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Goeie môre almal! Met die sneeu wat om ons lê, hoop ek dat jy ’n iets of iemand het wat 

jou kan warm hou. En as jy miskien jou Sondag alleen spandeer, onthou jy is nie heeltemal 

alleen nie, want die Here is vandag saam met jou, waar jy ook al sit en hierdie kyk. So ek 

hoop dat jy met daardie besef die tyd saam met jou gesin, jou groep of net saam met die 

Here sal geniet. 

Louis het oor die laaste twee weke gepreek uit 1 Petrus 2 uit, en in die eerste week het hy 

verduidelik wat dit beteken dat ons elkeen deel van God se uitverkore volk is. Nie oor wie 

ons uiterlik is nie, en ook nie op grond van wat ons gedoen het nie. Dis Sy keuse, Sy liefde 

wat ons dit maak. Laas Sondag het hy toe verder gegaan en verwys na Piet en Jan wat dalk 

dieselfde ouderdom of geestelike ouderdom kan wees, maar heeltemal ’n ander geestelike 

volwassenheid kan hê. Hy het genoem dat ons eie geestelike groei grootliks in ons eie hande 

is, en dat ons nie kan wag vir ander om namens ons ons geloof te laat groei nie. Nee, in ons 

tyd saam met God, tyd in die Woord, tyd saam met ander gelowiges en tyd in gebed, om 

maar ’n paar te noem, is ons saam met die Here besig om ons geloof te laat groei. 

Hierdie week gaan ons die vraag vra: Hoe aanbid ons, en om dit dalk duideliker te stel kan 

ons vra: Met watter ingesteldheid teenoor God aanbid jy? 

Voor ons daar kom, en saam lees uit 2 Samuel uit, kom ons vra eers vir mekaar: 

1. Hoe voel jy daaroor dat God jou gekies het? 

2. Wat het in die laaste week jou geloof laat groei ? 

As julle hierdie vrae beantwoord het, kan iemand in julle gesin open met ’n gebed. Julle kan 

ook hierdie tyd begruik om ’n kollekte te gee, sou julle wou. 

// 

Wanneer ons dink oor wat ons doen om ons geloof te laat groei, om ons meer geestelik 

volwasse te laat word, dan is ons tyd saam met die Here, ons tyd in aanbidding, in 

verhouding sentraal aan hierdie gedagte. Vandag kyk ons na ’n vreemde storie in die Bybel, 

met die oog daarop om te vra: Hoe, of met watter gemoed of intensie, aanbid ek die Here? 

Die teks wat ons gaan saam lees, is uit 2 Samuel 6 uit. Maar soos altyd, en veral met stories 

in die Bybel, is dit belangrik om die agtergrond te verstaan. 

Hierdie storie gaan oor Dawid wat die ark gaan haal het om dit Jerusalem toe te bring, ’n 

stad wat hy sy nuwe hoofstad gemaak het in die vorige hoofstuk. Maar ons moet dalk eers 

vra: Waar was die ark, en hoekom was hy daar? So nog voor Dawid gebore was, toe Samuel 

nog ’n kind was, was die ark van die Here deur die Filistyne gesteel. Die Filistyne het die ark 

op ’n nuwe wa met twee osse vooraan gesit en deur hulle land daarmee gegaan om te gaan 

brag by almal, maar soos wat hulle getrek het, het siektes hulle gevolg, tot hulle 7 maande 

later vir die Israeliete gesê het: Vat julle eerder hierdie ding terug, ons wil hom nie meer hê 



nie. So is dit toe dat die Ark eers na Bet-Semes en later na Kirjat-Jearim toe is, plekke in 

Israel. 

Saul het as koning geen aandag gegee aan die Ark nie, en was eerder baie skepties teenoor 

die priesters en Leviete, en dit gaan nie goed met sy koningskap nie. Dan word Dawid gesalf, 

en na Saul se dood en ’n lang oorlog teen Saul se kinders, word hy dan koning oor Israel en 

Juda, en hy kies Jerusalem as ’n neutrale stad waarin albei dele se mense nou saam kan 

kom. Hy besluit dan ook saam met al die leiers van Israel en Juda dat die Ark Jerusalem toe 

sal kom. 

