
 

Preekvoorligting Sondag 4 Oktober 2020 
  

Skriflesing: 1 Samuel 7: 1 – 12        Teksvers: 1 Samuel 7: 9 
 

Tema: Die Here hoor 
 

Dit gebeur van tyd tot tyd in die mensegeskiedenis dat dit wat in 1 Sam. 7 vers 2 beskryf word 

gebeur naamlik dat die mens “agter die Here aan weeklaag”. Die woord “weeklaag” beteken dan 

“om jou tot die Here te wend en jou nood by Hom bekla”. Dit gaan dus daaroor dat die mens 

vanweë sy benarde omstandighede die Here opsoek om hom in en uit sy nood te help – ŉ geestelike 

ontwakingsproses. 
 

1. Optrede wat geestelike ontwaking (die wend na die Here) kenmerk 

Samuel maak dit duidelik dat die geestelike ontwaking, die weeklaag agter die Here aan sekere 

optrede vereis om die opregtheid van hierdie opsoek van die Here en gevolglike innerlike omkeer 

(bekering) te bewys. Dit behels negatiewe en positiewe optrede: Negatiewe optrede – die volk 

moet wegdoen met die afgode deur dit te vernietig en dan ook te breek met hulle godsdienstige 

gebruike, altare en heilige voorwerpe. Positiewe optrede – die volk moet met beslistheid hulle hart 

op God rig en Hom alleen dien. Nog ŉ verder optrede word deur die rigter Samuel aan die volk 

Israel voorgeskryf – vers 5: “Verder het Samuel gesê: Versamel die hele Israel by Mispa, dan sal 

ek tot die Here vir julle bid”. Hier roep Samuel ŉ biddag, of soos ons dit vandag ken, ŉ dag van 

verootmoediging vir die volk uit. Maar wat was die inhoud hiervan vir Israel? Hulle het 2 dinge 

gedoen – water geskep en dit voor die Here uitgegooi en gevas. Hierdie twee handelinge van een 

– die skep en uitgooi van water en twee – vas, gaan saam met die woorde: “Ons het gesondig teen 

die Here” (vers 6). Dit staan vas, hier is ŉ volk wat in hulle soeke van God, hulle dag van 

verootmoediging, erken hoe groot hulle sonde en ellende is. 
 

2. Die seën wat geestelike ontwaking (die wend na die Here) inhou 

Die oorspronklike “weeklaag van die hele huis van Israel agter die Here aan” hang saam met die 

langdurige onderdrukking van hulle deur die Filistyne. Nou het die bedreiging van die Filistyne in 

intensiteit toegeneem (vers 7). Maar met hierdie geestelike ontwaking en wat dit by Israel 

meegebring het, wend die volk hulle nou tot God om van Hom die redding in die krisis wat hulle 

nou beleef te bekom. Die rigter Samuel moet die Here God vir hulle aanroep, dat Hy hulle uit die 

hand van die Filistyne verlos. Hoe wonderlik – Israel is nou by die regte adres, hulle is nou voor 

God met hulle lewe en hul beproewing. God alleen kan hulle help, God alleen kan hulle red, God 

alleen kan hulle bewaar. Voorwaar hierdie is ŉ seën van geestelike ontwaking dat jy van jouself 

wegkyk om alleen in afwagting en verwagting  na God te kyk. En wat gebeur, wat word hier 

openbaar as die grootste seën wat geestelike ontwaking inhou? Vers 9 laaste woorde: “die Here 

het hom verhoor”. Die volk soek redding, die volk ontvang redding. Terwyl die rigter nog besig is 

om tot die Here te nader, toe werk die Here al die verwoesting onder die Filistyne (vers 10). 
 

Slot 

Waar bring dit wat verkondig is ons in ons krisisse? Die belydenis waartoe die gebeure van 1 Sam. 

7 Samuel gebring het naamlik vers 12: “Tot hiertoe het die Here ons gehelp”.  

 

Voorwaar, die Here hoor! 


