosbaarste besittings aan Hom 
weg te gee: jou tyd! Meeste gelowiges dink nie eintlik hieraan as hulle 
dinge op die Here se altaar begin neersit nie. Hulle bring hulle gawes, 
geld, hulle eie wil, en ‘n klompie ander dinge, maar min mense 
bemaak ooit hulle dagprogramme aan die Here! Om ‘n betekenisvolle 
Christelike lewe te leef, moet jy jou horlosie; jou dagboek en jou 
jaarprogram in die Here se hande sit. Jy moet leer om jou 
tydsbenutting te sinkroniseer met die Here S’n, anders mors jy jou tyd 
op al die verkeerde goed.  

Praktiese geloof is wanneer jy elke oggend jou dagboek vir die Here 
gee sodat Hy sy spesiale afsprake met jou, asook sy hemelse 
prioriteite, bo-oor al joune kan inskryf met hemelse ink. Jou geloof 
werk teen volsterkte wanneer jy hierdie wegggee-oefening dag na 
dag, jaar in en jaar uit, herhaal. “Tyd is geld” sê die besigheidsmense. 
Tyd is nog veel kosbaarber as dit, sê die Here. Elk dag wat jy deur jou 
vingers laat glip om saam met Hom te wandel, is ‘n verlore kans; ‘n 
dag wat jy agteruit groei. Hoor weer: Op die Here se pad gaan jy 
agteruit as jy stilstaan. As jy nie dag vir dag saam met Christus stap 
nie, raak jy agter. Dan moet jy nie te verbaas wees as jou geestelike 
lewe al halfpad dood is nie. 

 
 
GEBED:  Here, neem volle beheer oor my dagprogram 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 20:3-48    
  
  



 

 

 

16 Maart Lees – Rigters 21:1-4 
 

Kry sonde uit die pad uit, nou dadelik! 

“Daar het hulle tot die aand toe in die teenwoordigheid van God 
gesit. Hulle het lank daar gesit en hard gehuil” (2) 

Kyk, as daar een ding is wat God haat, dan is dit sonde. Hy kan dit nie 
vat nie. Tog is die enigste Plek op aarde waarheen jy jou oortredings 
kan neem as jy ernstig is om daarvan ontslae te raak, na God se troon 
toe. Hoekom? Wel, omdat net Hy die regte medisyne het wat sonde 
uit die pad kan vat. Hoe werk hierdie medisyne? Eenvoudig: erken dat 
jy 100% droog gemaak het. Kom na God toe met ‘n diep besef van die 
gemors waarin jou lewe is, en met die wete dat jy niks daaraan kan 
doen om dit self beter te maak nie. Moenie eens by Hom probeer 
verskoning maak vir jou droogmaakspul nie. Onthou, jy staan in die 
teenwoordigheid van die Koning van die heelal wat alles van jou af 
weet. Hy ken jou deur en deur. Hou op om die rol van “slagoffer” te 
speel. Aanvaar verantwoordelikheid vir elke afdraaipad in jou lewe. 
Erken ruiterlik: “Ek is die een wat gesondig het - ekke!” Kom staan 
dan bakhand voor die lewende God met al jou sondes. Bedel genade 
met ‘n stukkende hart. Moenie speletjies speel nie. Pleit opreg om 
vergifnis.  
Wanneer mens in opregtheid voor die drie-enige God gestaan het met 
dit wat verkeerd is in jou lewe, dan moet jy daar wegstap as ‘n nuwe 
mens. Aanvaar God se vergifnis. Ontvang dit. Beleef dit. Voel hoe die 
loodsware gewig van skuld en seer meteens van jou skouers af is. 
Ervaar nuwe hemelse vryheid in jou lewe. 

 
 
GEBED:  Hoor my as ek my skuld bely, Heer Jesus! 
 

Skriflesing vir vanaand: Rig 21:5-25   
  
  



 

 

 

17 Maart Lees – 1 Konings 2:36-47 
 

Bid om te ontvang 

“Waarom het jy jou dan nie aan hierdie eed voor die Here... 
gehou nie” (43) 

