GOEIE BEDOELINGS – IS DIT GOED GENOEG?
Die mens se goeie bedoelings kan nooit `n plaasvervanger vir gehoorsaamheid aan YHVH wees
nie. Dit is die les wat beide Saul en Dawid ondermeer geleer het. Hierdie les geld ook vir elkeen
van ons vandag, naamlik dat YHVH, ons Vader, gehoorsaamheid vereis en nie goeie bedoelings
nie.
Nadat Saul as koning gesalf is, het hy in opdrag van YHVH gegaan om die Amalekiete te
verslaan. YHVH het duidelik aan Saul opdrag gegee om almal dood te maak en alles te vernietig.
Saul mag niemand se lewe gespaar het nie, en ook geen oorlogsbuit geneem het nie, want God het
beveel dat Saul alles met die banvloek moet tref (1 Sam. 15:1 tot 3). Na die oorwinning het Saul
egter vir koning Agag gespaar en die beste van die kleinvee, beeste en skape, asook alles wat van
waarde was geneem (1 Sam. 15:4 tot 9).
YHVH het toe deur die mond van Samuel vir Saul gekonfronteer met die woorde: Waarom het jy
dan nie na die stem van YHVH geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in
die oë van YHVH? (1 Sam. 15:19). Saul se verweer was egter dat die bedoeling was om die beste
van die bangoed as offer aan YHVH op Gilgal te bring. Hierop het Samuel vir Saul geantwoord:
Daarna sê Shemuél: Het Yahweh behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan
die stem van Yahweh? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as
die vet van ramme. Want rebelsheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en
beeldediens. Omdat jy die woord van Yahweh verwerp het, het Hy jou as koning verwerp. Toe sê
Shaúl vir Shemuél: Ek het gesondig, omdat ek die bevel van Yahweh en u woorde oortree het,
want ek was bevrees vir die manne en het na hulle geluister. 1 Sam. 15:22 en 24 (Woord en
Getuienis)
Saul se goeie bedoelings het nie opgemaak vir sy ongehoorsaamheid nie. Ongehoorsaamheid aan
YHVH is sonde en bring oordeel. Inteendeel, weens Saul se ongehoorsaamheid was hy sy
koningskap kwyt. YHVH, ons Vader, het behae in gehoorsaamheid, maar ongehoorsaamheid aan
Hom is sonde wat gelykstaande is aan waarsêery en afgodery. Hoe maklik kan ons ook met goeie
bedoelings probeer om gehoorsaamheid te vermy.
Soos Saul is ons ook dikwels vir ons geliefdes en familie bevrees (1 Sam.15:26) en volg dan, teen
ons beter wete, eerder die pad van ongehoorsaamheid. Ons kan nie vir Vader God iets in die plek
van gehoorsaamheid aanbied nie. Indien ons moedswillig ons Vader se onderrig en instruksies
(Sy Torah, die wet) oortree, is ons beste bedoelinge nie goed genoeg nie! Ongehoorsaamheid is
sonde en sal gestraf word.
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Hoeveel seëninge is ons dalk kwyt weens ongehoorsaamheid? Het jy jouself hierdie vraag al
gevra?
Is ons nie ook dikwels besig om dinge wat Vader as ‘n banvloek beskou aan Hom te probeer offer
nie? Dit wat met die banvloek getref is, is dit wat ons uit ons lewe moet verban. Dit moet
vernietig en uitgeroei word en ons mag niks daarmee te doen hê nie!!
En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; Jy
moet daar heeltemal `n afsku van hê en dit geheel en al as `n gruwel beskou; want dit is onder
die banvloek. Deut. 7:26.
Dink ook aan Kain en Abel. Beide het aan YHVH ‘n offer gebring, maar slegs Abel se offer was
aanvaar, want dit was volgens YHVH se vereiste. Kain se goeie bedoelings deur van die vrugte
van die land as offer te bring, is deur God verwerp (Gen. 4:3 tot 5). Indien YHVH slegs goeie
bedoelings as vereiste gestel het, dan sou Hy ons daarvan vertel het. YHVH is die wetgewer (Jak.
4:12) en vereis gehoorsaamheid van elkeen van ons. Ons goeie bedoelings word juis deur ons
gehoorsaamheid openbaar. Ongehoorsaamheid kanselleer goeie bedoelings.
In Deut. 12:30 en 31 lees ons die volgende:
Neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is
nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? – dat ek
ook so kan doen. So mag jy nie handel met YHVH jou God nie; want alles wat vir YHVH ‘n
gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters
verbrand hulle met vuur vir hulle gode.
Talle van die Christengebruike en Christentradisies het ‘n heidense oorsprong wat ‘n
Christenbaadjie gekry het. Wat is dit anders as om te vra: Hoe het hierdie nasies hulle gode
gedien? – dat ek ook so kan doen. Goeie bedoelings gaan nie maak dat YHVH dit nie meer as ‘n
gruwel sal beskou nie! Indien YHVH sê dat iets ‘n gruwel is, dan is dit, en bly dit, ‘n gruwel.
Indien dit wat ons doen en glo ‘n afgode oorsprong het wat ver-Christen is, soos ondermeer
kersfees en die instelling van Sondag as die dag van die Here, bly dit steeds ‘n gruwel in die
Vader se oë en sal ons goeie bedoelings dit nie verander nie.
