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Hoe om klaar te speel met “reuse”                                        NG Weltevreden, aanlyn preek 

1 Sam.17                                                                                                               29 Maart 2020 

___________________________________________________________________________ 

Inleiding 

Die afgelope week of twee het ons lewens ingrypend verander a.g.v. ‘n baie klein virus. Skole 

het gesluit, reisplanne is gekanselleer, byeenkomste is afgestel en mense het paniek-aankope 

begin doen – om een of ander rede was selfs toilet papier ‘n gewilde item!  

Op 23 Maart het President Ramaphosa ‘n noodtoestand afkondig en ons het nuwe woorde 

geleer soos self-isolasie, Corona virus, kwarantyn en virtuele kerk. 

Ons weet dat hierdie virus se houvas op ons net tydelik is. Dit is ‘n vallei waardeur ons almal 

saam sal moet loop. Ons kan te midde van die krisis egter steeds kies om steeds hoopvol leef.  

Dit is normaal om te wonder: waar is God in dit alles? Waarom laat Hy al hierdie ontwrigting en 

lyding toe? 

Ons weet dat God ‘n God van liefde is en Hom nie verlekker in Sy skepping en sy kinders se 

swaarkry nie. Geloof stel ons daarom in staat om te midde van die krisisse om ons die groter 

prentjie te onderskei en daar is reeds ‘n hele paar lesse wat ons uit hierdie krisis kan leer.  

Ek is oortuig dat God besig is om te midde van hierdie krisis twee dinge te doen. Hy roep uit na 

‘n stukkende wêreld en Hy toets die kerk se geloof. 

a. God roep na die wêreld en Hy sê ‘n paar dinge: 

Draai weer terug na My toe. Want hierdie lewe broos en tydelik. 

Hy herinner die wêreld dat al die ander dinge wat vir ons sekuriteit en vervulling gee eintlik niks 

werd is nie. Ware vervulling kan net in Hom gevind – nie in die ekonomie, in wat ons besit of 

selfs ons eie gesondheid nie. 

b. Hy praat ook met sy kerk in hierdie krisistyd: 

Hy wag om te sien of ons mense sal wees wat Hom op sy Woord neem – mense wat hom 

volledig sal vertrou. 

Dit is maklik om te sê ek vertrou op die Here wanneer dit met jou goed gaan. Maar hierdie is die 

ware toets. Vertrou ons Hom ook wanneer dit baie sleg sal gaan? 

Hy  wag om te sien of ons mense met oop hande is. Of die kerk, terwyl die mense om ons 

hulleself afsonder en  isoleer, en opgaar, steeds mense sal wees wat deel wat ons het? 

Die kerk het ‘n unieke geleentheid om ‘n stem van bemoediging en hoop  te wees. Maak dus 

gereeld kontak met jou bure – maak seker die bejaardes en swak mense in julle straat of 

kompleks is goed versorg.   

In die volgende dae gaan armes se behoeftes geweldig styg, mense gaan moontlik sieker word 

/ sterf en ons gemeente se betrokkenheid by hierdie nood gaan styg. Sal ons Hom ook steeds 

vertrou met ons bronne en steeds ons bydraes maak? 

Die Here is besig om met die wêreld te praat. Hy is besig om met die kerk te praat en ek is 

oortuig dat Hy t.s.v. hierdie krisis volkome in beheer is. 
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Ons sal deur die krisis kom, maar dinge gaan nie dieselfde wees nie. Daar gaan ‘n nuwe 

normaal gebore word en dalk is dit ‘n goeie ding. 

‘n Normale reaksie in hierdie tyd is angs en vrees. Om bang te wees is nie verkeerd nie – maar 

ons vrese hoef nie ‘n houvas op ons te hê nie. Ons mag ook ons vrese na God toe bring. Die 

Bybel is vol verhale waar mense bang wees. Daar is ‘n wonderlike en bekende verhaal in die 

Ou Testament wat ons in hierdie tyd kan help om ons angs en vrees te hanteer. 