Die Koningsboeke bou voort op die verhaal van 1 en 2 Samuel. Dawid 
is nou aan die einde van sy lewe. In opdrag van Natan het vir Salomo 
tot opvolger van Dawid by die Gihonfontein gaan  salf. ‘n Klomp van 
Dawid se handlangers is in die proses doodgemaak. Al Dawid se ou 
vyande is op hierdie manier uit die pad gekry sodat Salomo kort voor 
lank ‘n stewige greep op die koningskap wat aan hom oorgedra is 
gekry het.  
Mense wat in magsposisies is, het dikwels moeilike keuses om te 
maak. Iewers langs die lewenspad moet hulle kies tussen mense en 
tussen vriende. As jy ook in ‘n leiersposisie van een of ander aard is, 
dan mag jy egter nooit die fout maak om God se hand te laat los nie. 
Moenie grond afstaan aan die vyand nie. Bly op jou pos by jou werk, 
tussen jou vriende en in jou kerk. Al is jy die enigste gelowige tussen 
duisende ander mense - staan sterk! Al is jy in die laaste vesting by 
jou werk – byt vas! Die Here is ook daar saam met jou. Hy laat jou 
nooit, maar nooit in die steek nie. Sy teenwoordigheid  is jou veilige 
beskutting. Doen jou daaglikse puntdiens getrou tussen diegene wat 
nie voor God buig nie. Wees ‘n leier na wie ander opkyk. Onthou: 
hulle sien jou voorbeeld raak. Jou dade praat baie harder as jou 
woorde. Jou vreesloosheid om die Here se ankerpersoon te wees, 
maak ‘n diep indruk op hulle, al sê hulle dit nie aldag hardop nie. Hulle 
lees jou soos ‘n boek. 

.  

 
 
GEBED:  Here, wees u my Leier sodat ek vir ander kan leiding 
gee 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 1:1-53   
  
  



 

 

 

18 Maart Lees – 1 Konings 3:1-15 
 

Maak my tot ‘n seën vir ander 

“Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer 
en in alles insig sal hê” (9) 

Wat ‘n ongelooflike droom het Salomo nie daar in Gibeon gehad nie. 
Die Here het aan hom verskyn en aan hom gevra wat hy wil hê. Sjoe, 
dit klink omtrent soos daardie verhale waar jy drie wense kry. Die 
enigste verskil hier is dat die lewende God Self nou die kans van ‘n 
leeftyd aan Salomo bied om te vra net wat hy wil hê. Wel, wat sou jy 
gedoen het? ‘n Mooi huis? Gesondheid? ‘n Lang lewe? Dalk ‘n sak vol 
geld? Of wat? Salomo het nie een van hierdie dinge gevra nie. Hy 
wou niks vir homself hê nie. Nee, Salomo het besef dat hy veels te 
onkundig en swak is om oor die volk van die Here te regeer. Daarom 
het hy wysheid en insig van God gevra sodat hy die Israeliete goed 
kon regeer. 
Die Here was baie bly oor Salomo se keuse. Omdat Salomo nie ‘n 
lang lewe, geld, of die vernietiging van sy vyande gevra het nie, het 
God besluit om sy versoek toe te staan. Boonop het God besluit om 
daardie dinge waarvoor sy kneg nie gevra het nie, naamlik rykdom en 
aansien, aan hom te gee. Al wat Salomo moes doen, was maar net 
om God se voorskrifte te hou, dan sou die hemele bokant sy kop 
oopgaan. Dan sou dit heeltyd seën reën. 
Leef jy net vir jouself? Is jou gebede op jouself gerig, op jou eie geluk 
en voordeel? Kom leer by Salomo dat dit God se hart bly maak 
wanneer jy uit die pad staan sodat Hy ander mense kan begin seën. 
Word ‘n kanaal van lewende water vir ander! 

 
 
GEBED:  God, ek smag na u ware wysheid en insig 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 3:16-28   
  
  



 

 

 

19 Maart Lees – 1 Konings 4:29-34 
 

Soek wysheid 

“God het aan Salomo baie groot wysheid en verstand gegee” 
(29) 

Salomo se wysheid het spoedig wêreldwyd bekend geword. Van 
oraloor het bekende mense sy raad kom vra. Wat was die hart van sy 
wysheid? Die Spreukeboek vertel vir ons dat ware wysheid begin met 
geloof in die Here en met die feit dat jy jou plek voor God en ander 
ken. Wysheid beteken om op die Here te vertrou en goed te doen aan 
ander. Hemelse wysheid maak dat jy weg van jouself af leef.  
Hou op om net met jou eie dinge besig te wees. Dalk het niemand dit 
nog nooit helder en duidelik vir jou gesê nie. Hoor nou mooi: 
VERTROU NET OP DIE HERE! Hou jou oog slegs op Hom gefokus. 
Vat Hom op sy Woord as Hy sê dat Hy soos ‘n Vader vir jou sal sorg. 
Moenie Hom die voorreg ontneem om jou elke dag te bederf met sy 
spesiale seën nie. Moenie self jou lewe probeer bestuur terwyl God dit 
miljoene male beter kan doen as jyself nie. Kyk ook ‘n slag na ander. 
Begin om iets vir mense rondom jou te beteken. Deel gereeld ‘n 
stukkie brood met ander, en sommer ook ‘n glimlag of twee. Word ‘n 
slag iemand van betekenis; iemand van wie God en ander mense 
kennis gedurig neem.  
Wees ook ‘n gelukkige mens. Gaan haal jou porsie hemelse geluk 
elke oggend by God. Hy stoor arms vol geluk met jou naam daarop 
gegraveer in die hemel. Dis reeds joune! (Het jy gehoor?) Begin maar 
net elke dag met ‘n eenvoudige gebed aan sy voete om jou hemelse 
wysheid te ontvang en sluit elke aand in vrede in sy Vaderhand af. 