Dis dan waar ons storie begin in 2 Samuel 6, en julle kan as gesin dit saam lees van vers 1 af 

tot by vers 19. 

Lees saam 2 Samuel 6:1-19 

// 

Sjoe, dis ’n vreemde verhaal! Dis ’n verhaal waar ons verskillende kante van God sien, en die 

verskillende menslike reaksies daarteenoor sien. So kom ons kyk na die verskillende kante 

van die storie. Dit begin met Dawid wat die ark gaan haal. Met die wa en twee osse kry hulle 

die ark, en Dawid met ’n hele groep, 30 000 manne, stap vooruit en sing en dans met 

begeleiding. Dan gebeur daar ’n slegte ding, die osse struikel en Ussa keer met sy hand, en 

hy slaan net daar dood neer. Dawid, ’n mengsel van ontsteld en kwaad, raak dan bang en 

laat die ark wegstuur na Obed-Edom se huis toe. 

So hoekom gebeur hierdie? Is dit dan dat Dawid die verkeerde ding gedoen het om die ark 

te gaan haal? Nee, dis nie dit nie. En in 1 Kronieke 13 is daar ’n langer verduideliking van die 

gesprek wat hy met die leiers gehad het voor hulle dit besluit het. So as dit nie dit is nie, wat 

is dit dan? Dit gaan oor die hart waarmee Dawid dit gedoen het, en ook gevolglik die manier 

hoe hy dit gedoen het. 

Dawid was ’n doener, en hy was ’n vegter. Nie dat daar fout is met een van die twee 

eienskappe nie, maar toe dit kom by die ark se gaan haal, toe dink hy soos ’n doener en ’n 

vegter. ’n Doener wil iets gedoen kry, so hy maak sy planne en hy dink wat die maklikste 

manier sal wees om die ark te vervoer. So hy laai dit op ’n wa met twee osse en laat dit kom. 

Verder is ’n vegter iemand wat mag vertoon, so Dawid van 30000 van sy beste manne om 

die ark te gaan haal. 

Sonder dat hy dit besef, het Dawid presies gedoen wat die Filistyne gedoen het met die wa 

en die osse, en hy het teen God se woord ingegaan. Op verskeie plekke in die pentateug, die 

eerste vyf boeke, word daar baie uitdruklik gesê dat die ark net deur die Liviete gedra mag 

word. Hulle het dit deur die woestyn, deur die Jordaanrivier en al die pad deur die beloofde 

land gedra, en dis hoe dit hoort. Verder was dit nie iets wat mens sommer net gaan doen 

nie, die ark van die Here het Hom verteenwoordig. Dit was heilig, en Dawid en die volk het 

dit nie genoeg besef nie. 

// 



Ok, dan kom ons by die tweede deel van die storie, en dit is Dawid wat bang geword het, en 

die ark wat na Obed-Edom se huis toe gestuur word. Net so terloops, ek wonder nogal of 

hierdie Obed-Edom ’n keuse gehad het? Ek meen, hy het dalk gedink: “As die koning wat die 

Filistyne en Saul se nageslag verslaan het, te bang is om hierdie ding saam met hom te 

neem, hoekom met ek dit dan nou oppas?” Dalk was sy geloof baie sterker as dit. Ongeag, 

die ark eindig by hulle, want Dawid is te bang om dit verder saam te vat. 

Dis dieselfde Dawid wat nie net in aardse terme magtig was nie, maar ook iemand wat baie 

na aan die Here was! Aan die einde van hoofstuk 5 lees ons dat hy die Here se stem so 

duidelik hoor, dat die Here vir hom sê: “Wanneer jy ‘n geritsel in die toppe van die 

melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit...” 

Hoe is dit dan dat hierdie ou, hierdie Dawid, nie kans sien om die Here te vertrou nie? Dit 

gaan eintlik nie oor vertroue nie. Dit gaan oor Dawid wat iets van God se heiligheid en God 

se almag, en dit het hom angsbevange gemaak, want hy wat Dawid is weet hoe dit lyk as 

iemand vervloek word. Hy het genoeg tyd in Saul se teenwoordigheid gestaan om dit te 

sien, genoeg stories gehoor, en die laaste ding wat hy wou hê, is iets wat hom in die Here se 

slegte oë kan sit. Dan sê hy eerder: “Los maar. Laat staan eerder die ark, want daai kans 

gaan ek nie vat nie.” 

