
Preek Jan Steyn op 30 September 2012. 

Teks: 1 Samuel 21 en 22 en Mattheus 12:1-8. 

Tema: Wie is in beheer? 

 

Inleiding: 

In 1938 het die Poolse vlieënier Roman Turski terwyl hy op pad terug was van 'n vlug enjinprobleme ondervind 

en moes hy in Wenen land wat op daardie stadium onder Nazi beheer was. Toe Turski die volgende oggend by 

sy Wenense hotel uitstap na sy vliegtuig toe om sy vlug te hervat, het iemand voluit in hom vasgehardloop. 

Turski wou hom nog bloedig vererg maar sien toe man is wasbleek van vrees. Gestapo! Gestapo! Het die man 

uitgeroep. Die Gestapo was natuurlik die Nazi's se gevreesde geheime polisie. Turski het die man haastig na sy 

eie kamer geneem, en hom onder die komberse aan die voet van die bed versteek. Toe die Gestapo aan die deur 

klop en sy paspoort versoek, het Turski gemaak of hy pas opgestaan het en sy kamer is nie deursoek nie. Turski 

het besef dat hy die man saam met hom nie na enige lughawe kan saamneem op sy vlug nie, want die man sou 

by elke lughawe op sy reis arresteer kon word. Selfs Turski as Pool se eie hoofstad, Warsau was op daardie 

stadium reeds onder Nazi beheer. Hy het toe in 'n oop veld net oor die Poolse grens geland en die man het die 

woud kon invlug. Op die lughawe in Warsau is Turski se vliegtuig inderdaad deursoek en toe hy die Nazi 

soldate vra waarom hulle na iemand soek, het hulle geantwoord dat die man waarna hulle gesoek het 'n Jood 

was. 

 

Op die ou end het Turski self uit Pole ontsnap en vir Frankryk en uiteindelik vir Engeland as vegvlieënier diens 

gedoen. Op een van sy sendings het hy in 'n luggeveg in 'n Duitse vegvliegtuig vasgevlieg en verblind deur 

bloed het sy vliegtuig in Engeland neergestort. Sy skedel was gekraak en die hoof chirurg by die hospitaal het 

gemeen sy saak is hopeloos en wou nie eers enige operasie probeer aanpak nie. 

 

Toe Turski bykom, het iemand in doktersuniform langs sy bed gestaan. Die man het gevra: "Onthou jy my? Jy 

het my lewe in Wenen gered." 

 

Die man wat Turski gered het, was in Edinburgh toe sy vliegtuig neergestort het. Hy het gehoor van die Poolse 

held wat vyf vyandige vliegtuie afgeskiet het en neergestort het in die veld naby 'n sekere hospitaal in Brittanje. 

Hy het ook gelees in die koerant dat die vlieenier se toestand as hopeloos beskryf word. Hy het toe die Royal 

Air Force gevra om hom na Londen toe te vlieg uit dankbaarheid vir die Poolse vlieënier wat een maal sy lewe 

gered het. Die man het verder gegaan: "Jy sien. Ek is 'n breinchirurg. Ek het vanoggend op jou opereer." 

 

Roman Turski kon getuig hoe die hand van God ongesiens en agter die skerms en oor tydperk van jare dinge 

beweeg het om sy lewe te red en te bewaar. 

 

 

 



Dawid en die beheer van God in sy lewe: 

Dawid kon ook getuig het hoe die hand van God sy lewe agter die skerms gelei en bewaar het tot op hierdie 

tydstip waar 1 Samuel 21 begin. Eers lees ons in 1 Samuel 16 waar Samuel in die geheim die volgende koning 

van Israel moes gaan salf omdat Saul as koning deur die Here verwerp is. Isai laat al sy seuns voor Samuel 

verbykom behalwe vir Dawid wat in die veld moes skape oppas en nie deur sy pa as koningsmateriaal gereken 

is nie. Juis hy is die een wat as die nuwe koning van Israel gesalf word. Saul word juis op daardie stadium deur 

woedebuie en ontsteltenis gepla en Dawid word laat haal om vir hom op die lier te speel sodat sy buie kan 

bedaar. Ook so kry die Here vir Dawid binne die dampkring van die koninklike paleis. 