 
 
GEBED:  Here, oorlaai my lewe met u hemelse geluk 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 4:1-28    
  
  



 

 

 

20 Maart Lees – 1 Konings 6:1 
 

Wat laat jy op die ou end agter? 

“Vier honderd en tagtig jaar nadat die israeliete uit Egipte getrek 
het... het hy begin bou aan die tempel van die Here” (1) 

Ons almal laat uiteindelik iets na. Aan die einde van ons lewe bly daar 
‘n klompie voetsspore oor. Die meeste mense werk hard daaraan om 
‘n groot erfporsie na te laat aan hul familie. Wel, as dit al is wat jy 
nalaat, dan is dit sleg. Dan trap jy net sandspore. Nee, dis veel 
belangriker om jou voetspore in rots na te laat. Jou voetspore moet 
rondlê op ewige paie, op hemelse Rots. Jou kinders en kleinkinders 
moet duidelike riglyne hê hoe om te leef en waar om te stap omdat jy 
die pad al klaar duidelik voor hulle uitgebaan het. Jou voetspore moet 
die smal pad hemel toe vol lê. Anders is jy met ‘n groot blufspul besig. 
Anders maak jy net wind bymekaar, sommer handevol daarvan! 
Anders werk jy aan die verkeerde erfporsie. 
Salomo het die regte voetspore getrap. In plaas daarvan dat hy vir 
homself blink paleise en groot geboue opgerig het, was dit vroeg-
vroeg in sy koningskap sy enigste doel om ‘n tempel vir God te  bou, 
‘n tempel wat Hom sou verheerlik en wat vir sy mense ‘n  permanente 
aanbiddingsplek sou skep. Wat ‘n erfporsie het Salomo nie aan sy 
mense nagelaat nie. Wat ‘n fenomenale pad het hy nie bewandel nie. 
Kom leer by hom. Volg sy voorbeeld na deur te belê in lewende 
monumente tot eer van God. Rig om elke hoek en draai rigtingwysers 
op wat vir mense rondom jou, en ook vir jou nageslag, die pad na die 
drie-enige God aanwys. Dan werk jy aan die regte erfporsie.  
 
 
 
  

 
 
GEBED:  Jesus, leer my hoe om die regte erfporsie na te laat 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 6:1-38   
  
   
  



 

 

 

21 Maart Lees – 1 Konings 8:12-21 
 

God bly by die nederiges 

“Daarom, Here, het ek vir U ‘n waardige huis gebou” (13) 

Salomo se tempel het ‘n nuwe tydvak in Israel se godsdiens ingelei. 
Van nou af sou hulle ‘n amptelike aanbiddingsplek op die Sionsberg in 
Jerusalem hê. Tog het Salomo baie goed geweet dat hierdie gebou, 
hoe belangrik dit ook al vir die Israeliete was, op die ou end nie die 
lewende God se woonplek kon wees nie. In sy gebed tydens die 
inwyding van die tempel bely Salomo op ‘n nederige manier dat nie 
eens die hoogste hemele goed genoeg vir God is nie (vers 27). 
Daarom dat hy opreg vir God gesmeek het om die tempel in 
Jerusalem tog onder sy voltydse sorg te neem. Natuurlik het God nie 
hierdie gebou nodig gehad nie, maar die Israeliete wel! Daarom dat 
Salomo so ernstig gesmeek het dat God vir hulle altyd baie goed sou 
wees daar by die tempel.  
In Salomo se gebed by die inwyding van die tempel leer ons dat God 
nie aan aardse geboue gebonde is nie. Hy bly definitief nie in 
mensgemaakte wonings nie. Daarvoor is God veels te groot en te 
heilig. Tog ontferm Hy Hom oor klein mensies soos ons wat in die stof 
voor Hom naderkruip. Hy hoor ons hulpegerope hier vanuit ons huise 
en kerke. Ja, die groot God van hemel en aarde het nou nog tyd vir 
mense wat in die Naam van Jesus voor Hom verskyn. Wanneer ons 
opreg kerk hou gebeur hierdie wonder, maar ook wanneer ons in stilte 
elke dag voor Hom buig. Hy laat ons telkens naderkom om Hom te 
eer. Goddank, ons dien steeds die God van genade.  

