
NG Murray Aanlyn Erediens – Sondag 25 Julie 2021 

2 Samuel 11-12: Nie te heilig vir sonde nie, nie te sondig vir genade nie 

“There, but for the grace of God, go I...” 

Goeie môre almal, en welkom by nog ’n aanlyn erediens. Hierdie gesegde is ’n spreekwoord 

wat glo afgelei is van iets wat John Bradford, terwyl hy gekyk het hoe gevangenes na hulle 

dood gelei word. Dis ’n gesegde wat my al baie laat dink het, en iets wat ons vandag ook by 

gaan uitkom. 

Voor ons egter daarby kom, kom ons verwelkom die Here by ons. Ons wag nog steeds vir 

ons president om vir ons die groen lig te gee om weer die deure oop te maak, maar vir 

solank as wat ons gaan moet wag, gaan ons nie ophou om die Here te loof nie, want Hy gee 

nog steeds elke dag van elke week van elke jaar vir ons iets om voor dankbaar te wees. En as 

jy niks anders kry nie, kan jy veral ook dankbaar wees vir God wat by julle as gesin, 

kleingroep of by jou wat alleen kyk, is. 

Ek wil hê julle moet vanoggend begin deur vir mekaar te vra: 

1. Wat het in die laaste week gebeur wat jou naby aan die Here laat voel het? 

Julle kan ook die geleentheid gebruik om oor kollekte te besluit as gesin, en iemand in julle 

gesin of groep kan met ’n gebed open. 

// 

Wanneer ons dink oor goed wat ons naby aan die Here laat voel, dan kan daar baie wees! 

Enigiets van die natuur, na mense, na goeie nuus, na stilte, die Here kan ons feitlik enige 

plek ontmoet, want alles is deur Hom en vir Hom geskep! As ek moet dink aan hoe dit voel, 

dan is dit vir my soos om aan ’n lekkerruik plant in die berge te vat. Iets soos ’n malva. As 

mens een van daai blaartjies gepluk het, hom so in jou hande fyngedruk en geruik het, dan 

voel dit asof die res van die dag daai lekker reuk het! Of mens kan dink aan ’n vroegoggend 

draf (iets wat ek eintlik self heeltemal te lanklaas beleef het), en daai vars gevoel wat mens 

in jou liggaam het die res van die dag. So is dit as ons iets van die Here beleef. 

Ongelukkig is daar ook goed wat ons verder van die Here af laat voel, en niks is hier so 

vanselfsprekend soos sonde nie, of dalk moet ek eerder sê, die gevoel wat sonde jou mee 

agterlaat. Dit laat dink my aan ’n keer wat ek roereier moes maak oor ’n warm vuur in ’n 

baie ou pan (eintlik maak ek nou net verskonings), en die roereier brand aan. Enige van julle 

wat dit al oorgekom het, of net in dieselfde vrtrek of omtrek was, sal weet dat daai smaak, 

daai reuk, in jou mond en jou neus en jou brein bly sit vir die res van die dag, en niks proe of 

ruik heeltemal dieselfde nie. Sonde, of eerder skuldgevoel, kan presies dieselfde aan ons 

doen. 

// 

Ons praat vandag oor nog ’n deel van Dawid se storie, en dis eintlik ’n deel wat ek sou wou 

vermy, want behalwe die feit dat dit baie bekend is, is dit nie eintlik ’n baie lekker deel van 

sy storie nie. Dis so ’n gebrande roereier storie. Hierdie verhaal speel ook af oor twee 



hoofstukke van die Bybel, 2 Samuel 11 en 12, maar ek gaan nie verwag dat almal albei 

hoofstukke ten volle lees nie. Julle mag natuurlik as julle wil, maar ek sal groot dele van die 

storie net vertel ook. 

Meeste sou kon raai ek praat van die storie van Dawid en Batseba. Dis ’n storie wat eintlik 

op so ’n vreemde tyd in Dawid se lewe kom, want soos ons oor die laaste 2 Sondae geleer 

het, was Dawid eintlik op ’n great plek met die Here! Ons het gelees van Dawid wat 

Jerusalem ingeneem het, dit sy nuwe hoofstad gemaak het en die ark met groot vreugde 

ingedra het. Ons het ook gehoor van die verbond wat die Here met Dawid gesluit het. 

