
Preek 22 Julie 2012. 

Teks: 1 Samuel 15:1-35, Johannes 12:43 en Hebreërs 12:1 en 2. 

Tema: Hardloop jou eie wedloop! 

 

Inleiding: 

Die aktrise Marlo Thomas was die dogter van die beroemde akteur Danny Thomas. Sy vertel haar eerste rol as 

aktrise in die teater was as in Gigi in die Laguna Playhouse Teater naby Los Angeles. Haar vreugde om 

uiteindelik 'n regte aktrise te wees, het nie lank gehou nie. 

 

Al die resensies en onderhoude oor haar rol in die toneelstuk het net op haar pa gefokus: Sal sy so goed wees 

soos Danny Thomas, sal sy so begaafd wees soos hy, haar komiese tydsberekening so goed? Sal sy so gewild 

soos hy kan word? Sy vertel dat sy teen die grond geslaan was en met haar pa gaan praat het. 

 

Pa, het sy begin. "Moenie seergemaak voel as ek jou dit vertel nie. Ek wil my van naam verander. Ek het jou 

baie lief, maar ek wil nie meer 'n Thomas wees nie."  

 

Haar pa het haar geantwoord: "Ek het jou groot gemaak om soos hierdie rasegte perd, hierdie thoroughbred te 

wees. As rasegte perde in 'n resies hardloop, het hulle oogklappe op sodat hulle net reguit vorentoe kan fokus en 

sodat die ander perde en die skare nie hulle fokus kan versteur nie. Hulle hardloop net hul eie wedloop. Dit is 

wat hulle doen."  

 

Die volgende aand by die teater het die verhoogbestuurder aan Marlo se deur geklop en aan haar 'n wit boks 

met 'n rooi strikkie oorhandig. In die boks was 'n ou paar resiesperd-oogklappe met 'n nota wat lui: Hardloop 

jou eie wedloop, my kind. 

 

Iemand vertel van die verpleegkundige wat baie jare lank sterwende bejaardes verpleeg het. Sy vertel dat die 

een ding waaroor die meeste van haar pasiënte spyt was, hierdie een ding was: dat hulle geleef het volgens 

ander mense se drome en verwagtinge vir hulle en nie hul eie wedloop gehardloop het nie. Hulle was nie vry 

om hulself te kon wees nie. 

 

Ons  hoof  Skriflesing vanoggend was 1 Samuel 15 oor die lewe van koning Saul van Israel. 

 

Saul se lewe word deur mense bepaal (people pleaser) en nie deur God nie ( hy is nie God-pleaser): 

Saul is gedeeltelik gehoorsaam aan die opdrag van die Here om Amalek totaal uit te wis. Hy spaar die beste van 

die vee en hy spaar die koning van Amalek. Hy spaar hierdie koning nie uit barmhartigheid of genade nie, maar 

om te kan spog met so 'n gedugte gevangene. Hy spaar die koning sodat hy hom as gevangene kon rond 

paradeer om sy totale oorwinning oor Amalek te verkondig. Saul se lewe getuig so mooi dat hy self op die 



troon daarvan sit as hy na hierdie oorwinning wat die Here hulle oor Amalek gegee het in vers 12 vir homself 'n 

gedenkteken of monument oprig. Nie vir die Here wat die oorwinning gegee het nie, maar vir homself. 

 

As Samuel hom vra oor die geluid van die vee se gebulk en geblêr, dui hy aan dat die manskappe van die beste 

van die vee geneem het om 'n offer aan die Here te bring (vers 21). Later in vers 24 erken hy darem dat hy die 

bevel van die Here oortree het omdat hy bang was vir sy manskappe. Iemand skryf so raak oor Saul: "He was a 

people pleaser and not a God pleaser." En as dit wat mense van jou dink en hoe gewild en in jy by hulle is die 

groot beweger in jou lewe word, dan gaan jy ook soos Saul mense en die druk wat mense op jou uitoefen 

blameer vir die die foute en die swak keuses wat jy maak. Saul pas in dieselfde raampie as die lede van die 

Joodse raad wat tot geloof in Jesus gekom het en dit geheim gehou het: Hulle het verkies om liewer deur mense 

geëer te word as deur God. 

 

Saul probeer dit wat verkeerd is ignoreer deur te offer: 

In vers 25 probeer Saul eintlik die hart van sy sonde van ongehoorsaamheid teenoor die Here ignoreer of bloot 

ligvoets daaroor te loop met sy versoek aan Samuel dat hulle saam tot die Here moet gaan bid. Later sou hy in 

vers 30 versoek dat Samuel saam met hom moet gaan offer tot die Here. Steve Ely skryf so mooi daaroor dat 

ons as kinders van die Here dit vandag baie keer ook doen. Ons weet dinge is nie reg nie, maar ek gaan kerk 

toe, ek sing so bietjie harder, vergroot dalk my tiende, dan is dinge weer beter tussen my en God en my gewete 

gestil. Al hoor ons soos Samuel die gebulk van die vee wat dood moes wees by Saul gehoor het ook hard die 

geluid van die verkeerde dinge en keuses in ons lewens. Steve Ely skryf ons wil ook van dit wat verkeerd is 

ontvlug in aanbidding of die erediens: "Crank up the music and sing the songs. I am comfortable in the worship. 