 
 
GEBED:  Here, laat my naderkom om U te eer 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 8:22-53    
  



 

 

 

22 Maart Lees – 1 Konings 9:1-9 
 

Leef konsekwent op God se pad 

“Ek heilig hierdie tempel wat jy gebou het sodat my Naam altyd 
daar sal wees” (3) 

Uiteindelik was Salomo se tempel en paleis kant en klaar gebou. 
Hierna het die Here nog ‘n slag aan hom verskyn en beloof dat Hy die 
gebede van Salomo verhoor het. Tog het die Here ook ‘n ernstige 
waarskuwing aan hom gerig dat as die volk ongehoorsaam aan Hom 
is, dan sal hulle almal weggedryf word uit die land. Groot rampe sal 
hulle tref en al die omringende volke sal met Israel die spot dryf.  
Die Here is heilig. Hy laat nie toe dat mense ‘n bespotting van sy 
Naam maak nie. Ja, Hy is genadig en goed. Hy beloof sy seën en 
beskerming aan diegene wat naby aan Hom loop. Maar diegene wat 
dink dat hulle God kan vasvang in geboue, rituele en tradisies, maak 
die fout van hulle lewe. Hulle gaan tweede kom.  
Leef jy partykeer naby aan die Here, net om ander kere weer op ver 
paaie rond te dwaal? Naby en ver.... dissipel en loënaar. Wanneer jy 
bid, Bybel lees, of tussen ander gelowiges is, dan is jy geestelik op 
koers, maar tussen jou kollegas en vriende is jy dikwels ‘n ander 
mens. Kom ons erken dit nou maar: ons almal trap van soms in 
hierdie slaggat. Partykeer is ons dapper gelowiges wat in die voorste 
loopgrawe saam met ons Here loop, net om ander kere weer lelik uit 
die geestelike bus te val. Die oplossing? ‘n Nuwe lewe, ‘n lewe wat 
van A-Z geleef word in gehoorsaamheid aan God. Ja, vandag en elke 
ander dag moet ons vir God ja sê en ook ‘n ja-doen leefstyl uitleef! 

 
 
GEBED:  Leer my om ander konsekwent op u pad te leef. In 
Jesus Naam 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 9:10-28   
  
  



 

 

 

23 Maart Lees – 1 Konings 10:1-13 
 

Wees ‘n volgeling, heeltyd! 

“Geloof sy u God, die Here, wat aan u soveel liefde bewys het 
dat Hy u op die troon van Israel gesit het” (9) 

Eer... dis waarna die meeste mense vandag smag. Kom ons wees 
eerlik, ons sou ook so ‘n klein bietjie daarvan gehou het as ons name 
op almal se lippe kon wees. Of as almal graag ons handtekening wil 
hê. Gewildheid is ‘n groot trekpleister. Wel, koning Salomo was so ‘n 
wêreldberoemde figuur. Wêreldleiers het van oraloor gestroom om na 
hom te kom luister en by hom te kom leer. Tog was daar een verskil 
tussen Salomo en baie van die groot sterre van vandag. Sien, die 
mense wat hom kom besoek het, het besef dat hy al hierdie spesiale 
gawes van wysheid by God gekry het. Geeneen van die 
hooggeplastes wat by hom kom kuier het, soos die koningin van 
Skeba, het probeer om Salomo op ‘n troontjie te plaas nie. Nee, hulle 
het die hand van God in sy lewe raakgesien. Anders gestel: God het 
die eer gekry vir die wyse waarop sy aardse kneg sy wysheid 
aangewend het. Salomo het geensins probeer om enige voordeel vir 
homself te put uit God se fenomenle goedheid in sy lewe nie. 
Wanneer eer ter sprake is, dan moet dit nooit vir jou om jou eie eer 
wentel nie. Nee, dan moet jy daarna streef om God te eer en om aan 
mense rondom jou eer te bewys. Dra ander op die hande. Laat die 
soeklig op hulle val, nie op jouself nie. Sorg dat ander die tema van 
bespreking is, nie jy nie. As daar wel aardse erkenning na jou kant toe 
kom, dan moet jy in nederigheid dankie sê en dit dadelik aangee na 
die regte Persoon toe aan wie dit eintlik toekom.  

