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Sondag 5 Februarie 2017 

Doop  

Skriflesing:  1 Samuel 16:1-13  

Tema:  ‘n Merkwaardige hart.   

 

Skriflesing 

1 Samuel 16:1-13 

1 Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat Ek hom as koning oor Israel 

verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Betlehem toe! Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns 

sien Ek vir My 'n koning." 2 Samuel vra toe: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En 

die Here sê vir hom: "Neem 'n vers saam en sê: `Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring.' 3 Nooi dan 

vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir My dié een wat Ek jou sal beveel." 4 

Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Betlehem het die leiers van die stad hom 

ontsteld tegemoet gekom en gesê: "Kom u in vrede?" 5 En hy het gesê: "Ja. Ek het gekom om vir die Here 'n 

offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe." Hyself het vir Isai en sy seuns gereinig en 

hulle na die offer toe genooi. 6 Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: die gesalfde van die 

Here staan hier voor die Here. 7 Maar Hy sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone 

lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die 

mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." 8 Toe roep Isai vir Abinadab en laat hom voor 

Samuel verbygaan en hy dink :die Here het ook hierdie een nie gekies nie. 9 Daarna het Isai vir Samma laat 

verbygaan, maar Samuel het gedink: die Here het ook hierdie een nie gekies nie. 10 Nadat Isai sewe van sy 

seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isai: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." 11 

Daarop het Samuel vir Isai gevra: "Is dit al jou seuns dié?" En hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, 

maar hy pas nou skape op." Toe sê Samuel vir Isai: "Laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie." 

12 Isai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here: 

"Staan op, salf hom, want dis hy." 13 Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die 

Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na 

Rama toe teruggegaan. 

 

Preek  

Geliefdes van ons Here Jesus Christus,  

Wat het gebeur toe ons gedoop is en wat gebeur as ons ons kinders doop?  
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Verskeie dinge vind plaas met die doop, maar ons kan ook sê dat dit word bevestig dat ons kinders van God 

is.  

Streng gesproke dan,  is ons koninklik. God is nou ons Vader en Jesus is ons broer en ons is eintlik prinse en 

prinsesse omdat die Here Koning is.  

 

 Dawid word tot koning gesalf. Dit wil voorkom of daar in die antieke tyd belangrike mense gesalf is tot 

hulle amp. Ons lees dat die Hetiete praat van seremonies wat gepaard gaan met die troonbestyging, maar 

daar is geen bewyse dat konings gesalf is in Mesopotamië nie. Die Egiptenare het die gebruik gehad om 

mense van belang te salf. Dit was die Faro wat sy hoof amptenare gesalf het as teken dat hulle onder hom 

inval en dat hy verantwoordelik is vir hulle welstand.  

Hoe dit ook sy, die gebruik onder die Israeliete was dat hulle, hulle konings gesalf het as teken dat hulle 

deur God aangewys is as tussengangers vanaf God tot Sy volk.  

 

 So is ons wat gedoop word, tussengangers vanaf God na die wêreld, sodat die wêreld in ons die Here kan 

raak sien.  

 

Vir die wêreld om in ons, die Here raak te sien, beteken dit dat ons God goed moet verteenwoordig. Dit 

gebeur nie deur hoe ons aan die buitekant lyk nie, maar eerder hoe ons aan die binnekant lyk.  

 Lukas 6:45 

45 Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens 

bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor." 

Dit beken dat ons ‘n merkwaardige hart sal toon.  

 

Maar, weet u, ons is geneig om heel eerste na die uiterlike te kyk. Toe ek jonger was het ek in die 

boekwinkels altyd eers gesoek na die boeke wat die interessantste buiteblad gehad het. As na die prentjie 

gekyk het, het dit bepaal of ek die boek wil koop of nie.  

Later leer mens om eerder na die kommentaar agter op die boek te kyk en dan te besluit of mens die boek 

wil koop of nie. En self dan, lees mens so stuk-stuk in die boek gedeeltes, wat verder vir jou ‘n aanduiding 

gee of die boek die moeite werd is of nie.  

 Eers wanneer jy werklik binne kyk, kan jy agterkom of die boek in jou hand aan jou gaan waarde toevoeg.  

Is ons as mense nie maar ook geneig om ons self uiterlik meer aantreklik te maak vir ander nie. Ons 

spandeer baie tyd en geld aan ons uiterlike voorkoms. Kyk ons haarstyle, ons ‘brands’ in die tipe klere wat 

ons dra. Kyk ook ons huise en hoe dit binne lyk.  
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As ons soveel tyd spandeer aan die uiterlike, hoeveel te meer tyd moet ons nie spandeer aan ons innerlike 

nie.  