Maar voordat ons saam na hierdie verhaal kyk kom ons bid saam 

Gebed 

Here dankie vir ons saam wees. Dankie dat u selfs deur tegnologie by ons is en ons kan 

versterk en vertroos. Maak asb. nou u woord en ons harte oop sodat ons gereed kan wees om 

te ontvang wat U nou vir ons wil gee en leer. Amen 

Boodskap: 

Ons verhaal begin met ‘n jong seun met die naam Dawid – hy is skaars 15 jaar oud. Ons vind 

hom waar hy op sy hurke sit by ‘n spruit. En hy is nie besig om sy eie gelaat in die water te 

bewonder nie. Hy soek 5 klippe. Spesifiek 5 plat klippe wat met gemak in ‘n slingervel in pas. 

Dieselfde tipe klippe waarmee hy soveel kere vantevore al bere en leeus doodgegooi het. 

Maar hierdie keer soek hy klippe vir ‘n geveg teen ‘n reus. 

Die reus se naam was Goliat – die Bybel sê hy was 3 meter lank en vreesaanjaend. Net die 

borsharnas wat hy gedra het, het 57 kg geweeg. Sy spies se lem alleen het 7 kg geweeg!  

Ons vind Goliat waar hy besig is om die weermag van Israel te vloek, te spot en uit te daag tot 

‘n geveg. In 1 Sam.17:10 lees ons: “10Verder het die Filistyn nog gesê: “Ek staan die linies 

van Israel al heeldag en verkleineer! Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan 

veg.”11Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang 

geword. 

Hierdie geskel en gevloek het aangehou vir 40 dae. 

Nie een soldaat sien egter kans vir Goliat nie. Almal was bang. En dan daag die tiener-

skaapwagter Dawid op die toneel. Hy bring kos en voorraad vir sy soldaat broers na waar hulle 

in Saul se weermag geveg het. Terwyl Dawid rondstaan hoor hy hoe hierdie reus skreeu en 

vloek en raas. 

Dawid besluit daar en dan: Genoeg is genoeg! Na ‘n gesprek met koning Saul sê hy dat hy die 

reus sal aanvat. In vers 40 lees ons:” 40Hy het sy kierie in sy hand gevat, vyf gladde klippies in 

die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagters goed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel 

in die hand het hy op die Filistyn af geloop”.  

Stel jou vir ‘n oomblik hierdie prentjie voor. ‘n Jong skaapwagter teen ‘n gespierde reus. ‘n 

Groter kontras in krag kry ons nie. En Goliat was woedend. In vers 43 lees ons:” 43Die Filistyn 

het vir Dawid gesê: “Is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe kom?” 

Wat was die kans dat Dawid teen hierdie reus gaan oorleef?  

Liewe vriende, die afgelope weke het ‘n reus ook hierdie wêreld ingekom. Nie skreeuend en 

vloekend nie, maar in die vorm van ‘n virus. ’n Mikroskopiese klein dief van lewe wat vir baie 

van ons onbekend was tot nou toe. 
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Vrees vir hierdie virus het ons hele wêreld omgedop. Mediese personeel en wetenskaplikes 

werp als in die stryd teen die virus. Ons sien die verwoesting wat dit fisies en emosioneel saai. 

Ons weet waartoe dit in staat is, maar weet ons ook hoe om dit vanuit ‘n gelowige perspektief 

aan te vat? 

Dieselfde God wat Dawid gehelp het om in die oë van die reus te kyk is mos dieselfde God wat 

ook vandag hier by ons is en ons sal lei om deur hierdie stryd te kom! 

Al wat ons nodig het is 5 klippe. 

Hoekom het Dawid 5 klippe gekies? Ek kom later terug na hierdie vraag, maar dalk doen hy dit 

omdat ons 5 vingers het en dalk help dit ons om maklik te onthou? In hierdie tyd waar hande 

was en skoon hande so belangrik is kan ons sommer na ons hand kyk as die opsomming vir 

ons boodskap: 

 

Die eerste klip wat gelowiges nodig het om reuse te oorwin is: 

1. Die klip van die verlede 

Toe die Israelitiese soldate vir Goliat sien en hoor was hulle met vrees en angs gevul. Maar nie 

Dawid nie. Waarom nie? 