 
 
GEBED: Here Jesus, word verheerlik deur my woorde en dade 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 10:14-29  
  



 

 

 

24 Maart Lees – 1 Konings 11:1-22 
 

Hardloop voluit tot by die wenpaal 

“Die toorn van die Here het teen Salomo ontvlam omdat hy nie 
meer die Here die God van Israel gedien het nie” (9) 

Dis nie hoe mens begin nie, maar hoe jy klaarmaak wat tel. Dis nie 
hoe jy wegspring nie, maar hoe jy die wedren voltooi. So vertel die 
Bybel om elke hoek en draai. Jesus het ‘n paar keer gesê dat die pad 
van die geloof ‘n pad van volharding is. Wat help dit dat die Here se 
diensknegte langs die pad begin uitsak as Hy talm om terug te kom? 
Wat ‘n skande as die diensknegte mekaar begin onderdruk en 
mishandel en die evangelie deur hul vingers laat val.  
Ja, in ‘n sekere sin is die beginpunt van ons geloof nie so belangrik 
soos die res van die geloofspad nie. Hoe jy klaarmaak, is op die ou 
end al wat tel. Hoe jy by die wenpaal aankom, bewys of jy geestelike 
deursettingsvermoë het, of jy iemand is wat enduit kan doen wat God 
sê, ‘n Christelike maratonatleet. Wel, Salomo het toe nie enduit die 
nodige geestelike stamina gehad nie. Uiteindelik het sy eie sukses die 
lokval geword waarin hyself beland het. Sy hordes vroue het hom 
meegesleur na afgodery en ontrou aan die Here.  
Die grootste gevaar in enige gelowige se lewe is dat die seën wat jy 
op ‘n bepaalde stadium in jou lewe ervaar die struikelblok gedurende 
die volgende fase kan word – soos met Salomo. Die Here het hom 
geseën met wysheid, toe staan en misbruik hy dit om hordes vroue te 
bekom wat vreemde afgode gedien het. Daarom dat God so 
teleurgesteldin sy bekwame kneg was en toegelaat het dat die ryk van 
Israel in twee skeur. Tragies!  

 
 
GEBED:  Laat my enduit vasbyt, o Here 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 11:23-43 
  



 

 

 

25 Maart Lees – 1 Konings 12:1-32 
 

Vergeet van dubbele motiewe 

“Hier is nou die beelde van julle God wat julle uit Egipte laat 
wegtrek het” (28) 

Ongehoorsaamheid aan God is soos ‘n sneeubal. Wanneer jy die 
eerste verkeerde tree gee, lei dit gou tot die tweede een, en tot ‘n 
derde, vierde, vyfde... Hierna is jy op ‘n vinnige drafstap agteruit die 
gemors in. Vra maar vir Rehabeam, Salomo se een seun wat hom 
opgevolg het. Van die eerste oomblikke af het hy die mag oor sy 
onderdane misbruik en nog ‘n swaarder juk as sy eie pa op hul 
skouers gelê. In protes het ‘n deel van die volk toe vir Jerobeam gaan 
vra om hul heerser te wees sodat Rehabeam net koning was van die 
mense wat in Juda gebly het. 
Jerobeam het sy bes gedoen om sy deel van die volk te keer om in 
Jerusalem te aanbid. Dadelik het hy beelde in Dan en Bet-El opgerig 
en die mense aangemoedig om die kalfsbeelde te aanbid wat hy daar 
opgerig het. Jerobeam het gesê dat hierdie beelde afbeeldings van 
God voorstel wat hulle uit Egipte verlos het. 
Hoe tragies dat magshebbers so gou verlei word deur 
magsbeheptheid. Party kan net nooit genoeg mag kry nie. Kort voor 
lank word selfs godsiens tot hul eie voordeel misbruik. Nou nog moet 
mense in magsposisies ligloop om nie die Woord tot hul eie voordeel 
in te span om mense te manipuleer of te beïnvloed nie. Kyk uit vir 
magsmisbruik, ook in jou eie lewe. Dien die Here van harte. Moenie 
vir ‘n enkele oomblik dink aan watter ekstra byvoordele jou geloof vir 
jou inhou nie. Dan is jou motiewe onsuiwer. 

 
 
GEBED:  Laat my geloof altyd eg wees, Heer! 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 13:1-10   
  
  



 

 

 

26 Maart Lees – 1 Konings 13:11-34 
 

Tot op die letter toe gehoorsaam! 

