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Sondag, 7 Julie 2019 

Skriflesing:   1 Kronieke 28:1-10  

Tema:    Met my hele hart   

 

Skriflesing 

Dawid se laaste opdrag oor die bou van die tempel 

1 Dawid het al die gesagsdraers van Israel laat bymekaarkom in Jerusalem: dié wat gesag gehad 

het oor die stamme, oor die afdelings in diens van die koning, oor duisend, oor honderd, oor al die 

koninklike besittings en vee, en verder sy seuns saam met die hoofbeamptes, die helde en al die 

manne van betekenis. 

2 Toe het koning Dawid opgestaan en gesê: “My broers, my volk, luister na my! Ek was van 

gedagte om 'n gebou op te rig as staanplek vir die verbondsark van die Here en as rusplek vir die 

voete van ons God. Ek het reeds voorbereidings vir die bouwerk getref, 3 maar God het vir my 

gesê: ‘Jy sal nie vir my Naam 'n huis bou nie, want jy is 'n man van baie oorloë en jy het baie 

bloed vergiet.’ 

4 “Die Here die God van Israel het my bo my hele familie verkies om my lewe lank koning oor 

Israel te wees. Hy het Juda gekies as leidende stam, uit die huis van Juda my familie, en Hy het 

onder my vader se seuns aan my die voorkeur gegee om oor die hele Israel te regeer. 5 Uit al my 

seuns, want die Here het my baie seuns gegee, het Hy my seun Salomo gekies om te sit op die 

troon van waar die Here self oor Israel regeer. 6 Hy het vir my gesê: ‘Jou seun Salomo sal vir My 

die tempel met sy voorhowe bou, want Ek het hom vir My as seun gekies, en Ek sal vir hom 'n 

vader wees. 7 As hy volhou om my gebooie en bepalings na te kom soos nou, sal Ek sy 

koningskap sy lewe lank bevestig.’ 

8 “Daarom gebied ek, Dawid, julle nou in teenwoordigheid van die hele Israel, die gemeente van 

die Here, en ten aanhore van ons God: Onderhou en ondersoek al die gebooie van die Here julle 

God, dat julle die goeie land kan bly besit en dit as 'n blywende erfenis aan julle kinders na julle 

kan nalaat. 9 En jy, Salomo, my seun, jy moet die God van jou vader ken en Hom dien met jou 

hele hart en met 'n gewillige gemoed, want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoeling 

van elke gedagte. As jy na Hom vra, sal Hy Hom deur jou laat vind, maar as jy Hom verlaat, sal 

Hy jou vir altyd verwerp. 10 Besef nou dat die Here jou gekies het om 'n gebou as heiligdom op te 

rig. Pak nou die werk aan en doen dit!” 
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PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Is u gereed om die Here te dien? ... 

 $ Ons is almal bekend met die sirkel van die lewe. Daar is ‘n begin en daar is ‘n einde, en dan 

begin die dinge weer van vooraf. En ons sien dit orals. ‘n Jaar het ‘n begin en ‘n middel(waar ons 

nou is) en dan kom die einde, net om maar weer met ‘n nuwe jaar te begin. Gelukkig is daar so 

baie beginne dat ons enige tyd van die jaar met ‘n ‘bang’ kan begin!  

 

En dis waar my vraag vandaan kom –  

Is u gereed om die Here te dien?  

Ons is op die vooraand van die 3de kwartaal! Nog ‘n kwartaal gaan begin – is u gereed!  

Wat gaan u nuut doen in u verhouding met die Here hierdie kwartaal? 

Hoe gaan u hierdie kwartaal hier by die gemeente kom dien? 

Wat gaan u as ouer u kind aanmoedig en in voorbeeld lewe rondom hulle geloof en kennis van 

die Here? 

Ek gaan meer bid. Ek gaan meer lees. Ek gaan nog harder diensbaar wees.  

 

Hoe lyk u geloofsreis hierdie kwartaal? 

 

Uitbou 

Dawid is nou oud. Hy het hard gewerk as koning vir die Israeliete. In sy tyd  

- het hy oorlog gevoer en die filistyne uitgesorteer  

- en verskeie nasies op die oorlogsveld ontmoet.  