 

Dawid het ook juis broers in die Israelse weermag toe hulle teen die Filistyne moet veg en sy pa Isai stuur hom 

om vir sy broers kos te neem. So kom Goliat op Dawid se pad en die doodmaak van Goliat word een van die 

gebeure wat veroorsaak dat hy later Saul se skoonseun word wat met sy dogter Mikal trou en  ook die 

aanvoerder van sy weermag word. As Saul dan al hoe meer jaloers op Dawid se roem as soldaat word, is Dawid 

se vriendskap met Saul se seun Jonatan en sy huwelik met Mikal daar om hom te red as Saul hom wil 

doodmaak. Ons vind vir Dawid aan die vlug van Saul hier aan die begin van 1 Samuel 21. 

 

Dawid van die spoor af: 

Ons kry in 1 Samuel 21 met 'n Dawid te make wat ons nie ken nie. Hier lyk dit of Dawid glad nie meer op God 

vertrou nie en van mensgemaakte planne soos bedrog en leuens moet gebruik maak op te oorleef. Ons lees 

eerstens van sy bedrog teenoor die hoofpriester van Nob Agimelek. Nob was soos die staatsheiligdom of die 

staatskerk van Saul se koninkryk en al hoe Dawid daar hulp sou kry was deur leuens en bedrog. Of so het hy 

homself wys gemaak. Op die vraag waarom hy alleen by die heiligdom opdaag, het Dawid geantwoord dat hy 

op een of ander geheime sending van Saul is en dat sy manskappe daar naby vir hom wag. Op hierdie trant 

verkry hy van die heilige brood of toonbrode as voorraad vir sy reis. Hierdie brood was ook bekend as die 

Brood van die Teenwoordigheid of Bread of the Presence en moes almal herinner dat dit die Here alleen is wat 

vir Sy volk sorg. Hierdie brode is elke week op die Sabbat vervang met vars brood en dan kon alleen die 

priesters van die brood wat verwyder is eet. Agimelek buig dus die reëls deur vir Dawid en sy sogenaamde 

manskappe van hierdie heilige brood te gee. 

 

Ook was Dawid se saak waarop die koning hom kamtig gestuur het so dringend dat hy nie tyd gehad het om 

wapens te bring nie. Hy ontvang van Agimelek die swaard waarmee hy vir Goliat verslaan het en wat teken was 

dat die Here vir hom as Dawid persoonlik gesorg het en sal sorg. Hoor jy die gelui van God se teenwoordigheid 

en Sy sorg vir Dawid in die agtergrond? Maar as jy soos Dawid alleen is en in die hoek gedruk is en jou lewe is 

op die spel, is dit maklik om dit te vergeet. 

 

Dawid vlug van Nob af weg na Akis toe, na die Filistyne toe, na die geboortedorp van Goliat toe, na Israel se 

grootste vyande toe. Hier by ons grootste vyande is een plek waar Saul my nie sal kom soek nie en nie sal kan 

opspoor nie, is sy redenasie. Maar die Filistyne herken Dawid. Weer praat God in die agtergrond: Hulle noem 



hom Dawid, die koning van die land. Hulle haal die lied aan wat die vroue van Israel self gesing het: Saul het sy 

duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende. Weer kom Dawid vry met 'n mensgemaakte plan toe hy besef 

dat die Filistyne hom herken het wat al vir die dood van soveel van hulle volksgenote verantwoordelik is. Hy 

hou hom mal en die Filistynse koning laat hom gaan. Mense het in daardie tyd niks aan iemand gedoen wat 

kranksinnig of mal voorgekom het nie, want hulle het geglo daar is hierdie magtige bose gees in so iemand wat 

jou groot skade kon aandoen. 

 

Die genadeboodskap van Dawid se lewe hier is God op ons spoor bly en in Sy genade ons bystaan selfs al gaan 

ons soos Dawid van die pad af of van die spoor af. Selfs al begin ons onder druk of in gevaar op mensgemaakte 

planne vertrou om ons deur te trek en nie op Hom nie. Die Here sorg maar te dikwels ook vir jou en my ten 

spyte van wie ons is en van hoe sterk ons vertroue op ons is. Die wonder is dat God in beheer bly al voel ons 

lewens of dit soos dié van Dawid buite beheer begin spiraal het. 