“Dit is die man van God wat die oprdag van die Here 
verontagsaam het” (26) 

Hoe tragies dat selfs groot Godsmanne nie altyd konsekwent op God 
se pad loop nie. Vat maar hierdie profeet van wie ons in 1 Konings 13 
lees. Nadat hy besonder kragtig opgetree het in die teenwoordigheid 
van koning Jerobeam, het hy teruggekeer na Juda toe. Toe is hy 
langs die pad deur ‘n ou profeet genooi om by hom te kom eet. 
Liewer, die profeet het vir hom gejok en gesê dat die Here gesê het hy 
moet by hom kom eet. Natuurlik was dit teen God se wil omdat die 
jonger profeet volgens God se bevel direk moes teruggaan na sy 
grondgebied toe sonder om daar iets te eet of te drink. Die uiteinde 
van hierdie jong profeet was tragies. Omdat hy nie tot op die letter toe 
gehoorsaam aan God was nie, het hy ‘n bitter duur prys betaal. ‘n 
Leeu het hom doodgemaak.  
Ons almal maak op die ou end kompromieë. Ons volg die Here nie 
enduit op sy pad nie. Plek-plek verkoop ons ons lojaliteit aan Hom uit 
tot ons eie voordeel. Miskien is die tragiese verhaal van hierdie 
onbekende profeet dus nie so ver verwyderd van ons eie doen en late 
nie. Een dag is ons ook geweldig pligsgetrou aan God, net om die 
volgende dag presies in die teenoorgestelde rigting te leef. Kom ons 
leer vandag om tot in die fynste detail aan God gehoorsaam te wees, 
nie net in die groot dinge nie, maar ook in die allerdaagse detail. Kom 
ons doen klein dingetjies getrou tot eer van God. 

 
 
GEBED:  Here, laat my vandag gedetailleerd gehoorsaam wees 
aan U. In Jesus se Naam bid ek dit 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Konings 14:1-31  
   
  



 

 

  

27 Maart Lees – 1 Konings 15:9-24 
 

Doen reg 

“Asa het gedoen wat reg is in die oë van die Here” (11 ) 

Die verhale van die konings van Israel en Juda is dikwels een van 
sonde, afgodery, magsmisbruik en goddeloosheid. Selde hoor ons ‘n 
getuienis soos dié oor Asa, die koning van Juda. Hy was ‘n 
lewensgrootte uitsondering op die reël, omdat hy gedoen het wat reg 
is in die oë van die Here. Al wat ‘n tempelprostituut is, is uit die land 
verban en elke afgodsbeeld waarop hy sy hande kon lê, is afgebreek. 
Die beelde vir die vroulike godin, Asjera, wat sy ouma opgerig het, het 
Asa ook verwoes en in die Kedrondal daar digby Jerusalem verbrand. 
Op dié manier het Asa gesorg dat God se eer beskerm word. Boonop 
het hy gereeld offers gebring en gesorg dat die Here se huis in stand 
gehou word. Daar is nie aldag kortpaaie na geestelike sukses of 
gehoorsaamheid aan God nie, maar daar is wel REGTE PAAIE! Vra 
maar vir Asa wat stroomop hervormings in sy land tot eer van God 
moes aanbring. Ja, hy moes selfs sy eie familie se afgode verwoes.  
Een van die belangrikste handelinge op die hoofpad van die geloof is 
om jou lewe elke dag aan God weg te gee. Verklaar sommer hier en 
nou jou lewe as die Here se eiendom! Doen dit môreoggend weer, en 
oormôre... Sorg dat alles wat jy doen die Here se goedkeuring 
wegdra. Dink mooi na oor elke ding wat jy doen. Toets dit aan God se 
Woord. Kyk of jou lewe die helder lig van die Bybel kan deurstaaan. 
So sorg jy dat jy ‘n waardige dienaar van die Here is.  
 

 
 
GEBED:  Here, laat my op die regte pad leef, U S’n! 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 15:16-32    
  



 

 

 

28 Maart Lees – 1 Konings 17:1-24 
 

God bring hoop deur gewone mense 

“Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind” (21) 