// 

Maar dis nie die einde van die storie nie. Want dit gaan goed met Obed-Edom, of dit nou sy 

keuse was of nie! In net 3 maande kom daar ’n wesenlike verskil in terme van sy besittings, 

en hulle almal is baie voorspoedig! 

Toe Dawid dit hoor, toe word sy vrese stilgemaak, en hy besluit om die ark tog te gaan haal, 

maar die keer met ’n ander hart! Die keer is dit met ’n hart van feesvreugde, want hy sien 

dat die Here nie kwaad is, soos hy gedink het nie, maar eerder dat God steeds aan sy kant is, 

of dalk eerder hy aan God s’n. En dan begin een van die grootste partydjies wat ons van lees 

in die Bybel, met ’n reuse, heilige feesviering gaan haal Dawid die ark en laat dit Jerusalem 

toe bring, en al die pad dans hy self, die koning, die heerser, die hoogste gesag van die land, 

met volle oorgawe voor die ark! 

// 

In net ’n paar verse neem hierdie verhaal ons op ’n roller-coaster van emosies, en dis in 

Dawid se storie wat ons self ook iets kan leer oor die manier waarop ons self aanbid. Want 

in die manier hoe Dawid dit gedoen het, sien ek van die foute wat ek self ook maak, en 

foute wat ek al by ander mense ook gesien het. Ek noem twee van die foute die krummels 

en die sweep benadering. 

Julle het miskien gewonder hoekom ek dit hier het. Wel, die krummel benadering is iets van 

wat Dawid in die eerste deel van die storie gedoen het. Hy het die behoefte om God te 

verheerlik, maar hy wil dit eintlik graag op sy manier doen. En ek sien dit so baie in 

gelowiges, en ook in my eie lewe. Ons hoor vandat ons klein is dat Jesus ons sonde vergewe, 

en ons leer van genade, en ons leer van Jesus wat vir ons lief is, en op ’n stadium word dit 



vir ons maklik om God af te maak as iemand wat net sag en teer is. Ja, God het daardie 

eienskappe, maar dis beslis nie al wat God is nie! 

As ons God dan op daai manier afmaak, dan word dit vir ons al hoe makliker om vir God net 

ons krummels te gee. Net so ’n krummel van ons tyd: As ek maar net so nou en dan bid, so 

elke tweede of derde dag of week Bybel lees, net so nou en dan kerk toe gaan, net so once 

in a blue moon afsonder en stilraak, dan moet die Here mos tevrede wees? Hy sal verstaan. 

Of net ’n krummel van my geld: Gee ’n bietjie hier en daar vir iemand, ’n broodjie by die 

voordeur, ’n klein bietjie vir die sopkombuis, en dis dit. Die Here sal mos verstaan. Of as ek 

met vriende kuier, dan sal ek so nou en dan saam praat as iemand iets oor die Here sê, of ek 

sal in die selgroep iets sê as iemand my vra, of ek sal dalk so nou en dan ’n mooi WhatsA0pp 

boodskappie aanstuur, maar verder as dit gaan ek nie my reputasie of my gemak op die spel 

sit nie. Die Here sal mos verstaan? 

As ons begin om ons krummels vir die Here te gee, dan maak ons ’n groot fout! Die Here is 

nie my of jou bysaak nie. Hy is nie my of jou nagedagtenis nie. Hy is die Almagtige Skepper 

van die Hemel en die aarde. Hy is die lewe in jou, en niks wat jy is of het bestaan sonder dat 

Hy dit vir jou gee nie. As jy dink die Here is skadeloos net omdat Hy kies om genadig te 

wees, dan gaan jy ’n groot ontnugtering kry die dag as jy Hom ontmoet! 

Dit laat dink my aan C.S. Lewis se beskrywing van Aslan, die leeu wat ’n alegorie is vir Jesus. 