Want in verse 34-36 lees ons: 

34Toe sê Dawid vir Saul: “As ek die kleinvee vir my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer en 

dra 'n lam weg uit die kudde, 35gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy 

bek; as hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. 36Ek het die leeu en 

ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die 

linies van die lewende God verkleineer.” 

U sien Dawid het onthou wat God in die verlede gedoen het. As Hy bere en leeus in sy hand 

kon gee sal hy dit mos weer doen ook met hierdie reus. 

Onthou jy die kere wat God jou verlos het? Onthou jy die kere wat die Here jou gered het? 

       Die Bybel sê vir ons in 1 Kron.16:12:” 12Julle moet dink aan die magtige dade wat Hy 

gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel… 

In ons elkeen se lewens is daar voorbeelde van hoe God ons deur woestyn tye en gevare gelei 

het. En elke keer was Hy getrou. Elke keer het Hy voorsien – nie altyd wat ons vra nie, maar 

beslis altyd wat ons nodig het! 

Geen vyand en geen reus is bestand teen die lewende God nie – daarvan is die oop graf van 

Jesus in lydenstyd tog die grootste bewys. 

Iemand het dit eenkeer so mooi gestel. Die persoon het gesê: Write todays worries in the sand 

and chissel yesterday’s victories in stone. 

Dit, liewe vriende is hoe ‘n mens ‘n geveg teen ‘n reus begin – deur jou vorige oorwinnings / 

deurbrake saam met God te onthou!  
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Die 2de klip wat ons nodig het om reuse te oorwin is 

2. Die klip van gebed 

Om van jou duim na jou wysvinger te gaan moet jy deur ‘n laagte gaan. 

En dit is presies wat Dawid gedoen het. Dawid spandeer tyd onder in ‘n laagte by ‘n spruit 

wanneer hy sy klippe uitsoek vir die geveg. 

En as jy mooi dink daaroor - op daardie stadium is Dawid laer geposisioneer as almal om hom. 

Laer as Goliat, laer as die vyandige magte, laer as koning Saul, laer as sy broers en die soldate. 

Voordat ‘n mens na hoër hoogtes kan beweeg moet jy soms eers ‘n laagtepunt vind – jy moet 

op jou knieë gaan en jy moet bid. 

Hierdie virus het baie van ons weer geleer bid.  

Daaglikse gebed het iemand eenmaal geskryf is die gimnasium vir die siel. Dit is die naelstring 

wat ons verbind met God. 

Hoe het hierdie virus jou gebedslewe verander? Hoe klink jou gebede? Minder versoeke en 

lysies en meer oorgawe en vertroue? 

Net die Here kan vir ons wysheid en vrede gee om hierdie krisis reg te bestuur. Daarom is 

volgehoue gebed so belangrik. 

Die 3de klip wat ons nodig het om reuse te oorwin is 

3. Die klip van prioriteit 

Die wysvinger herinner ons dat ons moet voortgaan in gebed, maar die langste vinger, wat ook 

die hoogste is herinner ons aan dit wat die belangrikste is – aan ons prioriteite in krisistye. 

Dawid het ‘n ander prioriteit gehad as al die ander mense in daardie vallei. Dawid se prioriteit 

was die verdediging van God se eer en van God se naam. 

Hoor net wat was Dawid se heel eerste woorde in hierdie verhaal. Ons lees in vers 26 dat hy 

sê:” Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God 

verkleineer?” 

In hierdie krisis is Dawid se heel eerste opmerking oor God. Nêrens lees ons dat iemand anders 

oor God praat nie. Nie koning Saul, of sy soldate of selfs Dawid se broers nie. 

Dawid aan die ander kant kan oor niks anders praat as God nie – elke keer as hy sy mond 

oopmaak in hierdie verhaal praat hy oor die Here. 

In vers 45-46 lees ons dat Dawid voor die reus gaan staan en dan sê hy: “Jy kom na my toe met 

'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, 

die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. 46Vandag sal die Here jou in my mag 

oorgee sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap.  