In ‘n tyd van goodeloosheid sorg God altyd dat daar ‘n paar figure van 
hoop is, mense soos Elia. Hy was geen vername figuur nie. Alles en 
behalwe. Elia was ‘n arm bywoner. Tog was hy God se kragtige stem. 
God het deur hom ‘n groot droogte in Israel aangekondig omdat hul 
koning Agab en sy vrou Isebel die een afgod na die ander gedien het. 
God het egter vir sy profeet gesorg deur kraaie te stuur om vir hom 
kos aan te dra.  
Later het God vir Elia gesê dat ‘n weduwee by Sarfat vir hom sou 
sorg. Sy het egter niks kos oorgehad nie. Maar die Here het voorsien. 
Die meel in haar kruik het nooit opgeraak nie. So ook nie haar olie nie. 
Later toe haar seun siek geword het en gesterf het, het Elia ernstig tot 
God gebid dat die kind weer begin lewe. God het toe sy profeet se 
gebed verhoor sodat die seuntjie begin leef het. Wat ‘n getuienis van 
God se ongelooflike krag in ‘n tyd van donkerte en onheil. 
Nooit is enige situasie so hooploos dat God se mense dit nie kan 
verander nie. Jy is ook so iemand! Jy kan die donker rondom jou 
verdryf in die geloof. Dalk protesteer jy nou deur te dink dat jy nie ‘n 
Elia is nie. Wel, jy hoef ook nie soos hy te wees nie. In elk geval was 
hy maar net ‘n doodgewone mens, soos wat Jakobus 5 vertel. Wat 
was dan sy geheim? Wel, Elia het God maar net onverskrokke 
vertrou. Dis al. Daarom dat hy hoop gebring het in ‘n donker tyd.  

 
 
GEBED:  Laat u vrede deur my vloei. Om Christus ontwil  
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 16:1-34    
  



 

 

 

29 Maart Lees – 1 Konings 18:20-46 
 

Oorwinning word gewaarborg in God se Naam 

“Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer” 
(38) 

As daar ooit ‘n geloofsheld in die Bybel was, dan is dit Elia. Het jy dit 
ook geniet om hier in die Bybel te lees hoe hierdie man van God op ‘n 
dag die profete van Baäl uitgedaag het. Ja, dit was mos daar by 
Karmel waar hy ‘n skare van 450 profete aangevat het om te sien wie 
se godsdiens eg is. Elia het op daardie dag twee bulle in stukke gesny 
en dit op hout neergesit. Toe het hy vir die Baäl profete die kans 
gegee om te bid dat hulle god, wat veronderstel was om donder en 
reën te maak, die vleis aan die brand steek. Toe trek die spul profete 
los en bid die hele dag lank dat dit so klap, maar niks het gebeur nie 
(vers 26-29). Laatmiddag was dit Elia se beurt. Terwyl die volk staan 
en kyk, het hy gereël dat water oor die hout en die bul uitgegooi word. 
Daarna, toe dit tyd was vir die aandoffer, het hy gebid. Toe gebeur ‘n 
ongelooflike wonderwerk: Skielik het die Here vuur uit die hemel 
gestuur en die offer in ‘n oogwink verbrand (vers 36-38). Almal wat dit 
gesien het, het op die grond neergeval en hard uitgeroep: “Die Here is 
God!” (vers 39). Ongelooflik! Om dit alles te kroon, het Elia later 
daardie middag die hemel se sluise oopgebid sodat die groot droogte 
tot ‘n einde gekom het (vers 41-46).  Wat ‘n dag van wonderwerke! Op 
een dag stuur God vuur en baie water in reaksie op twee opregte 
gebede van sy kneg. Sien tog raak dat geloof die onmoontlike 
vermag. Geen oormag is te groot wanneer iemand die Here 
onverskrokke vir ‘n wonderwerk vertrou nie. 

 
 
GEBED:  Here, ek vertrou U om die onmoontlike te doen 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 18:1-19   
  
  



 

 

 

30 Maart Lees – 1 Konings 19:1-8 
 

Partykeer het die Here se kinders kleivoete 

“Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks beter 
as my voorvaders nie” (4) 

Snaaks hoe dinge soms in ‘n oogknip kan verander. Die een oomblik 
was Elia nog op die kruin van die geloofsgolf, die volgende oomblik 
was hy oppad grond toe. Isebel het gehoor dat hy opdrag gegee het 
dat die Baälprofete doodgemaak moet word. In reaksie hierop het sy 
gesê dat Elia binne 24 dood sou wees. Toe moes hy vlug. Sjoe, een 
dag ‘n held, die volgende dag ‘n voortvlugtige… ‘n bang een boonop! 
Die dag daarna was nog slegter. Elia het alleen die woestyn ingestap 
en onder ‘n boom gaan sit. Toe bid hy die mees patetiese gebed van 
sy lewe waarin hy wens om te sterf. Kan jy dit glo dat die geloofsheld 
van twee dae tevore verslae in die woestyn bid dat hy moet 
doodgaan! Gelukkig gryp God toe weer in. Hy het dadelik ‘n engel na 
sy moedelose kneg toe gestuur met kos en water (vers 6-7). Nadat 
Elia geëet het, het hy genoeg krag gehad vir ‘n reis van veertig dae. 
Kyk net hoe goed is die Here vir Elia as hy in die woestyn die grond 
tref! God los sy kinders nooit alleen as hulle in ‘n put van 
moedeloosheid neersak nie. Dan stuur Hy altyd hulp om hulle sterk te 
maak. Kyk net, Elia bid om dood te gaan, maar die Here gee aan hom 
genoeg krag om aan te hou met leef! Elia sê dat sy lewe sinloos is, 
maar die Here maak dit vol met nuwe betekenis. Eers stil Hy Elia se 
honger. Daarna stuur Hy hom na sy heilige berg toe op ‘n nuwe 
sending. Die Here sorg vir al sy kinders, ook in hulle af-dae.  