As een van die kinders oppad is om vir Aslan te ontmoet, dan vra hulle: “Is He safe?” 

Waarop een van die ander karakters antwoord: “Safe? Who said anything about safe? 

‘Course he isn’t safe. But he’s good. He’s the King, I tell you.” Is God veilig? As veilig vir jou 

beteken skadeloos, dan nee. God is die verste ding daarvandaan. Maar Hy is wel goed. 

En dit bring ons by ons tweede manier van aanbid, die sweep benadering. 

Dit kry ons wanneer Dawid besef hoe magtig God is, en hy word bang. Hy sien nie meer kans 

om in die Here se heilige ark se teenwoordigheid te wees nie, en hy kies om eerder weg te 

kruip daarvoor. En ek sien iets hiervan in mense wat so erg op reëls ingestel is, dat hulle 

heeltemal die hart van God miskyk. Dit gebeur so maklik dat ons dink dat deur die regte 

goed te doen, die regte goed te sê en die regte goed te gee ons in die Here se goeie boekies 

gaan kry, en ons is angsbevange daarvoor dalk ons dalk net uit die lyne uit gaan trap. Dis ook 

wanneer ons die heeltyd aan die soek is vir nog iets wat ons moet doen voor ons gered kan 

word. Glo jy genoeg? Bid jy op die regte manier? Lees jy die Bybel reg, in die regte vertaling? 

Sing jy die regte liedjies? Is jy reg gedoop? Doen jy nagmaal reg? Als word vrae wat ons 

onsself mee verdrink op soek na God se goedkeuring, en êrens langs die pad mis ons ’n God 

wat vir jou sê: “Jy is my kind! Ek is lief vir jou!” 

// 

So as ons na hierdie twee ekstreme kyk, dan kan dit dalk vir ons lyk asof ’n middeweg die 

antwoord is. Maar nee, dit gaan nie oor ’n bietjie bang en ’n bietjie gemaklik nie. Dis nie die 

doel nie. Eerder as ’n middeweg, dink ek Dawid wys vir ons ’n derde alternatief, en dit is die 

een van vreugdevolle oorgawe. Vreugdevol, omdat hy besef dat God tog goed is, en die 

beste vir ons beplan. En met oorgawe, want hy besef dat niks op hierdie aarde ooit so 



belangrik soos die Here kan wees nie! Nie sy geld, wat hy so maklik spandeer om ’n offer 

elke 8 treë te gee nie. Nie sy reputasie, wat hy as koning opgee om te dans voor die ark nie. 

Nie sy gemak, wat hy eenkant toe skuif nie. Niks is so belangrik soos die Here nie. 

Vreugdevolle oorgawe is nie die middeweg nie, dis die alternatief, die een wat eintlik die 

meeste sin maak. 

Hoe sal vreugdevolle oorgawe in jou lewe lyk? Waar kan jy nog meer die Here se goedheid 

vier? Wat kan jy doen om nog meer jou liefde vir die Here te verkondig, en dankbaar te 

wees vir alles waarmee Hy jou seën? En wat is daar waarop jy nog minder moet terughou, 

nog minder voor moet nee sê ter wille van Christus, nog minder voor moet bang wees 

omdat Hy aan jou kant is? 

Hoe sal jou lewe verander, as jy met vreugde en met oorgawe voor die Here lewe? Ek kan 

dit nie vir jou voorskryf nie, maar as jy wonder, gaan kyk na iemand wat vir die eerste keer 

die Here ontmoet het, en wie se lewe deur Hom verander is. Dan kry ons dalk ’n voorsmakie 

daarvan. 

Mag die Here jou, julle elkeen, met ’n vreugdevolle oorgawe seën voor Hom! 

Amen 

Julle kan die volgende vrae beantwoord, en iemand in die gesin kan afsluit met ’n gebed: 

Vrae: 

1. Voel jy dat jy dalk aan die krummels of sweep kant lê? Hoe lyk dit in jou eie lewe? 

2. Hoe sal jou lewe lyk as jy meer vreugdevolle oorgawe kies? Bid vir mekaar 

hiervoor. 

Sluit af met gebed 

 