I can hide the problem in the worship. But the noise of the chains, the noise of the things in your life which 

should have been killed will always drown out the sound of the guitar, the drums and the worship."  

 

Ons moet daardie sonde waarin ons so volhard, daardie verkeerde verhouding of die pornografie of die 

oneerlike transaksies of my gebroke verhouding met iemand naby aan my bely en laat staan of hanteer. Ons 

moet Sondae kerk toe kom om te aanbid omdat ons bereid is om ons sonde in die oë te kyk en te hanteer deur 

die Here se krag en nie om daarvan te ontvlug of dit te probeer sugarcoat of toesmeer nie. 

 

Ons sien weer dat Saul alleen koning oor sy eie lewe is as hy in vers 30 sy versoek om saam met Samuel die 

Here te aanbid herhaal. Luister mooi wat hy vra: Eer my tog net voor die leiers van die volk en voor Israel deur 

saam met my te kom sodat ek die Here U God kan aanbid. Eer my, nie eer God nie. Gaan saam met my Samuel 

nie sodat ons die Here my God kan aanbid nie, maar die Here jou God. Daarmee erken Saul dat sy verhouding 

met God nie dieselfde as die van Samuel s'n met God is nie. Weer is die motief hoekom Saul saam met Samuel 

wil aanbid mense en hulle eer- hy wil nie hê die volk moet sien dat daar spanning tussen hom en Samuel is of 

dat die Here hom eintlik al as koning oor Israel verwerp het nie. 

 

 



Ons gee ander mense toestemming om ons lewe te regeer: 

Ek en jy en Saul gee ander mense toestemming om ons in hulle boksies of in hulle vormpies vir ons in te druk. 

Ons laat hulle toe om dit te doen omdat ons bang is vir die konflik om vir onsself op te staan of vir die pyn wat 

ons dink ons sal veroorsaak as ons  hulle teleurstel. As jou lewe deur ander mense en hulle grille en giere en 

eise regeer en beheer word, weet dat dat jy langs die pad hulle die toestemming gegee het, al het jy dit 

onwetend gedoen, om jou lewe so te regeer en te beheer. Sommige van ons dink dis iets moois en goed om nie 

vir mense nee te kan sê nie, dat dit selfs lelik en liefdeloos is om vir hulle nee te sê. Om op 'n mooi manier vir 

iets nee te kan sê het ek geleer is een van die mooiste Christelike eienskappe wat daar is. Mense vra soms jou 

betrokkenheid by iets wat nie jou talent of passie is nie, hulle soek dinge by jou of vra dinge van jou met die 

verkeerde motiewe soos dat hulself dit nie wil doen of hanteer nie of om jou uit te buit. Soms kan ons 

eenvoudig net nie by meer dinge uit  kom nie. Leer om sonder skuldgevoel op 'n mooi maar ferm manier nee te 

kan sê. 

 

Hardloop jou eie wedloop: 

Ons kan soos Saul of die Joodse leiers in Johannes 12 ons lewenswedloop hardloop met ons oog gevestig op 

mense- op wat hulle van ons dink, hoe gewild ons by hulle is en of ons hulle altyd tevrede stel. Ons kan ons 

lewe laat inboks deur mense se eise en verwagtinge en met daardie frustrasie en selfs woede leef dat ek eintlik 

ander mense se lewe vir my leef en ander mense se keuses vir my maak. Iemand skryf dat ek en jy nooit 

werklik vry sal wees voordat ek nie vry is van wat mense van my dink en van wat hulle van my verwag nie. 

 

Daar is hierdie mooi storie van hoe mense se eise en menings en verwagtings ons in hierdie boksie kan druk. 

Die oupa en sy kleinseun is met hierdie klein donkie op pad na die stad toe. Die oupa sit op die donkie en sy 

kleinseun van so vier stap langs die donkie en lei hom. Daardie selfsugtige ou man, skel die mense, om sy arme 

kleinkind wat so klein is so ver te laat loop. Die kleinseun klim toe op die donkie en die ou man stap langsaan 

om die dier te lei. Daardie selfsugtige klein seuntjie, skel die mense. Om darem sy bejaarde oupa so ver te laat 

loop terwyl hy rustig op die donkie ry. Toe klim die oupa en sy kleinkind maar saam op die donkie. Daardie 

selfsugtige twee mense, skel die verbygangers, om daardie arme klein donkie so hard te laat werk terwyl hulle 

rustig in die saal sit! Teen die tyd wat die oupa en sy kleinseun by die poorte van die stad kom, was hulle besig 

om die donkie te dra! 