- Hy het stryd gevoer met sy eie seun, Absolom en moes vlug uit Jerusalem, maar hy kon weer 

terug kom en verder regeer oor die Israeliete.  

 

As jy ‘n prentjie wil hê van die spanning en druk waardeur Dawid moes gaan, lees gerus 

aandagtig deur die Psalms. 73 psalms word aan Dawid toe geskryf en daarin sal jy lees hoe hy 

onderdruk was en hoe swaar dit met sy gemoed gegaan het, maar dat hy hand aan God alle sy 

uitdagings aangevat het.  

  

Hier in ons teksgedeelte lees ons wat? Dawid, aan die einde van sy lewe, roep al die manne 

van betekenis bymekaar;  
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Die wat gesag gehad het oor die stamme,  

Oor die afdelings in diens van die koning, 

Oor duisende, 

Oor honderd,  

Oor al die koninklike besittings en vee, 

Sy seuns  

Die hoofbeamptes  

Die helde.  

Almal wat iets van hulleself kon gedink het, of hulle nou wou of nie, is deur Dawid bymekaar 

geroep om te hoor wat hy vir oulaas te sê het.  

 

$ En soos hy opstaan, koning Dawid, sê hy: “Ek was van gedagte om ‘n gebou op te rig as 

staanplek vir die verbondsark van die Here en as rusplek vir die voete van ons God.” 

“...maar God het vir my gesê:” – Jy sal dit nie doen nie.  

Hier staan koning Dawid tussen die bekendes van bekendes onder die volk, hom self ingesluit, en 

hy vertel vir almal dat hy wat heel bo aan op die sosiale leer staan – hy sal nie doen wat hy graag 

wou gedoen het nie – want God sê.....  

 

Laat ons nou nie mis verstaan nie. Dis nie dat Dawid regtig teleurgesteld is nie. Dit was ‘n 

droom van hom om hierdie pragtige tempel vir die Here te bou, maar Dawid weet ook dat God 

het hom al reeds, baie kere, vir baie wonderlike dinge gekies! Hy het, as ware, sy pond vleis 

gekry.  

Hy is bo sy hele familie verkies om koning te word.  

God het Dawid se stam gekies as leidende stam, sodat God Dawid se familie kon kies en onder 

al Dawid se pa se seuns is aan hom voorkeur gegee om oor die hele Israel te regeer.  

 

Nog 'n seën vir Dawid is dat sy seun, Salomo, verder deur God gekies is om by hom oor te 

neem as koning van Israel.   

 

Dan is dit as of Dawid so in die rondte draai en na almal om hom kyk, na almal wat so belangrik 

is, en dat sê hy – ‘As hy God se bepalings bly nakom dan sal God hom sy lewe lank seën.’  

 

Gemeente, is u gereed om die Here te dien? 
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Uitbou  

Daar is ‘n antieke Joodse gelykenis wat vertel van Jegiël, die kleinseun van ‘n Joodse Rabbi, 

wat eenmaal met ‘n vriend wegkruipertjie gespeel het. Toe dit Jegiël se beurt was om te gaan 

weg kruip het hy ‘n baie goeie wegkruip plek gekry. Hy kon nie wag dat sy vriend hom daar moes 

vind nie, maar die vriend net weg gebly.  

Na hele lang ruk het hy uit sy wegkruip plek gekom en agter gekom dat sy vriend hom net daar 

gelos het en huis toe gegaan het.  

Met trane in sy oë is hy na sy oupa toe, die Rabbi, het het vir sy oupa vertel wat gebeur het. Sy 

oupa was diep geraak deur sy kleinseuns te seer en het self uit trane gebars en vir sy kleinseun 

gesê:  

“God sê die selfde ding: ‘Ek kruip weg, maar niemand probeer om My te vind nie.’ 

 

As ons hierdie antwoord van die oupa hoor dan wil ons sê – dis nie waar nie. God maak 

Homself beskikbaar vir alle mense. Hy kruip nie weg nie! 

Maar in antieke Joodse denke het God homself net bekend gemaak aan daardie mense wat 

Hom gesoek het – soos priesters, profete en ander mense wat deur God geroep was.  

Hulle het geglo dat God kruip weg vir die heiden nasies want Hy wil nie Homself aan hulle bekend 

maak nie.  

