
2 Samuel 1:1; 17-27  Gelowiges onder leierskap van God

Invocatio: 199:1-3  Votum:  Seëngroet  Loflied:  196:1-3   Wet: 

Skuldbelydenis:  Lees Ps 130:1-3:  Uit die dieptes roep ek na U, Here,  luister tog na 
my, Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, 
wie sou dan nog bestaan?

Voor God, en saam met die gemeente van God, bely ek my gebrokenheid: dat ek op  
verskillende maniere my lewe verwond,  die lewe van ander en die lewe van die 
wêreld

Vryspraak: Lees Ps 130:4  Lied: Ps 130 TT Cloete, 2de melodie  (opgeruimd)
Geloofsbelydenis:  Lied 260:1,2,6 (kragtig, positief)   Epiklese

Prediking:  Inleidend kan aansluiting gevind word by die impak wat die verwisseling 
van konings altyd en selfs vandag, op die wêreld het. SA, VSA, Zimbabwe ...  Die 
openlike versugting is dat daar ’n nuwe, beter “koning” kom. Daar is selfs openlik 
uitsprake dat die huidige koning nie meer rasioneel verstandig regeer nie.  Gaan 
gepaard met jaloesie, vrese vir ’n nuwe bedeling wat van buite vereis word en die 
verwerping van gesag deur ander. Alles bekende taal wat ons selfs in die Saul era 
terugvind.  Eens  begaafd,  geliefd  en  oorlogsheld,  dan  geïsoleerd,  eensaam  en 
verwerp.  (Pad van meeste leiers!!!  In elk geval van die wat dit waag om werklik 
leiding te neem en nie net om almal gelukkig te hou nie) 
Daar is in Suid Afrika ook die afwagting op die nuwe “koning”, met  onsekerheid, 
maar ook hoop op beter bedeling. In al hierdie gevalle, soos in die geval van Saul, 
het  die  ontwikkelinge  in  die  “Umwelt”  ’n  groot  rol  gespeel  in  die  plaaslike 
omstandighede.

Verder kan die spreekwoord “hoe meer dinge verander hoe meer bly dit dieselfde” 
aangehaal  word.  Die gemeente kan in ’n dialogiese sin getoets word aan hierdie 
spreekwoord. Die prediker moet dan die oorgang begelei deur daarop te wys dat die 
spreekwoord waar lyk as ons ons oog net op die wêreldgebeure hou asof dit “al” en 
“alles” is. (Maw dis waar van menseleiers) Indien ons met ’n Christelike oog na die 
gebeure om ons kyk, is die spreekwoord nie absoluut waar nie. (Maw in God se plan 
vir die wêreld, sy ingrype sal dit verander). Daar is ook ander dieper dinge aan die 
gebeur wat net so werklik, maar meer waardevol is. 

Israel was ‘n Teokrasie.  God was die enigste Koning.  Daar was nie ‘n aardse koning 
of eerste minister nie.  Almal moes net lewe met God as Sy Koning, en dan sou God 
sy Koninkryk op die aarde laat vestig.  Die ander nasies het egter wel konings gehad 
en Israel het gedink dit sal beter wees indien hulle ook ‘n aardse koning het.  Die 
”Umwelt” het bepaalde aansprake gemaak op die volk wat ’n teokrasie geken het en 
is oorgehaal tot ’n beter bedeling, naamlik ’n monargie. Die verwagtinge was dat ’n 
beter bedeling sou aanbreek. 

Dit het natuurlik nie die wonderlike nuwe gevolge gehad wat die volk gedink het dat 
dit sou hê nie.  Verskillende aardse regeringsvorme is nie die uiteindelike oplossing 
vir die heil van mense nie. Inteendeel, nie een daarvan het werklik blywende heil vir 
die mense gebring nie.  (Kapitalisme, sosialisme, kommunisme ....)

‘n Heerskappy van ’n ander orde moet aanbreek .... Teokrasie kan net in ‘n ideale 



wêreld werk waar almal gehoorsaam is aan God.  Net so met Jesus se heerskappy ...

Die kerk word nie gestig om die wêreldordes omver te werp nie, maar om die ordes 
met die evangelie te belig en te beïnvloed, om die beginsels van die grondwet van 
die teokrasie te gehoorsaam. Die liniêre perspektief is dat die invloed van die nuwe 
teokrasie in Christus uitwaaier in tyd en ruimte om uiteindelik almal en alles hulle 
knieë voor God te laat buig en met elke tong te bely dat sy ryk die koms van die 
ware heil is.

Die geweldige invloed van die geskrewe (oorgelewerde) w(W)oord op die oorlewing 
van die geloofsgemeenskap.

Gebed  Offergawes  Antwoordlied:  266 (Onse Vader) Sëen  Musikale Amen

LET WEL:  Notas is baie kripties en in teologiese taal.  Stem nie baie ooreen met mondeling-
gelewerde boodskap nie.


