
 

Preekvoorligting Sondag 14 Junie 2020 

Skriflesing: Lev. 27      Teksvers: Lev. 27: 25-26, 28, 30 

 

Tema: Die “gewone” is eintlik die “uitsonderlike” – dank die Here daarvoor. 

 

Dit gebeur somtyds in ‘n mens se lewe dat sake volgens jou oordeel nou onvermydelik by ‘n 

keerpunt gekom het. Dit is dan in hierdie “noute”, hierdie “doodloopstraat” dat ‘n mens alles in 

werking probeer stel om die “regte ding” te laat gebeur. Dit is gewoonlik hier dat geloftes aan God 

na vore kom. ‘n Gelofte, bedoelende “die belowe van iets aan God”, om so as’t ware die gebed of 

die erns van die gebed te ondersteun. Lev. 27 openbaar God hou mense by hulle geloftes, maar 

God gee ook ‘n reëling waarlangs sy kinders van hulle geloftes kan ontkom. Dit gebeur deur ‘n 

vasgestelde prys, bedoelende ‘n “lossingsprys”, vir ‘n spesifieke gelofte aan die tempelowerheid, 

dus aan God te betaal. Betaal jy die geld, is jy onthef van jou gelofte – hoef jy nie meer dit te gee 

wat jy belowe het nie, want jy het dit as’t ware teruggekoop. 

 

Wat het dit met ons te doen, hierdie lys van pryse wat vir die Israeliete gegeld het? Dit het baie 

met ons te doen, eintlik met ons “elke-dag lewe” te doen. Kyk ‘n mens na Lev. 27 sien jy dat God 

geloftes ernstig opgeneem het, maar so ook het die Israeliete – dit duidelik uit wat deel van hulle 

geloftes aan God uitgemaak het. Daar was die wyding van persone aan die Here (verse 2-8), diere 

aan die Here (verse 9-13), huise en land aan die Here (14-24). Hieruit duidelik dat die Israeliete ‘n 

hoë prys op hulle geloftes geplaas het – dit moes in baie opsigte iets “uitsonderlik” wees wat hulle 

die Here aanbied, so wil dit lyk.  

 

Maar lees ‘n mens Lev. 27 as ‘n geheel, val hier iets ‘n mens op. Hier word openbaar dat God 

sekere dinge wat aan Hom behoort (deur gelofte aan Hom belowe en gegee – verse 2-25) laat “los”, 

laat afkoop, en sekere dinge wat aan Hom behoort van hierdie praktyk van lossing, van loskoop 

ontsê (verse 26, 28, 30). Om die waarheid te sê, God sê nie net dat hierdie spesifieke dinge nie 

“gelos”, nie afgekoop mag word nie (verse 26, 28, 30), maar dit mag nie eers Hom as deel van ‘n 

gelofte, as ‘n spesiale gawe, aangebied word nie. Die rede – dit behoort reeds aan Hom. 

 

Nou wat is hierdie “eiendom van God” wat die mens nie durf waag om as deel van sy geloftes God 

aan te bied nie? Die eersgeborenes van die vee (vers 26) – dus die eerste lammetjie, die eerste 

kalfie van ‘n spesifieke dier. Die bangoed – die eiendom van die vyande van Israel wat hulle in ‘n 

“heilige oorlog” van hulle afgeneem het (vers 28). Die tiendes van die land – die eerste deel van 

die opbrengs van ‘n oes hetsy dit graan, vrugte of wat ook al sou wees. Hieruit duidelik: Dit gaan 

nie vir God oor die sg “uitsonderlike, die opspraakwekkende, die ingrypende” wat nou as deel van 

‘n gelofte Hom aangebied word om so gebedsverhoring in ‘n sekere opsig te probeer verseker nie. 

Dit gaan vir God, op sekere manier bekyk, oor die “gewone van die alledaagse diens aan Hom” – 

dit wat Hy van die begin af as vereistes aan sy kinders gestel het. Die kosbare van “die gewone 

diens in gehoorsaamheid aan Hom”, dit staan God nie af nie – dit  is syne en dit bly syne. 

 

Die openbaring:  

Die “gewone” is eintlik die “uitsonderlike” – dank die Here daarvoor. 