 

Ons moet ook maar as ons die nagmaalbrood in ons hande neem hoor: Dit is ek wat vir jou en vir hierdie 

gemeente en vir die mense om jou sorg. Ons moet as ons die Woord van die Here, die swaard van die Gees in 

ons hand neem, hoor dat dit Hy is wat vir ons sorg en ons lei na ons bestemming, na ons destiny toe wat Hy vir 

ons elkeen en vir hierdie gemeente uitgesit het. Al is ons self dikwels die grootste struikelblok in die pad van 

daardie plek of bestemming waar die Here ons wil uitbring. 

 

Ons sonde het gevolge: 

Die hele verhaal van Dawid in 1 Samuel 21 en 22 illustreer die feit dat ons sonde gevolge het en soms die 

mense om ons se lewens ingrypend kan beïnvloed. Dawid se leuens aan Agimelek lei daartoe dat al die 

priesters en gesinne van Nob uitgewis word behalwe die priester Abjatar. Belangrik is om te sien hoe Dawid 

reageer toe Abjatar hom vertel dat die hele priesterlike familie en die dorpie Nob uitgewis is. "Ek het daardie 

dag toe Doëg die Edomiet daar was, geweet dat hy vir Saul alles sou vertel. Ek het die lewe van jou hele familie 

in gevaar gestel". Dawid aanvaar verantwoordelikheid vir sy sonde en vir die invloed daarvan wat wyer gekring 

en mense se lewens gekos het. Hy kon so maklik gesê het as Saul my nie vervolg het en in hierdie hoek gedruk 

het nie, was dit nie vir my nodig om my na leuens en bedrog te wend nie. Hoe anders is dit nie met Saul nie. Hy 

kan sy eie sonde en geestelike blindheid nie insien nie. Hy blameer vir Dawid, hy blameer selfs sy eie seun 

Jonatan en hy blameer die priesters van Nob vir sy situasie en sy probleme. Hy is blind vir homself en vir die 

monster wat jaloesie teenoor Dawid hom gemaak het. Hy gebruik Doëg om honderde onskuldige mense te 

vermoor en voel geregverdig vir sy optrede. Heiligdomme en veral staatsheiligdomme is vir hom daar om 

konings te beskerm en nie vlugtelinge onder hul vlerk te neem nie. 

 

Hoe spreek hierdie gedeelte tot ons en die kerk? 

In Mattheus 12 roep Jesus om oor te leuen in die rigting van omgee en versorging. Die kerk en hierdie 

gemeente as heiligdom van God vandag sal nie eerstens deur God gevra word hoeveel wette ons verbreek het 

nie, maar hoeveel desperate Dawids ons gevoed en gehelp het. Agimelek leer ons dat ons die gees van die wet 



baie meer moet navolg as die presiese letter daarvan. Die Here gaan ons nie vra hoeveel ons ons kinders van die 

letter van die wet geleer het of hoeveel Bybelstories ons vir hulle gelees het nie, maar of hulle by ons liefde en 

omgee vir ander gesien het. 

 

Dawid het na die heiligdom van sy tyd gekom honger en weerloos sonder enige wapens. Hy het weggegaan met 

brood in sy maag en toegerus met Goliat se swaard. En soos Doëg later by Saul gaan skinder het, het Agimelek 

ook vir Dawid by die Here ingetree of die Here namens hom geraadpleeg. Vir Dawid was die heiligdom die 

plek vir hulp in sy nood. Sal mense ons as gemeente ook so beskou? Sal die stukkende en verlore Dawids ook 

hier welkom voel? Sal ons ook ons eie nood en angs kerk toe, na die heiligdom kan bring? 

 

Onthou net een ding oor die heiligdom. In die Ou Testament was dit hierdie plek- by Nob of veral die tempel 

later in Jerusalem. Vandag is hierdie heiligdom nie eerstens 'n plek soos hierdie kerkgebou nie. Dis mense. Dis 

ek en jy. "Besef julle nie dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie?" (1 Kor. 6:19) Dis die 

gemeente: "Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?" (1 Kor. 

3:16) Sal jou en my lewe en hierdie gemeente mense se eerste stop wees as hulle in die nood is nie meer weet 

waarheen nie?  Die antwoord op daardie vraag sal bepaal of die Here en of ons in beheer van ons eie lewens en 

van hierdie gemeente is. Want ons is tog God se heiligdom vandag. 

Amen. 

 

 