Daarna het hy gedoen wat reg was voor die Here en teenoor sy mense, hy het Saul se 

kleinkind soos ’n seun ontvang, hy het probeer vrede maak met die buurlande, en toe hulle 

dit nie wil aanvaar nie, het hy hulle in oorloë verslaan. 

En dan kom die befaamde storie. Julle is welkom om nou die storie te lees in Samuel 11, 

maar ek waarsku dat dit dalk bietjie PG is vir jonger kinders. Maak gereed om vrae te 

beantwoord as julle dit wil lees. 

Lees 2 Samuel 11:1-5 as julle wil 

So Dawid was regtig nie op ‘n slegte plek nie, en dan gebeur die baie bekende storie van 

Dawid en Batseba. Ons ken hierdie storie so goed. Maar dalk mis ons al klaar iets in die 

eerste vers. In die lente, wanneer die graanoeste pas ingesamel was en daar genoeg kos was 

vir ’n weermag, dan het die koning sy veldtogte begin teen die vyande. Dawid doen dit egter 

nie. Hy stuur sy bevelvoerder, Joab, om namens hom te gaan oorlog maak, maar hy self bly 

agter. Daar word nie vir ons verduidelik hoekom nie, maar eintlik is hy besig om sy 

verantwoordelikheid af te gee aan iemand anders. 

Julle het dalk al gehoor dat mense sê: “Ledigheid is die duiwel se oorkussing?” As jy dit dalk 

nie ken nie, dit beteken eenvoudig as jy nie iets het om jou mee besig te hou nie, dan raak jy 

maklik besig met die verkeerde goed. En dis waar Dawid se moeilikheid begin. Van daar af 

gaan een ding oor in die ander, hy sien ’n ander man se vrou, hy knoop ’n verhouding aan 

met haar wat hy nie moes nie, en toe sy swanger word, probeer hy eers vir Uria kry om by 

haar te slaap, en hy weier omdat die oorlog nog aan die gang is, selfs al probeer Dawid hom 

dronk maak ook, en dan gee Dawid op die ou einde opdrag dat Urija voor in die geveg moet 

wees, en dat die Israeliete dan moet terugval en hulle alleen los. Urija, saam met nog ’n 

klomp van Dawid se soldate, betaal met hulle lewe vir Dawid se fout. 

Net om hierdie nog erger te maak, was Urija nie sommer net nog ’n man nie. Hy was een 

van Dawid se 33 “mighty men”, die ouens wat van die begin af, in die moeilike dae toe Saul 

hom gejaag het, saam met hom gegaan het. Hulle het saam baklei, saam in grotte 

weggekruip, saam aanbid en saam feesgevier toe die geveg oor was. Dit was nie net nog ’n 

soldaat nie, dit was ’n naby vriend van Dawid! Tog offer Dawid hom op om sy eie skande te 

spaar. 

So ons sien hier in Dawid se storie verskillende elemente. Dit begin by ’n ou wat naby was 

aan die Here, en reg gedoen het. Dan op ’n dag kies hy om nie te doen wat hy eintlik moet 

nie, en dan lei dit daartoe dat hy ’n groot fout maak. Dan probeer hy als in sy mag om die 



fout toe te smeer, maar hy kry dit nie reg nie, en op die ou einde loop dit op moord uit. Die 

hoofstuk eindig met met verse 26 en 27 wat sê:  

“Toe die vrou van Urija hoor dat Urija, haar man, dood is, het sy oor haar 

eggenoot gerou. Nadat die routyd verby was, het Dawid haar laat haal en in 

sy paleis ontvang. Sy het sy vrou geword en vir hom ’n seun in die wêreld 

gebring.” (2020 vertaling) 

As dit die slotsom van die storie was, sou ons dalk gevoel het Dawid het weggekom 

daarmee. Dat hy eintlik OK is. Dat dinge vir hom uitgewerk het. Maar die laaste woorde van 

die hoofstuk is: “Maar dit wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.” 