Nêrens vra Dawid in hierdie teks enige iets oor die reus nie – hy vra nie hoe groot sy swaard of 

sy skild is nie, maar hy praat eintlik op ‘n neerhalende manier oor hom.  

Dawid maak baie verwysings na God maar slegs twee na die reus. Dawid se fokus was op God 

en nie op die reus nie. 
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Liewe vriend, as iemand jou gedagtes kon lees van die afgelope 2 weke en hulle sou daardie 

gedagtes op ‘n skaal plaas wat sal die meeste weeg? Oor wie dink jy die meeste in hierdie tyd? 

God of die impak van die virus? 

Hoe ons, ons gedagtes in hierdie tyd bestuur is baie belangrik. Gedagtes kry op die ou end ook 

‘n houvas in ons harte. Jesus sê in Matteus 12 “Waar die hart van vol is, loop die mond van 

oor.” 

Ons angs en vrees gedagtes moet daarom ook onderbreek word. 

Dawid fokus op God en daarom kon hy woorde van hoop, geloof en krag spreek toe die mense 

om hom bang was. 

Hoe vergelyk sy woordkeuse met joune en myne in hierdie krisistyd?  

Dawid was ook so gefokus dat hy reeds die oorwinning in sy geestesoog kon sien. Daarom sê 

hy in vers 47 47Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, 

maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat Hy julle in ons mag oorgee.” 

Liewe vriende, iewers gaan iemand in die volgende tyd moet hoor dat God hierdie stryd namens 

ons veg en oorwinning sal behaal. En waar gaan hulle dit hoor as ons nie kies om daaroor te 

praat nie? 

 

Iewers is daar vandag iemand wat bekommerd is omdat hulle nie weet of hulle volgende maand 

nog ‘n werk het nie. Wie gaan hulle bemoedig as dit nie jy is nie?  

 

Iewers is daar iemand wat eensaam voel of bang is om dood te gaan. Wie gaan vir hulle bid of 

troos? 

 

Iemand sal moet help om swaarmoedige mense se gedagtes weg te fokus van angs en vrees 

en dit weer te rig op die groot Krygsman – ons Voorsiener en ons Redder. Gaan dit jy wees? 

 

En daarom moet ons Dawid se voorbeeld volg en mekaar herinner dat ons ‘n God aanbid wat 

groter as ons reuse is. 

 

Die 4de klip wat ons nodig het om reuse te oorwin is 

 

4. Die klip passie / waagmoed 

Hoor net wat sê  vers 48 “48Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het 

Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop.” 

Dink jou vir ‘n oomblik in hoe dit moes lyk toe die skaapwagter seun op die reus afstorm. Kan jy 

jou net indink wat sy broers op daardie stadium gedink het? Hulle het sekerlik hulle oë 

toegedruk. Koning Saul het seker sy kop geskud en gesê: Daardie jong man hardloop reguit na 

sy eie dood toe. 

Goliat het seker op daardie stadium sy kop agteroor gegooi soos hy lag en terwyl hy dit doen 

het sy veg helm ‘n klein bietjie agtertoe geskuif en ‘n gaping oopgemaak wat nie beskerm is nie. 

En Dawid het daardie gaping gesien – hy het sy slingervel gelaai met ‘n klip en soos wat hy 

baie kere vantevore gedoen het, het hy sy slingervel geswaai, gemik en daardie klip soos ‘n 

missiel geprojekteer in Goliat se voorkop in. 
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Goliat word net daar in sy spore gestuit en val vooroor. En die Woord sê Dawid het nader 

gehardloop – Goliat se eie swaard gegryp en die reus onthoof. Kan ek dit waag om te sê dat 

terwyl Dawid in daardie krisis kop gehou het, het Goliat kop verloor… 

Wanneer laas het jy reguit na die reuse wat jou bedreig gehardloop? 

Wanneer laas het jy reguit na jou probleem gehardloop en verklaar dat jou angs / jou vrees / jou 

uitdaging wat soos ‘n berg voor jou lê jou nie gaan onderkry nie? 

