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1. Wat is die probleem met kyk?

Rigters 6:14-17 (NLV) 14Die Here het toe na Gideon 
toe gedraai en vir hom gesê: “Gaan met hierdie krag 
wat jy het en gaan bevry die Israeliete uit die mag 
van die Midianiete! Ek stuur jou.” 15Maar Gideon sê vir 
Hom: ”Verskoon my, Meneer, maar hoe kan ek Israel 
red? My familie is een van die swakstes in Manasse. 
Ek is die onbelangrikste lid in my pa se familie.” 16”Ek 
is dan saam met jou!” het die Here vir hom gesê. ”Jy 
sal al die Midianiete verslaan asof jy net teen een man 
veg.” 17Gideon het vir Hom gesê: ”As ek U nog net 
een ding kan vra: Gee tog vir my ’n teken waardeur ek 
seker kan wees dat dit U is, Here, wat met my praat!” 

Rigters 6:30-32 (NLV) 30”Laat jou seun uitkom,” 
het die stad se mense van Joas geëis. ”Hy moet 
tereggestel word, want hy het Baäl se altaar 
afgebreek en die Asjerapaal daar langsaan afgekap.” 

31Joas het vir die skare wat om hom saam gebondel 
het, geantwoord: ”Moet julle nou Baäl se saak 
verdedig? Moet julle sy saak red? Die persoon 
wat dink hy moet vir Baäl instaan, moet sommer 
vanoggend nog tereggestel word. As Baäl ’n god is, 
kan hy mos vir sy eie saak veg. Dis tog sý altaar wat 
afgebreek is.” 32Van daardie dag af het hulle Gideon 
”Jerubbaäl” genoem. Dit beteken: ”Laat Baäl self 
sy saak behartig.” Dit is Gideon wat Baäl se altaar 
afgebreek het.

2. Hoe weet jy of jy net KYK?

a) Kyk jy, of vra jy?

Eksodus 33:12-15 (NLV) 12Op ’n keer het Moses 
vir die Here gesê: ”U het vir my gesê om hierdie volk 
te lei na die land wat U aan hulle beloof het. U het 
egter nooit vir my gesê wie U saam met my gaan 
stuur nie. U het wel vir my gesê dat U my baie goed 
ken en dat ek u goedkeuring wegdra. 13As dit dan so 
is, sê asseblief wat u planne is sodat ek kan weet wat 
U van my verwag. Hierdie mense is tog u eie volk.” 

14Hy vra toe vir Moses: ”Moet Ek dan self saamgaan 
sodat jou hart kan rus?” 15Moses sê vir Hom: ”As U nie 
self saamgaan nie, moet U ons nie eers ’n tree van 
hier af laat beweeg nie.”

b) Kyk jy, of volg jy?

Eksodus 14:13-15 (NLV) 13Moses het die volk 
geantwoord: ”Moenie bang wees nie. Staan net daar 
waar julle is en kyk hoe die Here julle vandag red. 
Hierdie Egiptenaars wat julle vandag hier voor julle 
sien, sal nooit ooit weer gesien word nie. 14Wag en 
kyk! Die Here sal in julle plek veg.” 15Die Here het toe 
vir Moses gesê: ”Vir wat staan jy so benoud en roep 
na My? Sê die mense moet begin beweeg.”

c) Kyk jy, of veg jy?

Genesis 3:4-6 (NLV) 4”Julle sal nie sterf nie!” sê die 
slang. 5”God weet dat julle oë sal oopgaan wanneer 
julle daarvan eet. Julle sal dan net soos God wees en 
weet van goed en kwaad.” 6Dit het die vrou oortuig. 
Wanneer sy na die boom kyk, lyk die vrugte mooi en 
aanloklik, geskik om ’n mens verstandig en slim te 
maak. Sy pluk ’n vrug van die boom, eet daarvan en 
gee vir haar man by haar; en hy het ook geëet.

Almal veg en Dawid kyk –  
2 Samuel 11:1-4

3. Om nie net te kyk nie, is ’n daaglikse keuse.

Rigters 8:22-25 (NLV) 22Die Israeliete het toe vir 
Gideon kom sê: ”Jy en jou nageslag moet as konings 
oor ons regeer. Jy het ons van Midian bevry.” 23Maar 
hy het vir hulle gesê: ”Nie ek of my seun sal oor julle 
regeer nie. Die Here self is julle koning.” 24Gideon het 
egter gesê: ”Daar is tog een ding wat ek van julle wil 
vra: Laat elkeen van julle asseblief vir my ’n oorring 
gee uit die buit wat hy gemaak het.” Die vyand het 
goue oorringe gedra, want hulle was Ismaeliete. 
25”Ons gee dit met graagte vir jou,” het hulle 
geantwoord. Hulle het ’n mantel oopgegooi. Elkeen 
het uit sy buit ’n oorring daarin gegooi. 

Rigters 8:27-28a (NLV) 27Van die goud het Gideon 
’n efodbeeld (’n voorskoot van ’n hoëpriester*) 
gemaak. Hy het dit opgesit in sy tuisdorp Ofra. Die 
hele Israel het afvallig geword, want hulle het die 
beeld daar kom aanbid. Dit het vir Gideon en sy 
mense ’n valstrik geword. 28So is die Midianiete aan 
Israel onderwerp. Hulle het nooit weer herstel nie. ...

4. Hoekom hou jy aan met KYK?

Rigters 6:25 (NLV) 25Daardie nag het die Here vir 
Gideon gesê: ”Gaan vat jou pa se tweede beste bul, 
die een wat sewe jaar oud is. Breek jou pa se altaar 
vir Baäl af. Kap die gewyde paal vir Asjera daar 
langsaan af.” 

Genesis 22:13-14 (NLV) 13Abraham kyk op en sien 
’n ram wat met sy horings in ’n bos vassit. Hy neem 
die ram en offer dit as brandoffer op die altaar in die 
plek van sy seun. 14Abraham het toe die plek genoem 
”Die Here voorsien”. Hierdie naam het sedertdien ’n 
spreekwoord geword: ”Op die berg van die Here sal 
voorsien word.”

Jehovah-jireh –  
Die Here voorsien ...

5. Kies vandag God se roeping vir jou om klaar te 
maak en kry klaar met KYK.
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