 
Bo of onderstebo, die Here is altyd naby! 
Ons elkeen ken geestelike hoogtes en laagtes in ons lewe. Soms 
staan ons hoog op ‘n rots, net om maar weer ‘n volgende dag ver te 
val tot in die donker dieptes. Natuurlik hoort dit nie so dat ons een dag 
bo en die anderdag onderstebo is nie. Ons geloof moet altyd gerig 
wees op ons Here wat die onmoontlike doen. Ons moet leer om Hom 
al hoe meer met die kleinste detail van ons lewe te vertrou. Ja, ons 
moet geloofshelde wees wat die hemele kan oopbid sodat die Here se 
groot krag sigbaar word in ons stukkende wêreld. Maar gelukkig los 
God ons nooit alleen as ons die dag onderstebo is nie. Nee, dan is Hy 
steeds naby. Wanneer ons dink ons is ‘n mislukking en dat ons niks 
meer vir God of vir ander beteken nie, dan weet die Here gelukkig ook 
hiervan. Hy weet wanneer ons liewers wil sterf omdat niks in ons lewe 
sin maak nie. Maar God besluit hieroor, nie ons nie! Daarom sal Hy in 
die donkerste oomblikke van ons lewe op sy eie ‘n lig kom aansit. Hy 
sal die mees hooplose omstandighede skielik verander om ons lewe 
in ‘n nuwe koers te stuur. 

 
 
GEBED:  Christus, kom tel my op as ek in die donker rondlê 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 19:9-21   
  
  



 

 

 

31 Maart Lees – 1 Konings 20:23-34 
 

God beskerm sy eie eer 

“Omdat die Arameërs gesê het: ‘Die Here is ‘n berggod, Hy is nie 
‘n god van die vlaktes nie,’ gaan Ek hierdie hele groot menigte in 
jou mag oorgee” (28) 

Te midde van menslike intriges en planne is God steeds aan bewind. 
Vat maar net die oorlog tussen Ben-Hadad, die koning van Aram, en 
Agab. Beide het hulle net mooi niks aan die Here gesteur nie. Maar 
die Here het gehoor hoedat die Aramese raadgewers gemeen het dat 
God net beheer het oor die berge en heuwels en nie in staat is om 
mense daar onder in die vlaktes te beskerm nie. Daarom het Hy 
besluit om sy mag ten toon te stel deur ‘n oorwinning aan Israel te 
besorg, selfs ten spyte van Agab se ongeloof.  
Soms lyk dit asof God afwesig is. Mense veg met mekaar, verkul 
mekaar en trap mekaar kniediep in die grond in. Goddeloses gaan 
van erg tot erger. Dan begin sommige mense wonder waar is God. 
Sien Hy ooit al hierdie onreg raak? Of is Hy nie eintlik in ons dag-tot-
dag dinge geïnteresseerd nie? Wel, 1 Konings 20 maak dit duidelik 
dat God baie goed op hoogte is met alles in sy skepping. Niks vang 
Hom ooit onkant nie. Hy is nie afwesig weens ‘n gebrek aan 
belangstelling nie. Alles en behalwe. Nee, God sien elke slag raak 
wanneer mense sy Naam oneer aandoen, of sy gesag uitdaag. Dan 
gryp Hy uit die bloute in om sy heilige Naam te beskerm.  
God is elke dag in beheer van sy skepping, al sien jy dit nie duidelik 
raak nie. Hy is veilig aan die stuur van sake. Sy wêreld is steeds op 
koers, op die regte koers na die wederkoms toe. Een van die dae 
breek God se nuwe wêreld aan. Hou dop!  

 
 
GEBED:  Christus, dankie dat U die lewende Heer is 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Kon 21:1-28   
  
 