// 

Ek weet baie van julle, meeste van julle, het nog nie egbreuk gepleeg en toe dit met moord 

opgevolg nie. Maar hoeveel van ons het nie al in presies dieselfde gat getrap met ’n ander 

sonde nie? Jy weet jy moet iets doen. Dalk is dit ’n verantwoordelikheid by die werk, 

teenoor jou vrou of kinders, of êrens anders, of dalk iets wat jy weet die Here van jou vra, 

maar jy doen dit nie. Dan het jy ewe skielik tyd, maar plaas daarvan dat jy dit goed gebruik, 

raak jy besig met goed wat jy nie moet nie. En voor jy jou kon kry, sit jy eintlik in die 

moeilikheid, en jy probeer jouself daar uit kry sonder dat iemand weet wat aangaan, sodat 

jy net jou eer kan beskerm. 

Dit kan wees in hoe jy met jou geld werk, dit kan wees in hoe jy iemand hanteer, hoe jy met 

jou vrou of kinders praat, wat jy in ’n vriendskap doen, hoe jy met drank werk, hoe jy eet, 

waaraan jy jou aftyd spandeer, wat jy op jou foon of tv kyk, of enige ander ding. Ewe skielik 

moet jy ander mense die skuld gee vir ’n verhouding wat nie werk nie, moet jy die regering 

skuld gee vir jou belasting wat nie klop nie, moet jy stories opmaak oor hoeveel biere jy 

gedrink het, of moet jy jou search history skoonmaak. 

En die skrikwekkende deel is, dit kan met ons elkeen gebeur. Want vandag is jy dalk naby 

aan die Here, maar dit maak die teiken op jou rug vir die Duiwel net soveel groter. Niemand 

van ons is immuun nie. 

Ek self het ’n klomp sondes wat ek al gedoen het, maar daar is darem ook ’n paar waaraan 

ek nog nooit skuldig was nie. Egbreuk en moord was nog nie daar nie. MAAR! Die dag as ek 

begin glo ek kan nie daai sondes pleeg nie, is die dag wat ek myself in diep diep moeilikheid 

kry! 

Die video het begin met die woorde: “There, but by the grace of God, go I.” Die enigste rede 

hoekom ek nog nie Dawid se paadjie geloop het nie, is omdat die Here vir my genade wys. 

Die oomblik as ek dink dis ek wat dit reggekry het, dan mis ek die Here se hand in my lewe, 

en ek maak myself ’n sitter vir die duiwel se aanval. Dis nie asof hy jou ’n geweer in die hand 

gaan stop en sê: “Daar, skiet iemand” nie. Nee, dit begin met ledigheid, dan word dit ’n klein 

foutjie, dan word dit toesmeer, dan word dit ’n probleem wat al groter word, en ewe skielik 

sit ons in die moeilikheid wat ons nooit gedink het ons in kan of sal wees nie, en wonder: 

“Hoe het ek hier gekom?” 



Dawid het homself toegelaat om in daai lokval te val, en dit wat Dawid gedoen het, was 

verkeerd in die oë van die Here. 

Die storie eindig egter nie daar nie, want die Here het iets te sê gehad. Die profeet Natan 

word weer na Dawid toe gestuur, en hy vertel dan die baie bekende storie van die ryk en 

arm man. Lees hom gerus in hoofstuk 12, verse 1-6. 

Lees 2 Samuel 12:1-6 

Dan Natan se bekende woorde: “You are the man!” Natan is die beste motivational speaker 

in die Bybel! Nee, ek grap, hy sê vir hom: Jy is die man wat hierdie onreg gedoen het. Jy is 

die een wat by die arme gevat het wat hy voor lief was. En Dawid self is die een wat erken 

het so iemand verdien die dood. 

Dan begin Natan die Here se straf vir hom uitlê, alles van oorloë wat nooit sal ophou nie, tot 

sy eie vroue wat nie sal oorleef nie, tot die dood van sy seun by Batseba. Dis... hard! Daar is 

geen ander manier om dit te beskryf nie. Dis harde woorde! En dit los vir Dawid met ’n 

keuse: Hy kan homself verhard teen God en vir Natan ook laat doodmaak, want dalk kan hy 

hierdie sonde nog vir oulaas doodvee. Hy kan dit ignoreer en hoop vir die beste. Of hy kan 

doen wat hy wel gedoen het, en erken: “Ek het gesondig teen die Here.” 

Psalm 51 is ’n buitengewone Psalm in die sin dat dit ’n skuldpsalm is, een waarin Dawid juis 

skryf oor sy sonde met Batseba. Hy sê daarin: Wees my genadig, O God. Vergewe my, was 

my skoon, want ek het gesondig! Ek is vuil! Net teenoor U het ek gesondig! 