 

Jy sal nooit almal tevrede stel nie. Almal sal nie jou drome kan hanteer nie- Josef se broers kon verseker nie 

syne hanteer dat hulle eendag voor hom sou moes buig nie. Jy gaan verseker soos Joel Osteen daarna verwys 

hierdie  veeleisende mense of high maintenance mense op jou pad kry wat nie regtig in jou belang stel nie, maar 

in wat jy vir hulle kan doen. Daar gaan ook altyd mense op jou pad wees wat met die beste motiewe jou gaan 

probeer giet in hierdie vormpie wat hulle vir jou of jou lewe in gedagte het. Ek besef hoe maklik ons as ouers 

dit met ons kinders doen. Ons sê vir ons een kind: Hoekom kan jy nie soos jou sussie wees nie, sy is dan so 

netjies en verantwoordelik. Ek hoef nooit te kerm dat sy moet gaan leer nie. Ons probeer die een kind wat totaal 



van die ander verskil in die ander se vormpie giet wat eintlik onmoontlik is. Sê eerder: Sussie of boetie, jy moet 

jou gedrag verander, maar jy hoef nie in iemand anders se vormpie te pas nie! 

 

Ons roeping of salwing is om onsself te wees en ons eie wedloop te hardloop: 

Joel Osteen het hierdie een ding gesê wat my by gebly het- dat ek en jy ons roeping of salwing verloor as ons 

ons deur mense laat beweeg en nie deur God nie, as ons net mense tevrede wil stel op so 'n wyse dat ek nie die 

lewe leef wat vir my bedoel is nie. Dis tog wat met Saul gebeur het- hy het sy roeping en salwing as koning 

verloor omdat hy mense se eer aan hom en hul eise eerste gestel het, selfs bo gehoorsaamheid aan God. 

 

Wie bepaal jou keuses, wie beweeg jou- mense of God? Vriende of God? Watter druk is die sterkste in jou 

lewe- die uiterlike druk van mense of vriende en hul eise of die innerlike druk van die Heilige Gees? Jy is vry 

om jy te wees, jy is gesalf en geroep om jy te wees by jou doop al. Jy is geroep om God tevrede te stel en nie 

mense nie. Dit beteken natuurlik nie dat in jou lewe soos in Saul s'n jyself op die troon van jou lewe sit en jy 

maak soos wat jy wil en jou aan niemand steur nie. Wie gehoorsaam aan God leef, is altyd leerbaar om by die 

regte mense ook te kan leer en hulp te vra as dit nodig mag wees. Wie aan God gehoorsaam is, is altyd bereid 

om ander mense te help en te dien. Maar wie aan God gehoorsaam is, is nooit die slaaf van ander mense se 

opinies van jou of van hulle eise of verwagtinge oor die keuses wat jy moet maak of die koers wat jou lewe 

moet inslaan nie. Weet daarom wie jy is, wat jou passies en talente en drome vir jouself is. Weet in die lig van 

die mens met die passies en talente wat die Here jou gemaak het, wat Sy droom vir jou en jou lewe is. 

 

Die Bybel leer ons dat ons oë nie op mense gevestig moet wees nie- dink hier aan die oogklappe van die 

resiesperde. Maar Hebreërs 12 leer ons dat ons oë wel gevestig moet wees op Jesus. Hy wat reeds die pad van 

volmaakte gehoorsaamheid aan God gestap het en ons deur SY Gees die insig en krag gee om ook gehoorsaam 

aan Hom te leef. Ons eerste gehoorsaamheid is aan Hom as ons Here en Meester en nie aan mense en hul eise 

en verwagtings nie. Om die oog gevestig te hou op Jesus beteken Hy is die bepalende invloed in jou lewe, Hy is 

die Een wat jou rigting bepaal. 

  

Slot: 

Ek het as kind op 'n plaas groot geword en mense in my familie het die verwagting gehad dat ek eendag die 

plaas sal oorneem en sou boer. Ek het eendag vir my pa gesê ek dink nie ek is 'n boer nie. Ek het geweet dis iets 

wat jy in jou hart en niere moet wees of jy moet dit los. My pa was nie verbaas nie. Hy het net gesê: My kind, 

dat jy hierdie plaas moet oorneem is ander mense se droom vir jou. Wat jy moet gaan uitvind is wat jou droom 

vir jou is en wat God jou gemaak het om te doen. En wat dit ook al is, pappa sal jou daarin ondersteun. 

 

Ons hemelse Vader sê dit vir jou en my. Jy is vry om jy te wees. Jy is vry om jou droom vir jou en God se 

droom vir jou te gaan leef. Dis God se roeping of salwing vir jou! 

 

Amen. 


