
 

Preekvoorligting Sondag 10 Februarie 2019 

Skriflesing: Rigters 11      Teksverse: Rigters 11:35b     

Tema: Dit waaroor jy mond teenoor God geopen het, kan jy nie terugtrek nie – bly daarby! 

 

Inleiding 

Heel dikwels hoor ons van mense wat die gemak van hulle eertydse lewe vaarwel roep en gaan 

werk onder dwelmverslaafdes, prostitute, alkoholiste of gaan selfs Afrika binne om dan daar 

werksaam te wees. Gewoonlik begin dit by “sou die Here hulle deur ŉ krisis lei, sal hulle dan hulle 

lewe aan Hom toewy deur sendingwerk op een of ander plek te gaan doen”. Van so gebeurtenis is 

in Rigters 11 sprake waar dit gaan oor ŉ man met die naam Jefta wat sy woord aan die Here gegee 

het, ŉ gelofte aan die Here gedoen het.  

 

1. Die agtergrond van Jefta 

Hierdie was ŉ besondere man, nie net vanweë sy optrede nie, maar ook vanweë die omstandighede 

wat sy persoon omring het. Hy was ŉ seun van ŉ prostituut, verwerp deur sy eie familie (broers 

wat hom verdryf het), ŉ dapper soldaat, ŉ uitstekende leier geseën met wysheid en insig en ook ŉ 

sterk gelowige. In hierdie laaste opmerking lê Jefta se sukses opgesluit – sy band met die lewende 

God. Ongeag sy herkoms, ongeag wat deur sy familie hom ontsê is, kon niemand hom beroof van 

sy band met die Drie-enige God nie. Steeds was hy ŉ gelowige wat al sy krag en heil op die regte 

plek gesoek het – dit tot heil van homself en ander. 

 

2. Die gelofte van Jefta 

“As U die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit 

tegemoet kom wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort: ek sal 

hom as brandoffer offer” (Rigt 11:30). Hierdie gelofte (ŉ gelofte is ŉ onderneming deur ŉ mens aan 

God), en die feit dat Jefta se dogter, sy enigste kind, hom eerste tegemoet gekom het na sy 

oorwinning oor die Ammoniete, is aan ons almal bekend. Hieruit is duidelik: Jefta was ook ŉ man 

wat kon twyfel – ongeag sy sterk geloof kon hy twyfel nie ontkom nie, daarom die gelofte. Verder 

was hy ook ŉ man wat ondeurdag kon optree – hierdie haastige gelofte van hom getuig daarvan. 

 

3. Die openbaring van Rigters 11 

“.... ek het my mond geopen teenoor die Here, en ek kan nie terugtrek nie.” – hier duidelik: Jefta 

het sy woord gegee, en dit kon hy nie ongedaan maak nie. God was getrou in dit wat Jefta van God 

gevra het (die wen van die oorlog), en nou moet hy wat Jefta is sy onderneming aan God (gelofte) 

gestand doen. Hier is geen ander keuse nie. Die werklikheid vir ons is – die meeste van ons het al 

by verskillende geleenthede ons woord gegee, ons mond teenoor God oopgemaak en hierin, so 

word geopenbaar, is daar geen omdraai nie.  Jy kan nie later wil sê maar dit was teveel gevra en 

nou kan ek nie daarby hou nie.  As jy jou woord gegee het, het jy jou woord gegee en sal God jou 

verantwoordelik hou. 

 

Daarom mag die HG ons daarvan bewaar dat ons ons mond teenoor God open as dit nie ons 

voorneme is om by ons woord te bly nie.  

Dit waaroor jy mond teenoor God geopen het, kan jy nie terugtrek nie – bly daarby! 