Ons kan dalk wonder: Wat van Urija en Batseba? Maar nee, dis net teenoor die Here, want 

dis voor hom wat ons eendag gaan moet antwoord. Dis voor hom wat ons eendag gaan 

moet verduidelik hoekom ons gedoen het wat ons gedoen het.  

Dawid het sy foute gemaak, dit kan nie weggevat word nie, maar hy het ook sy keuse 

gemaak om op te hou toesmeer, op te hou ontken, en gebroke voor die Here te val en te sê: 

Ek is skuldig! 

Dan die woorde van Natan wat sê: Die Here self het jou sondes opsy geskuif, jy sal nie sterf 

nie, maar daar gaan nog steeds gevolge wees. Jou seun gaan sterf. 

// 

Ek weet nie waar jy vandag is nie. Dalk is jy naby aan die Here, dan wil ek jou weereens 

waarsku om nie te maklik te dink jy is immuun teen sonde nie. Hou aan bid, en vertrou net 

op die Here om jou te beskerm, want in ons eie krag gaan ons dit nie regkry nie. 

Maar dalk is jy vandag êrens anders in Dawid se storie. Dalk by die plek waar jy deure vir 

sonde oopmaak. Dalk op ’n plek waar jy al klaar besig is met iets, met ’n verhouding of ’n 

verslawing of ’n afskeep wat jou skuldig maak. Miskien is jy op ’n plek waar jy verwoed 

probeer om weg te steek en toe te smeer. Of dalk is jou storie uit, jou sonde is oop, en jy 

moet kies wat nou.  

Kies die Here! Kies inkeer! Erken jou foute, en val op jou knieë of op jou gesig voor die Here 

en maak... skoon! Die Here se genade sal nie ophou nie. Jou sonde kan nooit so groot wees 



dat jy nie vergewe kan word nie. Jesus self het daarvoor gesorg! Hy het kom instaan vir die 

ewige prys wat jy moet betaal, maar jy gaan altyd ’n gevangene bly van jou sonde tot jy dit 

oopmaak voor God en jou mede-gelowiges. God IS lief vir jou! God SAL jou vergewe! God 

WIL jou nog steeds Sy kind noem. Net jy kan in die pad staan daarvan. 

// 

Die storie van Dawid leer ons dat ons foute tog soms gevolge gaan hê, en die Here se 

vergifnis gaan nie altyd al die gevolge wegvat nie, hoewel dit altyd die ewige gevolge sal 

uitvee. Dawid moes nog steeds ’n prys betaal. Die prys van oorlog, teen sy eie seun. Die prys 

van vroue wat by hom gevat word, en die prys van sy seun wat oorlede is. Maar Dawid se 

lewe is nie gevat nie, en die verbond met God is nie verbreek nie. Dawid het weer ’n seun 

gehad, Salomo, en vers 24 sê vir ons dat die Here lief was vir hom! 

Dawid se lewe was na sy foute en na sy vergifnis nie aldag maklik nie, maar dit was goed, en 

hy word nog steeds geken as die Koning wat na aan God se hart was. 

So mag ek en jy ook vandag weer leer: Jy is nooit so heilig dat jy in die slaggat van sonde kan 

trap nie, selfs die goed wat jy dink jy nooit sal doen nie, maar jy is ook nooit so sondig dat 

die Here jou nie kan vergewe nie. Ja, daar gaan dalk nog steeds gevolge wees. Jy gaan dalk 

mense seermaak, jy gaan dalk iets moet verander, jy gaan dalk hulp moet kry, en jou 

reputasie gaan dalk sleg lyk, maar jy kan ook eindig as iemand wat na aan God se hart is! 

Geen sonde wat jy al ooit gedoen het of dalk nou mee besig is of wat jy dalk in mag val, is te 

groot daarvoor nie! 

“Therefore, by the grace of God, I am His.” 

Mag God ons Vader, Jesus Christus ons loskoopprys, en die Heilige Gees ons Leiding met jou 

wees en bly. Amen! 

Addisionele vrae: 

1. Voel jy naby die Here? Sê vir Hom dankie vir Sy genade! 

2. Is daar iets wat jy moet bely voor die Here en/of mense? Bid vir mekaar hiervoor. 

 