Baie van die Joodse teologie gaan gepaard met die soeke na God se gesig.  

Ek en jy moet nie dit glo nie, maar ons moet verstaan hoe die Jode gedink het, sodat ons die 

soek en vind van God beter kan verstaan.  

  

So hoe soek ons God en ken ons God? 

Onthou, Dawid sê vir sy seun, Salomo - As jy na Hom(na God) vra, sal Hy Hom deur jou laat 

vind, 

 

Hoe soek ons God?  

Die bekendste antwoord is – lees jou Bybel en bid!  

Dis gesonde advies, maar ons het nodig duideliker aanwysings nodig sodat ons effektief kan 

wees. $ Ons God te soek begin met ‘n houding (attitude) en nie met ‘n aksie nie.  
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Jesus leer ons in Matteus 22:37 – Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou 

hele siel en met jou hele verstand.  

Jou hart 

Jou siel 

Jou verstand 

 

Hoe dien ons die Here, gemeente hierdie kwartaal? 

 

Soek die Here met jou hart.  

Jou hart is die middelpunt van jou ‘wil’ – die middelpunt van doelbewuste besluitneming. Om 

God te begin soek is ‘n houding, ‘n ‘attitude’, en nie ‘n aksie nie. Dit vra om God te soek met 

passie in alles wat jy aanpak.  

As ons nader aan God wil kom dan vereis dit ‘n verandering van houding teenoor die sake van 

God. Dit mag dalk beteken dat – 

Jy jou lewenstyl moet verander.  

Jou prioriteite moet aanpas.  

Jou skedule moet verander.  

 

Soek die Here met jou siel 

Om ‘n doelwit te bereik vereis totale toegewydheid. Om net ‘n uur hier en uur daar af te knyp is 

nie goed genoeg nie. ‘n Kind van God wy hom/haar toe aan die Here met jou hele lewe – jy soek 

eerste vir God in alles wat jy aanpak.  

En die doel hier is – ‘n intieme band met God. As jy dit van God wil ontvang, moet jy dit eers 

kan gee.  

 

Gebed word dan die geheim tot die soek na God met jou siel. Vertel God al jou behoeftes en 

wees spesifiek en intensioneel.  

 

Soek die Here met jou verstand 

Die studie van die Bybel benodig – wat van dit – studie!  

Ek daag u uit om te belê in u verhouding met God. Raak ernstig daaroor om God se Woord te 

bestudeer.  

- Kry ‘n studie Bybel.  
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- Laai die You Version Bybel op jou foon en lees ‘n leesplan wat jou deur die Bybel begelei.  

- Kom word deel van die Bybelstudie (geloofsgroei groepe).  

- Kry ‘n boek by Cum-boeke wat jou sinvol help om die Bybel te ondersoek.  

 

Al hierdie gereedskap, saam met die hulp van die Heilige Gees, is al wat jy nodig het om in 

diensbaarheid en intiem aan God te lewe. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele 

verstand.  

 

En onthou – sê Dawid vir sy seun Salomo –  

jy moet die God van jou vader ken en Hom dien met jou hele hart en met 'n gewillige gemoed, 

want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoeling van elke gedagte. 

 

Gemeente, is gereed om die Here te dien hierdie kwartaal? 

 

Anders as die Joodse verstaan, weet ons dat Jesus gehelp het dat God nie vir ons 

weggesteek is nie. Hy het God aan ons kom openbaar, maar nes die Jode van ouds, moet ons 

God soek, met ‘n passie soek, sodat ons, nes die woorde van Dawid aan Salomo, kan weet –  

As jy na Hom vra, sal Hy Hom deur jou laat vind,  

 

Slot  

Hoe dien ons die Here, gemeente, hierdie kwartaal?  

Dawid sê vir Salomo - jy moet .. God ... ken en Hom dien met jou hele hart en met 'n gewillige 

gemoed. 

Jesus leer Sy dissipels - Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en 

met jou hele verstand. 

Kom ons hoor dit en streef dit na met passie, want dan sê Dawid vir Salomo, as jy jou houding 

reg het, jou attitude reg het –  

$ Pak nou die werk aan en doen dit! 

Amen  

 

 