Die Israeliete het ook ‘n goue kalf gemaak en Aäron het gesê: Môre is daar fees tot eer van
YHVH (Ex. 31:5). Hierdie handeling was egter ‘n gruwel vir God. Hoe kan die mens afgodery
meng met aanbidding van die ware Skepper-God en dit dan beskou as tot eer van YHVH?
Kersfees is ‘n goue kalf wat in die plek van die feestye van YHVH (Levitikus 23) tot eer van
Yeshua gehou word. So ook word die goeie bedoelings van Sondagaanbidding as alternatief vir
die shabbatsgebod (Ex.20:8 tot 11) aangebied. YHVH die Skepper-God aanvaar egter nie goeie
bedoelings as plaasvevrvanger vir gehoorsaamheid nie!!
Die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het vreemde vuur voor die aangesig van YHYVH gebring
en het as gevolg van dit gesterf (Lev. 10:1 en 2). Beide Nadab en Abihu was opgelei as priesters
en het geweet wat YHVH vereis, en tog het hulle ‘n alternatief in die plek van gehoorsaamheid
vir YHVH aangebied. Onthou: Die mens kan nie by God se Woord byvoeg, wegneem of daaraan
verander nie. Al is ons bedoelings hiermee opreg, is dit soos om vreemde vuur voor YHVH se
aangesig te bring. Dit is onaanvaarbaar!!!
Ons kan wel sê dat Saul se bedoelings nie absoluut opreg was nie, maar dat hy op die oomblik
wat hy gekonfronteer was ‘n vinnig uitweg uitgedink het. Maar wat dan van Dawid? Sy
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bedoelings met die haal van die verbondsark by die huis van Abinadab was sekerlik absoluut
opreg.
Dawid wou die verbondsark na twintig jaar terugbring om dit weer in die midde van die volk te
plaas. Hy wou weer die heerlikheid van YHVH terugbring na Israel. Hulle het die ark toe op ‘n
nuwe wa geplaas en Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van God gedans, terwyl
hulle deur musiekinstrumente begelei was (1 Kron. 3:6 tot 8). Toe hulle by die dorsvloer van
Nakon kom, het Ussa die ark met sy hand gestut, want die osse het gestruikel. YHVH se toorn het
egter toe ontvlam en Ussa het daar langs die wa gesterf (1 Kron. 13:9 en 10).
Dawid was erg ontsteld en het daardie dag vir God bang geword en gevra: Hoe kan ek die ark van
God na my toe bring? (1 Kron. 13:12). Daardie dag het Dawid besef dat sy goeie bedoelings
nie goed genoeg was nie!! Hy moes gaan uitvind wat YHVH se vereistes was om die ark terug te
bring. Hy moes dit volgens God se onderrig en instruksies doen (1 Kron. 15) en nie volgens die
van mense nie. Alleenlik toe is die verbondsark suksesvol teruggebring en was die heerlikheid
van YHVH weer in hulle midde.
Hoe dikwels probeer ons God ons Vader vereer en aanbid op mensgemaakte wyses! Ons probeer
God se heerlikheid volgens ons eie menslike pogings terugbring. Ons bedoelings mag opreg
wees, maar as dit nie volgens YHVH se wil is nie, kan ons dalk ook geestelik sterf. Ons moet
onsself ondersoek om seker te maak dat ons in alles YHVH vereer en aanbid op ‘n wyse wat Sy
heerlikheid sal terugbring in ons lewens. Die beste mensgemaakte metodes is nie goed genoeg
nie.
Dikwels maak ons die woord van God kragteloos deur vas te hou aan die oorgelewerde gebruike
en sieninge van mense (Mark. 7:13). Hierdie gebruike en sieninge leer ons weer ons kinders
sonder om ooit die vraag te vra of dit werklik YHVH se wil is.
Wanneer laas het jy jouself die volgende gevra: Hoekom glo ek wat ek glo, en hoekom doen ek
wat ek doen? Indien ons anders glo, en ons persepsie van YHVH anders is as die waarheid in die
Woord, dan is ons besig met afgodery. Dan ken ons nie die ware Skepper-God nie en kan ons
Hom nie behaag nie. Dieselfde geld ten opsigte van dit wat ons doen. Ons beste bedoelings is nie
goed genoeg vir YHVH indien dit nie volgens Sy wil is nie.
Ons behoort selfondersoek te doen en seker te maak dat ons nie besig is met goeie bedoelings nie,
terwyl ons ongehoorsaam is aan YHVH se onderrig en instruksies – Sy Torah. As ons die Vader
waarlik liefhet, sal ons alles doen wat Hy ons beveel.
As julle My liefhet, bewaar my gebooie. Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My
liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom
openbaar. Joh. 14:15 en 21
Alleenlik deur gehoorsamheid aan al YHVH se onderrig en instruksies kan ons Hom waarlik
ken!!
En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy
gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord
bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in
Hom is. 1 Joh. 2:3 tot 5.
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Is jy in alles aan Vader gehoorsaam of dink jy geloof in Yeshua as Messias en goeie bedoelings is
voldoende om die geregtigheid van God in Yeshua te wees?? Jy mag opregte ywer vir YHVH hê,
maar as jy nie Sy geregtigheid ken en doen nie, dan is jy besig om jou eie geregtigheid op te rig.
Dan onderwerp jy jou nie aan YHVH se geregtigheid nie (Rom. 10:2 en 3) en is jy nie die
geregtigheid van God in Yeshua nie!!
Ontvang YHVH se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11).
Shalom.
Johan.
Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen veranderinge
mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam van Nuwe Lied
Bediening versprei nie.
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