Wanneer laas het jy verklaar dat die slegste scenario nie jou toekoms gaan bepaal nie, maar 

dat jy jou vertroue plaas in die Groot Gasheer wat in Psalm 23 vir jou by ‘n feesmaal laat aansit 

terwyl jou vyande slegs kan toekyk? 

Liewe vriende, elke keer wat ons in hierdie dae ons reuse gaan stormloop dan doen ons dit met 

waagmoed en geloof. En elke keer wat ons dit doen word ons ‘n getuie vir die mense om ons 

dat ons God volkome vertrou. 

Die vyfde en laaste klip waarmee ons reuse oorwin is: 

5. Die klip van volharding. 

Weet u hoekom Dawid 5 klippe opgetel het? 

Dit mag moontlik te doen hê met die feit dat Goliat 4 familielede – vermoedelik sy broers gehad 

het. En om dit te weet moet ‘n mens bietjie speurwerk doen in die Bybel. U kan gerus in 2 Sam. 

21 meer lees oor hulle. Vreesaanjaende reuse waarvan die laaste een ses vingers aan elke 

hand en 6 tone aan elke voet gehad het.  

Dalk was die rede waarom Dawid 5 klippe opgetel het omdat hy geweet het dat Goliat 4 broers 

het. En hy het geweet dat as Goliat val sal die ander broers oor die heuwel aangestorm kom en 

hy wou gereed wees. Hy het vooraf gekies om te volhard tot die einde. Hy was nie bereid om 

moed op te gee nie. 

Wat van jou en my? Soms kom deurbrake waarop ek hoop nie dadelik nie. Soms neem dit 

langer vir ‘n krisis om opgelos te word as wat jy gehoop het. Maar jy moet aanhou en aanhou en 

gereed wees om daardie krisis te kan beveg. 

Ons weet nie hoe lank hierdie krisis gaan duur nie. Maar wat ek wel weet is dat die Here vir ons 

alles gegee het wat ons nodig het om hierdie krisis te kan deurstaan. 

Moenie te hard op jouself wees as jy in hierdie tyd bekommerd of bang is nie. Wanneer dinge te 

veel raak vir jou in die volgende weke reik uit na Mede gelowiges en familie en onthou wat 

Dawid gedoen het, gaan op jou knieë &. 

1. Dink terug aan die deurbrake en oorwinnings vd verlede – die tye wat God wel 

voorsien het 

2. Onthou om laag te buig voordat jy kan uitstyg – doen moeite met jou gebedslewe en 

bid vir die mense om jou en elkeen wat hierdie virus beveg.  

3. Maak God se naam jou prioriteit en laat Hy jou gedagtes oorheers 

4. Kyk jou reuse – jou krisisse met passie en durf in die oë en beweeg vorentoe met die 

wete dat jy nie alleen is in die stryd nie 

5. En volhard met hierdie dinge totdat die deurbraak kom.  

Die Here praat met jou en my – harder as dalk ooit vantevore 



7 
 

Hy praat ook met Sy kerk en Hy nooi ons uit om Sy hande en voete – sy verteenwoordigers in 

hierdie krisistyd te wees. 

Amen 

Gebed 

Here Jesus wees ons genadig… 

Ons bely dat ons die afgelope jare dalk te roekeloos gelewe het. 

Ons weet dat die skepping inderdaad saam met ons sug. 

Daarom wil ons vashou aan die woorde van Paulus: 

Ja, ALLES werk ten goede mee… 

En daar is NIKS wat ons kan skei van die liefde van God nie… 

 

En daarom Here, 

Bid ons vir geloof wat ons angs en vrese sal oorwin 

Ons bid vir wysheid wat ons krampagtige besluite sal oorwin 

Ons bid vir liefde en barmhartigheid wat ons selfsug sal oorwin 

Ons bid vir moed en deursettingsvermoë wat ons moedeloosheid sal oorwin 

Ons bid vir kalmte en vrede, hoop, geloof en liefde… 

Dankie dat ons U mag ken 

Ons gee ons graag oor in U hande 

Amen.” 

Seën 

Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek; 

Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens; 

Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. 

Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir 

altyd bly. 

 

Amen 

 

_______________ 

 

Dr Neil du Plessis 

 

 


