
 

Preekvoorligting Sondag 1 November 2020 
  

Skriflesing: 1 Samuel 16                       Teksvers: 1 Samuel 16: 13 – 14 
 

Tema: Die Gees van God is ‘n tweesnydende swaard vir die wat Hy roep om sy werk te doen. 
 

Saul en Dawid – twee groot name in die geskiedenis van die volk van God. Twee manne wat deur 

God uitgekies was om sy volk te regeer. Hiertoe is hulle toegerus deur die Heilige Gees. 
 

1. Tema belig vanuit die geskiedenis van Saul en Dawid. 

In die boek Samuel lees ons van albei, Saul en Dawid, se salwing om koning te wees oor Israel. 

Maar wat besonder is van hierdie manne se salwing is dat daar ook al twee kere op ‘n besondere 

manier na die werking van die Heilige Gees verwys is. Elke keer word gesê – die Gees van die 

Here het oor die gesalfde “vaardig” geword. Die woord “vaardig” beteken dat “die Gees van God 

kragtig in hulle lewens gewerk het” om dan, en dit is belangrik, God se doel met hulle te bereik. 

Deur die kragtige werking van die Heilige Gees sou hulle dus aan God gehoorsaam wees. Hierdie 

is ‘n baie belangrike gedagte wanneer dit gaan oor die Gees van God wat oor Saul en Dawid 

“vaardig” geword het, nl. gehoorsaamheid. Die openbaring dat die Gees oor hulle “vaardig” 

geword het, kragtig in hulle werk, was dus dat hulle aan God gehoorsaam was. 
 

2. 1 Samuel 16 verse 13 en 14 

Die nuwe woord hier t.o.v. die Heilige Gees is “wyk” – die Gees van God het van Saul gewyk. Die 

woord “wyk” beteken  “om weg te draai, om te onttrek, om weg te gaan”. Die Gees van God het 

dus, waar dit eers oor Saul vaardig was, kragtig in hom gewerk het, nou van hom  “weggedraai, 

onttrek, weggegaan”. Saul het dus nie meer as koning onder die Gees van God gestaan wat so eie 

aan sy oorspronklike salwing was nie. Nou waarom het dit gebeur? Die rede – gehoorsaamheid, 

of liewer ongehoorsaamheid. Saul het as koning misluk omdat hy ongehoorsaam was – hy het nie 

gebly by dit wat God van hom verwag het en waartoe die Here sy Gees oor hom laat vaardig word 

het nie (1 Sam. 13 en 15). 
 

3. Saul se ongehoorsaamheid en Dawid se gehoorsaamheid. 

Kyk ‘n mens hierna kan dit nie anders dat dit opval dat hierdie nou nie juis vreeslike groot 

misstappe blyk te wees nie, veral nie in die wêreld waarin ons vandag lewe nie. Leiers van vandag 

maak baie groter foute as hierdie van Saul en hulle bly steeds maar gerieflik in die kussings van 

regering sit. Verder as ‘n mens na Saul se optrede kyk wil dit tog lyk asof hy elke keer net die 

goeie in die oog gehad het – hy wou alles net vlot laat loop het. Maar wat gebeur? Die Gees van 

God wyk van hom a.g.v. hierdie sondes, hierdie ongehoorsaamheid. Hierin lê vir alle “gesalfdes” 

van die Here ‘n baie ernstige waarskuwing in opgesluit. So dikwels word oor ongehoorsaamheid 

aan die Here gesê: Ag dit is nie so erg nie, dit is maar ‘n “klein ou dingetjie”, die hart is darem nog 

reg en dit is seker wat die meeste saak maak. Tog oor sg. “klein ou dingetjies” het die Gees van 

God van “vaardig” na “wyk” in die lewe van Saul oorgegaan. 
 

4. Wat gemaak nou met die openbaring van 1 Samuel 16 verse 13 en 14?  

Kyk waar jy staan voor die Here. Moet nie jou oë toeknyp en jou ongehoorsaamheid afmaak as 

“klein dingetjies” nie. By God is daar nie “klein dingetjies” nie, want by Hom het die sg. “klein 

dingetjies” ewige gevolge. 
  

Onthou, die Gees van God is ‘n tweesnydende swaard vir die wat Hy roep om sy werk te doen. 