Want God se Woord moedig ons aan om binne reg en goed te wees –  

 Spreuke 4:23 

23 Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. 

 

En as mens nie versigtig is om aandag te gee aan jou innerlike nie, dan se God se Woord in –  

Markus 7:21-23 

21 Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord, 22 owerspel, 

hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. 23 Al 

hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. " 

 

Dis baie duidelik dat ons wat gesalfde kinders, gedoopte kinders van God is, genoeg tyd moet spandeer aan 

die versorging van ons innerlike voorkoms.  

 

Saul was die die eerste koning van die Israeliete. Die Israeliete het na die ander volke rondom hulle gekyk 

en hulle het letterlik by God geneul en gesoebat dat hulle ook hulle eie koning wil hê. Samuel het die volk 

herinner dat God hulle koning is. Waarvoor soek hulle dan nog ‘n menslike koning. Maar die volk het 

daarop aangedring en later het God besluit om dit maar tog net toe te laat. Samuel het die volk gevra, om 

rondom hulle te kyk en iemand, wat hulle kies, aan te wys as koning. Saul is aangewys en Samuel het hom 

gesalf tot koning.    

 

Saul fisies ‘n sterk man. Hy was ook die mense se keuse gewees. Vir ‘n ruk was God se Gees met Saul, 

maar hy het al hoe slegter geraak en meer en meer van God af weg gedwaal. Samuel was teleurgesteld en 

dan sê God dat ‘n nuwe koning gesalf moes word.  

 

Waar Saul die mense se keuse was, word Dawid God se keuse. Samuel sien die oudste seun van Isai, Eliab. 

En omdat hy ‘n goeie voorkoms en buitengewoon lank was, het Samuel dadelik gedink dis die een. Maar 

nee, God gaan haal vir Dawid, die jongste, wat wel ook ‘n goeie voorkoms het, maar wat innerlik reg is, en 

hy word gesalf tot die nuwe koning van Israel wat na die dood van Saul die troon sal betree.  

Dawid se hart was reg.  
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Wat is die belangrikste orgaan in die liggaam? Al jou organe is belangrik, maar as jou hart nie pomp nie dan 

help al jou ander organe jou niks. Jou hart stuur die bloed met suurstof, met minerale, met vitamine, om jou 

hele liggaam te voorsien met wat jy nodig het om sterk en slim te wees en om mee te groei.  

 

Dis ook nie om dowe neute dat Jesus na Sy kerk verwys as ‘n liggaam nie. Ons, u en ek, wat kerk is, is ook 

liggaam van Jesus. Hy is die hoof, sê die Bybel, en ons is die ledemate. Jy is ‘n hand Jy is ‘n voet. Jy is die 

oog. Elke een van ons is ‘n belangrike deel van God se familie.  

 

En wat is die hart van die kerk?  

Dis die Heilige Gees.  

13 Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die Gees van die Here het van 

daardie dag af kragtig in Dawid gewerk.     

 

Broers en susters, die Heilige Gees maak ons harte reg. Dis wanneer ons sê, “Here laat u wil geskiet”. Laat u 

Woord, die Bybel, my wys hoe ek moet lewe.  

Dis wanneer ons stil met God praat.  

Dis wanneer ons nie oordeel nie, maar bely.  

Dis wanneer ons doen en nie maar net praat nie.  

Dis wanneer ons omgee en nie beskuldig nie.  

Dis wanneer ons voorbeeldig is en nie flankeer nie.  

Dis wanneer ons luister en nie net hoor nie.  

Dis wanneer ons besluit en nie maar net wonder nie.  

So werk die hart, die Heilige Gees, as ons bely dat God se wil is eerste, dan val ons daarmee saam in.  

 

Slot  

Broers en susters, na die doop vanoggend weet ons, dat ons is ook gesalfdes van God. Ons verstaan dat God 

na ons harte kyk. Daarom moet ons wegbly van hoe ons na die uiterlike van ons naaste kyk en eerder moeite 

doen om na die innerlike van mense te soek.  

Dit is ook daarom dat ons moet werk aan ons eie innerlike, sodat ons harte van God se liefde kan getuig in 

ons dade.  

Ons het die vermoë om merkwaardige harte te hê, daarom moet ons altyd die Heilige Gees toelaat om ons 

op te lei en te fokus op die liefde van God.  
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Mag ons binne groei na die beeld van Jesus, sodat ons na buite kan weerspieël hoe ‘n merkwaardige hart 

moet lyk.  

Amen    

 


